
Iste viacerí z vás už zažili situáciu, že sa vy-
brali s hosťami na prechádzku, pochváliť sa 
prírodným bohatstvom okolia. Ale priznajme 
si, že viac sme sa hanbili ako radovali. Bolo 
to kvôli zanedbaným veciam, ktoré by mali 
skôr pozdvihnúť úroveň našej obce. Prelistujte 
si v pamäti ako vyzerali miesta predtým, keď 
ostali nejaký čas zanedbané. Napr.: rybník, Bu-
bič liget, socha sv.Floriána... porovnajte, o koľ-
ko sú hodnotnejšie tieto miesta teraz, keď sa 
o nich staráme. Sú ozdobou našej obce. Aj úsi-
lie nás – dobrovoľných aktivistov z radu obča-
nov - smeruje touto cestou. Preto sa obraciame 
s prosbou na každého Jasovčana, ktorého srd-
covou záležitosťou je aj výzor našej obce, aby 
sa zapojil do našich akcií. Tieto akcie uspora-
dúvame 4 – 5 krát ročne.

Žiaľ, dnes žijeme v takej dobe, keď ľudí 
často nezaujíma to, čo sa deje navôkol. Ak sa 
lepšie poobzeráme, zistíme, že obecný cintorín 
v sebe skrýva mnoho zákutí, starých pomní-
kov a kovových zábradlí, o ktoré sa žiaľ nikto 

nestará. Veľa z týchto pomníkov patrilo svojho 
času významným ľuďom, ktorí niečo urobili 
pre rozvoj našej obce. Nezaslúžia si, aby sme 
tieto hroby trošku upravili? Aj z takejto príleži-
tosti sa do brovoľní občania stretli v roku 2012, 
žiaľ, vo veľmi malom počte. 

Pri prechádzke k Veľkému prameňu zis-
tíme, že cesta okolo tamojšieho rybníčka sa 
nedá prejsť. Je husto zarastená kríkmi a trávou, 
odtok pri uzatváraní vody je tak zatarasený, 
že sa na to zle pozerá. 

Starší obyvatelia Jasova sa ešte iste pamäta-
jú na prechádzkové cestičky vedľa troch rybní-
kov k Veľkému prameňu, či k bývalému domu 
pána Frankovicsa. Dnes sú všetky zarastené, 
nedá sa nimi prejsť. Jednu časť tejto cesty po 
silnej víchrici zatarasilo 8 spadnutých stro-
mov. Viac ako 2 roky sa s tým nič nerobilo. Bez 
pomoci dobrovoľných aktivistov by tomu tak 
bolo až dodnes. 

Mnohí tiež ani netušia, že za CO skla-
dom sa nachádza veľmi pekný rybník. Okolie 
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Za krajší Jasov

Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť; 
nie ľudí, ktorí vedia vysvetľovať, prečo niečo neurobili. (Helen Rowland)

Viete, že za CO skladom sa nachádza veľmi pekný rybník? Pekných zákutí je tu viac.

Oddychový park Bubics liget                                                                                                                    Foto: Juraj Petrik

tohto rybníka by sa dalo upraviť, zriadiť 
tu oddychový park s lavičkami pre ľudí 
bývajúcich v blízkosti. Veľakrát spoločne 
nájdeme riešenie. Pán starosta maximál-
ne podporuje našu snahu. 

Dobrovoľní aktivisti z radov občanov: 
„Sme tí, ktorí chceme, aby nám bolo kraj-
šie, lepšie a snažíme sa preto aj niečo uro-
biť.“
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Za krajší Jasov
→ Pokračovanie zo str. 1

NAše PláNy dO BudúCNA
„ ZA krAJší JASOV“

1. Zriadiť obecný dom – múzeum. Pre-
to prosíme všetkých občanov, ktorým sa do 
rúk dostanú staré knihy, pohľadnice, fotky, 
náradia, nádoby, nástenné ozdoby, staré do-
klady, preukazy, vojenské veci, ručné práce, 
obrazy, koberce..., aby takéto predmety ne-
vyhodili, ale doniesli ich do kultúrneho stre-
diska. Zaiste obohatia obsah nášho múzea. 
Zároveň ďakujeme aj tým, ktorí už historic-
kými skvostami do zbierky prispeli.

2. Chrániť a rekonštruovať pamiatky na-
chádzajúce sa na území obce: železné kríže 
v obci, upraviť dolinu naproti bývalému 
domu pána Frankovicsa, opraviť a sfunkč-
niť „Studničku krásnej devy, ochrániť, res-
pektíve premiestniť ešte existujúce židovské 
pomníky. Radi by sme spolupracovali aj pri 
úpravách tých vecí, ktoré patria opátstvu 
ako je napr.: farský cintorín, záhrada kon-
ventu, skleník; ochrániť kamennú pivnicu 
vedľa rybníka, obnoviť pamätnú tabuľu 
pri Veľkom prameni a pod. 

3. Poďakovať, prípadne zaangažovať 
obec, aby ocenila tých, ktorý zachovávajú 
pri rekonštrukcii pôvodnú fasádu a vzhľad 
domu.

Preklad článku „ Egy szebb Jászóért“
Mária Pekarovičová

egy SZeBB JáSZóért 
Sajnos olyan világban élünk, amikor az em-

berek olyan nézetet vallanak, hogy „mindegy 
mi történik körülöttem, csak nekem legyen jó“. 

Letí to a kričí to: „ta-ta-ta-tá“. Čo je to? 
Komár terorista. 

Viszont ha kimegyünk, mondjuk a temető-
be, elsétálunk a sírok között, már nem biztos, 
hogy osztjuk ezt a nézetet. Vagyis, hogy tegye 
mindenki rendbe saját hozzátartozói sírjait, és 
akkor rendbe lesz a temető. Sajnos, nincs így. 
Mennyi szép sírhely, emlékmű, kovácsoltvas 
kerítés található a temetőben, melyek ékesítik, 
szebbé teszik temetőnket. Sajnos, nagyon sok 
ilyen sírnak már nincs hozzátartozója. Értelem-
szerűen, ezek az értékes síremlékek jó módú 
emberekhez tartozhattak, és mint ilyenek, biz-
tosan tehettek valamit községünk fejlődéséért. 
Hát, nem érdemlik meg, hogy legalább egy 
kicsit tartsuk rendbe ezeket a sírhelyeket? Vagy 
elmegyünk a Nagy forrási tóhoz, és úgy be van 
gazzal nőve, hogy nem lehet körül sétálni. A 
lezárt víz miatt az első kis tó tele van gazzal, 
hogy rossz ránézni. Az idősebbek emlékeznek 
rá, hogy a Tapolcai sétaút a három kis tó mel-
let vonult a Nagy forrásig. Nos, ez a sétaút a kis 
tavak mellett úgy be volt nőve vastag gazokkal, 
hogy alig lehetett elmenni. Akik szeretik a ter-
mészetet, és többet járnak sétálni, bizonyá-  
ra tudják, hogy a sétaút a Nagy halastó után 
elágazott és az egyik ága a volt Frankovics féle 
házhoz vezetett. Nos, ezt a szakaszt egy na gyobb 
vihar után 8 ledőlt fa torlaszolta el. Így volt több 
mint 2 évig. Nos, ha nincsenek ezek az akti-
visták, községünkben talán most is így lenne. 
Sokan nem tudják, és ezeknek a lakosainknak 
ajánljuk, látogassák meg - a CO raktár mellett 
egy nagyon szép tó van. Ennek a tónak a kör-
nyékét is rendbe tettük. Létesíteni lehetne itt 
egy kis pihenő parkot az itt élő és a majd épülő 
házak lakói pihenésére. Összekötni egy kis jár-
dával, elhelyezni pár padot, stb... 

Meg vagyunk győződve róla, hogy e sorok 
olvasásakor a legtöbb lakosnak az a véleménye, 
hogy ezeket tegyék rendbe a papok, erdészek, 

a község, és a dolgozó közmunkások, akihez 
tartozik az adott terület. Nos, nem teszik. Sőt, 
ha belegondolunk, már több mint 50 éve nem 
teszik. Nem teszik, mert számukra felesleges 
kiadásokat jelent, nem érdemes számukra, vagy 
az egyéneknek vajmi keveset jelentenek Jászó 
természeti szépségei, értékei. De higgyék el, 
sokszor nem is ezen múlik. Sőt nem is azon, 
hogy igénybe vegyük lakosaink fizikai munká-
ját, hanem azon, hogy ezek az aktivisták nyitott 
szemmel járjanak, vegyék észre, őrizzék közsé-
günk értékeit, természeti szépségeit. Gyakran 
közösen megtaláljuk a megoldást. Lehet, hogy 
elég néha utána járni az illetékes vezetők után 
(erdészet, apátság, stb.) és ők is belátják kéré-
sünk fontosságát. A polgármester maximálisan 
támogatja törekvésünket, be tudjuk kapcsolni 
a nagyobb munkába a helyi közmunkásokat is. 
Bizonyára sokan jártak már úgy, hogy vendé-
geikkel elsétáltak valamerre, hogy megmutassák 
Jászó természeti szépségeit. Valljuk be, sokszor 
kellett szégyenkeznünk az elhanyagolt dolgok 
miatt, amelyeknek pedig inkább emelni kellene 
Jászó színvonalát. Nem a mi érdemünk, de néz-
zék meg most, és gondoljanak arra, mi lyen volt 
a Nagy halastó környéke, a Bubics liget, a Fló-
rián szobor, és mennyivel értékesebbek most 
ezek a helyek, ha törődünk velük, ha áldozunk 
rá, milyen mértékben ékesítik most községün-
ket. A mi törekvésünk is ezen az úton halad. 
Kérünk minden jászói lakost, akinek szívügye 
községünk kinézése, kapcsolódjon be akciónk-
ba, melyet négyszer-ötször évente rendezünk. 
Vannak emberek akik így nyilatkoznak: „Jó ez 
nekem így, ha másnak is jó”. De vannak olyanok 
is, akik azt mondják: „Akarjuk, hogy másképpen 
legyen, és azért megpróbálunk tenni is valamit.” 

Jozef Halász

Tajomstvá a krásy podzemných 
priestorov kedysi odhaľovali len odbor-
níci, či vyznávači vedy, ktorá sa volá od-
borne speleológia. Dnes sa na zostup 
do jaskýň a priepastí odhodlá čoraz viac 
obdivovateľov podzemných krás, i keď 
na výlet do vnútra zeme sa nemôže vydať 
každý. V súčasnosti pribúdajú jaskyne, 
kde si verejnosť môže jaskyniarstvo s naj-
rôznejším stupňom náročnosti, za pomoci 
odborníkov, jednoducho vyskúšať. Pod-
zemné priestory síce ponúkajú nevídanú 
krásu, no vedia aj nepríjemne prekvapiť. 
Častokrát počujeme správy o tom, aké 

nešťastie matka príroda na návštevníkov uvalila. Jaskyniarstvo ponúka 
pravý adrenalín obzvlášť tým, ktorí majú strach zo stiesnených priestorov. 
Jaskyniari preliezajú temnými chodbami, často sa plazia aj úzkymi otvor-
mi, absolvujú zlanenia, aj naopak, šplhanie na lane, a veľakrát v jaskyniach 
narazia na podzemné jazerá, ktoré sú „mokrými a studenými prekážkami“. 
Toto všetko si vyskúšala aj naša odvážna rodáčka Veronika Hersteková, 
keď v skupine svojich kolegov – jaskyniarov zo Speleoklubu Cassovia - To-
máša Fussgängera a z oblastnej skupiny Jána Majka – Zbyňka Valentu a Mi-
roslava Vávru - absolvovala zostup do priepasti Gouffre Berger vo Francúz-
sku, ktorá patrí medzi 25 najhlbších jaskýň sveta. Súčasná hĺbka jaskyne 
je 1323 m, dĺžka 31 790 m a cesta do týchto hlbín a späť trvá v ideálnych 
podmienkach 15 – 30 hodín. Počas búrok a dažďov sa Gouffre Berger stáva 
nebezpečnou pascou. 

lákajú vás bludiská jaskynných systémov, stiesnené priestory
 a ozajstný adrenalín? Naša občianka to robí úspešne už 15 rokov!

Pokračovanie na strane 3 →
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→ Pokračovanie zo str. 2

„Koľkí pracujete na tejto stavbe?“ „S majstrom desiati.“
„A bez majstra?“ „Ani jeden.“ 

rotary club
Nebo je krásne belasé, na zem padajú malé vločky, všade vládne 

ticho a pokoj. Navôkol vonia kapustnica a vietor hrá na cencúľoch 
známu melódiu: „ a na Zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“...

Takáto atmosféra vládne počas vianočných sviatkov aj tu u nás, 
v Jasovskej doline. Koledníkov už je v týchto časoch každým rokom 
menej. Chválospevy na počesť príchodu Spasiteľa počuť čoraz čas-
tejšie už iba prostredníctvom elektroniky. No i tak. Rozdávať lásku 
a radosť je ten najkrajší spôsob, ako osláviť Vianoce. 

  „Sila piesne dáva každému obdobiu či sviatku podmanivé čaro“ 
- hovorí sólista Košickej opery Jaroslav dvorský, ktorý už tradične 
prichádza v závere roka do Jasovského kláštora, aby obdaril všetkých 
ľudí žijúcich na okolí prekrásnymi áriami. Aj jeho účasť na tohto-
ročnom koncerte „Chvála vzájomnosti“ umocnila čaro sviatočnej 
atmosféry. Gestorom bohatého programu 6.ročníka tohto benefič-
ného koncertu bol už tradične rotary Club košice – Country. Čle-
novia organizujú tieto koncerty už od roku 2006. Ich cieľom je šíriť 
prostredníctvom umenia porozumenie a posilňovať pocit národnost-
nej vzájomnosti na tak pestrom území, kde žijú pohromade Slováci, 
Maďari, Rómovia, Nemci, Česi, Rusíni a Ukrajinci.

V dramaturgii koncertu, ktorý sa konal 29.decembra 2012, bola 
zastúpená prezentácia chorálovej a vážnej hudby rôznych období. 
K tohtoročným účinkujúcim patrili: ženský spevácky zbor Fortuna/ 
z Poproča/, študenti z Košického Konzervatória – J. Havran a T. Koky, 
profesionálni umelci Tatiana Paľovčíková – Paládiová, Jaroslav 
Dvorský s klavírnym doprovodom Júlie Grajtákovej a Abovský zmie-

šaný pedagogický zbor z Maďarska. Koncert moderoval Slavomír 
Benko.

Očarujúcu atmosféru dotváralo aj efektné osvetlenie jednotlivých 
častí interiéru. 

Koncert priniesol všetkým, ktorí majú radi dobrú hudbu, naozaj 
bohatý darček. 

Dar v podobe finančného príspevku, ktorý sa vyzbieral dobrovoľ-
ným vstupným, dostala aj kláštorná knižnica a aj jedna z charitatív-
nych organizácií. No môže byť čosi krajšie ako dvojnásobná radosť? 

 N. Farkašová 

ktorý v tejto priepasti strávil koniec 
roka 1978. Tak tomu sa hovorí kra-
sová turistika. Chodby vysoké, široké 
a také dlhé, že nedosvietiš, a naše zla-
ňovanie sprevádza hukot vody. K bi-
vaku (–500 m) dorazíme za necelé 
4 hodiny od vstupu do jaskyne. Na 
presun do bivaku v Salle des Treize 
nám totiž Francúzi stanovili 4 a pol 
hodiny, inak by sme sa museli vrátiť. 
Nasleduje pravdepodobne to najkraj-
šie, čo táto jaskyňa návštevníkom 
ponúka. Prekrásna výzdoba v podobe obrovských 
stĺpov, kaskády 20-násobne vyššie ako v Domici, 
a najmä znova mohutné priestory. Za 5,5 hodiny 
sme v obávanej záplavovej zóne v hĺbke 600 met-
rov, kde sa odohrala už nejedna tragédia. Z veľkých 
priestorov sa stávajú menšie chodby, s priemerom 
asi 8 metrov, a mení sa i charakter výzdoby. Uka-
zujú sa klasické kvaple, brčká, kaskády. Už v tých-
to miestach je nám však jasné, že dno asi nedo-
siahneme. Stretli sme totiž dve skupinky Maďarov 
a tí nás informovali, že v hĺbke pod 750 metrov sa 
musí minimálne po pás do vody. Po asi 7 hodinách 
zostupu sme dosiahli hĺbku asi 750 metrov. Laná 
na traverzoch sú vyťahané a pod vodou... rozhodli 
sme sa, že 750 m je pre nás tohtoročné maximum.
Veronika je žena, Zbyňo má 61 rokov, Mirec v pod-
state len začína a ja som bol v roku 2011 na dne 

Veronika sa spoločne s partiou troch jas-
kyniarov vydala na športový zostup do tejto 
priepasti a nakoniec vyšla ako nová slovenská 
ženská rekordérka – zvládla nonstop akciu 
do hĺbky - 750 metrov a naspäť za úctyhodných 
16 hodín.

Tí, ktorí si nevedia predstaviť náročnosť ta-
kejto akcie na „vlastnej koži“, nech pokračujú 
v čítaní.

„Skutočný príbeh“ sme pripravili pre vás 
na základe informácií z listu od pána Tomáša 
Fussgängera: 

„Niekedy na jar v roku 2012 sa partia piatich 
jaskyniarov dohovorila na miniexpedícii, či skôr 
exkurzii, do legendárnej priepasti Gouffre Berger 
vo Francúzsku. Je 26. 7.2012, čas 13:00 a my – 
i keď napokon len štyria – stojíme pred vchodom 
do jaskyne. Obliekame sa, zapíšeme sa do knihy 
zostupov a o 13:45 začíname zostupovať. Keďže 
sme skupina rôznorodá, vo veku od 30 do 61 ro-
kov, a je s nami i báječná slečna z Cassovie (Vero-
nika), dohodneme sa, že ak bude mať niekto z nás 
problém, alebo sa bude chcieť vrátiť, vraciame 
sa všetci. Po necelých 2 hodinách sme konečne 
v tom Bergeri, o ktorom sme počuli od Gustáva 
Stibrányiho, skúseného turnianskeho jaskyniara, 

lákajú vás...

sveta, v Abchádzkej priepasti Krubera – Voronya, 
ktorá je hlboká – 2191 metrov... Pred všetkými dá-
vam klobúk dolu. Nepoznám veľa šesťdesiatnikov, 
ktorí boli tak hlboko, a okrem Elenky Hipmano-
vej neviem ani o ďalšej Slovenke, čo zdolala takú 
hĺbku. Cesta nazad je už trochu obťažnejšia, ale 
nie je to až taký veľký problém. Späť k bivaku pri-
chádzame o 23:00. Veronika dosahuje posledné 
kotvenie a vychádza z Bergru po 16-hodinovej 
nonstop akcii o 5:45 ráno. K autu prichádzame 
o 8:30. Všetci sme unavení, ale spokojní. Už teraz 
sa tešíme na budúci rok znova na Gouffre Berger. 
Nechať si ujsť pripravované oslavy 60. výročia ob-
javu jaskyne by bol asi hriech.“

N. Farkašová
Zdroj údajov o rozmeroch jaskyne: http://www.
caverbob.com/wdeep.htm

Foto: M. V.
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AktuAlIty

Malý chlapec sa snaží dočiahnuť na zvonec. Ide okolo starý pán,
pomohol mu zazvoniť a chlapec povie: „Tak a teraz zdrháme starý!”  

Od júla 2012 v obci pôsobia terénni sociálni 
pracovníci. Terénna sociálna práca sa realizuje 
v rámci Národného projektu FSR (Fondu soci-
álneho rozvoja) vďaka podpore z Európskeho so-
ciálneho fondu, v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Čo je náplňou práce terénneho sociálneho 
pracovníka ? (ďalej tSP)
•  Samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachá-

dza riešenie pre jednotlivcov a rodiny odká-
zané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby 
so zdravotným postihnutím, nevládnych star-
ších ľudí a ich opatrovateľov v rodine,

•  poskytuje základné informácie (sociálne pora-
denstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje 
potrebné sociálne služby. Po dohode s klien-
tom navrhuje formu sociálnej intervencie 
a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho 
problému.

•  Poskytuje individuálne a skupinové konzultá-
cie,

•  v prípade potreby sprevádza klienta do jed-
notlivých inštitúcií, koná v záujme klienta,

•  spolupracuje a sprostredkúva informácie me-
dzi klientmi a inštitúciami v lokalite (obecný 
úrad, zamestnanci OcÚ, ZŠ, ÚPSVaR, zdra-
votné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súk-
romné a mimovládne inštitúcie). 

•  Samostatne vedie spisovú dokumentáciu 
klientov, pracovný výkaz, terénny denník.

•  Mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, 
analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej 
práce v dlhodobejšom horizonte.

•  Svoje aktivity koordinuje s vedením samo-
správy v obci a s ostatnými zainteresovanými 
verejnými a neziskovými inštitúciami.
Čo je náplňou práce asistenta terénneho so-

ciálneho pracovníka? (ďalej AtSP)
•  Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi 

pri výkone jeho povinností,

•  podľa pokynov TSP vykonáva odborne nároč-
né úkony:

•  pomáha klientom pri vyplňovaní tlačív,
•  sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií,
•  pripravuje stretnutia s rodinami klientov,
•  sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej ko-

munity,
•  pomáha klientom tlmočením z jazyka národ-

nostných menšín v komunikácii s TSP a inými 
inštitúciami.

Kolektív TSP a ATSP

Potrebujete poradiť vo veciach:  - riešenia exekúcie?
   - splátkových kalendárov?
   - postupu prihlasovania narodeného dieťaťa?
   - záškoláctva?

Potrebujete pomoc: 
- s vypisovaním tlačív?
- pri sprevádzaní do inštitútov?
- s hľadaním zamestnania?
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Na Kováčskej ulici v Košiciach bolo ke-
dysi legendárne premonštrátske gymnázium. 
Bola to elitná škola v historickom centre 
mesta. Po roku 1989, v rámci prebiehajúcich 
reštitúcií, bola budova vrátená cirkvi a gym-
názium v nej sídlilo do roku 1997. Odvtedy 
v nej sídlili rôzne obchody, reštaurácie a bu-
tiky. Premonštráti sa rozhodli naplniť svoje 
poslanie v oblasti vzdelávania a snažia sa 
o návrat študentov a pedagógov na prvé po-
schodie budovy č.28. Rozhodli sa po rokoch 
opäť obnoviť cirkevné gymnázium.

 „Ministerstvo školstva SR nám  udelilo sú-
hlas na obnovenie  Premonštrátskeho gymná-
zia  v Košiciach.  Je to pre nás premonštrátov 
historický okamih. Vraciame sa v tomto smere 
k svojmu poslaniu, od počiatku svojho vzniku 
pôsobil  totiž náš Rád v oblasti vzdelávania, 
vedy, školstva.

V centre mesta Košice vlastníme priestran-
nú školskú budovu, v ktorej gymnázium síd-

lilo po stáročia. V prvej  polovici 20. storočia 
sa pod naším vedením stalo inštitúciou s vy-
sokou odbornou i pedagogickou úrovňou a vý-
znamným pôsobením v meste.

Rešpektujúc potreby súčasnej spoločnos-
ti chceme v obnovenom Premonštrátskom 
gymnáziu Kováčska 28 od  1. septembra 2013 
nadviazať na tradíciu a kvalitu – pri výbere 
pedagógov i pri výbere študentov, nezabúdajúc 
pritom na modernú katolícku výchovu a vzde-
lávanie mladej generácie.

Nasledujúce mesiace nás čakajú rušné dni, 
budeme mať oveľa viac práce, ale tešíme sa 
na plnenie Božej vôle“. – uvádza opát Am-
bróz Martin štrbák na obnovenej stránke 
www.opatstvojasov.sk.

Už v roku 1657 tu sídlila prvá vzdelávacia 
inštitúcia. 26. februára 1657 jágerský biskup 
Benedek Kisdy, ktorý sa pred Turkami uchý-
lil do tunajšieho kláštora,  podpísal v Jaso-
ve zakladajúcu listinu košickej jezuitskej 

vysokej školy, ktorá sídlila práve v týchto 
priestoroch. Samostatné gymnázium na Ko-
váčskej 28 vzniklo v roku 1777 a premon-
štráti sa ho ujali od roku 1811. Prvé štátne 
gymnázium vzniklo až v roku 1919. Navšte-
voval ho napríklad aj spisovateľ Sándor Márai 
a treba dodať, že  v rokoch 1937–1938 bola 
Kováčska 28 najväčším gymnáziom v Česko-
slovensku.                                            

   /zdroj:  Http://spravy.pravda.sk/regiony/
clanok/253788-v-kosiciach-obnovia-legen-
darne-gymnazium/

Premonštráti chcú obnoviť tradíciu
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- Pán doktor, dosť často zabúdam. -A odkedy? - Čo odkedy? 

Viete, že ...
... v obecnej knižnici prebieha po celý rok 

výpredaj vyradených kníh za symbolickú 
cenu? - ľubovoľná suma od 0,05 centov za 1ks

... výťažok zo symbolického vstupného 
počas stavania Vianočného stromčeka v obci 
pomohol chorým deťom? Príspevok v celkovej 
sume 135 € bol odovzdaný primárke na odde-
lení Detskej onkológie v Košiciach? 

... oproti kláštoru Rádu premonštrátov 
sa dokončuje oddychový park – Bubics liget ?

... v  roku 2012 bola vymenená strecha 
na Obecnom úrade?

... podľa nového VZN sa v obci uskutočnilo 
označovanie ulíc? Z toho dôvodu je potrebné, 
aby občania vykonali výmenu osobných do-
kladov – OP- a zmenu nahlásili na inštitúcie, 
s ktorými sú v kontakte. 

...„Noc netopierov“ je akcia, ktorá sa každo-
ročne uskutočňuje v Jasovskej jaskyni? Poučné 
informácie o netopieroch, koľko ich tu žije, 
aké druhy, čím sa živia a pod., nám poskytol 
MUDr. Ľuboš Korytár z Košickej univerzity 
veterinárneho lekárstva. 

... Obecný úrad v Jasove plánuje v obci 
zaviesť separovaný odpad formou farebných 
vriec a  zvozového kalendára? Každá domác-
nosť dostane vrecia rôznych farieb podľa od-
padu (plast – žltá farba, sklo – zelená farba, 
papier – modra farba). Separovaný odpad 
sa bude vyvážať podľa vopred určeného har-
monogramu, ktorý bude včas oznámený. 

... pre mladých chlapcov a dievčatá obec 
zriaďuje fittnes club v priestoroch lukostrelec-
kého oddielu?

... v našej obci máte možnosť získať vodič-
ské oprávnenie? Pôsobí tu autoškola L. Bábu. 

... krásne sviatočné torty a zákusky, ale 
aj studené misy vedia pripraviť naše miestne 
cukrárky Lenka, Gitka a Simonka? Bližšie in-
formácie podá Norika.

... poslednú aprílovú sobotu sa uskutočnilo 
čistenie Náučného chodníka Jasovská skala? 

... naša obec je v družobnom styku s troma 
mestami v Maďarsku: Tura, Bélapátfalva, Nyír-
mada? Toho roku si pripomenieme 20-te výro-
čie spolupráce s  Turou.

... tohto roku oslávi svoje okrúhle - 80-te 
narodeniny bývalý opát Jasovského kláštora 
premonštrátov, dôstojný pán karol tomáš 

Foto: PaedDr.Pavol Martinove

Od druhej polovice augusta dalo internetové kníhkupectvo Marti-
nus.sk do obehu postupne viac ako 500 kníh a spolu s fanúšikmi pro-
jektu KNIHOBEŽNÍK začalo sledovať ich osudy. Momentálne cestu-
je po svete už viac ako 3 500 kníh. Túto skvelú myšlienku podporila 
aj členka Obecnej knižnice Tereska Hiblárová, ktorá nás na projekt 
upozornila. 

Tip našej čitateľky:

kNIHOBeŽNík
– Jedna kniha, tisíc príbehov

„Rada by som Vám predstavila projekt Knihobežník, ktorý vznikol 
pod záštitou internetového kníhkupectva Martinus (www.martinus.sk). 
Kníhkupectvo rozmiestnilo po svojich predajniach a rôznych partner-
ských miestach stojany s knihami, ktoré označili nálepkou: „PREČÍTAJ 
MA A POŠLI ĎALEJ“. Už na prvý pohľad je vidieť, že nejde o obyčajnú 
knihu. Vy si odtiaľ môžete niektorú z nich zadarmo zobrať. Potom sa za-
registrujete na oficiálnej stránke projektu, (www.knihobeznik.sk). Kniha 
má pridelené ID a Heslo knihy, ktoré po nájdení zadáte na stránke, čím 
vlastne identifikujete nájdenú knihu a zapíšete si ju k svojmu profilu, - 
KDE ste ju našli, a AKÁ STORY sa k vášmu nálezu vzťahuje. Knihu si 
prečítajte - najviac by však mala u vás stráviť 1 mesiac - a potom ju zabaľ-
te do obalu, ktorý odolá rôznym poveternostným podmienkam a násled-
ne ju niekam schovajte... napr.: pod schodisko v nejakom obchode, prí-
padne na turistickom chodníčku, alebo ju jednoducho vložte do kriakov... 
Opäť sa prihlásite na oficiálnu stránku a napíšete, kde ste knihu nechali 
s presným opisom miesta... Niektorí ľudia knihu nechávajú vo vlakoch, 

autobusoch a podobne, no takéto knihy sú väčšinou označené ako „stra-
tené“. Čo znamená, že ten kto sa ju vydal pohľadať ju nenašiel a označil 
ju ako „pravdepodobne stratenú“. Keď takúto knihu označia aspoň traja 
knihobežníci, kniha je oficiálne označená ako stratená. Nemusím vám asi 
hovoriť, že takéto knihy zrejme nebudú stratené, ale skôr ležia u niekoho 
doma na poličke.

Ak bývate na mieste, kde sa žiadne knihy nenachádzajú, pretože 
sa možno ešte nikto z obyvateľov do projektu nezapojil, tak môžete skúsiť 
šťastie rovnako ako ja na oficiálnej fanpage na facebooku (www.facebo-
ok.com/Knihobeznik). Odtiaľ mi už po vzájomnej dohode prišli dve knihy 
poštou. Teším sa, ako si ich prečítam a ukryjem niekde u nás. Dúfam, 
že sa aj niekto z našej obce do pátrania zapojí, aby príbeh knihy neskončil 
smutne a osamelo.

Problém s nedostatkom kníh vo vašom meste môžete vyriešiť aj tým, 
že zaregistrujete svoje vlastné knihy. Objednáte si určitý počet nálepiek, kto-
ré vám prídu poštou a vy nimi oblepíte svoje knihy, ktoré pustíte do obehu.

Pevne verím, že aspoň jedného z Vás tento projekt zaujal natoľko, aby 
sa stal jeho súčasťou. Ja som z neho nadšená a teším sa na prvú knihu, 
ktorú ukryjem možno práve v Jasove... „ 

 Tereska

V rebríčku TOP 5 na stránke http://www.knihobeznik.sk/ sa do-
zviete aj napríklad to, že najviac kilometrov, presnejšie vyše 42 909km, 
momentálne precestovala azda najslávnejšia kniha Agathy Christie: 
A neostal ani jeden. Bola nájdená v Prahe, uvoľnená v Žiline, odtiaľto 
putovala do Austrálie a dokonca až za brazílsko – argentínske hranice, 
k vodopádom Iquazu. Príbehy, ktoré čitatelia s knižkami zažili, zazna-
menávajú na webstránke projektu. 

Ďakujeme za tip Tereska
N. Farkašová

Bartal? Opátom sa stal v roku 1990, odvtedy 
bol našim verným duchovným, a ním ostáva 
až dodnes, ako emeritný opát a ctený občan 
Jasova. Veriaci s ním ostávajú v modlitbách aj 
naďalej. 

Dobrovoľný hasičský zbor v Jasove získal 
nové priestory – zrekonštruovanú budovu 
bývalého obecného humna? Odovzdávanie 
novej hasičskej zbrojnice sa konalo 24.júna 
2012 a novú budovu vysvätil pán opát Ambróz 
Martin Štrbák. 



6 - Kam sa chystáte na dovolenku?
- Ak vyhráme na športke, tak na Balkán. Ak nevyhráme, tak na balkón! 

krIMINOVINy
Na koho a na čo si máme dávať pozor?!

rok 2012 a začiatok roka 2013 

• Január: Vyšetrovateľ OR PZ Košice-okolie obvinil z prečinu porušovania do-
movej slobody 23-ročného Mariána z Jasova, ktorý v utorok okolo 23:00 neopráv-
nene vnikol do rodinného domu, kde spala 23 ročná žena, ktorú ťahal za vlasy von 
z domu. Poškodená neutrpela žiadne poranenie. Obvinený muž je stíhaný na slobo-
de, v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 1- 5 rokov. 

• Starenky, pozor na kabelky! Začiatkom roka vypátrali a z prečinu lúpeže ob-
vinili policajti 17 ročného Mariána z Jasova, ktorý spolu s Patrikom (16) vytrhli 
72-ročnej dôchodkyni kabelku (v Moldave n/B), a z miesta činu ušli. Z kabelky 
vybrali hotovosť 5€, 2 ks banánov, keks a kabelku následne vrátili majiteľke. Takto 
jej krádežou spôsobili škodu vo výške 6€ a poškodením kabelky 20€. Za tento sku-
tok im hrozí 1 ročné väzenie.
Dodatok redakcie: Títo mladíci, spolu s ďalšími „kumpánmi“, okradli v priebehu 
troch dní tri starenky v Moldave nad Bodvou vo veku 71 – 74 rokov. Buďte preto opa-
trné, snažte sa nezdržiavať sa v opustených uličkách, naopak, ani vo veľkých davoch 
a buďte predvídavejšie. Žiaľ, Jasovu robia „reklamu“ aj takí mladíci. Žijeme v dobe, 
keď už musíme dávať pozor na nevychované deti. 

• Apríl: Nepoučiteľní vodiči. Poverený príslušník oddelenia dopravného in-
špektorátu OR PZ Košicie–okolie obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom ná-
vykovej látky 36-ročného muža z Jasova, ktorý na ceste v obci Jasov-časť Počkaj 
viedol osobné motorové vozidlo zn. Škoda Felícia pod vplyvom alkoholu. Policaj-
ná hliadka, ktorá vodiča zastavila a podrobila dychovej skúške, namerala u muža 
hodnotu 1,29 ‰ alkoholu v dychu. Vodič bol umiestnený do cely policajného za-
istenia. Mužovi hrozí trest odňatia slobody až na 1 rok. 

• Máj: Vlámačka v Rudníku. Príslušník OO PZ Jasov obvinil 7 x súdne tres-
taného 28-ročného dávida a 9 x súdne trestaného 28-ročného tibora z obce 
Jasov z prečinu krádeže, v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci, spácha-
ných formou spolupáchateľstva . Títo sa vlámali do pohostinstva v obci Rudník. 
Po vylomení vchodových dverí vošli dnu, odkiaľ odcudzili 65 škatuliek cigariet, 
10 ks plynových zapaľovačov a 5 fliaš alkoholu. Odcudzením vecí spôsobili škodu 
v sume 283,30€ a na zariadení škodu v sume 500€. Obvinení boli umiestnení v cele 
policajného zaistenia. V prípade dokázania viny im hrozí 2 ročné väzenie

• Júl: Za 4 dávky marihuany mu hrozí 5 rokov väzenia. U 28-ročného Tibora 
z Jasova našli policajti počas prehliadky auta omamnú látku. Policajti kontrolo-
vali posádku auta pred obcou Hatiny. Mladíkovi hrozí v prípade dokázania viny 
vo veci prečinu nedovolenej výroby omamných látok, ich držanie a obchodovanie 
s nimi, 5 rokov väzenia. 

• V júli 44-ročný muž z obce Nováčany preskočil bránu oplotenia pozemku 
rodinného domu v Jasove a chytil do rúk bicykel, s úmyslom odcudziť ho. V tom 
sa mu pokúšal zabrániť majiteľ domu (60r.) Obvinený to nerešpektoval, a preto 

majiteľ privolal policajnú hliadku. Tá páchateľa zadržala priamo na mieste. Obvi-
nený bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V prípade dokázania viny mu 
hrozí trest odňatia slobody na 3 – 8 rokov. 

• August: Samozvaní drevorubači čelia obvineniu. Obvinení - dvaja dospelí 
a dvaja mladiství - vyrezali a odcudzili drevnú hmotu v celkovom objeme 2,5 m3 
v katastri obce Jasov. Spôsobili škodu na odcudzenej drevnej hmote vo výške 50 €. 
Dvom dospelým hrozí v prípade dokázania viny 2 ročné a dvom mladistvým 
1 ročné väzenie. 

• Profesionálni hasiči zasahovali pri likvidácii ohňa. Dňa 4.8.2012 krátko po 
02:00 horela v obci garáž pri rodinnom dome. Škodu vyčíslili na približne 2000 €.

• Z prečinu nebezpečného vyhrážania a výtržníctva obvinili 21 ročného Erika. 
Ten pri rómskej osade, za bieleho dňa, hodil kameň do idúceho vozidla Renault 
Megane, ktorý riadil 32-ročný Jasovčan. Kameňom zasiahol predný ľavý blatník 
a následne sekerou rozbil sklo na ľavých predných dverách auta, na čo vodič v oba-
ve o svoj život a zdravie auto zastavil a ušiel cez dvere spolujazdca. Obvinený sa vo-
dičovi vyhrážal, že ho zabije. Poškodením motorového vozidla spôsobil škodu vo 
výške 150 €. Obvinený bol umiestnený do cely policajného zaistenia a v prípade 
viny mu hrozí trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky. 

• Posledný deň v starom roku sa začal tragicky pre mladého vodiča z Po-
proča. K smrteľnej nehode došlo na ceste medzi Moldavou nad Bodvou a obcou 
Jasov, kde sa vodič osobného motorového vozidla Škoda 120, pri predchádza-
ní, čelne zrazil s osobným vozidlom VQW Touran, ktoré šoféroval občan našej 
obce. Mladý vodič Škody 120 na mieste dopravnej nehody zraneniam podľahol. 
Jasovčan skončil v nemocnici s ľahším poranením. Okolnosti dopravnej nehody 
sú v štádiu vyšetrovania.

rok 2013
• Január: Trojica tínedžerov „kradla“ na ulici Pod sadom. Jasovskí policajti 

obvinili z prečinu krádeže v súbehu s  prečinom poškodzovania cudzej veci  troch 
miestnych tínedžerov - Jozefa (15), ladislava (15) a Mareka (14). Títo sa vlámali 
do neobývanej víkendovej chalupy na ulici Pod sadom. Rozbili sklenenú výplň 
okna, vnikli  dnu a následne odcudzili dva obrazy, dva farebné koberce, dve vyšíva-
né dečky, keramickú súpravu, farebnú gumenú loptu, dva kľúče od dverí z chalupy 
a kovový šrot z povaly chalupy o váhe 63 kg. Majiteľke spôsobili škodu na odcu-
dzených veciach vo výške 308€ a škodu na zariadení vo výške 1000 €. V prípade 
dokázania viny hrozí obvineným mladistvým až 1 ročné väzenie.

• Vlámanie nahlásili majitelia predajne potravín na Hlavnej ulici v Jasove 
začiatkom roka 2013. Páchatelia odstránili visiaci zámok na ochrannej kovovej 
mreži a do vchodových dverí urobili otvor o rozmere 70x50cm. Z predajne od-
cudzili cigarety rôznych značiek, cukrovinky, alkoholické nápoje, mäsové výrobky 
a mäso, rôzne potraviny a zo zásuvky pokladne finančnú hotovosť vo výške 150 €. 
Majiteľovi spôsobil celkovú škodu za viac ako 1150€. Jasovskí policajti začali trest-
né stíhanie vo veci prečinu krádeže a prečinu poškodzovania cudzej veci. 

N. Farkašová (Zdroj: http://www.cassovia.sk/search.php?srch=jasov+2012&x=12&y=7)

CelkOVý NáPAd treStNeJ ČINNOStI :
- celkový nápad trestných činov ( ďalej len TČ) v obvode OO PZ Jasov: 183
- počet objasnených TČ: 132
- percentuálna objasnenosť: 72,13%

Celkovo v obci Jasov za rok 2012 došlo k 53 TČ,
z ktorých bolo objasnených 42, čo predstavuje 79,24%

POdľA druHu tČ: 
- krádeže: 19
- ohrozovanie mravnej výchovy mládeže: 6
- zanedbanie povinnej výživy: 2
- nebezpečné vyhrážanie: 5
- ublíženie na zdraví: 3
- poškodzovanie cudzej veci: 5
- usmrtenie: 4

- podvod: 2
- pytliactvo:1
- poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky: 1
- ohrozenie pod vplyvom návykovej látky: 4
- sprenevera: 1

V uvedenom období bolo na území obce spáchaných 55 priestupkov,
z ktorých bolo objasnených 45, čo predstavuje objasnenosť 81,81 %.

PrIeStuPky POdľA druHu NáPAdu:
- proti majetku: 25
- proti občianskemu spolunažívaniu: 22
- na úseku BaPCP: 6
* z toho jazda pod vplyvom alkoholu: 2
- ostatné priestupky: 2

Analýza stavu a nápadu trestnej činnosti v obci Jasov za obdobie od 01.01.2012 – 31.12.2012

Zdroj: správa Bezpečnostnej situácie v obci za rok 2012 - mjr. Bc.Róbert Nagy
Spracovala: N. Farkašová
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Noc netopierov                                Foto: PaedDr. Pavol Martinove

Katarínske posedenie - Únia žien v Jasove
Foto: PaedDr. Magdaléna Martinove

Mikulášske posedenie dôchodcov
Foto: PaedDr. Pavol Martinove

Helloween party 
Foto: Nora Farkašová

Kapeláci z Katolíckej strednej pedag. školy  
sv. Cyrila a Metoda V KE

Foto: PaedDr. Pavol Martinove

Jasovský vianočný strom-
ček- deti z MŠ 

Foto:
PaedDr. Pavol Martinove

Jasovský vianočný stromček-
program Laďky Takáčovej 

Foto:
PaedDr. Pavol Martinove

Počujte, vaša pani fantasticky schudla. Akú diétu držala? 
- Čínsku. Tri týždne jedla len kuraciu polievku. - S rezancami? - Nie, s paličkami. 



8 - Keď budeš usilovne cvičiť na husliach, dostaneš odo mňa 10 korún! 
- Hmmm, tak teraz neviem, čo mám robiť. Sused mi ponúka 20 korún, ak na husliach hrať nebudem... 

FOtOgAlérIA

"deň Jasova" - režírovaný miestnou organizáciou CSeMAdOk 
A  "Jászó napja" keretében megrendezett 15.-dik Nyári egyetem a Csemadok szervezete rendezésében

Foto: Koronczi Gyula

8. Jasovské oslavy organizované obcou
A 8.-dik Jászó-i napok ünneplése a községi önkormányzat szervezésében

TPŠ Focus Moldava nad Bodvou
Foto: PaedDr. Pavol Martinove

Skupina Mareka a Zuzky Hornyákovcov
Foto: PaedDr. Pavol Martinove Jadranka                                              Foto: Juraj Petrik

Michal David revival    Foto: Juraj Petrik Vďačné obecenstvo                                        Foto: PaedDr. Pavol Martinove Dáridó - Havasi György    Foto: Juraj Petrik



9

kultúrA

Malý Jožko dostal poznámku. - Váš syn nevedel, kto rozbil atóm. 
Otec rozčúlený dopísal: - Kto ho rozbil, ten ho rozbil ale ja to platiť nebudem!  

“druhá tvár umelca“
Takto sa nazývala výstava, ktorá bola otvorená v priebehu júla 2012 

v Kultúrnom stredisku z príležitosti životného jubilea a 30 ročnej rez-
bárskej činnosti Ľubomíra Lomnického. Predstavovala jeho „druhú 
tvár“, ktorú málokto z nás pozná. Pán Lomnický sa totiž dlhoročne ve-
nuje zbieraniu starožitných úžitkových predmetov. Najmenší návštev-

níci mali možnosť spo-
znať napr. bezdrôtovú 
žehličku, starú mecha-
nickú váhu, obdivova-
li žraločie zuby, býčie 
rohy a zvonec, ktorý 
nosievali v minulosti 
kravičky. Starší zasa 
spomínali na svoje det-
ské časy. Medzi pozo-
ruhodný artefakt pat-
rili aj nefunkčný granát 

a úlomky starobylej keramiky. Svojou jedinečnosťou deti zaujal aj „ta-
jomný stĺp“ z dreva, do ktorého pán Lomnický vyrezal mnoho tvárí. 

• • •
V spolupráci s KCUBaR a MsKS Moldava nad Bodvou sa koncom 

septembra uskutočnila aj výstava diel mladého, talentovaného fotogra-
fa Petra Szilvássyho, ktorá bola súčasťou výstavného pásma s názvom 
„Zrkadlo umenia“. Kultúrne stredisko v Jasove sa stalo prvou zastávkou 
projektu zameraného na rozvoj kultúry národnostných menšín, ktorý 
podporil aj Úrad vlády SR a Košický samosprávny kraj. Vernisáž otvoril 
pán Kupec Mihály, riaditeľ KCUBaR . Svojou úvodnou rečou nás do ži-
vota mladého umelca pútavo vniesol predseda MO CSEMADOK-u, pán 

Koronczi Gyula. Slávnostnú atmosféru tejto udalosti dodalo vystúpenie 
12 členného zmiešaného zboru Eggressy Béni z Moldavy n/B.

• • •
“Výstava servítok“
Zimné, čierno biele mesiace, nám svojou farebnou fantáziou spes-

trili dievčatá: Natálka Takáčová, Zuzka Petriková a Evka Petriková. 
Dievčatá majú spoločný koníček. Sú zberateľkami servítok. Servítko-
vými obrazmi potešili malých aj veľkých návštevníkov, ktorí sa prišli 
pozrieť na malého Ježiška. Ten ležal na slame v drevenom Betleheme, 
ktorý pre nás všetkých v predvianočnom čase vyhotovil pán rezbár Ľu-
bomír Lomnický. K sviatočnej atmosfére výstavných priestorov prispe-
li aj ostatné deti z Klubu mladých čitateľov Obecnej knižnice svojou 
Vianočnou burzou. Všetkým, ktorí zakúpením ich výrobkov prispeli 
na naše spoločné kreatívne aktivity, ďakujeme. 

Ak máte doma servítky, ktorými by ste dievčatám radi obohatili 
ich zbierku, neváhajte a prineste ich do knižnice. 

• • •
Mesiac zaľúbených – február – sa v Kultúrnom stredisku niesol v du-

chu “lásky k umeniu“. 
Nádejní mladí umelci, študenti Gymnázia Štefana Moysesa z Mol-

davy nad Bodvou, predstavili svoje diela v malej sále v Deň sv. Valentí-
na. Výstava geNIuS lOCI – duch miesta, bola zavŕšením všetkých 
Plenérov, ktoré spoločne so svojou lektorkou, triednou profesorkou 
a organizátorkou Mgr. Františkou Fehérovou absolvovali. K autorom 
vystavených diel patrila aj kamarátka z ďalekej Floridy, ktorá je tu štu-
dentkou na výmennom pobyte. Svojou kamerou prítomných prekvapil 

Peter Szilvássy, ktorý celú akciu zvečnil natáčaním. Veríme, že patrič-
nú hrdosť prežívala aj pani riaditeľka RNDr. Zuzana Borovská, ktorá 
sa vernisáže osobne zúčastnila. Mladým umelcom ďakujeme za kúsok 
kultúry, ktorú nám do našej obce vniesli a prajeme im ďalšie možnosti 
zviditeľniť sa.

• • •
 V F-Klube MsKS v Moldave nad Bodvou sa konala v  novembri 

2012 výstava súťažných fotografií pod názvom: „Najkrajšia fotka údo-
lia Bodvy a rudohoria“. Výstava bola súčasťou výstavného pásma pod 
názvom „Zrkadlo umenia“. Jej cieľom bolo podporiť amatérskych fo-
tografov z okolia a prezentovať ich tvorbu širokej verejnosti pod jed-
nou strechou. O súťaživom duchu presvedčili aj naši obyvatelia: Zuzka 
a Evka Petriková, Natália Nozdroviczká a Nikoleta Lacková, Jana Petri-
ková, Pavol Petrik, Július Koronczi, Pavol Martinove st., Tomáš Martino-
ve a Juraj Petrik. Hlavnou úlohou fotografov bolo zachytiť  historické 
pamiatky a prírodné krásy regiónu.

V kategórii „C“ dokonca 1. miesto získal pán Koronczi Gyula so svo-
jou fotografiou: „Jasov, 
tieňohra na lesnej ces-
tičke“. Blahoželáme.

Najlepších 39 foto-
grafií bolo spracova-
ných v bulletine, ktorý 
je prístupný k nahliad-
nutiu aj v Obecnej 
knižnici. Všetkým zú-
častneným ďakujeme 
za reprezentáciu a ší-
renie jedinečných  krás 
nášho okolia.

NAše SPOlOČNé VýStAVy

Foto: Nora Farkašová
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Foto: Paeddr. Pavol Martinove

Foto: archív P. Martinove
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„Hodnota peňazí je relatívna. Tisícka, o ktorej nevie manželka,
má podstatne vyššiu hodnotu ako tá, o ktorej vie. 

Počas veľkých prázdnin sme strávili horúce letné dni spoločne v príjemnom 
chládku Obecnej knižnice. Do tvorivých dielní sa zapojilo niekedy až 30 detí 
vo veku od 3 do 15 rokov. Tvorivé dielne boli zamerané na aktivity rôzneho druhu. 
Pripravovali sme výrobky na Vianočný trh (sklenené lampášiky, obrázky zo servítok, 
šperky z fliaš a i.). Deti začali vyrábať farebné pavučiny na schodisku z darovanej vlny. 
Pomáhali pri „letnom upratovaní“ knižného fondu, pečiatkovali doteraz neoznačené 
knihy logom knižnice, sprejovali obrazy, kabelky a pomáhali pripravovať módnu pre-
hliadku mladej módnej „návrhárky“ Lenky Bartkovej. Kým dievčatá zošívali šaty, 

chlapci im spríjemňovali 
čas vtipmi a pesničkami 
z internetu. Veľakrát sme 
si na veľkom plátne pustili 
aj rozprávku a nacvičili sme 
aj nový tanček. 

Spoločne sme zorgani-
zovali aj prvé potulky oko-
lím Jasova. Tejto „túry bá-
dateľov“ sa zúčastnili deti 
z Klubu mladých čitateľov. 
Naším sprievodcom bol 
predseda kultúrnej komisie 
„ujo Paľo“ – Pavol Martino-
ve. Prírodu znalý sprievod-
ca a zemepisár nás obozna-
moval s okolitou krásou. 
Naša exkurzia začala stret-
nutím v knižnici. Skontro-
lovali sme si obsah našich 
batôžtekov: lupa, voda, 
desiata, malé atlasy rastlín 
lesov a lúk, vrecková en-
cyklopédia vtákov a stro-
mov a knihovníčka Nórika 
nás všetkých nasprejovala 
repelentom proti kliešťom. 
Naša prvá zastávka bola 
pri sútoku Olšavy a Bod-
vy, navštívili sme kamenný 
oltár, prameň „Széplány-
kútka“ (studničku krásnej 
devy). Za bieleho dňa sme videli aj poslednú štvrť Mesiaca nad Jasovskou skalou, 
určovali sme rastliny a živočíchy pomocou vreckových encyklopédií a všetko, čo 
nás zaujalo, sme zdokumentovali fotoaparátmi. Veľmi nás zaujalo aj to, ako vedel 
„ujo Paľo“ určiť vek a názov pre nás dovtedy obyčajných kameňov. Dnes už vieme 
aj my, že každý kameň má svoj príbeh, meno a rôčky. Odmenou za našu pozornosť 
a poslušnosť bola obľúbená kofola. 

N. Farkašová

Miestne kultúrne stredisko neleňošilo
ani v dovolenkovom čase

Foto Nora Farkašová

Foto: Nora Farkašová

Foto: Nora Farkašová

Foto: Nora Farkašová

Foto: Nora Farkašová

Foto: Nora Farkašová
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Mohli by sme povedať, že tento rok bol pre-
lomovým rokom pre mnohých členov nášho 
oddielu. Počnúc Majstrovstvami v halovej luko-
streľbe, až po záver sezóny v terčovej lukostreľ-
be. Výnimočne tvrdá práca počas celého roka 
sa začala vyplácať už počas halovej sezóny, kde 
sa súťaže organizujú v telocvičniach a halách. 

Prvou lastovičkou, ktorá priniesla úspešnú 
jar, bola Monika Hodermarská, ktorá skonči-
la na 3. mieste v liptovskom pohári, s novým 
oddielovým rekordom medzi ženami. túto 
skvelú formu si udržala až do Majstrovstiev 
Sr, kde si vybojovala titul majsterky Sr. 
Boli to najťažšie Majstrovstvá v kategórii žien 
v histórii SR vôbec. Patrícia Antlová skončila 
na 9. mieste. Zaznamenala veľmi pekný výsle-
dok aj na konečnom hodnotení Slovenského 
pohára (ďalej len SP), kde obsadila 4. miesto. 
M. Hodermarská tu skončila na 5. mieste. 

V mužskej kategórii prebiehali najväčšie 
Majstrovstvá v histórii. Naši strelci sa spomedzi 
44 pretekárov umiestnili nasledovne: 

Pavol Nagy 7. , Miroslav Duchoň 8., Peter 
Nagy a Juraj Duchoň 9. Jozef Žemba a Kristián 
Klien 17., Marek Guman 36. miesto.

V súťaži družstiev sme mali dve družstvá. 
Družstvo A obsadilo 4. a družstvo B 6. miesto. 
Poradie v SP, spomedzi 40 pretekárov, bolo na-
sledovné:

M. Duchoň 7., Pavol Nagy 8., Peter Nagy 
12., J. Žemba 16. a M.Guman 20 .

Juniorské Majstrovstvá priniesli svoje ovo-
cie v kategórii kadetov, kde J. duchoň obsadil 
2. miesto. Dominik Nagy skončil na 5. a Kris-
tián Klein na 6. mieste. Medzi staršími žiakmi 
sa pekne umiestnil Adrián Szegedi, ktorý zabo-

joval a preukázal zlepšujúcu sa formu počas ce-
lej sezóny. Obsadil 8. miesto. Kristína Žembová 
si viedla dobre a obsadila 9. priečku.

V SP to vyzeralo nasledovne: J. duchoň zís-
kal zlato, k. klein bronz a  d. Nagy 6. miesto. 

Starší žiaci skončili veľmi dobre vo svojej 
kategórii, kde obsadili 5. priečku zásluhou 
A. Szegediho a 7. miesto nám zabezpečila K. 
Žembová. 

Začiatok terčovej sezóny (strieľa sa vonku) 
sa niesol v znamení úspechov starších žiakov, 
kde sme mohli byť svedkami toho, že pokiaľ sa 
usilovnosť, snaha a vedomosti stretnú, nič nie 
je nemožné. Adrián Szegedi vyhral 3 z 5-tich 
kôl Slovenského pohára. V celkovom poradí 
tak obsadil úctyhodné 2. miesto. K. Žembová 
skončila na 9. mieste. Medzi mladšími žiakmi 
Imrich Homza obsadil 7. miesto a Marián Pod-
racki 9.miesto.

V kategórii dospelých bolo poradie v SP na-
sledovné: M. Duchoň 5., Peter Nagy 12., Pavol 
Nagy 13., M. Guman 24., M. Hodermarská 5., 
Patrícia Antlová 6. miesto.

Kadeti: J. Duchoň 3., K. Klein 4., D. Nagy 
7. miesto na Majstrovstvách SR v terčovej luko-
streľbe. Dobrú formu si udržal A. Szegedi, keď 
vo svojej kategórii nedal žiadnu šancu svojim 
súperom a získal tak titul Majstra Sr. Juraj 
Duchoň si zabojoval s K. Kleinom o bronz, kto-
rý nakoniec pripadol Jurajovi. 

Medzi mužmi, M. Duchoň bojoval do konca 
a skončil na 5. mieste. Pavol Nagy obsadil 9., 
Peter Nagy, J.Žemba a M.Guman 17. miesto. 
a M. Hodermarská 5. miesto.

Naše družstvo A obsadilo 3. miesto a druž-
stvo B 8.miesto. 

Aj tento rok sme mali reprezentanta z nášho 
oddielu na Majstrovstvách európy – naše far-
by v reprezentácii Sr hájil Juraj duchoň.

Na terénnych M-SR nás reprezentoval náš 
nový člen oddielu Ondrej Jánošík a v kategórii 
mužov OL obsadil 7. miesto.

domáca súťaž Capraty CuP 2012:
Tento pretek sme organizovali 23.-24. júna. 

Zúčastnil sa ho rekordný počet pretekárov 
z celého Slovenka. 83 lukostrelcov si zasúťažilo 
o možnosť získať pohár absolútneho víťaza. Naši 
strelci obsadili nasledovné umiestnenia. Medzi 
mužmi najlepšie obstál Peter Nagy so ziskom 
bronzovej medaily. Pavol Nagy skončil na 4., 
M. Duchoň na 8., M. Guman bol 9.

Zo žien: M. Hodermarská 5., P. Antlová 
na 7. mieste.

Kadeti: J. duchoň 1. miesto
Starší žiaci:  A. Szegedi 4.,  K. Žembová 

8. miesto. Ml. žiaci: I. Homza 7., M. Podracki 
8. miesto.

Slovakia grand Cup:
Na tomto významnom preteku sme získali 

zlatú medailu zásluhou Adriána Szegedi-
ho. Juraj Duchoň obsadil v kategórii kadetov 
3. miesto. Výborný výkon podal Peter Nagy, 
ktorý si vybojoval FItA ocenenie za prekona-
nie hranice 1100 bodov. 

V závere môžem hrdo povedať, že to bola tá 
najúspešnejšia súťaž nášho oddielu, nakoľko si 
osobné rekordy vylepšil skoro každý člen nášho 
oddielu. 

Peter a Pavol Nagy
Tréneri Lukostreleckého oddielu v Jasove

Foto: archív Lukostreleckého oddielu
v Jasove

lukostrelecká sezóna 2012

Dva hady v púšti:  - Počuj, my sme jedovaté?  - A čo ja viem? Prečo?
- Práve som si zahryzol do jazyka. 
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Manželská hádka: - Stále hovoríš: moje auto, môj dom, moja chata, ako keby 
to nebolo naše.A čo vlastne prosím ťa teraz stále hľadáš? - Naše nohavice. 

Milý čitateľ!
Znova som dostal možnosť, 

aby som v tomto občasníku po-
dal správu o podujatiach, orga-
nizovaných Csemadokom v roku 
2012. Svoj referát začínam výroč-
nou členskou schôdzou, konanou 
9. marca. Na tejto schôdzi sa pod-
ľa stanov mala konať voľba hod-
nostárov. Znamenalo to, že sme 
si zvolili nové predstavenstvo. 
Podľa odovzdaných hlasov sa do-
stal do funkcie predsedu Gyula 
Koronczi, zvíťazil proti dovtedaj-
šej predsedníčke Ing. Ágnes Na-
gyovej s veľmi malým rozdielom 
v počte hlasov. Aj predstavenstvo 
bolo znova zvolené takým spôso-
bom, aby v ňom bola zastúpená 
každá veková skupina. Po vý-
ročnej členskej schôdzi nasledo-

val 7. historický čajový večierok, ktorý sa konal 9. marca 2012. O poslaní 
Lajosa Kossutha a Ľudovíta Štúra v revolúcii v roku 1848 mal prednášku 
Ing. László Köteles. Ďalší historický čajový večierok sme organizovali 5. 
júla 2012. Historickú udalosť bitky pri Bratislave sme si pripomenuli pred-
náškou Gyulu Koroncziho. Miestom podujatia bolo odpočívadlo pred reš-
tauráciou pri Starom mlyne, kde čakala na členov chutná grilovaná klobása. 
V júli nasledovalo ďalšie podujatie - „Deň Jasova”, ktoré sa organizuje v 
každom roku v rámci Jasovskej letnej univerzity. Aj v roku 2012 sa nám 
podarilo zorganizovať hodnotný záver Letnej univerzity, naplnený bohatou 
ponukou programov a predstavení. Slávnosť sa konala na parkovisku pred 
autokempingom. V auguste bol po ročnom vyhnanstve konečne znova po-
stavený a vysvätený náš pamätný stĺp, ktorému sme našli náležité miesto. 
Slávnostná vysviacka sa konala 18. augusta 2012. V spojitosti s tým by som 
sa chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu významnému poduja-
tiu. Starostovi našej obce Gabrielovi Nagyovi za zabezpečenie technické-
ho vybavenia, nášmu farárovi, otcovi Imrichovi, za poskytnutie priestoru. 
Poďakovanie patrí aj Alexandrovi Némethovi za uloženie stĺpu a dozor pri 
prácach. Čestnými hosťami našej slávnosti boli poslanec maďarského par-
lamentu Ferenc Ódor, pán arcibiskupský vikár otec Zoltán, emeritný jasov-
ský opát Tamás Károly Bartal, farár Endre András Kiss z Debrade, taktiež 
László Köteles, podpredseda celoštátneho zväzu Csemadoku. V auguste sa 
konal aj tradičný ples s prinesenými dobrotami. Hudbu k veseliu zabezpe-
čila 25. augusta 2012 v jedálni miestnej základnej školy kapela Jimmy Band. 
Zábava trvala v skvelej nálade až do svitania. V septembri sme boli požiada-
ní Kultúrnym centrom údolia Bodvy a Rudohoria ako aj referentom kultúry 
našej obce o spoluúčasť v organizácii výstavy mladého fotografa Petra Szil-
vássyho. Na vernisáži výstavy predstavil mladého umelca predseda Gyula 
Koronczi. Posledným podujatím predošlého roka bol koncert Miešaného 
speváckeho zboru Egressy Béniho, ktorý sa 
konal v kostole Premonštrátskeho opátstva 
30. de cembra. S radosťou môžeme konšta-
tovať, že sa v našej obci javí hlboký záujem 
o náročnú kultúru, veď v laviciach kostola 
zaujalo svoje miesta viac ako osemdesiat 
poslucháčov. Po umeleckom zážitku sme 
pozvali členov našej organizácie a spevá-
kov zboru na slávnostnú večeru. 

Toľko v kocke o činnosti Csemadoku 
v roku 2012. Ďakujem každému, kto sa 
aktívne zapojil do organizovania podujatí 
a poďakovanie patrí aj všetkým účastníkom. 
V neposlednom rade patrí naša vďaka aj sta-
rostovi a zastupiteľstvu našej obce za podpo-
ru, ktorú poskytli našej organizácii. 

O činnosti ZO Csemadok v Jasove
Fotozábery z podujatí sú k nahliadnutiu v internetovej fotogalérii našej 

organizácie na nasledovnej adrese: https://picasaweb.google.com/csema-
dok.jaszo

Gyula Koronczi 

A Jászói Csemadok tevékenységéről
kedves olvasó!
Újra lehetőséget kaptam, hogy ebben az időszakosan megjelenő hírlap-

ban számot adjak a Jászói Csemadok 2012-ben rendezett akcióiról. Beszá-
molómat a március 9.-én megrendezett évzáró taggyűléssel kezdem. Ezen 
a gyűlésen az alapszabályzat értelmében tisztújítást kellett végrehajtani. 
Ez azt jelentette - új vezetőséget választottunk. A leadott szavazatok alap-
ján az elnöki tisztséget nagyon kis előnnyel, az akkori elnök Nagy Ágnes 
mérnökkel szemben, Koronczi Gyula kapta. Az elnökség is újra lett vá-
lasztva úgy, hogy abban minden korosztály képviselve legyen. Az évzáró 
taggyűlést követte a 7. történelmi teadélután, melyre 2012 március 9.-én 
került sor. Köteles László mérnök tartott előadást Kossuth Lajos és Ľudo-
vít Štúr szerepéről az 1848-as forradalomban. A következő történelmi tea-
délutánt 2012 július 5. rendeztük. A Pozsonyi csata történelmi eseményre 
emlékeztünk egy előadással, melyet Koronczi Gyula tartott meg. A hely-
szín az Öreg malom vendéglő előtti pihenő volt, ahol finom grillezett 
kolbász várta a tagokat. Júliusban a következő rendezvényünk a minden 
évben megrendezésre kerülő Jászói Nyári Egyetem keretében megtartott 
„Jászó napja” volt. A 2012-es évben is sikerült a nyári egyetem méltó be-
fejezését megrendeznünk, sok-sok színes műsorral, értékes előadással. 
Az ünnepségre az autókemping előtti parkolóban került sor. Augusztus-
ban végre, az egy éves száműzetése után, a meggyalázott kopjafánkat is si-
került új, méltó helyen felállítani és újraszentelni. 2012 augusztus 18.-án 
került sor az ünnepélyes újraszentelésre. Ennek kapcsán köszönetet kell 
mondanom mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a jeles eseményhez. 
Községünk polgármesterének Nagy Gábornak a technikai háttér biztosí-
tásáért, Imre atyának, plébánosunknak a helyszín biztosításáért. Köszönet 
jár Németh Sándornak az elhelyezés munkálatainak kivitelezéséért és fe-
lügyeletéért. Ünnepségünk vendégei voltak Ódor Ferenc magyarországi 
parlamenti képviselő, Zoltán atya érseki helynök úr, Bartal Károly Tamás 
nyugalmazott jászóvári apát, Kiss Endre András debrődi plébános, vala-
mint Köteles László a Csemadok országos alelnöke. Augusztus hónapban 
még megrendezésre került a már hagyományos batyus bál is. 2012 au-
gusztus 25.-én a helyi alapiskola éttermében a Jimmy Band zenekar húzta 
a talpalávalót. Egy jó hangulatú hajnalig tartó mulatság kerekedett belőle. 
Szeptemberben Szilvássy Péter fiatal fotográfus kiállításának társszerve-
zésére kért fel a KCUBAR (Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria) 
valamint községünk kultúráért felelős referense Farkas Nóra. A kiállítás 
megnyitóján Koronczi Gyula elnök mutatta be az ifjú művészt. Az elmúlt 
év utolsó akciója az Egressy Béni Vegyeskar koncertje volt, melyre decem-
ber 30.-án a Premontrei Apátság nagytemplomában került sor. Örömmel 
állapíthattuk meg, hogy van érdeklődés községünkben az igényes kultúrá-
ra, hiszen több mint nyolcvanan foglaltak helyet a templom padsoraiban, 
hogy élvezhessék a koncertet. A koncert után egy kis ünnepi vacsorával 

vendégeltük meg szervezetünk tagjait 
és a fellépő énekkart. 

Ennyit tehát dióhéjban a Csemadok 
2012-es tevékenységéről. Köszönet min-
denkinek, aki a szervezésbe aktívan be-
kapcsolódott, és köszönet minden résztve-
vőnek is. És végül, de nem utolsósorban, 
köszönet községünk polgármesterének és 
képviselőtestületének a szervezetünknek 
nyújtott támogatásért. 

A rendezvényekről készült fotográfiák 
megtekinthetők szervezetünk képgaléri-
ájában az interneten, amely a következő 
linken érhető el: https://picasaweb.go-
ogle.com/csemadok.jaszo 

Text a foto: Koronczi Gyula
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Aké mate doma zvieratká Móricko?
No, pani učiteľka my máme doma psa, rybky a mrazené kurča. 

Sedím nad papierom a spomínam. V myš-
lienkach sa mi vynárajú spomienky na futbalis-
tov – športovcov mojej generácie:

Ján Nagy, Eugen Novák, Karol Schwartz, La-
dislav Tóth, Lali Tarnóczy, Ladislav Pulen, Ján 
Bobko, Imrich Greizinger, Pavol Šimon, Eu-
gen Bolló, Eugen Dzurik, a teraz už aj Ladislav 
Csoltko. 

Pri spomienke ma premôže smútok. Dva-
násti nás už opustili, moji spoluhráči a kama-
ráti. Väčšina z nich nás opustila priskoro. Krutý 
je ten život. 

Z toho počtu sme zostali už len piati. Na-
posledy sme sa lúčili, v lete 2012, práve s ním 
- s naším kapitánom Laci Csoltkom. On bol 
ten, ktorý formoval naše mužstvo, usmerňoval 
voľné kopy, rohy, vhadzovania. Počas mnohých 
rokov sa s oduševnením obliekal do futbalové-
ho výstroja a hrdo nosil zeleno biely dres. Srd-
com, duchom, celou bytosťou bol človek žijúci 
pre šport. 

Veľmi skoro, ešte v začiatkoch jeho športovej 
kariéry bolo zjavné, že je na ihrisku rozhodu-
júcou osobnosťou. Postupne sa stal hrdinom 
zápasov. Jeho schopnosti ho predurčili stať 
sa členom krajského mládežníckeho mužstva. 
Neskôr bol aj hosťujúcim hráčom futbalového 
mužstva Moldavy nad Bodvou. V Jasove roky 
pomáhal futbalu aj ako tréner, aby naše muž-
stvo dosahovalo lepšie výsledky. Zároveň bol aj 
aktívnym členom futbalového výboru. No nie-
len vo futbale dosahoval úspechy. Výborne hral 
aj stolný tenis a hokej. Veľakrát sa vrátil domov 
s medailami, viackrát stál na stupni víťazov. 

Povolaním bol učiteľ. Ozajstný učiteľ, kto-
rého práca bola jeho poslaním aj koníčkom. 
Po ukončení vysokej školy pôsobil ako učiteľ 
prírodopisu a telesnej výchovy na Základnej 
škole v Jasove. Neskôr vyučoval aj na SOU 
v Medzeve. Bol prísny, ale spravodlivý. Takto 
naňho spomínajú jeho bývalí žiaci. Vychoval 
niekoľko generácií k láske k športu a aktívnemu 
životnému štýlu. Bol obľúbený aj ako občan na-
šej obce. Mal rád spoločnosť a spoločnosť mala 
rada jeho. Svojím humorom a prívetivým slo-
vom vždy vedel vyčariť úsmev na tvárach ľudí.

Na záver ešte pár slov o človeku, 
ktorý tak blízko stál pri ňom a spre-
vádzal ho po ceste životom. Je to jeho 
manželka Martuška, ktorá 49 rokov 
stála po jeho boku v dobrom i zlom. 
Ako manželka športovca zabezpečova-
la rodinné zázemie, aby on  sa mohol 
venovať, popri práci, aj svojim športo-
vým aktivitám. Patrí jej poďakovanie. 

Odpočívaj v pokoji – „kapitán“.

Itt hagyott bennünket  
„a kapitány”

Ülök a papír felett és emlékezem.
Nem akarom elhinni emlékeim milyen ször-

nyű képet tárnak elém. 
Nagy Jancsi, Novák Jenő, Schwartz Karcsi, 

Tóth Laci, Tarnóczy Lali, Pulen Laci, Bobko 
Jancsi, Greizinger Imre, Simon Pali, Bolló Jenő, 
Dzurik Jenő, és most már Csoltko Laci is. En-
nek a futballcsapatnak ugyanis egy hátránya 
van – ezek a 12 már elmentek játszótársaim, 
csapattársaim, barátaim közül. Legtöbbje mi-
lyen fiatalon! Kegyetlen ez az élet. 

Csoltko Laci alakította játékunk „fazonját", 
irányította a szabadrúgásokat, szögleteket, be-
dobásokat. Sok éven keresztül bújt töretlen lel-
kesedéssel a jászói focicsapat szerelésébe, visel-
te büszkén zöld-fehér mezét. Szívvel,  lélekkel, 
egész lényében igazi sportember volt. 

 Nagyon hamar, már sportpályafutása elején 
kiderült róla - meghatározó egyéniség a foci-
pályán. Fokozatosan a mérkőzések hősévé vált. 
Felismerve tehetségét a megyei ifjúsági csapat-
ba is beválogatták. Később, mint vendégjátékos, 
a szepsi focicsapatnak is tagja lett. Több éven 
keresztül gazdagította játékával ezt, az annak 
idején a divízióban is szereplő csapatot. Jászón 
évekig, mint edző, segítette a futballt, hogy csa-
patunk egyre eredményesebben szerepelhessen 
a tornákon. Sportegyesületünk vezetőségének is 
aktív tagja volt. De nem a futball volt az egyet- 
len sport, amiben eredményeket ért el. Nagy-
serűen asztaliteniszezett is és jégkorongozott. 
Ebben a sportágban is magasan tudott teljesíte-

Opustil nás kapitán 
ni. A versenyekről 
érmekkel térhetett 
haza, hiszen több-
ször is dobogós he-
lyezést ért el. 

Fo g l a l koz á s a 
tanító volt. Igazi 
pedagógus, akinek 
hivatása és hit-
vallása a tanítás. 
Felsőfokú tanul-
mányai befejezése 
után a helyi alap-
iskolában kezdte 
meg működését. 
25 éven át tanította 

a gyermekeket természettanra és testnevelésre 
itt, Jászó-nagyközségben. Szigorú, de igazsá-
gos tanár hírében állt. A helyi alapiskola volt 
diákjai mind szívesen emlékeznek rá. Később a 
mecenzéfi tanonciskola tanára lett. Testnevelő 
tanárként igyekezett a diákokkal megszerettet-
ni a sportot. Óráira jellemző volt a szigorú, 
a megszokottnál magasabb fokú sportoktatás. 
Ennek ellenére, vagy éppen ezért, diákjai na-
gyon kedvelték, és ma is tisztelettel emlegetik. 
Generációkat nevelt a sport szeretetére, az aktív 
életvitelre. 

Községünkben megbecsülés övezte. Mint 
magánember is kedvelt volt. Szerette a társaságot 
és a társaság is szerette Őt. Jó humorával mindig 
sikerült mosolyt csalnia az emberek arcára.

Befejezésül még had ejtsek néhány szót ar-
ról az emberről, aki hű társként, hitvestársként 
kísérte végig pályafutását. Aki ismeri, már biz-
tosan kitalálta. Igen, kedves feleségéről, Már-
tuskáról van szó. 49 évig éltek Ők együtt tisztes 
házasságban. Jóban, rosszban - mindig egymás 
mellett. Mártuska, mint igazi „focistafeleség”, 
teremtette meg azt a biztos és boldog családi 
hátteret, ami elengedhetetlen a jó sporttelje-
sítményhez egy nős ember számára.

Kedves olvasó. Tisztelegjünk tehát együtt 
ennek a nagyszerű sportembernek, tanárnak, 
megbecsült jászói lakosnak az emléke előtt. 

Nyugodj békében, „kapitány”.
autor príspevku: Jozef Halász 

 Módosította - Koronczi Gyula
Preklad pôvodného textu „Itt hagyott ben-

nünket a kapitány” – Mgr. M. Pekarovičová
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Ako sme pristihli Milana kalmára mladšieho spievať návštevní-
kom v rámci osláv Európskeho hlavného mesta kultúry – Košice 2013.

Každý z nás využíva svoj voľný čas inak. Aj pekár môže doma maľo-
vať obrazy a kuchár z povolania zase stolárčiť. Všetci robíme vo voľnej 
chvíli, po splnení všedných povinností to, čo nás baví. Ten, kto v sebe 
objaví kúsok talentu vie, že ho musí rozvíjať. „Umeleckého ducha“ je 
predsa škoda držať niekde v kúte bez toho, aby sa človek o tento dar 
nepodelil. Sedieť v papučiach pred televízorom sa rozhodne nechce ani 

kováč a pesničkár?

Foto: Peter Trnka
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Čo sme s deťmi dokázali...
školský rok 2012/2013 1. polrok
So SePteMBrOM pekne spolu 
otvorili Zdravú školu, 
s našim názvom „Kamarát“, 
v ktorej sa má každý rád.
Všetci sme sa zoznámili, 
nové deti predstavili.
V škôlke sme sa zabavili, 
a v záhrade vyšantili. 

s OktóBrOM sme pracovali,
úrodu sme pozbierali:
ovocie je na polici, 
zelenina je v pivnici,
kapustičku zakvasili, 
tekvičiakov vyrobili. 
Starkí - tí nám pomáhali
i v škôlke sa zabávali. 

NOVeMBer, ten vo dne - v noci, 
bol nám stále na pomoci.
Bacilko si zuby brúsil, 
úraz, ten tiež šťastie skúsil.
Ale my sa nedáme, 
vitamíny spapáme.
Lekár, zubár, záchranári,
chrániť zdravie sa im darí. 

deCeMBer k nám s hosťom prišiel,
anjel sa tu z čertom zišiel.
Mikuláš nám dary rozdal, 
na Vianoce všetkých pozval:
v škôlke boli veľkí, malí
a všetci sme čarovali...
...od lucie do Vianoc, 
každá noc má svoju moc.

So Zinkou a JANuárOM 
stavali sme snežný dom.
športom k zdraviu - to je krása, 
bezpečne aj v zime dá sa.
A zvieratká v zime, v lete, 
hladné u nás nenájdete.
Veľká škola volala, 
predškolákov vítala, 
na zápis sa tešili, 
ťažkú skúšku zložili. 

Za deti a kolektív MŠ  Bc. Alica Kleinová

nášmu umeleckému kováčovi Milanovi Kal-
márovi. Zistili sme, že okrem talentu, ktorým 
ohýba kov za dverami svojej dielne, mu bol 
nadelený aj iný. Skladá vlastné piesne, hrá na 
gitaru, dokonca pred živým publikom. Ten, 
kto má rád dobrý čaj, sa o tom môže presved-
čiť aj sám. „Pristihli sme“ ho zabávať publikum 
v čajovni AMANA počas osláv v Európskom 
hlavnom meste kultúry – Košiciach. Veru tak. 
Môže ísť teda príkladom všetkým vám, ktorí 
ešte váhate „pustiť umeleckého ducha z kliet-
ky“. Aj vy sa môžete stať súčasťou kultúrneho 
diania, vystúpiť z radu a potešiť ostatných svo-
jím umením. Stačí len nabrať odvahu. 

Jiří Karlík, majiteľ čajovne Amana nám na-
písal:

„Čajovňa AMANA je tu pre košičanov i ne-
košičanov už vyše 6 rokov. Za ten čas ponúka 
svojim návštevníkom príjemné prostredie s mi-
lou obsluhou a rodinnou atmosférou. Poskytu-
je širokú ponuku tých najkvalitnejších čajov 
z celého sveta, a okrem toho organizuje aj 
množstvo kultúrnych podujatí. Za tých 6 ro-
kov to boli stovky vernisáží, koncertov, cesto-
vateľských večerov, prednášok, čajových ochut-
návok a množstvo ďalších podujatí. Jedným 
z pravidelných a veľmi obľúbených je práve 
OpenMic. 

OpenMic sa koná v čajovni takmer každý 
mesiac od roku 2011. Ide o príjemný večer vy-
plnený hudbou a niekedy aj tancom či poéziou. 
Otvorený je všetkým začínajúcim aj  etablova-
ným umelcom, ktorí si chcú zahrať a zaspievať 
zo srdca pred pozorným publikom, ktoré je tra-
dične veľmi srdečné a otvorené. Na košickom 
OpenMicu vystúpili napr. Bobová diéta, Edo 
Klena, Nany, Lucie Redlová a ďalší zaujímaví 
umelci z celého Slovenska, ale aj Čiech a Mo-
ravy. Niekoľkokrát nás svojou hudbou potešil 
aj umelecký kováč Milan Kalmár z Jasova".

O jeho hudbe povedal Svetozár Šomšák, 
dramaturg OpenMicu: 

„Milan Kalmár, to je pre mňa poctivá 
chlapská muzika. Milanove piesne sú úprim-
nou odpoveďou na absurdnosť doby. V jeho 
hlase sa dá nájsť niečo z Jaroslava Hutku, 
v jeho poetike niečo s Bulata Okudžavu, 
a napriek tomu ostáva sám sebou – pôvodný, 
autorský, slovenský. 

Mimochodom: „Kožuch plný bĺch“ je pie-
seň,  ktorú mu úprimne závidím. Pri nej si 
vravím: ...ech, že som to nezložil ja!“                                    

N. Farkašová

kováč a pesničkár?


