TÉLApó-ünnepSÉg ÉS kAráCSonyváráS

Édességcsomaggal tele puttonnyal érkezett a Télapó a felújított helyi kultúrházba december 9-én, szombaton a kora
esti órákban. A megszeppent apróbb gyermekek a szülők karjaiban kerestek menedéket, az elevenebbek aktívan bekapcsólódtak Ambrus Lelkes Szimona és Csiba Zsolt magyar és szlovák nyelvű karácsonyváró zenés-táncos műsorába.
(lel)
A szerző felvétele

Áldott, békés karÁcsonyi ünnepeket

és boldog 2018-as esztendőt kívÁnunk

Berner Lajos poLgármester, a képviseLő-testüLet tagjai és a községi hivataL doLgozói

prajeme príjemné a požehnané prežitie vianočných sviatkov

a úspešný nový rok 2018

starosta oBce Lajos Berner, čLenovia posLaneckého zBoru a pracovníčky ocÚ
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„SZámoS feLAdAToT vÉgeZTünk eL AZ idÉn iS”
BeszéLgetés Berner Lajos
Hamarosan elmúlik a 2017-es esztendő, az év végével mindannyian
mérleget vonunk. nincs ez másképpen a települési önkormányzatok
esetében sem. Jányok község vezető
tisztségviselőjétől megkérdeztük, a
faluközösségnek mi mindent sikerült
teljesítenie…
A Jányoki Hírnök nyári száma kiadásakor beszélgettünk utoljára, kezdjük tehát ott, ahol abbahagytuk…
• a rengeteg munka mellett lazításra is
volt alkalmunk. voltunk vendégségben
a farádi testvérközségben, ahol részt
vettünk az ottani falunapon. autóbuszszal utaztunk, az énekkarunk is velünk
tartott, és a lakosok közül is többen
csatlakoztak hozzánk. sorainkat az önkéntes tűzoltóink és a focistáink erősítették. idehaza augusztus 26-án
rendeztük meg a Felső-csallóközi kulturális Fesztivált, ahova viszont a farádiak jöttek el. magyarországi
barátainkkal kiváló kapcsolatokat ápolunk, szinte már várjuk – ők is és mi is
– a találkozásokat, amelyek minden
egyes alkalommal örömmel töltenek el
bennünket.
A falufejlesztés terén, hogy zajlott az
év második fele?

poLgármesterreL

• a nyár elején tudtuk meg, hogy a
környezetvédelmi minisztérium alatt
működő envirofondtól, azaz a környezetvédelmi alaptól 145 ezer euró hozzájárulást kapunk a faluház felújítására.
azóta megtörtént a tetőcsere és a nyílászárók cseréje is, illetve elvégeztük az
épület külső szigetelését. reméljük, a
jövő évi gázszámlán már megmutatkozik ennek a beruházásnak az eredménye. a legfontosabb tennivaló a
tetőcsere volt, s így az épület nem ázik
be, mint korábban. a pénzügyi támogatáshoz a községnek 5 százalékos önrésszel kellett hozzájárulnia.

rendszerre cserélnénk, ami sokkal takarékosabb megoldást jelent.
Legutóbb arról is beszélgettünk,
hogy az alsó-jányoki kultúrházra
szintén ráférne egy alapos tatarozás.
Történt előrelépés ebben az ügyben?
• novemberben leadott pályázatunkat
a következő fél évben kellene kiértékelniük a kompetens szerveknek, ha pozitív elbírálásban részesülünk, ősszel fel
tudjuk újítani a kultúrházat.

ám a község nagyobb pénzösszegre
tartott igényt, így gondolom, maradtak még el nem végzett munkálatok…
• sajnos a nagy helyiségben a padlót
már nem tudtuk felújítani, de idővel
majd lecseréljük önerőből. mindezek
mellett a fűtési rendszer modernizációja
is elmaradt.

mennyibe kerülne a felújítás, és mi
mindent takarna?
• összesen 150 ezer eurót igényeltünk.
ebből lecserélnénk a tetőt és a nyílászárókat, valamint kívülről kapna az épület
egy hőszigetelő réteget. hasonló lenne a
munkafolyamat, mint a faluház rekonstrukciójánál. természetesen az épület környezetét is rendbe tennénk. minden
azon múlik, mennyi pénzt hagynak jóvá
kezdeményezésünk elbírálói erre a célra.

gondolom, ezt nem hagyják csak
annyiban…
• ősszel beadtunk egy újabb pályázatot
a gázkazán lecserélésére, aminek az öszszege 60 ezer euró. ha sikerül támogatást nyernünk az illetékesektől, akkor a
gázkazánunkat egy hőszivattyús fűtési

Belső munkálatokra, felújításra is sor
kerülne?
• a pályázati kiírás erre nem vonatkozik, azt saját erőnkből kell megoldanunk. ebben az esetben is szükséges
volna a fűtési rendszer korszerűsítésére,
de az még a jövő feladata.

Alsó-Jányokon december 16–17-én ismét volt élő betlehem

Jányok
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Tatarozzák a községházát
Számos környező településen szereltek fel kamerarendszereket. Jányokon is terveznek hasonlót?
• nem először próbálkozunk pénzt szerezni a projektre, most ismét volt pályázati kiírás kamerarendszerek kiépítésére
a belügyminisztériumnál. reméljük, sikerül megnyerni rá a pénzt, hogy kiépíthessük és biztonságosabbá tehessük a
községet. terveink szerint a legforgalmasabb útszakaszokra, illetve a község gócpontjaira állítanánk hét kamerát. ez
esetben azonban feltétel a 20 százalékos
önrész az önkormányzat részéről.
Legutóbbi beszélgetésünk alkalmával szó volt egy régi tűzoltóautó elhelyezéséről a faluház melletti parkban.
ezt sikerült megvalósítani?
• erre a tervünkre is kaptunk pályázati
úton pénzt, és el is kezdődött a munka.
az alapokat a „kivitelezők” már lerakták a korona bárral szemben, a további
munkálatokat majd az időjárási viszonyoktól függően folytatják. reményeink szerint tavaszra elkészül az
építmény. erre a projektünkre a Falufelújítási programból (program obnova dediny) kaptunk ötezer euró
támogatást.
A község járdái helyenként nagyon
rossz állapotban vannak, ám azok –
mint ahogy azt már korábban hangsúlyoztuk – megyei hatáskörbe tartoznak. Sikerült lépni az ügyben?
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Lelkes vince felvételei

• mi még nyáron megszólítottuk nagyszombat megye vezetését a problémával
kapcsolatban, de felvetésünkre választ
nem kaptunk tőlük. azóta ugye lezajlottak a megyei választások és változott
a vezetés összetétele, úgyhogy őket is
hamarosan megszólítjuk, s megvárjuk,
mit nyilatkoznak. a téli hónapokban,
amikor építkezni, felújítani épületeket
nem tudunk, ezeket az ügyeket igyekszünk majd elintézni.
nyárra várta az önkormányzat az
óvoda területén egy gyerekjátszótér
kialakítására kiírt pályázat elbírálását. megérkezett a válasz?
• az illetékesek semmissé tették a kiírást, így kénytelenek vagyunk a kérvényünket idén ismét benyújtani. Újra
13 ezer eurót igényelünk, az önrészt
ebben az esetben nem az önkormányzat, hanem a híd párt helyi szervezete
adja hozzá a disznótoros akciókon befolyt bevételből.
A helyi tűzoltószertárokra is ráférne
a javítás…
• az alsó-jányoki tűzoltószertárhoz az
ősz folyamán kaptuk meg az építkezési
engedélyt. tavasszal elkezdjük a munkálatokat. egy új garázshelyiséget, illetve zuhanyozókat és mellékhelyiségeket alakítunk ki. ezeket a munkálatokat saját költségen végezzük.
a felső-jányoki tűzoltószertár tetőszerkezetének felújítására 12 ezer eurót

kaptunk a pénzügyminisztériumtól.
egyéb munkálatok elvégzésére a belügyi tárcánál pályáztunk 30 ezer euró
összegért, amit ha megkapunk, jövőre
ezt az épületet is felújítjuk.
mindezek mellett a közösségi élet is
zajlik a településen…
• igen, sikeresen működik a felnőtt focicsapat, ugyanúgy az önkéntes tűzoltók, a vöröskereszt alapszervezete, a
csemadok, a daloskör, először szerveztük meg a Felső-csallóközi kulturális
Fesztivált, amelynek jövőre folytatása
lesz.
igazán sok feladatot végeztek el az év
folyamán, illetve a korábbi esztendőkben, számos nyertes pályázat
útján nem kevés pénzügyi támogatást sikerült biztosítaniuk a község
fejlesztésére, gyarapítására, szépítésére. van annak valami titka, hogy
mindez sikerült?
• természetesen ez mind a jányokiak
kollektív munkájának a gyümölcse.
azt azonban nem szabad elfelejtenünk,
hogy azzal, hogy a híd párt kormányon van, a magyarlakta települések, illetve a csallóköz sokkal több
támogatáshoz jutnak, mint korábban
volt. ezek tények, amiket nem lehet letagadni, kétségbevonni…
Beszélgetett: (as)
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JáráSunk BáBCSoporTJAinAk munkáJáróL

május 12-től 18-ig dunaszerdahelyen
rendezik meg az i. duna menti tavasz
bábfesztivált, amelyre igen nagy izgalommal és rengeteg munkával készültek az illetékesek. a dunaszerdahelyi
járás bábcsoportjainak nagymegyeren
tartott szemléjén tizenöt csoport vonult fel, és hozta magával egy vagy két
bábdarabját, amelyek nagyon színvonalasak voltak. tekintsünk vissza,
mikor és hogyan indult el ez a szép, a
gyermekeinknek felbecsülhetetlen értékű munka.
a járási népművelési központ (jnk)
osztályvezetője, jarábik imre, és a jnk
népművészeti szakosztályának színházművészeti szaktanácsadója, szabó
jolán már 1971-ben felismerte, hogy
a művelődési ház tevékenysége sokkal
gazdagabb a bábos munkával. nagyon
helyesen meglátták azt, hogy a kisgyermekeket kell a népművelési házba
szoktatni, és bevonni a népművelő
munkába, mert akkor felnőtt korában
is tagja marad, és öntevékeny munkát
végez eredendő szakágazatával kapcsolatban.
az első években a pionírvezetők iskolázását bővítettük, és ők voltak azok
a káderek, akik szétvitték az iskolákba
a bábmunka hírét, illetve lehetőségét.
az 1972-es járási szemle, amelyen részt
vettek a somorjai, a pozsonyeperjesi, a
felsőpatonyi és a dunaszerdahelyi bábosok meggyőzte az illetékeseket a
bábbal történő nevelés fontosságáról,
s a következő években már az óvónők
számára is indítottunk egy kurzust,
amelyen kifejezetten az óvodások életmódját elemeztük, s azt pedagógia

bábjátékkal igyekeztünk gazdagabbá
tenni. a munka azóta is folyik – új, illetve a régi nevelőkkel. 1972-ben már
az óvodások fellépése is gazdagította a
szemle műsorát.
dunaszerdahelyen a gorkij utcai
aki-ban patassi mária mutatott be
egy népi játékot, amelynek címe Forgószék. egyszerűen, szépen, közvetlenül oldották meg a dramaturgiát, és az
egész darabot. képileg, rendezőileg a
legjobban megkomponált előadás volt.
ezt még aláhúzta a nagyon szép és
tiszta éneklés. a gyerekek paraván nélkül nagyon otthonosan mozogtak a
színpadon. igazolva láttam a bábjáték
gátlásoldó hatását, melyet az óvónő a
beszéd javítására is felhasznált.
a Fučík utcai óvodában jarábikné
trúchly gabriella eredményesen használta a bábot az anyanyelvi nevelésben.
tóth László költő verseit ismertette
meg a kicsikkel, és a versanyagot a vizualitás segítségével hozta közel a gyerekekhez. a foglalkozás részletes
vázlatát és szemléltető anyagát az érdeklődők a duna menti tavasz bábfesztivál kiállításán az érdeklődők
megtekinthetik.
a vajanský utcai óvodában török
mária módszertani előadó és Farkas
éva alkalmazza munkája során a bábjátékot. túlléptek a gyermekszórakoztatás igen fontos problémáján, és
nagyon hasznos pedagógiai, illetve didaktikai célok elérésével igyekeznek
megvalósítani az új óvodai nevelési
programot.
nagymegyeren a szlovák tannyelvű
óvodában jarábik vera szorgalmazta

munkája során a bábjátékot. jó méretben készült bábjai dicséretet kaptak
a bemutatón. vezetőjük jó ízlését és
igényességét mutatta a bábok szép kivitelezése. ebben az óvodában az esztétikai nevelést biztosítottnak látom
ezen a munkán keresztül. a magyar
tannyelvű óvodában takács matild és
dosztál ilona foglalkozik e szép, de
nehéz műfajjal. több ízben vettek
részt csoportjukkal fesztiválokon, kiállításokon. Legnagyobb értékük azonban, hogy a bábjátékkal járó örömöt
és játékosságot meg tudták adni gyermekeiknek. náluk a gyermekek nemcsak fellépnek, hanem önmagukról
játszottak, és jól érezték magukat.
a próba sem volt verejtékszagú, kényszerű munka.
Alsójányokon Szalai rozália meglepően jól választotta ki a hangi karaktereket, ami nagyon fontos,
hiszen tudjuk, a kisgyermek nem
képes színészi alakításra, de a mese
tudatán keresztül beleéli magát
a történésbe, és jó alakítást nyújthat.
Jó tempojú, kellemes előadást hoztak.
csákányból kálmán teréz kúpbábúkból oldotta meg az előadást. érdekes új színt jelentett a műsora.
zelinka margit a gombai óvoda
igazgatónője szintén régi munkatárs.
nemcsak a bábfesztiválokon, de a falujában történő megmozdulásokon is
lelkes szereplő és szervező. mindig van
új darabja, és nagyon szép bábokat készít az előadáshoz.
vasi margit igazgatónő a csallóközcsütörtöki óvodában vezette be a bábmunkát. a régi néphagyomány mellett
új foglalkozási formát jelentett náluk
a báb. a produkció mellett a darab pedagógiai jelentőségével is foglalkozik,
amit a kiállításon is láthatunk majd.
a medvei óvodában horváth katalin
alkalmazza a bábot a falu és a gyermekek örömére. Legutóbb a sorszámneveket tanította meg ügyes
bábdarabbal. különösen a nehezen beszélő gyermekek fejlesztésénél látott
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kísérőprogramként a község múltjáról
nyílt fotókiállítást is megtekinthették a
résztvevők. a főasztalnál foglalt helyet
mózes etelka, mikóczi piroska, árva
ilona, matus géza, tóth Lajos és nagy
györgy.

„e rendezvény célja az volt, hogy az érdeklődők idősebb polgártársaik elbeszéléseiből megismerhessék falunk múltját,
egy kis ízelítőt kapjanak a második világháború alatti és utáni nehéz időkből, az
akkori munkalehetőségekről, a megélhetésről...” – hangsúlyozta razgyel tamás.
így folytatta: „az is fontos volt számomra,
hogy azokról az eseményekről, melyekről
eddig csak a történelemkönyvekben, vagy
a község krónikájában olvashattunk,
most olyan emberek beszéltek nekünk,
akik mindezeket átélték.”

a találkozó legelején a meghívott
vendégek bemutatkoztak, majd röviden fölvázolták élettörténetüket. matus
géza a háborúról, a harcokról és a belgiumi hadifogságról beszélt, míg tóth
Lajos és nagy györgy gyermekkori kalandjaikról, csínytevéseikről, a gazdálkodásról, a háborús évek megpróbáltatásairól, a kitelepítésekről, a hontalanság időszakáról beszélt hallgatóságának. a hölgyektől a jelenlévők sok
mindent megtudhattak a régi idők kulturális életéről, a mulatságokról, az esküvőkről, a mindennapi munkáról.
mindegyikük élete nehéz volt, sok
munkával, küszködéssel teli, de a sok
nehézség ellenére a bajban is összetartottak, megbecsülték egymást az emberek.
a „főszereplők” a hallgatóság kérdéseire is készségesen válaszoltak. „ez a találkozó a maga nemében első volt
községünkben, de terveink szerint nem
az utolsó” – közölte razgyel tamás.
(–)

eredményt. a beszédjavítást szinte észrevétlenül sikerült megjavítania a bábjáték segítségével.
járásunk iskoláiban nagyon szép
bábos-eredményekkel találkozhatunk.
dunaszerdahelyen a vajanský utcában
marták katalin a legrégebbi munkatársak közül való, ami nem jelenti azt,
hogy nem hoz új színt a műsorával.
szereti a népi játékokat, és a szép,
nagyméretű bábokat. sok országos
rangú eredménye van.
ki ne ismerné a pozsonyeperjesiek
nyírfácska bábcsoportját, akik a május
elsejei felvonuláson oly szép sikert
arattak. vígh katica nagyon igényes és
jó ízléssel párosult tudatossággal dolgozik. állandó szereplői a jókai-napoknak és a kerületi fesztiváloknak.
szeretik a modern megoldásokat, műsorválasztásuk is ezt célozza. vígh katicára lehet mondani, hogy ideális
csoportvezető, akinél a lelkesedés nagy
hozzáértéssel párosul.
dunaszerdahelyen a gorkij utcai
aki-ban gaál ida és simon izabella

dolgozik nagyon rövid ideje, de nagyon szép eredménnyel. az idei nagymegyeri járási bábfesztiválon joggal
lett övék az első hely. igen nagy értékeknek látom a hozzáállást és a jó ízlést, amivel a bábokat és díszleteket
megoldották. első szereplésükkel méltán vonták magukra a szakemberek figyelmét. napközis munkájuk során
szintén jól használják a bábjátékot a
kultúrfoglalkozások és a szlovák nyelv
gyakoroltatására.
gróﬀ ágnes kulcsodon, a fiatalokkal történő klub-foglalkozást szeretné
megoldani modern bábos módján.
például Weöres sándor verseit modern
gitárszólókkal biztosan jól tudnák tolmácsolni, és nemcsak a gyermekeknek, hanem a fiataloknak is.
a csökkentképességű gyermekek
medvei intézetében pósa mária végez
nagyon áldozatkész munkát. munkája
során csak rövid ideje használja a
bábot, de máris megdöbbentően nagy
az eredmény. a karakterábrázolások
készítésével változatossá tette az egy-

hangú manuális munkát. a bábkészítés, a darab betanulása és a szereplések
nagyon nagy mértékben fejlesztették a
retardált gyermekek személyiségét.
máris van eredmény, hiszen szerepeltek a járási bábfesztiválon, és munkájuk pedagógiai vonatkozásai szintén
láthatók lesznek a dunaszerdahelyi kiállításon. köszönet pósa máriának a
munkájáért, hiszen lemérhetetlen támogatás az, amit játékkal, illetve munkával és munkára való ösztönzéssel a
testileg-szellemileg megfogyatkozott
gyermekeknek nyújt.
az alistáli iskolában csóka károlyné
tanítónő dolgozik hangyaszorgalommal. nagyon szerény egyéniség, de
mindig a legeredményesebb módszert
használja és hasznosítja. nagyon tetszik az iskolai vezetőség és a diákok
hozzáállása. tulajdonképpen mindenki segítette és remélhetőleg segíteni
fogja munkájában.
Meszey Gézáné
(Részlet a Csallóköz 1976. május 14-i
számának 3. oldalán megjelent írásból)

idősebb polgártársaikkal beszélgettek a történelem iránt érdeklődő
helybeliek október 1-jén a felső-jányoki kultúrházban. A találkozót
razgyel Tamás önkormányzati képviselő és Hegedűs Júlia szervezték.

F e s z t i v á l
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kínáLATBóL váLogATTunk

Jányokon augusztus 26-án, szombaton
először rendeztük meg a felső-csallóközi kulturális fesztivált, melynek támogatója az Szlovák köztársaság
kormányhivatala volt.
Berner Lajos, a község polgármestere
megnyitó beszédében elmondta: a tizenkettedik falunap helyére lépő fesztivál változatosabb műsorsorozatával a helyi
lakosságon kívül a szélesebb környék érdeklődő közönségét is szerettük volna
megszólítani.
a rendezvényt megtisztelte jelenlétével
rigó konrád, a kulturális tárca államtitkára. „a nyarat azért is szeretem, mert
ilyenkor országszerte sok príma rendezvény van, ahol az emberek összejöhetnek
és jól érezhetik magukat. a jányoki falunapnak azért örültem különösen, mert itt
sokkal nagyobb teret kaptak a hazai fellépők, ráadásul a helybéli daloskör is színvonalas műsort adott” – nyilatkozta
lapunknak a köztisztviselő.
a nap sztárvendége peter Šrámek popénekes volt. színpadra lépett továbbá a
kobold, a reset.sk és a veterán formáció,
a magyarországi testvértelepülés, Farád
énekkara, a nagymagyari mini-tini tánccsoport, valamint Ladacsi mónika és Lőrincz roland, akik nótákat énekeltek, ill.
operettdallamokból adtak elő részleteket.
a fesztivált utcabál zárta.
(lel)

A Reset.sk formáció

Peter Šrámek

A Jányoki Daloskör tagjai

Lelkes v. felvételei

Jányok

F e s z t i v á l

A közönség

a kobold zenekar

Rigó Konrád kulturális államtitkár
az esti főprogram előtt köszöntötte
A farádi énekkar
a közönséget
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SpoLoČenSká kronikA oBCe JAníky
(oBdoBie od 2. jÚna do 17. decemBra 2017)

2. Alžbeta Hordosiová (31. 10. 1931–06. 07. 2017), janíky
40 (Lehnice)
3. irena méryová (05. 02. 1926–18. 07. 2017), janíky 41
(dunajská streda)
4. Anna valentínová (14. 04. 1955–25. 09. 2017), janíky
150 (dunajská streda)
5. Alexander Horváth (20. 07. 1937–29. 10. 2017), janíky
108 (janíky)

narodenie

prihlásení noví obyvatelia
1. ing. imrich morva (dátum prihlásenia: 22. 06. 2017),
na adresu: janíky 364 (odkiaľ: medveďov)
2. františek Bartoš (03. 07. 2017), janíky 64 (gabčíkovo)
3. dominika Bartošová (03. 07. 2017), janíky 64 (gabčíkovo)
4. Zdeno Schubert (19. 07. 2017), janíky 38 (hrubý Šúr)
5. monika Schubertová (19. 07. 2017), janíky 38 (hrubý
Šúr)
6. dominika Schubertová (24. 07. 2017), janíky 38
(hrubý Šúr)
7. kristián prágai (04. 09. 2017), janíky 92 (vlky)
8. Ľubomír páleš (06. 11. 2017), janíky 194 (Bratislava –
devínska nová ves)

odhlásení obyvatelia
1. martina Holocsyová (dátum odhlásenia: 02. 06. 2017),
bývalá adresa: janíky 75 (nové bydlisko: Bratislava – podunajské Biskupice)
2. Samuel matula (06. 06. 2017), janíky 280 (sekule)
3. ingrid deáková (21. 06. 2017), janíky 254 (senec)
4. Silvia kardošová (21. 06. 2017), janíky 22 (Bratislava
– petržalka)
5. oľga urbanová (20. 07. 2017), janíky 296 (Žilina)
6. Jana Zelenková (20. 07. 2017), janíky 296 (Žilina)
7. martin kuník (26. 07. 2017), janíky 352 (Bratislava –
staré mesto)
8. Alexandra Litecká (26. 07. 2017), janíky 352 (Bratislava
– staré mesto)
9. elena Litecká (26. 07. 2017), janíky 352 (Bratislava –
staré mesto)
10. Hana Litecká (26. 07. 2017), janíky 352 (Bratislava –
staré mesto)

Úmrtie
1. Ladislav radics (19. 02. 1958–25. 06. 2017), bytom:
janíky 247 (miesto úmrtia: dunajská streda)

1. réka Bors (kedy: 16. 06. 2017), bydlisko: janíky 71 (rodičia: Ladislav Bors a alžbeta tóthová)
2. Lilla Bognár (13. 07. 2017), janíky 389 (ing. ildikó gazdag a ján Bognár)
3. petronela kovaľová (03. 09. 2017), janíky 279 (ing. marian kovaľ a ing. katarína kovaľová)
4. Anna kiss (14. 09. 2017), janíky 256 (csaba kiss a eva
kiss)
5. emília farkasová (17. 11. 2017), janíky 242 (Linda Farkasová a ing. peter Farkas)
6. Juraj Brtáň (30. 11. 2017), janíky 363 (ing. ivana Brtáňová a ing. peter Brtáň)

Sobáš:
1. nikoleta Tóthová a františek pokora (potônske Lúky),
07. 07. 2017
2. filip polakovič a Andrea Čiháková (Bratislava – petržalka), 09.09.2017
(Údaje: Obecný úrad v Janíkoch)
Ilustračné fotografie z archívu obce

Jányok

H e l y t ö r t é n e t
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ArAnykerT, meLyBen TündÉrek HonoLTAk
ki ne ismerné csallóköz régi hagyományos aranykert nevét!? – melyet a rege
és történet egyiránt sajátságos visszaemlékezéseivel kísér. – mint hazánk s a
duna legnagyobb szigete, valóban már
mintegy magában elzárt külön világot
és kertet képez. népe nemzetünk egyik
saját eredetiségű őssarja, és beékelve különféle nyelvű népek közé, a magyarságnak nyugot felé legvégső örse.
az őshagyomány a téreken már az avarok ringjeiről, a várkunokról és tatárülésekről emlékezik. a történelem itt a
besenyők és kunok első telepeit keresi,
míg a néphagyomány és történet is
együtt szól a gyakran itt mulatott zsigmond király fényes nyaralóiról és mátyás híres vadaskertjeiről. okmányaink
azonfölül hazánk legszámosb és legrégibb nemesi családai szülőhelyeül ismerik; honnét a héderváriak, kontok,
pálﬀyak, dóczyak, illyésházyak, eszterháziak, amadék mintegy fészkükből
sasszárnyakkal röpültek föl a fény és hatalom polcára.
de a rege még bájosabb fényben tünteti fel. szerinte itt volt azon aranykert,
melyben a tündérek honoltak, hol örök
tavasz virít, s arany gyümölcs terem.
Fölemelkedve vízi palotáikból, hol
mondhatatlan fény és gyönyörűség
uralkodott, többnyire a kis-duna közepén fekvő jóka – vagy mint régenten
folyvást írva találjuk, ilka-szigetén tar-

A Keszőcze Mihály emlékét őrző Szent
Mihály szobor Jányokon. Rigele Alajos
alkotása

A jányoki római-katolikus templom
tózkodtak. itt lakott királynéjok, a szép
tündér ilona, s innét jártak át macskaréven a mogyorósi rétekre, hol egy agg
fűzfa alatt megteríték asztalukat. akinek kedve tartá, mindenki hozzáállhatott és jóllakhatott, s ha távoztak,
hajukból nyomukba még aranypor is
hullott; ki mennyit bírt, annyit szedhetett abból. nem is volt akkor sem koldus, sem szegény az egész csallóközben. csak miután egy gazember a
tündérek asztalánál jóllakozva, háladatlanul rácsúnyított, tűntek el a tündérek, és soha senki sem látta többé őket.
a macskarévi révész kompjában utánok
aranypatkót talált, s azzal ki volt fizetve.
a vidéken azóta nyomor és ínség uralkodik. a sziget aranykert helyett csallóköz lett.
(...)
mire ugyanis az utas mélyebben halad,
a vidék mindinkább veszti kertszerű kinézését: homokos, kavicsos, száraz téreket mutatva. a duna számos erei és
ágai – melyek a vidék átkául, de egy-

szersmind áldásául is szolgáltak, áradásaikkal tönkretéve olykor a földmíves
reményét, de mindannyiszor vizeikkel
fölüdítve és iszappal termékenyítve a
másképp sovány, száraz földet – amint
most évről évre észrevehetőleg elapadnak és kiszáradnak, úgy a vidék is üdítő
nedve vesztével kietlen sivataggá változik. a gyümölcsös- és vadaskertek, melyeknek valaha annyira hírében volt a
vidék, nagyobbára máris elpusztultak,
és az egykor oly jövedelmes aranypormosás a duna fövenyéből – mit a rege
oly jellemzően a tündérek nyomában
találtat – ma bizonytalanul és szűken fizeti a ráfordított fáradságot.
ezen átalános vonások természetesen
nem mindenütt egyaránt alkalmazhatók; ámbár a Felső-csallóközre nagyobbára ráillenek.
(Ipolyi Arnold: Csallóközi uti-képek.
Csallóközi Kiskönyvtár. Kalligram
Könyvkiadó, Pozsony, 1993, 27–28.
oldal.)
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Jányoki
f uTBALová

foCiőSZ

mužstvo dospelých futbalového oddielu tj janíky, účinkujúce v v. lige západoslovenských krajských majstrovstiev, skupina juh „v polčase“ dlhodobej
súťaže ročník 2017/2018. prezimuje – s 29 bodmi a so skóre 25:15 – na
výbornom 2. mieste. kolektív pod vedením trénera gabriela Lyžicu odohral
spolu 15 zápasov, z ktorých 8-krát zvíťazil, 5-krát remizoval a 2-krát prehral.
domáci strelci: gábor sánka a miroslav Burda 6–6 gólov.

1. forduló, 2017. augusztus 12.
egyHáZkArCSA–Jányok 1:1
(0:1), g.: puss marian (70. – öngól) –
marcel kurejko (11.). Sárga lap:
habán tamás (17.), piros attila (75.),
puha zsolt (78.) – miroslav Burda
(19.), gombos adrián (22.), marcel
kurejko (77.) Játékvezető: martin ribarič. nézőszám: 150.
Jányok: Ladislav holík (k) – František
hlinický (77. michal mráz), pavel tomášik, roland Lukáč, puss marian,
gombos adrián, sánka gábor, tomáš
Lojdl, marcel kurejko, andrej Štibrich
(70. michal masný), miroslav Burda.
További cserepados: nagy rudolf.
Csapatvezető: puss Lajos. edző: gabriel Lyžica. gyúró: kiss tibor.
2. forduló, 2017. augusztus 20.
Jányok–nAgymAgyAr 0:1 (0:0),
g.: peter iskra (63.). Sárga lap: andrej
Štibrich (75.), pavol tomášik (83.) –
grello zoltán (79.), keszőcze márk
(80.). Játékvezető: martin jančovič.
nézőszám: 250.
Jányok: Ladislav holík (k) – František
hlinický (62. michal mráz), pavel tomášik, roland Lukáč (87. pavol
hrnčiar), puss marian, gombos adrián, sánka gábor, tomáš Lojdl (24.
maroš tink), marcel kurejko, andrej

2017

JeSeň oBCe JAníky

a nyugat-szlovákiai kerületi labdarúgó-bajnokság, v. ligájának, déli csoportjában szereplő jányok csapata a 2017/2018. évi hosszú távú verseny „első félidejét” az előkelő 2. helyen zárta összesen 29 ponttal, 25:15-ös gólaránnyal.
Lyžica gábor edző és gárdája a 15 lejátszott mérkőzésből 8-at megnyert, 5ször ikszelt és 2-szer kikapott. házi gólkirályok: sánka gábor és miroslav
Burda 6–6 találattal.
« « « » » »

eredmÉnyek

2017/1

Štibrich (76. vladimír stenchlák), michal masný (62. stanislav Šinaľ). További cserepados: nagy rudolf.
Csapatvezető: puss Lajos. edző: gabriela Lyžica. gyúró: kiss tibor.
3. forduló, 2017. augusztus 27.
vágA–Jányok 1:2 (1:1), g.: sercel
józsef (15.) – sánka gábor (9. – 11 m),
michal masný (89.). Sárga lap: sercel
józsef (90.) – miroslav Burda (85.),
pavol hrnčiar (90.). Játékvezető: radovan srnec. nézőszám: 150.
Jányok: nagy rudolf – František hlinický (54. michal mráz), pavel tomášik, roland Lukáč, puss marian (k),
pavol hrnčiar (88. maroš tink), gombos adrián, sánka gábor, marcel kurejko (87. michal masný), andrej
Štibrich (63. michal kučera), miroslav
Burda. További cserepadosok: stanislav Šinaľ, nyársik gábor. Csapatvezető: puss Lajos. edző: gabriel Lyžica.
gyúró: kiss tibor.
4. forduló, 2017. szeptember 3.
Jányok–vágpATTA 1:1 (1:1), g.:
sánka gábor (40.) – Lukáš vaško (7.).
Sárga lap: marcel kurejko (24.),
gombos adrián (54.), Lukáš matušica
(65.). Játékvezető: martin magdolen.
nézőszám: 150.
Jányok: Ladislav holík (k) – František
hlinický (46. michal kučera), pavel

2017

tomášik, roland Lukáč, puss marian,
pavol hrnčiar, gombos adrián, sánka
gábor, marcel kurejko (84. maroš
tink), andrej Štibrich (70. stanislav
Šinaľ), miroslav Burda (70. michal
masný). További cserepadosok: michal mráz, nyársik gábor. Csapatvezető: puss Lajos. edző: gabriel
Lyžiaca. gyúró: kiss tibor.
5. forduló, 2017. szeptember 10.
feLSőSZeLi–Jányok 2:1 (0:1),
g.: matúš klenkovič 2 (58., 89. – 11
m) – maroš tink (36.). Sárga lap: volodymyr praslov (58.) – pavol hrnčiar
(18.), puss marian (40.), stanislav
Šinaľ (72.), sánka gábor (74.). Játékvezető: vladimír gál. nézőszám: 150.
Jányok: Ladislav holík (k) – michal
kučera, pavel tomášik, roland Lukáč,
puss marian (62. vladimír stenchlák),
maroš tink (67. stanislav Šinaľ), pavol
hrnčiar, gombos adrián, sánka
gábor, marcel kurejko (81. tomáš
Lojdl), andrej Štibrich (86. michal
masný). További cserepadosok: nyársik gábor, František hlinický, nagy
rudolf. Csapatvezető: puss Lajos.
edző: gabriel Lyžica. gyúró: kiss
tibor.
6. forduló, 2017. szeptember 27.
Jányok–nyárASd 3:0 (2:0), g.:
miroslav Burda 2 (5., 21.), marcel kurejko (54.). Sárga lap: ondrej Filko
(60., nyárasd). Játékvezető: Blažej
hrabaj. nézőszám: 100.
Jányok: Ladislav holík (k) – michal
kučera, pavel tomášik, marcel kurejko
(61. stanislav Šinaľ), roland Lukáč,
pavol hrnčiar, sánka gábor, andrej
Štibrich (75. michal masný), František
hlinický, tomáš Lojdl, miroslav Burda
(61. maroš tink). További cserepadosok: puss marian, michal mráz, nagy
rudolf, gombos adrián. Csapatvezető: puss Lajos. edző: gabriel Lyžica.
gyúró: kiss tibor.

Jányok
7. forduló, 2017. szeptember 24.
iLLÉSHáZA–Jányok 2:4 (1:1), g.:
író tamás (14.), anton Barčák (47.) –
sánka gábor 2 (89., 90.), marcel kurejko (9.), tomáš Lojdl (82.). Sárga
lap: skuby tibor (82.) – michal kučera (41.), andrej Štibrich (42.). Játékvezető: ján majer. nézőszám: 150.
Jányok: Ladislav holík (k) – michal
kučera, pavel tomášik, roland Lukáč,
pavol hrnčiar (69. maroš tink), sánka
gábor, marcel kurejko (78. michal
mráz), andrej Štibrich (69. stanislav
Šinaľ), tomáš Lojdl, miroslav Burda
(88. puss marian), František hlinický.
További cserepados: nagy rudolf.
Csapatvezető: puss Lajos. edző: gabriel Lyžica. gyúró: kiss tibor.
8. forduló, 2017. október 1.
Jányok–CSenke 2:1 (1:0), g.: miroslav Burda (37.), adrej Štibrich (60.)
– kvarda tibor (83.). Sárga lap: tomáš
Lojdl (64.), miroslav Burda (89.) –
hollósi istván (67.), Lengyel László
(73.), peter hricko (73.), roland kadvaň (74.), patrik Lošonský (86.). Játék-

Sport/Šport
vezető: matej sklenár. nézőszám: 250.
Jányok: Ladislav holík (k) – michal
kučera, pavel tomášik, marcel kurejko
(66. maroš tink), roland Lukáč, pavol
hrnčiar, sánka gábor (85. stanislav
Šinaľ), andrej Štibrich, František hlinický, tomáš Lojdl, miroslav Burda
(90. michal masný). További cserepadosok: puss marian, michal mráz,
nagy rudolf, gombos adrián. Csapatvezető: puss Lajos. edző: gabriel
Lyžica. gyúró: kiss tibor.
9. forduló, 2017. október 8.
nádSZeg–Jányok 1:1 (1:1), g.:
matúš pevala (37.) – miroslav Burda
(24.). Sárga lap: juhos mihály attila
(73.), matúš pevala (87.) – miroslav
Burda (33.), andrej Štibrich (34.). Játékvezető: ivan petránek. nézőszám:
100.
Jányok: Ladislav holík (k) – michal
kučera, pavel tomášik, marcel kurejko
(85. puss marian), roland Lukáč,
pavol hrnčiar, sánka gábor (74.
maroš tink), andrej Štibrich (89. stanislav Šinaľ), tomáš Lojdl, miroslav

A hazai Jakubík Péter (balról) és Pavol Hrnčiar párbaja Nagyabonyban
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Burda (81. michal masný), gombos
adrián. További cserepadosok: michal mráz, nagy rudolf. Csapatvezető: puss Lajos. edző: gabriel Lyžica.
gyúró: kiss tibor.
10. forduló, 2017. október 15.
Jányok–JókA 1:0 (0:0), g.: michal
mráz (90. – 11 m). Sárga lap: michal
mráz (77.) – matúš jarabek (55.),
tomáš Fedák (79.), tóth jános (90.).
Játékvezető: matúš mokrý. nézőszám: 150.
Jányok: Ladislav holík (k) – michal
kučera, pavel tomášik, marcel kurejko
(71. michal mráz), roland Lukáč,
pavol hrnčiar, sánka gábor (83.
maroš tink), andrej Štibrich (63. puss
marian), tomáš Lojdl (83. michal
masný), miroslav Burda, gombos adrián (71. stanislav Šinaľ). További cserepadosok: nagy rudolf, František
hlinický. Csapatvezető: puss Lajos.
edző: gabriel Lyžiaca. gyúró: kiss
tibor.
11. forduló, 2017. október 22.
SZAp/CSiLiZnyárAd–Jányok
1:2 (1:1), g.: tóth csaba (37.) – gombos adrián 2 (13., 81.). Sárga lap:
pavol hrnčiar (31.), sánka gábor (46.)
– mindketten jányok. Játékvezető:
Lukáš gočala. nézőszám: 100.
Jányok: Ladislav holík (k) – michal
kučera (46. marcel kurejko), pavel tomášik, roland Lukáč, František hlinický, pavol hrnčiar, sánka gábor (80.
michal mráz), tomáš Lojdl (70. stanislav Šinaľ), miroslav Burda (81. michal masný), gombos adrián, puss
marian. További cserepadosok: marcel kurejko, nagy rudolf. Csapatvezető: puss Lajos. edző: gabriel Lyžica.
gyúró: kiss tibor.
12. forduló, 2017. október 29.
Jányok–LÉg 2:1 (2:1), g.: sánka
gábor (36.), gombos adrián (44.) –
dékány dávid (20.). Sárga lap: pavol
hrnčiar (46.), sánka gábor (79.), miroslav Burda (89.). Játékvezető: adrián
matuška. nézőszám: 100.
Jányok: Ladislav holík (k) – michal
kučera, pavel tomášik, František hlinický, pavol hrnčiar (46. stanislav
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Šinaľ), sánka gábor (79. michal
mráz), tomáš Lojdl, miroslav Burda
(90. michal masný), gombos adrián,
puss marian, marcel kurejko. További
cserepadosok: roland Lukáč, nagy
rudolf. Csapatvezető: puss Lajos.
edző: gabriel Lyžica. gyúró: kiss
tibor.
13. forduló, 2017. november 5.
nAgyABony–Jányok 1:1 (1:1),
g.: sztojka jános (42.) – gombos adrián (24.). a nagyabonyi miklós imre
a találkozó 73. percében, 1:1-es állásnál
tizenegyest hibázott. Sárga lap: marcel
kurejko (27., 56.), gombos adrián
(63.), pavol hrnčiar (63.), puss marian
(73.), tomáš Lojdl (79.) – minden jányok. piros lap: marcel kurejko (56.,
jányok). Játékvezető: michal Ďurčo.
nézőszám: 150.
Jányok: Ladislav holík (k) – michal
kučera, pavel tomášik, sánka gábor,
pavol hrnčiar (64. stanislav Šinaľ),
góLLövők / STreLCi
sánka gábor 6, miroslav Burda 6,
gombos adrián 4, marcel kurejko
3, michal masný 1, maroš tink 1,
tomáš Lojdl 1, andrej Štibrich 1,
michal mráz 1, pavol hrnčiar 1
A kereT TAgJAi ÉS A STArTok SZámA
HráČi A poČeT iCH šTArTov
pavel tomáik 15, Ladislav holík 14,
roland Lukáč 14, sánka gábor 14,
marcel kurejko 14, puss marian 13,
michal masný 13, pavol hrnčiar 13,
stanislav Šinaľ 13, michal kučera 13,
František hlinický 12, gombos adrián 12, tomáš Lojdl 12, miroslav
Burda 12, michal mráz 10, andrej
Štibrich 10, maroš tink 9, vladimír
stenchlák 2, nagy rudolf 1, nyársik
gábor 0, kiss tibor 0
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tomáš Lojdl, gombos adrián, puss
marián, František hlinický (80. michal masný), marcel kurejko, michal
mráz (90. roland Lukáč). További
cserepados: nagy rudolf. Csapatvezető: puss Lajos. edző: gabriel Lyžica.
gyúró: kiss tibor.
14. forduló, 2017. november 12.
CSALLóköZCSüTörTök–Jányok 1:3 (0:2), g.: horváth péter
(88.) – sánka gábor (27. – 11 m), miroslav Burda (41.), pavol hrnčiar (90.).
Sárga lap: Weisz patrik (57., 89.) –
sánka gábor (32.), pavol hrnčiar
(86.), miroslav Burda (90.). piros lap:
Weisz patrik (89.). Játékvezető: peter
mazúch. nézőszám: 150.
Jányok: Ladislav holík (k) – michal
kučera, pavel tomášik, František hlinický, pavol hrnčiar, sánka gábor,
gombos adrián, puss marian (46. stanislav Šinaľ), michal mráz, roland
Lukáč, miroslav Burda. További cse-

repadosok: michal masný, nagy rudolf. Csapatvezető: puss Lajos. edző:
gabriel Lyžica. gyúró: kiss tibor.
15. forduló, 2017. november 19.
Jányok–SopornyA 1:1 (0:1), g.:
miroslav Burda (58.) – vörös károly
(16.). Sárga lap: stanislav Šinaľ (64.) –
Filip krajča (43.), martin kulich (72.).
Játékvezető: ján Lenický. nézőszám:
100.
Jányok: Ladislav holík (k) – michal
kučera (80. michal masný), pavel tomášik, František hlinický, gombos
adrián (23. stanislav Šinaľ), puss marian, michal mráz, roland Lukáč, miroslav Burda, marcel kurejko, tomáš
Lojdl. További cserepadosok: nagy
rudolf, kiss tibor. Csapatvezető: puss
Lajos. edző: gabriel Lyžica. gyúró:
kiss tibor.
Összeállította/Zostavil: (lv)
A szerző felvétele

ő S Z i v É g e r e d m É n y / J e S e n n á TA B u Ľ k A
1. illésháza
2. Jányok
3. Felsőszeli
4. csenke
5. egyházkarcsa
6. nagyabony
7. vágpatta
8. Šoporňa
9. Lég
10. nagymagyar
11. nyárasd
12. szap-csiliznyárad
13. jóka
14. nádszeg
15. vága
16. csallóközcsütörtök

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

13
8
8
8
7
6
7
6
6
6
4
5
4
3
4
4

1
5
2
2
3
5
1
3
3
2
4
0
3
5
2
1

1
2
5
5
5
4
7
6
6
7
7
10
8
7
9
10

54:12
25:15
28:21
35:29
31:36
24:19
37:23
25:23
23:21
17:23
19:23
23:31
13:22
15:28
12:34
13:34

40
29
26
26
24
23
22
21
21
20
16
15
15
14
14
13
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