a LEgDrágáBBat aDták – saJát vérükEt
Jányok községben április
2-án harmadszor szervezett
nyilvános véradást a vöröskereszt.
A MUDr. Kiss Anita irányította dunaszerdahelyi/ružinovi mobil transzfúziós
állomás szakemberei összesen 56 önkéntes véradót láttak el a település kultúrházának nagytermében.
Bozsik Milada, a Vöröskereszt jányoki alapszervezetének elnöke szintén a
véradók sorát erősítette.
„Felső-csallóközi kistérségünkben az önkéntes véradásokat az illésházi és a
csenkei kollégáinkkal karöltve szervezzük. Megegyeztünk abban, hogy Illésházán
augusztus hónapban, Csenkén decemberben, Jányokon pedig áprilisban
teremtjük meg a feltételeket
a csoportos toborzáshoz.
Így az érintett települések
lakosai az év folyamán a
három kijelölt időpont
közül bizonyára tudnak ma-

guknak megfelelőt választani. Sőt, a szélesebb környékről is rendre érkeznek
hozzánk érdeklődők, az
idén Kismagyarról, Bélvatáról, Bazinból és Szencről
csatlakoztak hozzánk önkéntesek. Szorosan együttműködünk községünk elöljáróságával is. Berner Lajos
polgármester úr például ötvenedszer adott vért, és itt

volt Kiss Norbert alpolgármester is, feleségével és főiskolás lányával együtt,
továbbá Nagy Appolónia
önkormányzati képviselőnő,
aki egyben a szervezőbizottság tagja is. Ezen a napon
egyébként humánus tettükért köszönetet mondtunk a
rendszeres véradóknak, felhívtuk a figyelmet a véradás
fontosságára, és minden em-

bert arra bátorítottunk, hogy
álljon be közénk és adjon
vért. Fáradozásunk, úgy
vélem, nem volt hiábavaló ”
– így a főszervező elnök aszszony.
Az 56 véradóból 23-an
voltak helybeli lakosok,
ebből 14-en Felső- és 9-en
Alsójányokból.
(lel)
Képriportunk a 6. oldalon

Takács Dávid nyolcadszor hallgatott a szervezők hívó szavára

A szerző felvétele

MEghívó

Pozvánka

A község önkormányzata minden helyi lakost és elszármazott jányoki polgártársunkat
tisztelettel meghívja a 2017. évi
FaLUnaPra, amelyet augusztus 26-án,
szombaton tart a település futballpályáján.

Miestna samospráva s úctou pozýva všetkých
občanov obce – súčasných i bývalých – na
tohtoročné oslavy DŇa oBCE, ktoré sa
budú konať 26. augusta, sobotu v priestoroch športového areálu.

Berner Lajos polgármester

Lajos Berner starosta obce

Interjú
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BErUházások, PáLyázatok, tErvEk
BESzéLgEtéS BErNEr LAJoS
Legutóbbi számunkban egy nagy
kérdés maradt nyitva, mégpedig a
Bústeleki út felújításának kérdése.
akkor arról esett szó, hogy a munkálatok tavasszal elkezdődnek. nyugtával dicsérd a napot?
• Igen, az idei évre betervezett egyik
legfontosabb feladatunk a bústeleki
utak burkolatának felújítása volt. Az
aszfaltozást versenytárgyalások és hoszszadalmas hatósági eljárások és adminisztratív teendők előzték meg. Maga a
kivitelezés viszont szinte három nap
alatt lezajlott. A beruházás közel 40
ezer euróba került, s a végeredményt az
emberek nagyon pozitívan fogadták.
reméljük, hogy vigyázni is fognak rá.
korábban arról is beszéltünk, hogy
szlovákiában a 2016-os évben új
kormány alakult, és az addig beadott
községi pályázatokat fel kellett újítani. született már döntés valamelyikkel kapcsolatban?
• Az illetékesek nemrégiben írták ki
újra a kultúrház felújítását érintő versenypályázatot, amelyet novemberig
kell benyújtanunk, és ezt természetesen
meg is fogjuk cselekedni. Egy másik,
történetesen a faluház energiamegújulására benyújtott projektünket az Envirofond sikeresnek bírálta el, erre a célra
150 ezer euró áll rendelkezésünkre.
Ebben az esetben a községnek 5 százalék önrésszel kell hozzájárulnia az invesztícióhoz.

poLgárMEStErrEL

A bústeleki falurészben márciusban felújították a helyi utakat
Milyen munkálatokat lehet „betakarni” a megszabott összeggel?
• Ez az összeg nem fedi a teljes felújítást, mert annak összköltsége 180 ezer
eurót tesz ki. Először is az a feladat,
hogy megnézzük, mi az, amit az elvégzendő munkálatokból el tudunk halasztani későbbi időpontokra. Előbb a
tetőszerkezetet tervezzük felújítani – az
épület új tetőt kap, lekerül róla a régi
villámhárító-rendszer, új szigetelést kap
az objektum. A nyílászárókat is komplett lecseréljük. A rekonstrukciót minden valószínűség szerint a nyár végén
kezdhetjük el.
az energiatakarékossághoz hozzájárul a kazán, illetve a fűtésrendszer
cseréje is?

Felső-csallóközi és szenci járásbeli községek polgármestereivel találkozott Gál Gábor
és Jakab Elemér parlamenti képviselő április 27-én Jányokon. A honatyák a kormányzati munka részleteiről tájékoztatták a faluvezetőket, a kommunális politikusok
pedig régiójuk fejlesztési terveivel ismertették meg a HÍD párt reprezentánsait.
Felvételünkön az érintett települések elöljárói

• Az említett projektnek az egyik kikötése, hogy kizárólag külső munkálatokat végezhetünk. A következő
fordulóban szeretnénk majd pályázni az
energiatakarékos fűtés megoldására,
tehát a fűtési rendszer korszerűsítésére.
szóba került az is, hogy szeretnének
egy régi tűzoltóautót elhelyezni a faluház melletti parkban…
• Igen, és szerencsére a Falufelújítási
program (program obnovy dediny) keretében erre a projektünkre is sikeresen
nyertünk ötezer eurót. A parkot, melybe
beterveztük a régi tűzoltókocsi elhelyezését is, a nyár végén kezdjük el kialakítani, és ha minden jól megy, akkor ősszel
át is adnánk rendeltetésének.
a falu járdái is el vannak öregedve.
Ezek felújítására is van lehetőség?
• Képviselői javaslatra próbáljuk megoldani a Fő utcán a járdák rendbehozatalát, de itt nagy problémába
ütköztünk, ugyanis a járdaszakasz pozsony megye tulajdonában van. Már
felvettük a kapcsolatot az illetékesekkel,
és tárgyalunk. Úgy tűnik, a megyével
egy hosszú távú bérleti szerződést kötünk a járdákat illetően, a felújításokat
majd csak akkor tudjuk megoldani.
Milyen további pályázati lehetőségeket igyekszik még kihasználni az önkormányzat?

Jányok

Interjú

A Jányoki Daloskör kellemes színfoltja a községben zajló kulturális eseményeknek
• Adtunk be a kormányhivatalhoz is
pályázatot egy gyerekjátszótér kialakításának költségeire, melyet az óvoda
udvarán építenénk ki. Összesen 13 ezer
eurót igényeltünk erre a célra, és reméljük, hogy megértésre találunk. Végső
választ ez ügyben majd csak a nyári hónapokban történő elbírálás után várunk. Amennyiben sikeresek leszünk,
az ősz folyamán ezt a tervünket is meg-

valósítanánk. természetesen itt is van
önrész, amit a Híd párt helyi szervezete
által rendezett disznótoros akciók bevételéből fedezünk. A lakosok biztonságának érdekében, amint lehetséges lesz,
újra beadjuk a pályázatot a kamerarendszer kiépítésére, az utakra tükröket,
lassítókat tervezünk elhelyezni. további
pályázatunk a falunap megszervezését
érinti, amelyet ettől az esztendőtől kez-

Február 18-án, szombaton a nyárasdi sportcsarnokban a fiatalabb diákok (U13)
csatáztak a Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség elnökének serlegéért – a járási
terembajnoki címért. A tavalyi kiíráshoz hasonlóan ismét a Jányok mezében szereplő,
Lakatos Antal edző által irányított nagymagyari Roma focistapalántái kerültek
a döntőbe. Ellenfelük a B csoportban veretlenül menetelő pozsonyeperjesiek voltak.
A fináléban Horváth 9. percben szerzett találatával a jányokiak diadalmaskodtak
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Fotók: a község archívumából

dődően Felső-csallóközi Kulturális
Fesztivállá neveztünk át. Erre a célra a
kormányhivataltól 500 euró támogatást kaptunk.
Miért pont Felső-csallóközi kulturális Fesztivál?
• Az utóbbi években a falunapok elkezdték átvenni a búcsúk szerepét. Ilyenkor
hazatérnek szülőfalujukba az elszármazottak, akik találkoznak régi ismerőseikkel, közösen pihennek és szórakoznak,
így a műsorsorozatok központi rendezvényeivé váltak a községeknek. Ezért
döntöttünk úgy, legyen hát neve a mi
fesztiválunknak is, amelyre meghívtuk
Farád testvérközségünk képviseletét Magyarországról, továbbá az öregfiú-focistáink kapcsolatai révén az úgyszintén
anyaországi Jásd település – ahol szlovák
nemzetiségűek is élnek – küldöttségét.
Utóbbiaknak egyébként dunaszerdahelyi származású polgármesterük van...
nemrég fogadta el az önkormányzat
a 2016. évi zárszámadást. hogy néz
ki a község anyagi helyzete?
• El kell mondanom, hogy több mint
17 ezer euró plusszal zártuk a tavalyi
esztendőt. Ami még ennél is nagyobb
öröm számomra, hogy amióta a község
élén állok, sohasem zárszámoltuk el mínusszal a költségvetési évet. remélem,
hogy ez a továbbiakban is így marad.
Beszélgetett: AS
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„kéPvisELői MUnkánk nEM haszontaLan”
rovatunk vendége ezúttal nagy attila (született 1979-ben). a 2014. évi
helyhatósági választásokon független
jelöltként került a képviselő-testületbe, ahol az első időszakát tölti.
képviselő úr, mi inspirálta Önt, hogy
megmérettesse magát a legutóbbi
helyi voksoláson?
• Négy szervezetben – a Vadász-szövetségben, a Vöröskeresztben, a Csemadokban és az Önkéntes tűzoltótestületben – működök tagként, nagyon sok polgártársammal vagyok
szinte napi kapcsolatban. Velük együtt
jómagam is azon vagyok, hogy településünk fejlődjön, életkörülményeink állandóan javuljanak. Úgy gondoltam, az
alsójányokiakra nézve – akik közé én is
tartozom – még előnyösebb lehet, ha
közös ötleteinket képviselőként a község döntéshozó szervében is elő tudom
terjeszteni és részt tudok venni a határozatok elfogadásában.
és mik a tapasztalatai?
• Úgy vélem, az elmúlt két és fél szolgálati évben, a munkánk nem volt haszontalan. Araszolgatva megyünk előre
a megkezdett úton, esztendőről esztendőre sikerül valamit megoldanunk a kitűzött célok közül. Az alsójányoki

további tervek?
• Elsősorban az alsójányoki kultúrház,
az egykori községháza rekonstrukciója.
A községben folytatni szeretnénk a hagyományőrző tevékenységet, leginkább
az élő Betlehemet és a dőrejárást, továbbá a tűzoltónapok szervezését, köztük a Szkurák Károly Emlékversenyt,
amelynek idei fejezete szeptember hónapban lesz.

Nagy Attila
falurészben például az óvoda épületének tatarozását. De menni akarunk tovább, mert az objektum körül még
nincs megfelelő kerítés, befejezetlen a
parkosítás stb. A munkálatokat természetesen folytatni szeretnénk. Annál is
inkább, mert az önkormányzatban jó
az együttműködés, és alkotó légkör
uralkodik ott.

ha jól tudom, az önök bővebb családjában nem ismeretlen fogalom a
közszolgálat, nem idegen dolog a
közügyek intézésének felvállalása.
• Igen, nagyapám, Méry László sok
éven át állt Alsójányok község élén a
korábbi rendszerben, és ő vezette a község krónikáját, amelynek – tudomásom
szerint – nyomaveszett. Nagy kár érte...
édesanyám a Csemadokban működött
hosszú éveken át, édesapám a vadászat
és a túzoltóság elkötelezettje.
és Ön nem készült politikai pályára?
• Az egykori nagymagyari Variaprogresben tanultam ki a szakmámat, bútorasztalos vagyok. tíz éve vállalkozóként
ácsmunkával és tetőfedéssel keresem a
kenyerem. Előtte 1997–98-ban, két
évig tényleges katona voltam.
valamikor Ön is futballozott a helyi
csapatban, de hobbija a tűzoltóság...
• tizenhárom-tizennégy éves korom
óta tűzoltó vagyok. A műszaki felszerelésünk évről évre javul, tevékenységünkhöz nagy segítséget kapunk az
önkormányzattól. Közel 60 tagunk
van.
Június elején Önt nagy megtiszteltetés érte, a jányoki Önkéntes tűzoltótestület parancsnokává nevezték ki.
• Igen, Hegedűs Sándortól vettem át a
stafétabotot, aki tizenhét éven át viselte
a tisztséget. Nehéz lesz őt pótolnom.
Előnyömre lesz, hogy Nagy péter elnökkel és a bajtársakkal nagyon jól kijövök.
Beszélgetett: (lv)

Képviselő és elkötelezett tűzoltó egy személyben

A szerző felvételei

Jányok

Tűzoltók
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JóL sikErüLt tűzoLtónaP Jányokon
az ivECo típusú tűzoltóautókkal
rendelkező községek alakulatainak
rendezett gyakorlatot az Önkéntes
tűzoltók testületének Járási szervezete június 18-án, vasárnap délelőtt
az alsójányoki sporttelepen.
Kovács Béla járási parancsnok, ill. Berner Lajos helyi polgármester megnyitója után 20 csapat vette birtokába a
kijelölt pályát, hogy az új, korszerűen
felszerelt gépjárművek bevetésével tűztámadásban mérjék össze akcióképességüket és rátermettségüket.
résztvevő egységek:
nők: Királyfiakarcsa, Bögellő.
Férfiak: Alsójányok, gomba, tejfalu,
Mad, Felsővámos A, Balony, Szentmihályfa, Kisudvarnok, Alistál, Krirályfiakarcsa, Csallóköznádasd, Csallóközcsütörtök, Felsővámos B, Bögellő, Keszölcés, Felbár, Nyékvárkony, Nagyudvarnok.

A zsűri tagjai
Az eredményhírdetés előtt a bajtársak
beiktatták új, parancsnoki tisztségébe a
helybeli Nagy Attilát, elődjének, Hegedűs Sándornak pedig megköszönték az

ebben a tisztségben végzett 17 éves
munkáját.
Dobogós helyezések:
nők:
1. Királyfiakarcsa 39,17 mp
2. Bögellő 51,30
Férfiak:
1. Felsővámos B 26,69
2. Alistál 29,01
3. Felsővámos A 29,06
A jányoki tűzoltónapon jelen volt a csallóközi község magyarországi testvértelepülésének, Farádnak küldöttsége.

A csapatok felsorakoztak

A technika is...

(levi)

A szerző felvételei

V é r a d á s
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v éraDás J ányokon 2017- BEn

A szervezőbizottság tagjai: Bozsik Milada, Mikus Lídia
(Bélvata) és Nagy Appolónia

Az önkéntesek egy csoportja a váróteremben

Egészségügyi dolgozók szolgálatban

MUDr. Kiss Anita jobbról

Berner Lajos polgármester ötvenedszer adott vért

Lelkes V. felvételei

Jányok

Nyugdíjasok napja
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hUszonhat JUBiLáns és a tÖBBiEk

Hárman a legiabb jubilánsok közül

A nyugdíjasok jól érezték magukat a találkozón

A résztvevők egy további csoportja

A község előljárósága április 7-én, pénteken kora este
nagyszabású ünnepségen köszöntötte a település legidősebb lakosait.
Berner Lajos polgármester és a képviselőtestület tagjai
közel száz helyi nyugdíjast üdvözölhettek a kultúrház
nagytermében, köztük a huszonhat jubilánst, akik tavaly
töltötték be 50–90-ik, kerek életévüket.
A faluvezetés meghívását elfogadta Méry Irén (született
1926-ban), a község legidősebb lakosa is.
A találkozót megelőzően Németh rezső plébános
szentmisét celebrált a helyi templomban. A kultúrházi alkalmi műsorban az alapiskolás zavarcsik Michaela népdalokat énekelt, fellépett a Jányoki Daloskör, továbbá
Németh Imre énekművész és zenésztársai.
(l–s)

Méry Irén korelnök és az önkormányzat tagjai

A szerző felvételei

Tá r s a d a l m i k r ón i k a
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két kisLány és tizEnhároM FiÚ
Május 21-én, vasárnap
délután településünk legifjabb lakosait fogadták az
önkormányzat tagjai.
A 2016. évben született
tizenöt gyermeket – a két
kislányt és a tizenhárom
fiút –, illetve azok szüleit
és nagyszüleit Berner Lajos
polgármester üdvözölte a
helyi kultúrházban. Alkalmi műsorral a Jányoki Daloskör szolgált.
Az ünnepség részeként a
szülők beírták nevüket a
község emlékkönyvébe.
(l–s)

Emlékezetes pillanat marad az újszülöttek köszöntése a községben

A szerző felvétele

sPoLoČEnská kronika oBCE Janíky za oBDoBiE oD 8. DECEMBra 2016 do 25. JÚna 2017

Prihlásení noví obyvatelia
1. anikó Deáková (dátum prihlásenia: 12. 01. 2017),
na adresu: Janíky 253 (odkiaľ: Bratislava–petržalka)
2. Marián Držka (14. 02. 2017), Janíky 168 (Stará Myjava)
3. Lucia Držková (04. 02. 2017), Janíky 168 (Stará Myjava)
4. Peter Fabri (27. 02. 2017), Janíky 351 (Sečovce)
5. Lenka Fabriová (27. 02. 2017), Janíky 351 (Bratislava–
petržalka)
6. veronika Fabriová (27. 02. 2017), Janíky 351 (Bratislava–petržalka)
7. František hordošy (24. 04. 2017), Janíky 369 (Bratislava–ružinov)
8. katarína hordošyová (24. 04. 2017), Janíky 369 (Bratislava–ružinov)
9. nikola horváthová (25. 01. 2017), Janíky 158 (Bratislava–ružinov)
10. Matúš Jamrich (25. 01. 2017), Janíky 158 (Bratislava–
petržalka)
11. Dávid szimeth (14. 03. 2017), Janíky 368 (Vlky)
12. norbert Dávid (14. 03. 2017), Janíky 368 (Vlky)
13. tomás szimeth (14. 03. 2017, Janíky 368 (Vlky)
14. Monika szimethová (14. 03. 2017), Janíky 368 (Vlky)
15. Diana vidáková (28. 04. 2017), Janíky 353 (Bratislava–
petržalka)

odhlásení obyvatelia
1. Pavel Farkas (dátum odhlásenia: 10. 04. 2017), bývalá
adresa: Janíky 219 (nové bydlisko: Nový Život)
2. Pavol Farkas (10. 04. 2017), Janíky 219 (Nový Život)

3. romana Farkasová (10. 04. 2017), Janíky 219 (Nový
Život)
4. romana Farkasová (10. 04. 2017), Janíky 219 (Nový
Život)
5. alíz gombos (09. 03. 2017), Janíky 224 (Čenkovce)
6. kristián hegedűs (24. 03. 2017), Janíky 97 (Čakany)
7. Štefan Makky (06. 02. 2017), Janíky 94 (Lehnice)

Úmrtie
1. irena Bugárová (19. 03. 1928–14. 01. 2017), bytom: Janíky 232, miesto úmrtia: Lehnice

narodenie
1. Dominik Filkász (kedy: 23. 12. 2016), bydlisko: Janíky
198, (rodičia: Balázs Filkász a Alžbeta Filkászová)
2. Lea katona (21. 12. 2016), Janíky 242 (Bc. tímea Baráth a Ing. tomáš Katona)
3. sabína kláseková (22. 04. 2017), Janíky 217 (Marta
Kláseková a František Klásek)
4. Jozef zsigó (04. 01. 2017), Janíky 150 (Kristína Valentínová a Jozef zsigó)

sobáš:
1. Erika szilinszkyová a tibor vereczkei (Maďarsko) 06.
05. 2017
2. andrea síposová a Peter Čobrda (Senica) 27. 05. 2017
3. tibor Balogh a Monika szalayová (reca) 03. 06. 2017
(Údaje: Obecný úrad v Janíkoch)

Jányok

Egyházi esemény
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kÖzaDakozásBóL áLLították hELyrE a FakErEsztEt
nemes cselekedetről tettek tanúbizonyságot az alsójányoki lakosok.
közadakozásból, ill. magyarországi
pályázati támogatásból, valamint sok
óra önkéntes munkának az eredményeként felújították az alsójányok és
nagymagyar közti „Mise úton” álló
fakereszt.
Az első lépés megtételéhez a magyarországi Bethlen gábor Alaptól érkezett
anyagi segítség, később a kezdeményezéshez szép számú adományozó csatlakozott pénzadománnyal vagy kétkezi
munkával – a tömegszervezeteken kívül
mintegy harminc család tagjai: a
HErB Legelőtársaság, az Alsójányoki
tűzoltószervezet, a Vöröskereszt alsójányoki alapszervezete, a Bethlen gábor
Alap (HU), a Nagymagyari Kulturális
Közösség – NaKK (pőcz Ibolya – a felújítás elindítója), Hegedűs gabriella és
családja, Nagy Etela és fia, Motičák István, Mózes Mária és fiai, zoltán és
Csaba, Felföldi Ferenc és családja, Kiss
gabriela, Makki Márta és János, Deák
Jolán, id. Hurtony Mihály, i. Hurtony
Mihály, Méri Júlianna (Klára), Deák
Júlia és családja, Hegedűs Júlia, Boráros
Katalin, Mikóczi piroska, Nagy Lajos
és felesége, fiuk, Nagy péter a családjával, Skurák Anna és családja, Nagy otília, fia, Nagy péter és családja, Nagy

györgy, árva Mária, Bors Béla és felesége, tvaruskó Imre és családja, Nagy
Etela, Mucska tibor és felesége, Mózes
Etela, Kovács péter és felesége, árva
Ilona, Dömötör Vince, tóth László és
felesége, Vincze Blanka (zonc).
Az új kereszt fáját Nagy péter biztosította. Jézus alakját Dolán györgy festőművész adományként festette.
Az emléklapokat Kiss tamás készítette
és ajándékozta az egyházközségnek.
Az alakot kivágta és a hozzávaló fémet
pőcz pál (Nagymagyar) adományozta.
A kereszt fáját Bukai gábor készítette,
a vasmunkát Kiss Norbert végezte.
A helyszínen és a határban Nagy
péter, fia, Nagy Máté, i. tóth Csaba,
Skurák Csaba, Skurák zsolt, Nagy
péter, Kiss rudolf, Venchich zoltán és
Nagy péter (csenkei bádogos) dolgoztak.
Bár az új kereszt 2016 telére elkészült, felszentelése a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt 2017 tavaszára
tolódott el.
Március 26-án, vasárnap körmenet indult az óvodánál álló Keszőcze-kereszttől
az új keresztig. Naszvadi Sándor esperesplébános vezetésével a hívek végigjárták
a keresztutat, majd a szentelés következett. A szertartáson az alsójányoki híveken kívül szép számban vettek részt
érdeklődők a környező falvakból is.

A meghitt egyházi eseményt agapé
zárta.
(–)
Fotók: Képarchívum
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Sport/Šport

Jányoki
F UtBaLová

F o C i tava s z

kronika oBCE

16. forduló, 2017. március 12.
Jányok csapata szabadnapos volt.
17. forduló, 2017. március 19.
náDszEg–Jányok 3:1 (2:1), g.:
Király tamás 2 (42., 52.), Borka ádám
(22.) – Sánka gábor (29.). sárga lap:
Erdényi roman (38.) – tomáš Lojdl
(53.), gombos Adrián (45.), Vladimír
Stenchlák (40.). Piros lap: Sárkány
Kornél (28., Nádszeg). Játékvezető:
Andrej Kollár. néző: 150.
Jányok: Holík László (K) – Marcel Kurejko, tomáš Lojdl, Sánka gábor, gombos Adrián, Stanislav Šinaľ (83. František
Hlinický), puss Marian, pavol Hrnčiar,
Alexander Homer, Vladimír Stenchlák
(56. Maroš tink), Miroslav Burda. további cserepadosok: pavel tomášik,
roland Lukáč, Nagy rudolf. Csapatvezető: puss Lajos. Edző: Lyžica gábor.
Egészségügyi szolgálat: Kiss tibor.
18. forduló, 2017. március 26.
Jányok–soPornya 2:1 (2:1), g.:
Maroš tink (13.), Sánka gábor (37.) –
Andódi Miroslav (7.). sárga lap: Marcel Kurejko (14.), tomáš Lojdl (39.),
roland Lukáč (39.) – Matúš ondreička (36.), róbert Špánik (8.), Filip
Krajča (12.), Denis Herák (87.). Piros
lap: róbert Špánik (21., Sopornya).
Játékvezető: Ladislav Ďurčovič. nézőszám: 150.
Jányok: Holík László (K) – Marcel Kurejko, tomáš Lojdl, Sánka gábor,

2017

J aníky –

A Nyugat-szlovákiai Kerületi Labdarúgó-szövetség által irányított V. liga, déli
csoportjában szereplő jányoki csapat az 5. helyen zárta a 2016/2017. évi bajnokságot. (Egy évvel korábban a 7. helyen.) pontjainak száma 46 (2016-ban
39), gólaránya 57:36 (2016-ban 48:47).
« « « » » »
Dospelí futbalisti obce Janíky, účinkujúci v V. lige majstrovstiev západoslovenského kraja, skupina juh obsadili v ročníku 2016/2017 konečné 5. miesto.
(rok predtým 7. miesto.) Mužstvo získalo spolu 46 bodov (v r. 2016 39) a dosiahlo skóre 57:36 (v r. 2016 48:47).

ErEDMényEk

2017/1

gombos Adrián (88. Vladimír Stenchlák), Stanislav Šinaľ (70. František Hlinický), pavol Hrnčiar, Alexander
Homer, Miroslav Burda, Maroš tink,
roland Lukáč. további cserepadosok:
pavel tomášik, Nagy rudolf. Csapatvezető: puss Lajos. Edző: Lyžica
gábor. Egészségügyi szolgálat: Kiss
tibor. Főrendező: Kemény zoltán.
hangosbemondó: Berner Lajos. videótechnikus: Frano Marian.
19. forduló, 2017. április 2.
CsaLLókÖzCsütÖrtÖk–Jányok 0:2 (0:1), g.: Andrej Štibrich

Sánka Gábor akcióban a bajnok illésházaiak ellen

Jar

2017

(40.), Marcel Kurejko (89.). sárga lap:
Marcel Kurejko (32.), tomáš Lojdl
(22.), Sánka gábor (53.), gombos Adrián (7.), roland Lukáč (72.). Játékvezető: roman Kováčik. nézőszám:
300.
Jányok: Holík László (K) – Marcel Kurejko, tomáš Lojdl, Sánka gábor,
gombos Adrián (78. František Hlinický), pavol Hrnčiar, Alexander
Homer, Maroš tink (46. Stanislav
Šinaľ), roland Lukáč, Andrej Štibrich,
puss Marian. további cserepadosok:
Vladimír Stenchlík, Miroslav Burda,
pavel tomášik, Nagy rudolf. Csapatvezető: puss Lajos. Edző: Lyžica gábor.
Egészségügyi szolgálat: Kiss tibor.
20. forduló, 2017. április 9.
Jányok–nyárasD 3:1 (2:1), g.:
tomáš Lojdl 2 (38., 63.), pavol
Hrnčiar (24.) – pavel tomášik (43.).
sárga lap: Medgyes József (45.), rózsa
ádám (76.). Játékvezető: Vladimír
gál. nézőszám: 200.
Jányok: Holík László (K) – Marcel Kurejko, tomáš Lojdl (73. Maroš tink),
Sánka gábor, pavol Hrnčiar, Alexander
Homer, roland Lukáč, Andrej Štibrich
(63. Miroslav Burda), puss Marian,
pavel tomášik, Stanislav Šinaľ (84.
František Hlinický). további cserepadosok: Vladimír Stenchlák, Nagy rudolf. Csapatvezető: puss Lajos. Edző:
Lyžica gábor. Egészségügyi szolgálat:
Kiss tibor. Főrendező: Kemény zoltán. hangosbemondó: Berner Lajos.
videótechnika: Frano Marian.
21. forduló, 2017. április 16.
FELsőszELi–Jányok 2:0 (1:0),
g.: panyik tibor (17.), Danada Adrián
(68.). sárga lap: panyik tibor (22.),
Martin Schmidt (44.), zavarcsik Bálint
(61.) – pavol Hrnčiar (44.), Andrej
Štibrich (73.). Játékvezető: patrik
Cvešper. nézőszám: 100.
Jányok: Holík László (K) – Marcel Kurejko, tomáš Lojdl (70. Andrej Štib-

Jányok
rich), Sánka gábor, pavol Hrnčiar, Alexander Homer, roland Lukáč, puss
Marian (60. František Hlinický), pavel
tomášik, Miroslav Burda, gombos
Adrián. további cserepados: Nagy
rudolf. Csapatvezető: puss Lajos.
Edző: Lyžica gábor. Egészségügyi
szolgálat: Kiss tibor.
22. forduló, 2017. április 23.
Jányok–nagyaBony 3:1 (0:0),
g.: Marcel Kurejko 2 (67., 77.), Sánka
gábor (48.) – Miklós Imre (46.). sárga
lap: tomáš Lojdl (30.) – Németh József (12.). Játékvezető: Matej Sklenár.
nézőszám: 150.,
Jányok: Holík László (K) – Marcel Kurejko, tomáš Lojdl (57. Stanislav
Šinaľ), Sánka gábor, pavel Hrnčiar,
Alexander Homer, roland Lukáč,
pavel tomášik, gombos Adrián (71.
Vladimír Stenchlák), František Hlinický, Maroš tink (88. puss Marian).
Csapatvezető: puss Lajos. Edző: Lyžica
gábor. Egészségügyi szolgálat: Kiss
tibor. Főrendező: Kemény zoltán.
hangosbemondó: Berner Lajos. videótechnikus: Frano Marian.
23. forduló, 2017. április 30.
EgyházkarCsa–Jányok 1:0
(0:0), g.: Molnár Erik (78.). sárga lap:
Vajda Balázs (88.), Sznoviczký Adrián
(82.), Audi Adrián (65.), Klempa András (90.) – Alexander Homer (24.).

Sport/Šport
Játékvezető: Ladislav Ďurčovič. nézőszám: 150.
Jányok: Holík László (K) – Marcel Kurejko, Sánka gábor, Alexander Homer,
roland Lukáč, pavel tomášik, gombos Adrián, František Hlinický (62.
Stanislav Šinaľ), Andrej Štibrich (87.
Vladimír Stenchlák), Maroš tink, Miroslav Burda. további cserepadosok:
puss Marian, pavol Hrnčiar, tomáš
Lojdl, Nagy rudolf. Csapatvezető:
puss Lajos. Edző: Lyžica gábor. Egészségügyi szolgálat: Kiss tibor.
24. forduló, 2017. május 7.
Jányok–Jóka 3:0 (1:0), g.: Andorii
Handziuk (22. – öngól), Andrej Štibrich (57.), gombos Adrián (74.). sárga
lap: Marcel Kurejko (71.) – Huszár
tamás (57.), tóth János (57.). Játékvezető: Matúš Mokrý. nézőszám: 150.
Jányok: Holík László (K) – Marcel Kurejko (73. Maroš tink), Sánka gábor,
Alexander Homer, roland Lukáč,
pavel tomášik, gombos Adrián, František Hlinický (68. Stanislav Šinaľ),
tomáš Lojdl, Andrej Štibrich, Miroslav
Burda (68. puss Marián). további cserepadosok: pavol Hrnčiar, Nagy rudolf, Vladimír Stenchlák. Csapatvezető: puss Lajos. Edző: Lyžica
gábor. Egészségügyi szolgálat: Kiss
tibor. Főrendező: Kemény zoltán.
hangosbemondó: Berner Lajos.
videótechnikus: Frano Marian.
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25. forduló, 2017. május 14.
Lég–Jányok 2:0 (0:0), g.: Csölle
József (87.), Silvester Jáger (90.). sárga
lap: gombos Adrián (19.). Játékvezető: roman Blažek. nézőszám: 200.
Jányok: Holík László (K) – Sánka
gábor, Alexander Homer, roland
Lukáč, pavel tomášik, gombos Adrián, František Hlinický (61. Stanislav
Šinaľ), tomáš Lojdl (79. pavol
Hrnčiar), Andrej Štibrich (61. puss
Marian), Miroslav Burda, Maroš tink.
további cserepadosok: Nagy rudolf,
Vladimír Stenchlák. Csapatvezető:
puss Lajos. Edző: Lyžica gábor. Egészségügyi szolgálat: Kiss tibor.
26. forduló, 2017. május 21.
Jányok–hoDos 2:1 (1:1), g.:
Sánka gábor (23.), tomáš Lojdl (46.)
– Bögi László (18.). sárga lap: Sánka
gábor (34.), Andrej Štibrich (43.), Miroslav Burda (31.), Marcel Kurejko
(77.) – Artur pidruchnyi (67.), Clovis
guy Adiaba Bondoa (42.). Játékvezető: Ľuboš Agg. nézőszám: 220.
Jányok: Holík László (K) – Sánka
gábor, roland Lukáč, pavel tomášik,
gombos Adrián, František Hlinický
(54. Stanislav Šinaľ), tomáš Lojdl,
Andrej Štibrich, Miroslav Burda (62.
pavol Hrnčiar), puss Marian (84. Alexander Homer), Marcel Kurejko. további cserepadosok: Nagy rudolf,
Vladimír Stenchlák. Csapatvezető:

Álló sor (balról): Puss Lajos, Kiss Tibor, Berner Lajos, Nagy Rudolf, Pavol Hrnčiar, Puss Marian, Gombos Adrián, Roland
Lukáč, Pavel Tomášik, Miroslav Burda, Holík László, Tomáš Lojdl, Lyžica Gábor, Gombos Károly. Guggolnak: Sánka Gábor,
František Hlinický, Stanislav Šinaľ, Vladimír Stenchlák, Marcel Kurejko, Maroš Tink, Alexander Homer, Gombos Róbert.
A felvételről hiányzik: Andrej Štibrich és Kemény Zoltán.
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puss Lajos. Edző: Lyžica gábor. Egészségügyi szolgálat: Kiss tibor. Főrendező: Kemény zoltán. hangosbemondó: Berner Lajos. videótechnikus: Frano Marian.
27. forduló, 2017. május 28.
vága–Jányok 2:1 (1:0), g.: Matúš
Laššú (43.), Michal Filo (56.) – Marcel
Kurejko (58.). sárga lap: pavol
Hrnčiar (40., Jányok). Játékvezető:
Maroš Majcher. nézőszám: 200.
Jányok: Holík László (K) – roland
Lukáč, pavel tomášik, gombos Adrián, Andrej Štibrich (70. tomáš
Lojdl), Miroslav Burda (59. Maroš
tink), puss Marian, Marcel Kurejko,
Alexander Homer, pavol Hrnčiar, Stanislav Šinaľ. további cserepadosok:
Nagy rudolf, Vladimír Stenchlák,
František Hlinický. Csapatvezető: puss
Lajos. Edző: Lyžica gábor. Egészségügyi szolgálat: Kiss tibor.
28. forduló, 2017. június 4.
Jányok–nagyMagyar 8:1 (2:0),
g.: Sánka gábor 3 (52., 66., 68.), gombos Adrián 2 (43., 54.), Marcel Kurejko
(38.), Nagy patrik (53. – öngól), Andrej
Štibrich (90.) – Hegyi Vince (47.).
sárga lap: tomáš Lojdl (88.) – Szabó
Dávid (58.). Játékvezető: Martin Magdolen. nézőszám: 200.
Jányok: Holík László (K) – roland
Lukáč, pavel tomášik, gombos Adrián,
Miroslav Burda (60. Andrej Štibrich),
Marcel Kurejko, Alexander Homer, Stanislav Šinaľ, tomáš Lojdl, Sánka gábor,
puss Marian (70. Vladimír Stenchlák).
további cserepadosok: pavol Hrnčiar,
Nagy rudolf, Maroš tink, František
Hlinický. Csapatvezető: puss Lajos.
Edző: Lyžica gábor. Egészségügyi szolgálat: Kiss tibor. Főrendező: Kemény
zoltán. hangosbemondó: Berner
Lajos. videótechnikus: Frano Marian.

Sport/Šport

2017/1

29. forduló, 2017. június 11.
vágPatta–Jányok 4:2 (4:1), g.:
Lukáš Vaško 2 (27., 29.), Vojtech pilo
(33.), tomáš Dvorský (43.) – Marcel
Kurejko (17.), Andrej Štibrich (55.).
sárga lap: Dávid Krištofiak (41.),
Andrej Vaško (28.) – pavol Hrnčiar
(34.). Játékvezető: Miroslav páleník.
nézőszám: 150.
Jányok: Holík László (K) – pavel tomášik, gombos Adrián, Miroslav Burda,
Marcel Kurejko (83. František Hlinický), Alexander Homer (46. Vladimír
Stenchlák), Stanislav Šinaľ (73. Maroš
tink), Sánka gábor, puss Marian, Andrej Štibrich, pavol Hrnčiar. további cserepados: Nagy rudolf. Csapatvezető:
puss Lajos. Edző: Lyžica gábor. Egészségügyi szolgálat: Kiss tibor.

(85.) – Marič László (52.). A hazai
Sánka gábor a mérkőzés 68. percében,
1:1-es állásnál tizenegyest hibázott.
sárga lap: Alexander Homer (55.) –
Skuby Attila (67.). Játékvezető: Martin Kiš. nézőszám: 100.
Jányok: Holík László (K) – pavel tomášik, gombos Adrián, Miroslav Burda,
Marcel Kurejko, Stanislav Šinaľ (88.
Vladimír Stenchlák), Sánka gábor (81.
František Hlinický), puss Marian,
Maroš tink, tomáš Lojdl (46. Alexander Homer), roland Lukáč. további
cserepadosok: Andrej Štibrich, Nagy
rudolf. Csapatvezető: puss Lajos.
Edző: Lyžica gábor. Egészségügyi szolgálat: Kiss tibor. Főrendező: Kemény
zoltán. hangosbemondó: Berner
Lajos. videótechnikus: Frano Marian.

30. forduló, 2017. június 18.
Jányok–iLLésháza 2:1 (1:0), g.:
Maroš tink (16.), Marcel Kurejko

Összeállította: (lv)
Lelkes Vince felvételei

v
1. Illésháza
2. Hodos
3. Lég
4. Nagyabony
5. Jányok
6. Soporňa
7. Egyházkarcsa
8. Vágpatta
9. Nyárasd
10. Felsőszeli
11. Nagymagyar
12. Cs.csütörtök
13. Vága
14. Jóka
15. Nádszeg

é g s ő
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

20
18
14
14
15
13
13
12
10
9
9
10
11
3
2

t á B L á z a t
3
5
8
7
1
7
5
7
7
8
7
3
3
3
0

5
5
6
7
12
8
10
9
11
11
12
15
14
22
26

97:20
74:24
50:32
47:40
57:36
54:36
56:49
57:38
51:50
45:47
30:64
49:56
51:63
17:83
17:114

63
59
50
49
46
46
44
43
37
35
34
33
33
12
6

Megjegyzés: Csallóközkürt csapata kilépett a bajnokságból, eredményeit törölték.
Vága alakulatától a verseny végén 3 pontot levontak.
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