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Ubehol takmer jeden rok od smutnej udalosti, kedy nás opustil 
predseda Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Jasov – Peter 

Tóth († 17. 9. 2015). Jeho predsednícku štafetu s ťažkým srdcom 
a s nízkou sebadôverou  prevzala Ildikó Filčáková.  Dnes môžeme 
povedať, že Peter by bol na ňu veľmi hrdý.  

Rok 2016 sa zdá byť pokojnejším, bez veľkých záplav a bez náročnejších 
požiarnych zásahov. Vďaka Bohu. Nech to tak aj vydrží. Okrem jedné-
ho väčšieho požiaru sa nič vážnejšieho neudialo a z tej dobrej stránky 
- požiarnicky tím sa rozrástol o nových členov. Pozrime sa na prehľad 
činnosti DHZ.

30. marec 2016: požiarnici umývali cestu pri Reštaurácii Starý Mlyn, 
ktorá bola znečistená následkom kanalizačných prác. Napomohli tak 
kultúrnejšiemu otvoreniu tohtoročnej jaskynnej sezóny.  
26.apríla sa v meste Medzev uskutočnilo taktické cvičenie s cieľom 
preveriť činnosť hasičských jednotiek pri likvidácii požiaru v objekte 
Mestského podniku služieb. Akcia mala zároveň preveriť spoluprácu 
dobrovoľných hasičských zborov obcí okrsku Rudohorie a hasičskej 
stanice v Moldave nad Bodvou. Na cvičení sa zúčastnili: DHZ Jasov, 
Malá Ida, Poproč, Medzev , Štós, a HaZZ Moldava nad Bodvou. Mjr. Ing. 
Miroslav Turčanik – vedúci technik špecialista z Okresného riaditeľstva 
HaZZ v Košiciach, ktorý sa cvičenia tiež zúčastnil, aj touto cestou ďakuje 
prítomným družstvám za účasť.

30. apríla členovia DHZ pomáhali pri tradičnej kultúrnej akcii Stavanie 
Mája. A hoci sa zdá byť osadenie Májového stromu veľmi jednoduché, 
verte nám, vyžaduje si poriadnu dávku zručnosti. Za spoluprácu DHZ 
ďakujeme. 
7.mája sa v Poproči uskutočnil priateľský futbalový zápas, na ktorom sa 
okrem Jasova zúčastnili aj členovia DHZ z okolitých obcí a HaZZ Košice. 
Jasov obsadil 7.miesto.  
25.mája sa vo Vyšnom Medzeve uskutočnila Obvodná súťaž. V kategó-
rii mužov sa naše mužstvo DHZ umiestnilo na 3.mieste a odnieslo si tak 
domov prvý víťazný pohár.  Blahoželáme a prajeme ešte veľa takýchto 
úspechov.
3.júna pomáhali členovia pri odčerpávaní vody z miestnosti obnovenej 
veľkej sály bývalého Kultúrneho domu v Jasove, ktorú zaplavila voda 
v dôsledku prasknutého potrubia. Okrem požiarnikov sa tejto neča-
kanej „vodnej brigády“ zúčastnili aj starosta, zamestnanci Obecného 
úradu, rómski poslanci a dvaja členovia kultúrnej komisie. Po viac ako 
dvoch hodinách sa následky záplavy podarilo zmierniť. Vodou nasiak-
nutá podlaha zo sály bola odstránená a po nahlásení tejto poistnej uda-
losti sa prijmú všetky potrebné opatrenia na jej obnovu. 
5.júna organizovala kultúrna komisia Deň detí. Bez pomoci našich po-
žiarnikov by sme to aj tentokrát len veľmi ťažko zvládli. Okrem dospe-
lých členov pomáhali aj „malí hasiči“, ktorí fungujú pod menom Plameň 
a ich činnosť úspešne vedie mladý, energický člen DHZ Jasov - Tibor 
Klučarovský. Plameňáci predviedli nacvičené ukážky: � ktívny útok - 
hasenie ohniska a štafetu.  Odskúšali si aj predvádzanie penových diel 
a v závere sa s ostatnými deťmi v pene poriadne vyšantili. 
Patrí preto veľká vďaka členom DHZ, hlavne Tiborovi za to, že sa deťom 
Plameňákom venujú. Veľa to pre nich a pre nás znamená.
17. júna vypukol požiar na miestnej skládke odpadov. DHZ do sko-
rého rána poskytoval pomoc v podobe dodávok vody z 3 hydrantov 
do cisterien. 
20.júna sa členovia DHZ zúčastnili taktického cvičenia v Kechneci.
23.júla usporiadali gulášovú párty v Autokempingu Jasov. 
Od 20.júla do 20.augusta DHZ vykonával preventívne prehliadky 
komínov v obci. 

Bc. Nora Farkašová a vedenie DHZ Jasov

ODKAZ DO NEBA:  „PEŤO, SPOLOČNE SA NÁM TO PODARILO. MÁME PRVÝ VÍŤAZNÝ POHÁR“ 

www.jasov.sk
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11.1.2016 (9.zasadnutie OZ)

•	 Udelenie súhlasu o prenájom bytu v 20 b.j. 
pre rodinu Ivanová – Rudňanský,
•	 Kúpa obecných nájomných bytov – no-
vostavba 2x6 b.j. – odsúhlasené, pričom za-
väzuje sa, že bude vyčleňovať v budúcich 
rokoch �nančné prostriedky v rozpočte obce 
na splátky úveru a úroku a zároveň zabezpe-
čí splácanie poskytnutého úveru počas celej 
doby splatnosti úveru.

21.3.2016 (10.zasadnutie OZ)

•	 Prerokovanie žiadostí o dotáciu a ich odsú-
hlasenie pre spoločenské organizácie obce:

1. TJ TATRAN Jasov  7000€
2. TJ AC Jasov

a. oddiel lukostrelecký   4500€
b. oddiel turistický      166€
c. oddiel Fitnes klub   1500€
d. futbalový                   12 000€

5. Príspevok pre Klub dôchodcov        3000€
6. príspevok pre dôchodcov, ktorí nie sú 

členmi Klubu dôchodcov 1300€ 
(za rovnakých podmienok a princípov 
ako sa poskytuje pre členov Klubu)

7. Príspevok pre DHZ   4500€
8. Príspevok pre MO Únie žien Slov. 3000€

•	 Vyhlásená verejná obchodná súťaž na pre- 
nájom obchodných priestorov  Potraviny na 
Hlavnej č. 22,
•	 Odsúhlasila sa odmena obecnému  právni-
kovi vo výške 10% vysúdenej sumy od Mesta 
Moldava n/Bodvou a zvýšenie jeho mesačnej 
paušálnej odmeny na 500€,
•	 Súhlas s uzatvorením zmluvy s �rmou Ro-
mako s.r.o. – nákup komunálneho odpadu – 
kovy,

•	 Zmena výšky príspevku pre členov Spo-
ločného obecného úradu (Poproč, Bukovec, 
Malá Ida, Šemša, Rudník, Jasov) – podľa poč-
tu obyvateľov,
•	 Stavebná komisia – obhliadka miesta pri 
kúpe časti obecného pozemku do vlastníctva 
majiteľa autoservisu,
•	 Odkúpenie vyradeného dreveného stánku 
od MAS Rudohorie za sumu 250€,
•	 Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecné-
ho bremena v prospech VVS a.s. z dôvodu 
zriadenia prípojky kanalizácie k rodinnému 
domu,
•	 Verejná súťaž na zameranie a vyhotovenie 
geometrického plánu pre novozískaný areál 
autokempingu do vlastníctva obce,
•	 Schválené Zásady na úpravu tvorby a čer-
pania Fondu prevádzky, údržby a opráv v by-
tových domoch,
•	 Riešenie prechodu cez železničnú trať pri 
chatovej osade pod skalou,
•	 Vzniká klub mládeže Slniečko, ktorého 
členmi sú deti obyvateľov obce, ktoré nie sú 
žiakmi ZŠ Jasov,
•	 Interpelácie občanov sa týkali niektorých 
problémov týkajúcich sa výstavby novej 
kanalizácie. 
  
27.6.2016 (11.zasadnutie OZ)

•	 OZ vzalo na vedomie Monitoring progra-
mového rozpočtu a Hodnotiacu správu obce 
za rok 2015 a schválil sa Záverečný účet obce 
za rok 2015, ako aj zmeny rozpočtu na zákla-
de schválenia zmeny kontrolórom obce,
•	 Zámena nájomných bytov sa zamietla  
a ukončil sa nájom v jednom z bytov s jeho 
následným obsadením novým žiadateľom,
•	 Odpredaj obecného pozemku sa presúva 

na ďalšie rokovanie pre nejasnosti, či prís-
lušný pozemok je majetkom obce alebo nie 
– stavebná komisia preskúma

10.10.2016 (12.zasadnutie OZ)

•	 Po Správe o činnosti Obecného úradu  
a Monitorovacej správe programového roz-
počtu sa prerokovali čerpanie a zmena roz-
počtu obce k 30.6.2016,
•	 Prijalo sa VZN č. 1/2016 o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a stavebným odpadom 
na území obce Jasov; situáciu v obci by uľah-
čilo zriadenie zberného dvora,
•	 Schválil sa návrh zmluvy o zriadení vecné-
ho bremena v prospech Vsl. vodárenskej spo-
ločnosti a.s. v súvislosti s výstavbou verejnej 
kanalizácie,
•	 Odsúhlasilo sa zvýšenie dotácie v prospech 
TJ TATRAN Jasov v roku 2016 v sume 500€,
•	 Odsúhlasil sa záujem obce o zapojenie sa 
do projektu INTERREG Slovakia-Hungary –  
v cezhraničnej spolupráci s obcou Nyírgyulaj.
•	 V časti Rôzne sa:

a. odsúhlasil príspevok na rok 2016  
v hodnote 15€ na jedno dieťa na je-
den mesiac pre centrá voľného času  
a organizácie vykonávajúce záujmovú 
činnosť na území obce, ktoré navštevu-
jú deti s trvalým pobytom v obci Jasov,

b. Stavebná komisia referovala o stave 
kolkárne – padol návrh, že v prípade, 
ak by nik nemal záujem o prenájom, 
mohla by ju prevádzkovať obec na roz-
šírenie ponúk pre cestovný ruch. 

Všetky dokumenty a plné znenie uznese-
ní z jednotlivých zasadnutí sú dostupné  
na  Obecnom úrade a na webstránke obce.

PRIEREZ UZNESENIAMI OZ Z ROKU 2016

POĎAKOVANIE - XII. JASOVSKÉ OSLAVY
Obec Jasov vyjadruje poďakovanie všetkým podnikateľkám, podni-
kateľom, �rmám, organizáciám a ďalším, ktorí sa podieľali na príprave  
a uskutočnení  XII. JASOVSKÝCH OSLÁV, ako aj za �nančnú či materiál-
nu pomoc a spoluprácu pri  ich organizačnom zabezpečení.
Vďaka patrí poslancom a členom komisií, zamestnancom obce  
a spoločenským organizáciám: Dobrovoľný hasičský zbor v Jasove, 
Fitnes klub JASFIT,  Poľovnícke združenie SKALA v Jasove, Základná 
organizácia CSEMADOK-u v Jasove, dobrovoľným pomocníkom  
a všetkým, ktorí v deň príprav priložili ruku k dielu pre krajšie  a hod-
notnejšie oslavy. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí obohatili tie-
to dni svojím príspevkom:
LP + AP, s.r.o. – MUDr. Ľubomír Petráš, VARIANT – Katarína Nagyová,
POTRAVINY CBA - KOMFOS CBA Jasov,
Lekáreň u premonštrátov – Mgr. Katarína Prestlová,
CreAD SK,s.r.o. - Zoltán Papp , Lesy Jasov, s.r.o.,
CARCENTRUM Moldava nad Bodvou , KMD, s.r.o.,
AUTOŠKOLA K&L - Ladislav Bába, MUDr. Emil Brada,
M–BRUS – Miroslav Brada, POTRAVINY FRESH – Zoltán Perlik,
POTRAVINY FRESH – Idčanová Mariana, Rudolf Dzuro - RUDY
H.G. – LES - Ing. Anton Herchl, DULBOD – Dezider Bodnár,

PRA-LES  - Róbert Sačko, Vladimír Nič, Helena Ničová,
Otto Lukáč, Drienovec, Marka Hiblárová – vedúca POŠTY JASOV,
Rollo production – Mgr. Roland Grosoš,
M&M  Second Hand Jasov – Mudráková Antónia,
P§P  - JUDr. Peter Paulinský – advokát,
Textil – obuv Quen Le Thi,
Kvetinárstvo DIDA – Ildikó Filčáková,
POTRAVINY Alžbeta Dzuriková, Marián Dzurik – FARAGÓ, 
CEVING - projektová a inžinierska kancelária, Košice,
ELKON – Štefan Kontúr, Zelenina – Ovocie DIANTHUS – Csoltkó Éva,
Drevosklad JJJ s.r.o. - Jaroslav Juhár, Poproč,
Club  ŠTOFI – Alena Fülöpová a Štefan Fülöp,
BB TRADE – Bibiana Bálintová, E.T.K. s.r.o., Moldava nad Bodvou,
Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria - KCUBaR, Moldava nad 
Bodvou

Poďakovanie zároveň patrí všetkým prítomným a hosťom, ktorí  
v dobrom prispeli  k obohateniu tejto slávnosti svojou prítomnos-
ťou. Dúfame, že všetci odchádzali s dobrým pocitom a snahou vrátiť  
sa aj o rok.
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FESTIVAL RUDOHORIA

V dňoch 9.-11. septembra 2016 sa konal nultý ročník akcie FESTI-
VAL RUDOHORIA. Organizátorom festivalu bolo Kultúrne cen-
trum Údolia Bodvy a Rudohoria, Obec Poproč a Regionálne zdru-
ženie miest a obcí RUDOHORIA, ktorého predsedom je náš starosta  
Ing. Gabriel Nagy.  
Úvodnou časťou tohto trojdňového kultúrneho podujatia bola kraj-
ská postupová súťaž pod názvom: „Ej, zahraj mi hudačku“, ktorá 
sa konala v Komunitnom centre v Jasove dňa 9. septembra 2016. 
Organizátorom prehliadky hudobného folklóru dospelých bolo Kul-
túrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR). V súťažnej pre-
hliadke sa predstavili spevácke skupiny, sólisti aj inštrumentalisti  
z Abova, Gemera, Spiša a Zemplína. Ceny víťazom odovzdával riaditeľ 
KCÚBaR Moldava nad Bodvou pán Mihály Kupec a starosta našej obce 
Ing. Gabriel Nagy. K postupu do celoslovenskej súťaže im blahoželali  
aj členovia poroty. Starosta v závere poďakoval organizátorom  
za spoluprácu, vystupujúcim za krásny kultúrny zážitok a prítomným 
za účasť. Zaťažkávacia skúška pred o�ciálnym otvorením Komunitné-
ho centra teda prebehla úspešne. 
10. septembra sa pokračovanie festivalu sústredilo na futbalové ihris-

ko v Poproči.  V dramaturgii sobotňajšieho programu nás svojimi pes-
ničkami tešil aj Milan Kalmár a tancom nás reprezentovali aj deti zo ZŠ 
Jasov, ktoré navštevujú ZUŠ Moldava nad Bodvou. Naše družstvo DHZ 
Jasov si v súťaži s historickou striekačkou odnieslo 3.miesto a svoje vý-
nimočné strelecké schopnosti ukázali aj Peter a Pavol Nagyovci z Lu-
kostreleckého oddielu z Jasova. V rámci festivalu sa uviedla do života 
nová kniha „Poproč“ a uskutočnila sa výstava fotogra�ckých obrazov  
z výberu tvorby Alexandra Jirouška. Podujatie spestrilo vystúpe-
nie Štefana Skrúcaného, koncert skupiny Polemic a nechýbal ani 
ohňostroj.  
V nedeľu, 11. septembra sa vo Vyšnom Klátove konal v poradí  
7. putovný festival  Údolia Bodvy a Rudohoria. V pestrom programe  
sa predstavili kolektívy karpatsko-nemeckej i maďarskej národnosti  
a slovenská majorita. Súčasťou festivalu bolo aj  slávnostné prevzatie 
časti meteoritu,  ktorý tu spadol v roku 2010. Podujatie svojou účasťou 
obohatili aj hrnčiarka z Hája , medovnikárka z Čečejoviec a hvezdári  
z Medzeva. Úmyslom organizátorov je naďalej každoročne realizovať 
tento festival v inej obci Rudohoria. 

Za krásne zábery ďakujeme Jurajovi Petrikovi z Jasova

Obce z Rudohoria hojaja
Poproč navštívili šuhaja

by svoj folklór šickým hojaja
ľudzom predstavili šuhaja

 
A my starostovia hojaja

šumne vas vitame šuhaja
kultúrne dni obci hojaja
takto otvarame šuhaja

Od Štósu po Klátov hojaja
še vam predstavime šuhaja

s kulturnym programom hojaja
my vas pobavime šuhaja.

 
Budzeme vam špivac hojaja

tancovac a i hrac šuhaja
budzeme še šicke hojaja

spoločne zabavac šuhaja.

A na zaver my vam hojaja
šickym sľubujeme šuhaja,
že o rok še dadzej hojaja

spolu zaš stretneme šuhajaa

autor:
Ondrej Jusko - starosta obce Vyšný Klátov

HYMNA



Dňa 14. septembra 2016 sa vo vstupnom areáli Jasovskej jaskyne 
uskutočnilo podujatie zamerané na priblíženie života netopierov 
verejnosti. Akciu pripravilo Východoslovenské múzeum v Košiciach 
v spolupráci so Správou Jasovskej jaskyne, Správou Národného parku 
Slovenský kras a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku, 
v rámci celoeurópskeho projektu: „Európska noc netopierov“. Účasť 
vyše 70 záujemcov rôznych vekových kategórií potvrdila záujem 
o tieto záhadné živočíchy. Úvodné aktivity pre najmenších boli plné 
zábavy a dobrej nálady. Po krátkej prezentácii pána RNDr. Miroslava 
Fulína sa návštevníci presunuli k starému vchodu, kde sa konal detek-
toring a odchyt netopierov. Vďaka pánu Popovičovi a pánu Matisovi, 
si mohli účastníci podujatia netopiere pozrieť zblízka, prípadne aj po-
hladkať a nafotiť.

foto: Mgr. Františka Fehérová

NOC NETOPIEROV

DEŇ UČITEĽOV
28. marec - Deň učiteľov - oslavuje sa v deň narodenia pedagóga Jána 
Amosa Komenského - učiteľa národov.
Tento „učiteľský“ sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických 
zamestnancov, ktorých práca je považovaná za poslanie. Obec Jasov 
na čele so starostom, Ing. Gabrielom Nagyom,  už tradične usporadú-
va oslavy ku Dňu učiteľov v podobe príjemného posedenia s pedago-
gickými zamestnancami ZŠ a  MŠ Jasov, ako aj pre pedagogických za-
mestnancov, ktorí sú na zaslúžilom odpočinku. Príjemné posedenie 
svojím programom osviežili žiaci zo ZŠ a Jasovčania, ktorí navštevujú 
ZUŠ v Moldave nad Bodvou. Prítomným sa dostalo poďakovanie od 
pána starostu za všetku obetavú a prínosnú prácu a v závere každý 
učiteľ dostal malý darček a kvietok.

VZÁCNA NÁVŠTEVA V ZŠ JASOV
17.6.2016 ZŠ Jasov poctil svojou návštevou tajomník Ministerstva 
školstva,vedy,výskumu a športu SR Mgr.Peter Krajňák a vedúci od-
boru školstva Okresného úradu v Košiciach Ing.Jozef Javorka, CSc. 
Na pôde základnej školy ich srdečne privítala pani riaditeľka PaedDr. 
Alžbeta Mačatová a deti kultúrnym vystúpením. 
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JULIÁLES
Rekreačný klub športovcov organizoval 8.7.2016 tradičný Juliáles pri 
jaskyni. Priestor pred jaskyňou bol krásne vyzdobený farebnými ba-
lónmi a upravené posedenie už čakalo svojich návštevníkov. Nechý-
bal ani výborný guláš. Atmosféru zábavy spríjemňovala hudobná 
skupina TRIAL. Zabaviť sa prišli nielen občania z Jasova, ale aj z okolia. 
O polnoci, ako už obvykle, pán starosta zahájil žrebovanie tomboly. 
A keďže sa ľudia dobre cítili, zábava pokračovala až do rána bieleho.
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... v kostole premonštrátov sa v nedeľu 
26. júna konala odpustová slávnostná omša 
k sviatku sv. Jána Krstiteľa, patróna tohto kos-
tola, ktorú celebroval  mukačevský biskup 
Majnek Antal. 

Zábery: Jozef Jean-Marie Timuľák

... Komorný orchester slovenských učiteľov 
k nám na pozvanie nášho kňaza, d.p. Rédli-
ho, každoročne prichádza interpretovať in-
štrumentálnu hudobnú tvorbu domácich 
a zahraničných skladateľov. Koncert sa koná 
v opátskom chráme Sv. Jána Krstiteľa a má 
chvályhodnú účasť. Aj v júni tohto roku nám 
poskytli príjemný umelecký zážitok a v ich 
bohatom repertoári nechýbal ani Vivaldi, či 
Mozart.

... v rámci celoslovenského operačného 
programu potravinovej a základnej mate-
riálnej pomoci  v našej obci poverení pracov-
níci Slovenského Červeného kríža rozdávali 
balíky. Zoznam prijímateľov vytvoril ÚPSVaR 
a primárne to boli:
•	 rodiny s nezaopatrenými deťmi, poberate-
lia príspevku v hmotnej núdzi,
•	 príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, ktorí 
dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný 
dôchodok a nemajú príjem zo zárobkovej 
činnosti,
•	 ťažko zdravotne postihnutí príjemcovia 
pomoci v hmotnej núdzi,
•	 jednotlivci a dvojice, ktorým sa poskytuje 
pomoc v hmotnej núdzi a nemajú príjem zo 
zárobkovej činnosti.
Príjemcovia boli vopred a osobne oslovení. 
Potravinové balíčky sa odovzdávali v novej  
Hasičskej zbrojnici za pomoci obcou povere-
ných osôb a za prítomnosti polície.

... súkromná podnikateľka otvorila v našej 
obci predajňu SECOND HAND na Hlavnej uli-
ci č.60, vedľa budovy materskej školy. Predaj-
ňa je otvorená od 9:00 do 17:00 hodiny.

... Rotary Club Košice Country usporiadal 

9. ročník bene� čného koncertu Chvála vzá-
jomnosti. Koncert sa konal 25. mája 2016 
v  opátskom chráme Sv. Jána Krstiteľa v Jaso-
ve. Tohto roku sa organizátorom podarilo 
rozozvučať chrám takými slávnymi  oper-
nými spevákmi ako: Tatiana Paľovčíková, 
Ľudovík Kendi a nechýbal ani stály účastník 
tohto podujatia, tenorista,  Jaroslav Dvorský. 
V programe vystúpili aj:  ženská spevácka 
skupina Fortuna z Poproča, TOMKO TRIO z Le-
voče a i. Ako vidíte, program bol opäť naozaj 
pestrý. V budúcnosti sa budeme snažiť infor-
movať Vás včas o tomto podujatí, aby účasť 
bola väčšia.

... pesničkár Milan Kalmár usporiadal 
v júni vo svojej kováčskej dielni menšiu verej-
nú skúšku koncertu, ktorý mal byť súčasťou 
prvého predstavenia Košickej postmoderny: 
Hrdina robotníckej triedy.  Košická postmo-
derna je projekt básnického divadla, ktorý 
vznikol spojením folku, bluesu a poézie. Me-
dzi jeho protagonistov patrí Tomáš Straka, 
Svetozár Šomrák a Milan Kalmár. Spoločne 
sú dlhodobými členmi Košickej undergroun-
dovej scény a teda účastníkmi podujatí, 
ktoré dávajú priestor akustickým projektom 

(ako napr. OpenMic). Koncert v dielni Mila-
na svojou účasťou podporili rodina, priatelia 
i milovníci dobrej muziky. Mnohí z nás, ktorí 
sa koncertu nezúčastnili, si časť jeho tvorby 
mohli vychutnať na 13. Jasovských oslavách. 
Za príjemný umelecký zážitok mu aj touto 
cestou ďakujeme.

... v mesiaci jún sa konalo výberové kona-
nie na post riaditeľa ZŠ Jasov. O túto funkciu 
sa uchádzali dvaja kandidáti. Obec Jasov - 
zriaďovateľ školy, zastúpená starostom Ing. 
Gabrielom Nagyom, s nomináciou výberovej 
komisie súhlasil a do  funkcie o� ciálne vy-
menoval bývalú riaditeľku PaedDr. Alžbetu 
Mačatovú. Aj my jej touto cestou želáme veľa 
pracovných úspechov a srdečne gratuluje-
me. Tešíme sa na dobrú spoluprácu s vede-
ním obce.

... vedúci Lukostreleckého oddielu v Jaso-
ve, bratia Ing. Peter Nagy a Ing. Pavol Nagy 
slávia 20 rokov v lukostreľbe. Srdečne blaho-
želáme a prajeme ešte veľa osobných i profe-
sionálnych úspechov.

... v kláštornej záhrade rastie � govník, ktorý 
tam kedysi zasadil emeritný opát Jasovského 
kláštora, Tomáš Karol Oto Bartal. Trpezlivo sa 
oň stará skúsený záhradník, Jasovčan,  Zoltán 
Bukovič. Figovník je opadavý strom, ktorý 
rastie zväčša v oblasti Čierneho a Stredozem-
ného mora, ale je zrejmé - darí sa mu j u nás. 
Pán Bukovič  nám prezradil, že jeho guľovité 
až hruškovité  žltozelené plody, � gy, rastú 
až 2x do roka. Strom vždy na jar celý ostrihá 
a okrem zimnej ochrany si nevyžaduje ni-
jakú náročnejšiu starostlivosť.  Príchodom 
zimy � govník chráni pred mrazom prikrytím 
textíliou, slamou a podobne. V apríli strom 
opäť odkryje. Ak by sa aj náhodou stalo, že by 
rastline omrzli konáriky, tie pán Zoltán zreže 
a rastlina na jar opäť vyženie nové výhonky.  
Z plodov sa potom vyrába chutný lekvár. 

Zábery: Zoltán Bukovič

... od 20.júla do 20.augusta vykonávali 
členovia DHZ Jasov preventívne prehliadky 
komínov v obci. Výsledky prehliadky sú uspo-
kojivé. Niektoré domácnosti však stále zabú-
dajú na nebezpečenstvo suchej slamy v okolí 
komína a potrebu pravidelne ho čistiť. Ne-
zanedbávajme to. Pamätajme, že aj v tomto 
prípade platí: „prevencia je lepšia ako liečba“. 
Následky totiž môžu byť aj  nenapraviteľné.

... v apríli k nám zavítala relikvia Sv. Jána 
Pavla II. Vo farskom kostole sa pri tejto príle-
žitosti konali aj privítacie obrady spojené so 
sv. omšou. Veriaci, ale aj priaznivci svätého 
otca boli pozvaní získať jeho milosti pre seba 
a svojich blízkych.

VIETE, ŽE ...



ROMATHAN
Pri príležitosti medzinárodného dňa Rómov sa 15.4.2016 v telocvič-
ni ZŠ v Jasove uskutočnilo vystúpenie divadla Romathan. Doobeda 
sa podujatia zúčastnili všetci žiaci ZŠ. Profesionálne hudobno-ta-
nečno-spevácke vystúpenie prinieslo žiakom neskutočný zážitok. 
Poobede sa podujatie zopakovalo pre verejnosť. Škoda len, že tu už 
bola účasť slabšia. Kultúrna komisia, ktorá podujatie organizovala, 
aj touto cestou ďakuje za spoluprácu PaedDr. Alžbete Mačatovej - ria-
diteľke ZŠ v Jasove.
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NOVOVYBUDOVANÁ KAPLNKA UŽ PLNÍ SVOJ CIEĽ
Hlavným iniciátorom, ako aj realizátorom myšlienky vybudovania 
kaplnky v priestoroch miestnej fary, bol duchovný otec vdp. ICLic.
Mgr. Imrich Richard Rédli O.Praem. S úľavou prijali toto rozhodnutie 
najmä staršie obyvateľky, keďže množstvo schodov do kostola sťažu-

je ich každodenné zdolávanie. V kaplnke sa totiž konajú sväté omše 
počas týždňa, a od jej vysvätenia sa tu už konali aj mnohé prednášky, 
omšové slávnosti, ako aj príležitostné  stretnutia veriacich.  Mnohí tu 
nachádzajú pokoj, oddych, útechu, úľavu na duši či pozitívnu energiu.

Kaplnka je zasvätená pátrovi Piovi a Panne Márii. Vpredu je ručne vy-
robený drevený oltár s podsvietením, ktoré mení svoju farbu podľa 
liturgickej farby.  Na zrealizovaní tejto myšlienky sa podieľalo mnoho 
veriacich a spoločenstiev � nančne, modlitbami i prácou vlastných 
rúk. Medzi nich patrí Obecný úrad Jasov (okná a dvere), spoločenstvo 
Csemadok (dlažba + práca jednotlivcov), Ružencové spoločenstvo (� -
nančný dar + práca pri úprave) a ďalšie � nančné a materiálne  dary 
jednotlivcov. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa v akejkoľvek forme podie-
ľali na tomto prekrásnom diele. Je nutné spomenúť jednotlivcov, ktorí 
sa aj popri práci vo veľkej miere zúčastňovali na realizácii: Ján Vozár, 
Dezider Belušár, Ján Faragó a Gregor Faragó, Alexander Németh, 
Ladislav Kassai, ... všetkých mužov a žien, ktorí nie sú menovaní, ale 
Bohu známi.
Peňažné dary a veľa práce niektorých nezištných veriacich  prinieslo 
svoje ovocie a pán opát prof. Doc. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD. 
kaplnku vysvätil 9.4.2016, kde  duchovný otec vyjadril svoju vďa-
ku všetkým zúčastneným a v modlitbách povzbudzoval k návšteve 
kaplnky čo najčastejšie, aby v tomto ťažkom svete našli duchovný po-
koj, útechu a silu do ďalších dní.

redakcia
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Aktivity základnej organizácie CSEMADOK v Jasove:
Júl:
•	  aktívna účasť členov na 14. Letnej akadémii Lászlóa Mécs v Auto-
kempingu
•	  spoločné posedenie členov na miestnej fare s pohostením 
August:
•	 poznávací zájazd do Nyíregyháza v Maďarsku – obhliadka mesta, 
návšteva budovy VUC, ochutnávka vína v pivnici a večera v meste 
Tálya
23. október:
•	 spomienka a kladenie vencov pri pamätnom stĺpe pred kostolom 
sv. Michala. Pri tejto príležitosti mali členovia pohostenie v reštaurácii 
Starý mlyn.
November: tradičná Katarínska zábava v ZŠ Jasov
December: Vianočný koncert v chráme sv. Jána Krstiteľa

A Jászói CSEMADOK alap szervezetének ez évi tevékenységei:
Július: A Csemadok tagjai aktívan részt vettek a 14. Mécs László sza-
badegyetemen, ahol elbeszélések, � lmvetítés, borkóstoló és kultúr-
műsor ajánlatból lehetet választani. A záró ünnepség, Jászó napja, 
sajnos a rossz idő miatt elmaradt. 
Egy júliusi összejövetelen a parókia udvarán Bröstl Marika üdvözöl-
te a jelenlévőket, és a Csemadok megyei elnökét, Csoltkó Jenőt, aki 
röviden elmondta Szent László történetét. Köszönet jár a vezetőség-
nek, akik gondoskodtak a jó falatokról – sült hurka és kolbászról. A jó 
hangulathoz a tornai BG Duo zenekar járult hozzá.  
Augusztus:  A Csemadok tagjai autóbusszal részt vettek Nyíregy-
házán, a megyei elnök fogadtatásán, aki röviden elmesélte Nyíregy-
háza történetét. Ezután a Megyei házat nézhették meg a tagok, mely 
nagy benyomást keltet mindenkiben. A kirándulás városnézéssel 
folytatódott. A délutáni órákban Tályára indult a csapat, ahol borkós-
tolón és vacsorán vettek részt. Ez az akció nagyon sikeres volt. 
Október 23.-án a Csemadok tagjai megemlékezést tartottak a kopja 
fánál. Az összejövetel után a Régi Malom étteremben szórakoztak 
egy kis pizza és üdítő mellet. 
November: Már tradícióként lehet elkönyvelni a Csemadok évi záró 
tevékenységét - a Katalini batyus bált és a Decemberi vári koncertet. 

redakcia

 ČISTENIE NÁUČNÉHO CHODNÍKA
Turistický oddiel v Jasove, pod vedením PaedDr. Pavla Martinove 
usporiadal 2.januára tradičný zimný výstup na Jasovskú skalu, ktorý 
sa koná vždy na prelome rokov ( posledné dni decembra resp. prvé 
dni januára) už približne 5 rokov.  Tohto roku sa stretnutia zúčastnil 
najvyšší počet účastníkov.  30.apríla oddiel usporiadal tradičné čis-
tenie náučného chodníka. Za túto obzvlášť prospešnú aktivitu im aj 
v našom mene ďakujeme.        redakcia
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DEŇ DETÍ

„Super akcia“– hodnotili rodičia, dedkovia a babičky, domáci aj prítomní z okolia. 

„A kedy zase bude?“ – pýtali sa deti.

Áno. Tohtoročná akcia dopadla na jednotku. Počasie bolo krásne, priestory v tieni stromov vyzdobené balónmi, stužkami, pripravené stoly, 
stoličky na posedenie. DJ Rollo púšťal skvelú hudbu, Viki Hadovská maľovala deťom na tvár krásne motýle, zvieratká aj príšerky, ujo Paľo s tetou 
Baby  sa už pripravovali na volejbalový a futbalový turnaj, kultúrnička Norika dohliadala na stanovištia. Všade navôkol už rozvoniaval guľáš 
a cukrová vata. To všetko vyvolávalo radosť a spokojnosť na tvári detí a rodičov. Pripravené boli samozrejme aj rôzne stanovištia, kde si deti 
mohli zasúťažiť v športových aj vedomostných súťažiach. Ako vždy, deti najviac zaujala Laďka, pretože pod jej vedením mohli tancovať, vy-
šantiť sa aj skákať. Čerešničkou na torte boli však naši požiarnici, ktorí sa k  „tancovaniu s Laďkou“ tiež pridali. Mladí požiarnici – Plameňáci – 
predviedli, čo sa všetko naučili, a okrem rôznych ukážok požiarneho zásahu púšťali aj penu. To bolo ale radosti. Unaveným  a od peny mokrým 
deťom sa však domov ísť ani nechcelo. A my, kultúrna komisia, sa tešíme z takej vydarenej akcie.

7

DOLINA TEPLICA
Pokračovanie - naše zamyslenie sa o minulosti Jasova doplníme spo-
mienkami Jozefa Halásza o doline Teplica (Tapolca).
Keď sa vzdialime od kláštorného komplexu, prechádzame cez most 
na Teplom potoku. Na území súčasného kempingu boli močaristé 
lúky, napriek tomu slúžili pre kúpajúcich sa na slnenie, ale i loptové 
hry. Oproti kempingu stála – našťastie ešte aj teraz stojí, i keď v za-
nedbanom stave – vínna pivnica kláštora. Neskôr tu boli postavené 
maštale pre dobytok. Veru, často boli príčinou kritických vyjadrení 
okoloidúcich pre šíriaci sa zápach a špinu. Bola to nepríjemná situá-
cia, keďže Jasov bola aj v minulosti turisticky atraktívna a navštevova-
ná obec. Mnoho úsilia stálo vtedajšiemu vedeniu obce, aby sa zbavilo 
tejto „atraktivity“. 
Pri kempingu ešte aj teraz je zachovaná malá pivnica – liaheň rýb – 

A TAPOLCA
Halász József visszaemlékezését a régi Jászó arculatára és régi szoká-
sainkra most a TAPOLCÁVAL folytatjuk.
Ha elhagyjuk a monostor épületét, áthaladunk a Meleg patak hídján. 
A mai kemping területén vadvizes rétek voltak. Itt pihentek, napoz-
tak a tóban fürdőzők és itt voltak a fürdőző � atalok nagy futballcsatái, 
fejelő mérkőzései. A kempinggel szemben volt – és szerencsére még 
van is –a monostorhoz tartozó borospince. Előtte valamikor istállók 
voltak szarvasmarhák részére. Bizony a mellette elhaladók sokat 
panaszkodtak az innen származó kellemetlen szagok és látnivalók 
miatt. Mivel Jászó mindig is kiránduló, és sok ember által látogatott hely 
volt, nagyon kellemetlen volt e tény. Nagyon sok fáradságába került 
az akkori községvezetőségnek ezeknek az istállóknak az eltávolítása. 
A kemping mellet még most is megvan a kispince, mely a haltenyész-
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o ktorú sa staral Imrich Butkovics (Muki) ako zamestnanec Lesného 
závodu v Jasove.  Nad pivničkou bola budova s betónovou plochou, 
kde sa dalo príležitostne aj tancovať. Neskôr sa tu umiestnila letná 
cukráreň a predávala zmrzlina.
Pripomeňme si, čo znamenala dolina Teplica pre Jasovčanov. Väčši-
ne obyvateľov sa nedeľné doobedie spájalo s návštevou svätej omše 
o deviatej v chráme kláštora. Vzápätí – ale najmä poobede - nasle-
dovala vychádzka do Teplice okolo rybníka, na udržiavaných chodní-
koch smerom k malým rybníkom, prípadne až k Veľkému prameňu. 
Táto prechádzková trasa smerovala od mosta nad Teplým potokom 
až k Veľkému prameňu. Mamičky s detskými kočíkmi oddychovali na 
lavičkách umiestnených okolo rybníka – hovorili o svojich radostiach 
i problémoch a o celodenných činnostiach. 
Možno aj to boli dôvody, že ľudia si boli vzájomne bližší ako v súčas-
nosti.     
Mládenci často si „vypočuli“ svätú omšu v okolí rybníka (vždy sa 
zaujímajúc o to, koľko bolo miništrantov, ako boli oblečení ... kvôli 
domácemu „vypočúvaniu“) – pričom rozoberali nastávajúce zápasy 
nedeľného poobedia: kto nie je prítomný, kto je zranený, aká zosta-
va nastúpi na zápas a pod. K tomu sa viaže aj anekdota: Na výročnej 
členskej schôdzi odznelo z úst jedného funkcionára: „Tak je to správ-
ne, súdruhovia, ako sme sa dohodli v nedeľu pred kostolom.“   
Zaujímavé boli zápasy na zamrznutom rybníku, keď namiesto lopty 
sa kopalo do šišiek z ihličnatých stromov – nejedny sviatočné topán-
ky si to odniesli! 

K atmosfére teplických vychádzok neodmysliteľne patrila aj „bárka“, 
miesto stretávky mladých párov. 
Pokračujúc na prechádzke za veľkým rybníkom prichádzame 
k domu (dnes už zrúcanina) kde bývala rodina Štefana Frankovicsa – 
dohliadajúca na dolinu Teplice. Oproti nej je dolina, ktorou preteká 
malý potôčik a konali sa tu na čistinke aj majálesy. Odtiaľ pokračuje 
chodník (žiaľ, teraz znehodnotený nákladnými autami) s napojením 
na cestu na ľavej strane rybníka. V minulosti aj táto asfaltovaná cesta 
bola iba poľnou cestou. 
K Veľkému prameňu viedla cesta, od terajšej trochu vzdialenejšia, 
ktorá prechádzala okolo súčasnej malej budovy. V minulosti asi  60 
metrov od vodopádu pri jazere sa nachádzala malá budova, ktorú 
vyhodili do vzduchu počas II. svetovej vojny. Naposledy v nej bývala 
rómska rodina, ktorá sa venovala výrobe korýt – ako deti sme obdivo-
vali ich šikovnosť. Na ľavej strane cesty zase stála maštaľ so senníkom, 
pred ktorým bola aj zeleninová záhradka. Na tomto mieste je teraz 
existujúca malá budova.
Je nám ľúto, že súčasníci pravdepodobne nedoceňujú krásy nášho 
okolia a o zachovanie histórie nie je veľký záujem.

tést segítette. Butkovics Imre (Muki) volt a haltenyésztő az erdészet 
alkalmazásában. A pince felett tornác volt. Táncmulatságok alkalmá-
val táncolni is lehetett itt, később cukrászda, fagylaltozó volt e terasz-
ra építve. 

Érdemes egy kis időt arra is fordítani, hogy mit is jelentett régebben 
a Tapolca a Jászóiaknak. A község jelentős részének a vasárnapja úgy 
telt el, hogy részt vettek a 9 órakor kezdődő szentmisén a „Vári temp-
lomban”, és utána, de főleg délután, kimentek sétálni a Tapolcába 
a tó körül, vagy még feljebb a szépen gondozott sétányokon a három 
kistó felé, esetleg még feljebb a Nagyforrásig. Ez a sétaút a Meleg pa-
tak hídjától kivezetett egészen a Nagyforrásig. A kismamák gyerek-
kocsikkal leültek pihenni a tó körüli padokra, és beszélgettek gondja-
ikról, mindennapi teendőikről. Talán ez is hozzásegítette lakosainkat 
ahhoz, hogy sokkal közelebb álljanak az emberek egymáshoz, mint 
napjainkban. 
A misét a legények persze gyakran a halastó mellet „hallgatták” végig 
(mindig tudomást szerezve arról, hogy hány ministráns volt és milyen 
ruhában voltak – az otthoni konfrontáció miatt), és ekkor beszélték 
meg a délután esedékes futballmérkőzések ügyes-bajos dolgait: ki 
nincs itthon, ki sérült, milyen is lehet a délutáni csapat összeállítása, 
stb. Erről is van egy anekdotánk: Egy évzáró gyűlésen egyik felszó-
lalótól ez hangzott el: „Úgy a helyes elvtársak, ahogy megbeszéltük 
a templom előtt.“
Érdekesek voltak télen a befagyott halastón vívott mérkőzések, labda 
helyett fenyőtobozzal. Hányszor bánta ezeket a csatákat az ünnepi 
cipőnk! 
A tapolcai hangulathoz hozzá tartozott a fából készült bárka is – 
a � atalok kedvenc találkozó helye. 
Ha sétáltunk a tó jobboldali sétányán, ott állott az erdészeti gond-
noki lakás (ma már csak rom). A Frankovics család lakott itt és őrizte 
a Tapolcát. 
Ezzel az épülettel szemben van egy nagyon szép völgy, amelynek al-
ján kis patak csordogál.  Annak idején még majálisokat is szerveztek 
itt elődeink. Az innen vezető sétaút, melyet már a teherautók nagyon 
tönkre tettek, összetalálkozott a halastó másik oldalán lévő sétány-
nyal. Műút nem volt, csak később épült meg. Régen csak szekérutak 
vezettek fel a Tapolca völgyén. 
A Nagyforráshoz sem ezen az úton lehetett eljutni. A mostani műút-
ról elágazott egy út, nagyjából a most álló kisépület nyugati oldalával 
szemben. A Nagyforrási-tó előtti zuhogótól vagy 60 méterre az ide 
vezető út jobboldalán ált egy erdészlak, melyet a II. világháborúban 
fölrobbantottak. Utoljára egy roma család lakott itt, akik teknőké-
szítéssel foglalkoztak – gyerekkorunkban csodáltuk ügyességüket. 
Az út baloldalán állt egy istálló, szénatartóval, előtte zöldséges kis-
kert volt. Most a kisebbik épület áll itt. 
Sajnálatos, hogy valószínű a mai lakosaink nem értékelik környeze-
tünk szépségeit és nem érdeklődnek az előzmények megőrzése iránt. 

(foto: archív kronikárky)
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Posledná augustová sobota. Deň, ktorý už 
tradične patrí Jasovským oslavám. Tohto roku 
sme spoločne oslávili ich 13. výročie.  
Slnečné počasie, bohatý program a mnoho 
sprievodných akcií prilákalo na futbalové ihris-
ko okolo 1400 návštevníkov. Nechýbali ani 
hostia z  družobných obcí: Bélapátfalva, Nyír-
mada a Nyírgyulaj. Našich najmenších v úvo-
de  zabával Ujo Ľubo. Deti zo ZŠ Jasov, ktoré 
reprezentovali ZUŠ Moldava nad Bodvou 
v temperamentnom predstavení, predviedli 

svoje krásne kostýmy a svoj tanečný talent.  
Na tohtoročnom pódiu vystúpili aj naši hos-
tia z Bélapátfava. Dynamickým rytmom gita-
ry nás roztancoval aj pesničkár Milan Kalmár.  
Obecenstvo s veľkým nadšením a obrovským 
aplauzom vítalo Dušana Grúňa - legendu slo-
venskej populárnej hudby. Večerné hodiny 
nám spríjemnila skupina V-tech z Maďarska 
a účastníci showprogramu X-faktor Hunga-
ria, Peti a Matyi. Mladí, talentovaní Kollárovci 
si svojím goralským temperamentom získali 

priazeň všetkých prítomných a vyčarili neza-
budnuteľnú atmosféru. Program sa uzavrel 
živým koncertom skupiny ACDC Revival. Po-
ďakovanie patrí  podnikateľom a organizá-
ciám, ktorí pripravili vynikajúce jedlá – poľov-
nícky guláš, plnená kapusta, pečená klobása, 
hamburger, hot-dog, goja – a občerstvenie. 

Vďaka patrí aj sponzorom za materiálnu 
a � nančnú pomoc a Františke Fehérovej za 
krásne zábery.

13. JASOVSKÉ OSLAVY
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OBERAČKOVÉ SLÁVNOSTI V BÉLAPÁTFALVA

Prišla jeseň a s ňou aj oberačka a uloženie úrody v pivniciach a silách. 
V mestečku Bélapátfava sa lúčili s letom sviežim víkendom s bohatým 
programom, ktorého účastníkmi sme mohli byť aj my. Pozvaní hostia 
– starosta obce Ing. Gabriel Nagy a poslanci Obecného zastupiteľstva  
- umožnili účasť aj skupinke umelcov z našej obce, ktorí prezentovali 
svoje umenie v Gaštanovom dome v rámci otváracieho ceremoniálu. 

Účastníci mohli vidieť historické jasovské zábery zo zbierky Jozefa 
Halásza, ale aj zo súčasnosti – fotogra� e  vytvorili členovia fotokrúž-
ku, ktorý bol v roku 2014 založený Jurajom Petrikom. Mohli sa kochať 
maľbami amatérskeho maliara Jána Jakuba a zázračné ručné práce 
Ruženy Perlikovej a Mgr. Františky Fehérovej tiež obohatili výstavu – 
háčkovanými dečkami a pletenými sukňami. Zaujali aj mimoriadne 
dýky a nože umeleckého kováča Milana Kalmára a kované šperky 
jeho manželky Helgy. Výstavu otvorili Mezőné Kovács Edit a Bc. Nora 
Farkašová a spev z vlastnej tvorby Milana Kalmára podfarboval prí-
jemnú atmosféru.   

Nasledujúci 8. október bol fascinujúci, keď sme mali možnosť byť 
účastníkmi bohatého sprievodu s kočmi, vozmi, kosačkami, trak-
tormi, ale aj tanečníkmi a hudobníkmi, ktorí vytvorili pestrý zábav-
ný sprievod. Oberačkový víkend spestrili aj naši lukostrelci a mladí 
Jasovčania - žiaci Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou. 
O príjemnú tanečnú atmosféru do skorého rána sa postarala skupina 
TRIAL z Moldavy and Bodvou.

SZÜRETI HÉTVÉGE BÉLAPÁTFALVÁN

Beköszöntött az ősz, és vele a szüret és a betakarítás ideje. A bélapát-
falvaiak pergő hétvégével és gazdag programmal búcsúztatták 
a nyarat. Módunkban volt nekünk is a program részeseinek lenni. 
Községünk művészlelkű lakosainak munkáiból kiállítást rendeztünk 
október 7.-én a Gesztenye kiállítóházban, ahol a megnyitó keretében 
a résztvevők láthatták a régi Jászóról készült fényképeket Halász Jó-
zsef gyűjteményéből, de a mai Jászóról is - a Juraj Petrik fotószakkö-
rének tagjai készítették. Gyönyörködhettek Ján Jakub amatőr tájkép-
festő festményeiben, valamint Perlik Rózsika és Mgr. Fehér Franciska 
csodálatos kézimunkái is gazdagították a kiállítást: Rózsika horgolt 
terítőit és Franciska kötött szoknyáit állítottuk ki. Milan Kalmár dísz-
kovács különleges szépségű tőrei, kései és felesége, Kalmár Helga 
egyedi fém ékszerei gyönyörködtették a jelenlévőket. A kiállítást Me-
zőné Kovács Edit és Bc. Farkas Nóra nyitották meg  Kalmár Milan saját 
szerzeményeivel aláfestve. 

Október 8.-án egy vidám jelmezes felvonulás részesei voltunk – hin-
tók, kocsik, fűnyírók, traktorok, de tánccsoportok és zenészek kaval-
kádjában gyönyörködhettünk. A szüreti hétvége egyik főszereplői 
a jászói íjászok voltak, és a felvonuláshoz a szepsi Zeneiskola jászói 
� ataljai is hozzájárultak műsorukkal. Hajnalig pedig a jó zenéről, mu-
latságról a szepsi TRIAL együttes gondoskodott.   

Foto:  PaedDr. Pavol Martinove
Vadál Tamás, Vasas Zoltán
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SÚ FIT, USMIEVAVÉ  A KRÁSNE. AKO TO ROBIA?
Odpoveď sme hľadali u našej občianky Janky 
- odborne vyškolenej inštruktorky Jumpingu. 

Jumping je dynamické aeróbne cvičenie 
na malých pro�  trampolinkách, sprevádzané 
motivujúcou hudbou. Je ideálnym športom 
pre formovanie postavy a skrýva mnoho uni-
kátnych výhod.

Zo zdravotného hľadiska blahodarne pôsobí 
prakticky na všetky systémy ľudského tela. 
Program Jumping vychádza z pocitu voľnos-
ti a úprimnej radosti z pohybu, navodzujúci 
duševnú a fyzickú rovnováhu. Jumping spája  
rôzne náročné kombinácie rýchlych a poma-
lých poskokov, dynamických šprintov, taneč-
ných i silových prvkov i strečing. Jednotlivé 
cviky a ich následnosť sú starostlivo pripra-
vené, majú svoj význam a poriadok. Tieto 
kombinácie sa na pružnom výplete trampo-
líny stávajú zábavnou, ale aj veľmi účinnou 
formou fyzickej a psychickej odolnosti. 
Tento unikátny druh športu funguje od 
februára 2016, 2 až 3 krát týždenne v ZŠ 

od 18:00 hodiny. V Jasovskom jumpingu 
s Jankou je  zaregistrovaných okolo 80 aktív-
nych ľudí, nielen z Jasova, ale aj z okolitých 
obcí. K dispozícii je 16 pro�  trampoliniek. 
V zimných mesiacoch sa venuje pozornosť 
aj ľuďom v dôchodcovskom veku a to rôzny-
mi strečingovými cvičeniami. Tie sú zamera-
né na podporu  rozťahovania pľúcnej kapaci-
ty  a naťahovanie stiahnutého a ochabnutého 
svalstva.  Vhodný je preto pre ženy a mužov 
rôznych vekových kategórií.

Pridajte sa aj VY. Kontakt:
www.jumpingjanajasov.sk

alebo na tel.č.: 0908 635 400
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V LUKOSTREĽBE
V dňoch 1.-3. septembra 2016 sa na lukostreleckej strelnici v Jasove 
konali Majstrovstvá SR v terčovej lukostreľbe z poverenia Slovenské-
ho lukostreleckého zväzu. Preteku sa zúčastnilo 140 strelcov z celého 
Slovenska. O tom, že sa konali na vysokej úrovni, svedčia aj mnohé 
novinky, s ktorými sa strelci môžu stretnúť iba na majstrovstvách sve-
ta. Majstrom SR medzi mužmi sa stal olympionik Boris Baláž z Liptov-
ského Mikuláša a medzi ženami účastníčka Olympijský hier v Riu, Ale-
xandra Longová z Viničného. Domáci oddiel si odniesol 4.miesto 
v súťaži družstiev v zložení Peter Nagy, Dominik Nagy a Peter Zbihlej. 
Všetkým sponzorom a realizačnému tímu patrí veľká vďaka za bez-
chybný priebeh súťaže, na ktorý ešte dlho budú všetci súťažiaci a náv-
števníci spomínať. 

Ing. Pavol Nagy Fo
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k  1.VÝrOČiu sTaCiOnÁra
Pred rokom sme začínali

Stacionár oživovať, 
viacerí sa posmievali:

„Nebude to tu fungovať!“.

Niektorých sme oslovili: 
„Poďte ku nám, skúste to“.

Oni sa nás opýtali:
„Stacionár? Čo je to?“

Keď sme prišli po prvý krát,
na konci bol január,

či si sused , či kamarát,
bude tu „žiť“ Stacionár.

Rozniesla sa rýchlo správa,
hneď po celej dedine,

babka babke povedala.
„Stacionár? Ten sa veru neujme“.

Nastali aj smutné chvíle, 
keď k nám dorazila správa,

ak nás tu 30 nebude,
Stacionár sa zatvára.

Bolo nám tak všelijako. 
My sme si však povedali, 
nedáme sa len tak ľahko,

by sme riaditeľku nesklamali. 

To sa nedá, to sa nesmie. 
Povedali sme si spolu.

Stacionár? No povedzte,
zabránime jeho skonu? 

Vybrali sa „koledníci“, 
chodili od domu k domu.
Presviedčali, verbovali:

„Príďte, babky, ráčte prosím vstúpiť dnu“.

Uvidíte Stacionár,
trochu z vonku, ba aj zdnu,

nie je to však žiadny strašiak,
môžete tu aj pobudnúť.

Aké boli reakcie?
Ťažko to dnes opísať.

„Stacionár? Si na veľkom omyle,
kto tam bude chodievať?“ 

Boli babky „prorokyne“,
ktoré nám predpovedali:
„Stacionár vám zahynie.
Škoda bolo tej námahy“.

Dnes tie babky „prorokyne“,
možno že mi odpustia,
Stacionár nezahynie,

želá všetkým zdravia, šťastia.

Stíchli reči už kuvičie,
nastala tu dobrá klíma.

Sedmokráska už nám kvitne,
veselo sa už usmieva.

Dnes už babky „prorokyne“
sedia pekne medzi nami.

Dobre sa im už tu žije,
nevedia si vynachváliť.

„Stacionár je dobrá vec,
dlho som ja váhala.

Dnes ho chválim až za kopec,
a volám do Stacionára“.

Čo by som vám tak povedal,
 v tejto reči nakoniec?

Nezhadzuj náš Stacionár,
je to veru skvelá vec.

Sedmokráska dnes už kvitne,
žiarivými farbami,

pohladí aj staré srdce,
dobre mi je spolu s vami. 

V Jasove, 19.1.2016, P.Gajdoš
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Jasovský
vianočný stromček

Rozsvietime vianočný 
stromček

VESELÝ PROGRAM
A SLADKÉ PREKVAPENIE

6.12.2016 o 16:00
PRED OBECNÝM ÚRADOM

Tešíme sa na vás :)


