F elújítottuk

FAluházunkAt

Az avatóünnepséget a nyugdíjas jubilánsok idei éves találkozójával kötötte egybe a község önkormányzata
április hónap elején.
Berner Lajos polgármester köszöntőjében – egyebek mellett – elmondta,
hogy az épület rekonstrukciója közel
150 ezer euró ráfordítást igényelt. Tartalmazza a tetőszerkezet átépítését, a
falak hőszigetelését, a vakolatcserét stb.,
s elkészültével a község lakossága ismét
a birtokába vehette különbőző rendezvények alkalmával. A beruházást a Szlovák Környezetvédelmi Alap finanszírozta.
A felavatást követő kultúrműsorban
előbb két helybéli diák, Zavarcsik Michaela és Mészáros Dániel szavalt és
énekelt, majd a Jányoki Daloskör szórakoztatta a közönséget. A 2017. évben
kerek életjubileumukat – 50-90. születésnapjukat – ünneplő polgártársaikat
a képviselő-testület tagjai üdvözölték és

A találkozó résztvevőinek egy csoportja

A község elöljárói a 90 esztendős Méry Gabriellát köszöntik
ajándékozták meg, köztük a 90 esztendős Méry Gabriellát, Mikóczi Piroskát
és Matus Gézát (utóbbi nem tudott
személyesen részt venni az összejövetelen).

A közös vacsorához id. Mezei Ernő
(hegedű), i. Mezei Ernő (szintetizátor), továbbá Vígh Valéria nótaénekes
szolgáltatta a muzsikát.
(lel)
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FolyAmAtosAn zAjlAnAk A Felújítások
BESZéLGETéS BErnEr LAJoS
Fél év telt el a jányoki hírnök legutóbbi számának megjelenése óta.
A községben azóta is zajlanak a felújítások, a település fejlődik, szépül.
A pályázatokról, a munkálatokról és
a további tervekről Berner lajos polgármester tájékoztatott bennünket.
A faluház felújítása sikeres volt, ám
legutóbb arról is beszámoltunk tisztelt olvasóinknak, hogy a fűtési rendszer modernizációjára nem kapott
anyagi támogatást a község. hogyan
áll ez a tervezet?
• Időközben a dotációt megítélték,
konkrétan hatvanezer eurót, így a fűtési
rendszer korszerűsítése nyáron elkezdődhet. A változás az eredeti elképzelésekkel szemben mindössze annyi, hogy
gázfűtés helyett hőszivattyú működteti
majd a rendszert.
hogyan áll az alsójányoki tűzoltószertárhoz szükséges hozzáépítés
ügye?
• Tavaly a képviselő-testület úgy határozott, hogy a tartalékalapot képező
összegből 35 ezer eurót önköltségesen
az alsójányoki tűzoltószertár hozzáépítésére fordítunk. Tavasszal el is kezdtük
a munkálatokat – egy garázs, szociális

PoLGárMESTErrEL

helyiségek, illetve egy konyha került kialakításra. A rekonstrukció még folyik, reményeink szerint a nyár
folyamán be is fejeződik. Ebben a falurészben a kultúrház felújítására is
nyújtottunk be támogatási kérelmet,
a kiértékelés azonban még nem történt meg. Ennek ellenére a tetőjavítási
munkálatokat el kell kezdenünk, mert
az épület beázik.
több alkalommal próbálkoztak már
köztéri kamerarendszer kiépítésével.
hogyan áll az ügy?
• Tavasszal beadtuk a kérvényünket a
kamerarendszer kiépítésére. Legfrisebb
értesüléseim szerint, a kért összeg egy
részét megkapjuk. Amint megérkezik a
pénzkeret, a község forgalmasabb kereszteződéseiben azonnal hozzálátunk a
szerelésekhez. A felsőjányoki tűzoltószertár felújítására beadott pályázatunkra nem érkezett még válasz, de
reméljük, az is pozitív lesz.
A fél évvel ezelőtti beszélgetésünkben
szóba került, hogy a régi tűzoltóautót a korona bárral szembeni köztérre állítanák ki tartós jelleggel.
• ott van már, elkészült a „garázsa”,
amelyben elhelyeztük magát a kincstári

járművet is. A parkosítást még nem fejeztük be, mert elsőként a villanyvezetéket kell odahúznunk, hogy tudjuk
megvilágítani a kocsit, aztán következhet a zöldnövényzet telepítése.
A járdák állapota nem elfogadható,
de mivel a megye birtokában vannak,
a község azokat nem újíthatja fel.
legutóbb nem sikerült ebben az
ügyben zöld ágra jutniuk a megyei
vezetéssel. mára változott a helyzet?
• Kaptunk egy levelet a megyei hivataltól, hogy megvizsgálták a „helyzetet” és
igazunk van. A járdák az ő tulajdonukban vannak, az alsójányoki részen pedig
a mi tulajdonunkban van egy útszakaszuk, úgyhogy „csereüzletet” ajánlottak.
Ehhez viszont geometriai bemérés
szükségeltetik, amit meg is rendeltünk.
Amint elkészülnek a rajzok, a helyi és a
megyei önkormányzatnak határozatot
kell hozniuk a cseréről. Ha minden jól
megy, ősszel rendeződhetnek a tulajdonjogi viszonyok, s a járdákat a jövő
évben rekonstruálni lehet majd.
Az óvoda területén a gyerekjátszótér
kialakítására az önkormányzat tavaly
új pályázatot dolgozott ki és adott be
az illetékes szerveknek. sikeres volt?
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• A beadványunkat sajnos visszautasították, de mivel a Híd párt helyi klubja
minden évben megszervezi a jótékonysági disznóvágást, ahol az évek alatt
több mint 2700 euró gyűlt össze, úgy
döntöttünk, hogy ezt a pénzt a játszótér
kialakítására ajánljuk fel. A fennmaradó összeget a község költségvetéséből
tesszük hozzá és körül belül 5000 euróból kivitelezhetőek lesznek a terveink. Elképzeléseink szerint a játszótér a
jövő tanévre már a gyerekek rendelkezésére állhat.
mit sikerült még kiépíteni a közelmúltban?
• A községben három többnyelvű információs táblát helyeztünk el. Az egyiket a templomnál, a másikat a
gyalogútnál, a harmadikat pedig a Csillagvárnál, a Kis-Duna-parton. A tájékoztatók az adott helyek történelmi
vonatkozásait taglalják.
milyen tervekkel néznek a jövőbe?
• Alsójányokon az óvoda mellett, Felsőjányokon pedig a faluház mögött
gyűjtőhelyet, hangsúlyozom, nem
gyűjtőudvart, tervezünk kialakítani.
A Felső-csallóközi Falvak Hulladékgazdálkodási Társulása a Környezetvédelmi
Alapnál pályázott, s ebből a „megnyert”
összegből alakítjuk ki a két telephelyet.
Itt lesznek elhelyezve a konténerek,
amelyekbe üveget, papírt és nagyobb
méretű műanyag hulladékot (pl. kerti
széket) lehet majd beledobni.

A fent felsorolt támogatások köszönhetőek annak is, hogy a híD párt,
melynek Ön is tisztségviselője, kormányon van?
• Valószínűleg igen, ennek is köszönhető. A régióba ugyanis hatványozottabban több támogatás érkezik, mint
korábban volt. Ezzel kapcsolatban
megemlíthetjük a Környezetvédelmi
Alapot, a Belügyminisztériumot, vagy
akár az újonnan létrehozott Kisebbségi
Kulturális Alapot.
hogyan néz ki jelenleg jányok község anyagi mérlege?
• A 2017. évi zárszámadás alapján elmondhatom, hogy a községi kassza 30
ezer euró plusszal zárt. Ebből 3000
euró a tartalékalapba kerül át, a többit
pedig a községi épületek felújítására
költjük. Hogy pontosan mire, azt majd
a képviselő-testület dönti el.

A nyáron másodízben rendezik meg
a Felső-csallóközi kulturális Fesztivált. mikor lesz a rendezvény és hogyan néz ki annak műsorterve.
• Az idén augusztus 25-én rendezzük
meg a fesztivált, amely a FECSKE
nevet kapta, ami a Felső-csallóközi Kulturális Fesztivál elnevezésből kialakított
betűszó. Elsősorban környékbeli, azaz
felső-csallóközi fellépőket szólítottuk
meg, elsősorban nekik adunk teret, de
sztárvendéget is várunk. A tavalyi rendezvényünkre 500 eurós támogatást
kaptunk a kormányhivataltól, idei pályázatunkon, amit a Kisebbségi Kulturális Alaphoz adtunk be, 2000 eurót
nyertünk. Ez talán azért is lehet, mert
a kisebbségi alap megalapításával lényegesen több pénz került szétosztásra a kisebbségek kultúrájára. Ezen kívül a
megyei önkormányzattól is kapunk
600 eurót a rendezvényre. A helyi önkormányzat pedig 3000 euróval járul
hozzá a fesztivál költségvetéséhez.
novemberben helyhatósági választások zajlanak szlovákiában…
• Igen, már most készülünk az őszi önkormányzati választásokra, amelyen
ismét jelöltetem magam polgármesternek. Bízom benne, hogy a következő
választási időszakra is egy talpraesett tagokból álló és agilis képviselő-testület
áll össze az őszi voksoláson, mint amilyen a mostani is.
Beszélgetett: (alsa)
Lelkes Vince felvételei
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kÖRzetI tűzoltóveRseny nAgypAkán
június 10-én, vasárnap a nagypakai
futballpályán rendezték meg a felsőcsallóközi tűzoltórajok körzeti versenyét.
A seregszemlét a házigazda község polgármestere, Ivan Seňan nyitotta meg,
aki üdvözölte a résztvevőket, köztük a

eReDmÉnyek
(tűztámadás + 8x50 m staféta)
nők
1. Somorja 144,85; 2. Vajasvata 162,31
Férfiak
1. Keszölcés 107,27; 2. Somorja
116,44; 3. nagypaka 124,72; 4. Béke
134,14; 5. Vajasvata 144,25; 6. Tejfalu
153,93; 7. Tonkháza 157,02; 8. ALSÓJánYoK 97,08 (a csapat tűztámadási
eredményét a zsűri érvénytelenítette)

vendégeket: érsek árpádot, az SZK
közlekedésügyi miniszterét, Berényi Józsefet, nagyszombat Megye Önkormányzatának alelnökét, Berner Lajost,
a HÍD párt kerületi elnökét, továbbá az
Önkéntes Tűzoltók Testülete Dunaszerdahelyi Járási Szervezetének tisztségviselőit.

A tűzoltónapon tíz érintett testület
összesen tizenhét csapata állt rajthoz.
A győztesek kupákkal és oklevelekkel
gazdagodtak.
(lel)
A szerző felvételei

Férfiak 35 éven felül
1. Csenke 34,88; 2. ALSÓJánYoK
37,38; 3. Béke 44,79; 4. Vajasvata 47,00
Iúságiak
1. Csenke 148,61; 2. nagypaka 168,82
egynÉnI veRseny
nők
1. Edmár Annamária – Keszölcés, 14,60
Férfiak
1. Czikhart László – Somorja, 14,04; 2.
Hideghéty Gábor – Vajasvata, 17,00; 3.
Puha István – Keszölcés, 17.00

A legjoBB tűztámADás
nők
Somorja 37,10
Férfiak
Keszölcés 20,11
A legjoBB stAFÉtA
nők
Somorja 107,75
Férfiak
Keszölcés 87,16

Jányok
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egy nAp A DunáÉRt
országos felhívást tett közzé a környezetvédelmi minisztérium, amelynek célja a Duna-part teljes
szlovákiai szakaszának megtisztítása.
Eddig 36 önkormányzat jelezte részvételi szándékát. Pozsony három városrészén – Pozsonypüspökin, Főréven és
Horvátújfalun – kívül bekapcsolódik
Komárom, nagyszarva, Vajka, Keszölcés, Felbár, Csallóköznádasd, Csiliznyárad,
Szap,
Kulcsod,
Medve,
Garamkövesd, Komáromfüss, nagykeszi, Kolozsnéma, Karva, Izsa, Muzsla,
Pat, Helemba, Pozsonyivánka, Tőkésisziget, Fél, Hegysúr, Jányok, Illésháza,
Vitény, Tallós, Felsővámos, nádszeg,
Hidaskürt, Jóka és Párkány is.
Párkányban június 16-án, szombaton
9 órára a városháza elé várják azokat az
önkénteseket, akik szeretnének csatlakozni az akcióhoz. A résztvevők zsákokat, kesztyűt és frissítőt is kapnak.
Tavaly közel negyvenen vettek részt
ezen a szemétszedésen. Idén a legkritikusabbnak tartott Garam-torkolati
részt és a Mária Valéria hídtól a papírgyárig terjedő szakaszt szeretnék meg-

Illusztrációs felvételek

tisztítani. A város rendszeresen szervez
hasonló akciókat. Legutóbb a Föld
napja alkalmából hirdetett szemétgyűjtést.
A nemzetközi Duna napot 2004.
június 29-én a nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICPDr) hirdette
meg. Ebből az alkalomból rendezvényekkel próbálják felhívni a figyelmet

Európa második leghosszabb folyójára,
a Duna menti országok együttműködésének javítására, a felszíni és a felszín
alatti vizek minőségének fontosságára.
Gulyás Zsuzsanna
(Új Szó, 71. évfolyam,
2018. június 13., 15. oldal)

K özségi né vadó
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És táRsAIk

községi névadót tartottunk jányokon.
A 2017. esztendőben településünkön
összesen kilenc gyermek születését
jegyezhettük be az állami anyakönyvbe – hat lányét és három fiúét.
Az újszülötteket, azok szüleit és további
hozzátartozóit Berner Lajos polgármester és a képviselő-testület tagjai köszöntötték a helyi kultúrházban. Az
ünnepségen a gyermekek neve bekerült
a község emlékkönyvébe: Bognár Lilláé,
Bors rékáé, Juraj Brtáňé, Farkas Emiliáé, Kiss Annáé, Sabina Klásekováé, Petronela Kovaľováé, Morva olivéré és
Zsigó Józsefé.
Kultúrműsorral a Jányoki Daloskör
szolgált.
(lel)

Lelkes Vince felvételei
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kÖnyvmolyok És kÉpvADászok
somFoRDáltAk sáRosFán
könyvbörzével egybekötött kiállítás
zajlott a vöröskereszt helyi szervezetének rendezésében a sárosfai
művelődési központban.
könyvbörze
Az esemény a szombat délutáni órákban több tucatnyi könyv- és művészetkedvelőt vonzott. A filléres, akarom
mondani centes könyvek a Vöröskereszt helyi aktivistáinak köszönhetően
kerültek az asztalokra, műfaj szerint elosztva. A látogatók így könnyedén válogathattak a szlovákiai vagy
magyarországi magyar írók, költők kötetei, világirodalmi alapművek, szerelmes és mesekönyvek, sci-fik és krimik,
életmódkötetek, nyelvkönyvek, szótárak és egyéb műfajú olvasmányok és
szakkönyvek százai között.
Czetli Mónikától, a főszervezőtől
megtudtuk, hogy magánszemélyek felajánlásaiból összesen mintegy 11001200 könyv közül válogathattak.
nagy Zsolt, a Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy a rendszeres véradások
mellett tavaly egy bolhapiacot is megszerveztek már, melyen olyan eszközök,
használati tárgyak, berendezések cseréltek gazdát, melyektől mások lomtala-

nítás során váltak meg. Az ilyen jellegű
eseményeken összegyűjtött pénzt rendre
jótékony célra ajánlják fel.
méry krisztina kiállítása
A hagyományteremtő céllal elindított
könyvbörzével egyidejűleg egy 25 éves
jányoki fiatal hölgy, Méry Krisztina kiállítása is zajlott a kultúrházban. Krisz-

tina saját szavai szerint két ritka útitársat kapott maga mellé az életben. „Ezek
az útitársak betegségek, az egyik egyfajta izomsorvadás, a másik pedig egy
autoimmun betegség. Hosszú ideje az
életem részei, és örökre azok is maradnak” – áll a bemutatkozásában.
Mindezt azonban Krisztina teljes
mértékben a javára fordítja. „nekik köszönhetően ismerkedtem meg a kreatívkodással, először a 3D-origamival,
majd a papírvesszőfonással, pár éve
pedig a festéssel. na és persze az olvasás
is fontos része lett az életemnek. A betegségeim ellenére próbálom a maximumot kihozni az életemből,
pozitívnak lenni és alkotni” – emlékeztet.
Méry Krisztina képeit meg is lehetett
vásárolni a kiállításon, az alkotások
pedig a továbbiakban megtekinthetők
a somorjai közkönyvtárban.
(SzT)
Lelkes Vince felvételei
(www.parameter.sk,
2018. április 21., 19:21)
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jányokon mutAtták Be legszeBB
gAlAmBjAIkAt A csAllókÖzI tenyÉsztők
harmincadik alkalommal rendezett
januárban nagyszabású galambkiállítást a szlovákiai kisállattenyésztők
egyesületének légi alapszervezete.
A 36 egyéni gazda 59 kategóriában öszszesen 315 egyedet „vonultatott föl” a
jányoki kultúrház nagytermében.
„Két évvel ezelőtt már jártunk Jányokon, most visszatértünk ebbe a felsőcsallóközi községbe, mert a település
önkormányzata élén Berner Lajos polgármesterrel kitűnő feltételeket biztosít
számunkra. és egyben kiváló alkalmat
teremt az egész kistérség lakóinak, hogy
megnézhessék a kiállítást. A három kiállító napon ugyanis több száz ember
látogatott el a helyi kultúrházba és is-

merkedett a galambtenyésztők munkájával. Meg hát nekünk, szervezőknek is
kell a változatosság, hiszen eddig hosszú
esztendőkön át mindig ugyanott, történetesen Légen mutatkoztunk be a közönségnek. Az idei versenyanyagot öt
tagú zsűri értékelte, és véleményem szerint igazságos, objekív döntéseket hozott” – közölte Csallóköz egyik
legnagyobb múlttal és taglétszámmal
rendelkező, galamb- és kisállattenyésztéssel foglalkozó, non-profit társadalmi
szervezetének elnöke, a légi Bartal
Lajos.

A kategóriagyőztesek oklevéllel, ill.
kupával gazdagodtak, az érdeklődő közönség szép élménnyel.
(lelkes)
Lelkes Vince felvételei
Résztvevő tenyésztők:
Aszódi József (érsekújvár), Bajkai
András (Udvard), Bodó Imre (Bős),
Buzgó László ábel (Mad), Csicsai
Kristóf (Bős), Peter Dobrucký (Pozsony), Eke Máté (Bős), Fodor Ferenc
(nyékvárkony), Hakszer József (Jóka),
Janák Imre (Lég), Vladimír Juščák
(Bazin), Koller rudolf (Pozsony), Koller István (Pozsony), Lang János (Pozsony), Lelkes Pál (Illésháza), Lépes
Béla (nyárasd), Vladimír Melich (Pozsony), Mészáros ádám (Bős), Mészáros noel (Bős), Mizera Károly (Bős),
MIKÓCZI FErEnC (JánYoK),
nagy Tibor (Úszor), németh Károly
(Bélvata), ravasz róbert (Egyházkarcsa), rácz Gábor (Dunaszerdahely),
Sárkány Pál (Dunaszerdahely), František Strhlík (Kajal), Simon Ferenc
(Dunaszerdahely), Szabó Károly (Dunaszerdahely), Szakál Gábor (Csiliznyárad), Štefan Dubný (Dévényújfalu), Varga Dávid (Virt), Varga
Lajos (Virt), Vasmera Bence (nyékvárkony), Vörös István (Bős).
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A nyugat-szlovákiai kerületi labdarúgó-bajnokság V. ligájának déli csoportjában szereplő Jányok csapata a 2017/2018. évi hosszú távú versenyt az előkelő
5. helyen zárta összesen 45 ponttal, 51:44-es gólaránnyal. Lyžica Gábor edző
és gárdája a 30 lejátszott mérkőzésből 12-t megnyert, 9-szer ikszelt és 9-szer
kikapott.

eReDmÉnyek
17. forduló, 2018. március 18.
nagymagyar–jányok 2:2 (0:1),
g.: Lengyel Gábor (59.), Keszőcze Félix
(79.) – Maroš Tink (44.), Michal
Masný (73.). sárga lap: Keszőcze Félix
(41.) – Dávid Polaščik (45.), Miroslav
Burda (67.). játékvezető: Maroš Majcher. nézőszám: 300.
jányok: Holík László (C) – František
Hlinický (57. Pavol Hrnčiar), Gombos
Adrián, Puss Marian, roland Lukáč,
Miroslav Burda (72. Michal Masný),
Stanislav Šinaľ (83. Tomáš Lojdl),
Maroš Tink (90. Botló Márió), Pavel
Tomášik, Dávid Polaščik (52. Marcel
Kurejko), Michal Kučera. további cserepados: nagy rudolf. edző: Gabriel
Lyžica. csapatvezető: Puss Lajos.
gyúró: Kiss Tibor.
18. forduló, 2018. március 25.
jányok–vága 3:1 (0:1), g.: Stanislav
Šinaľ 2 (59., 62.), Tomáš Lojdl (54.) –
Boženík (14.). lap nélkül. játékvezető: Adam Zemko. nézőszám: 100.
jányok: nagy rudolf – Pavel Tomášik
(7. Michal Kučera), František Hlinický,
Gombos Adrián (88. Botló Márió),
Puss Marian (C), Pavol Hrnčiar, Stanislav Šinaľ, Tomáš Lojdl, Maroš Tink
(46. Dávid Polaščik), roland Lukáč,
Miroslav Burda (80. Marcel Kurejko).
edző: Gabriel Lyžica. csapatvezető:
Puss Lajos. gyúró: Kiss Tibor.
19. forduló, 2018. március 31.
vágpatta–jányok 2:0 (2:0), g.: Vojtech Pilo 2 (3., 30.). sárga lap: Marcel
Kurejko (23.), Tomáš Lojdl (72.) –
mindketten Jányok. játékvezető: Michal Ševčík. nézőszám: 150
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Jányok – nagy rudolf – František Hlinický, Gombos Adrián, Puss Marian
(C), Pavol Hrnčiar, Tomáš Lojdl,
Maroš Tink, roland Lukáč, Miroslav
Burda, Marcel Kurejko (77. Botló
Márió), Michal Kučera. további cserepadosok: Pavel Tomášik, Dávid Polaščik, Holík László, Stanislav Šinaľ.
edző: Gabriel Lyžica. csapatvezető:
Puss Lajos. gyúró: Kiss Tibor.
20. forduló, 2018. április 8.
jányok–Felsőszeli 1:2 (1:1), g.: Miroslav Burda (43.) – Molnár Krisztián
(25.), Horváth Denis (66.). lap nélkül. játékvezető: Martin Jančovič. nézőszám: 100.
jányok: Holík László (C) – František
Hlinický, Gombos Adrián, Puss Marian, Pavol Hrnčiar, Tomáš Lojdl, roland Lukáč, Miroslav Burda, Michal
Kučera, Stanislav Šinaľ (77. Botló
Márió), Maroš Tink (63. Dávid Polaščik). további cserepadosok: Marcel
Kurejko, Pavel Tomášik, nagy rudolf,
Michal Masný. edző: Gabriel Lyžica.
csapatvezető: Puss Lajos. gyúró: Kiss
Tibor.
21. forduló, 2018. április 15.
nyárasd–jányok 0:2 (0:2), g.: Maroš
Tink (8.), Michal Kučera (25.). sárga
lap: Frűhwald Gábor (67., nyárasd)).
játékvezető: Mészáros Péter. nézőszám: 200.
jányok: Holík László (C) – František
Hlinický, Gombos Adrián, Puss Marian, Pavol Hrnčiar, Tomáš Lojdl, roland Lukáč, Miroslav Burda (28.,
Marcel Kurejko, 90. Botló Márió), Michal Kučera, Stanislav Šinaľ (83. Michal Masný), Maroš Tink (70. Dávid
Polaščik). további cserepadosok:

2018

Pavel Tomášik, nagy rudolf. edző:
Gabriel Lyžica. csapatvezető: Puss
lajos. gyúró: Kiss Tibor.
22. forduló, 2018. április 22.
jányok–Illésháza 1:1 (0:0), g.: Maroš
Tink (55.) – Ladislav Marič (49.).
sárga lap: František Hlinický (89.),
Miroslav Burda (90.) – mindketten Jányok. játékvezető: Marian Husinský.
nézőszám: 250.
jányok: Holík László (C) – František
Hlinický, Gombos Adrián, Puss Marian, Pavol Hrnčiar (69. Marcel Kurejko), Tomáš Lojdl (79. Michal
Masný), roland Lukáč, Miroslav
Burda, Michal Kučera, Stanislav Šinaľ
(55. Pavel Tomášik), Maroš Tink (87.
Botló Márió). további cserepadosok:
Dávid Polaščik, nagy rudolf. edző:
Gabriel Lyžica. csapatvezető: Puss
Lajos. gyúró: Kiss Tibor.
23. forduló, 2018. április 29.
csenke–jányok 2:2 (1:2), g.: Tomáš
Marušin (23.), érsek ádám (90.) –
Maroš Tink 2 (4., 13.). sárga lap:
Gombos Adrián (29., Jányok). játékvezető: Miroslav Fúrik. nézőszám:
150.
jányok: nagy rudolf – František Hlinický, Gombos Adrián (87. Pavol
Hrnčiar), Puss Marian (C), Dávid Polaščik (84. Botló Márió), Tomáš Lojdl,
roland Lukáč, Miroslav Burda (70.
Marcel Kurejko), Stanislav Šinaľ (75.
Michal Masný), Maroš Tink, Pavel Tomášik. további cserepados: Michal
Kučera. edző: Gabriel Lyžica. csapatvezető: Puss Lajos. gyúró: Kiss Tibor.
24. forduló, 2018. május 6.
jányok–nádszeg 0:0. sárga lap: Pavel
Tomášik (50.), Tomáš Lojdl (52.), roland Lukáč (69.) – Borka ádám (90.).
játékvezető: Bircsák Ferenc. nézőszám: 200.
jányok: Holík László (C) – Puss Marian, roland Lukáč, Miroslav Burda
(57. Michal Masný), Stanislav Šinaľ,
Maroš Tink (76. Gombos Adrián),

Jányok
Pavel Tomášik, Pavol Hrnčiar, Tomáš
Lojdl (65. Dávid Polaščik), Marcel Kurejko, Botló Márió (46. Michal Kučera). további cserepados: nagy
rudolf. edző: Gabriel Lyžica. csapatvezető: Puss Lajos. gyúró: Kiss Tibor.
25. forduló, 2018. május 13.
jóka–jányok 2:1 (1:1), g.: nagy Erik
(26.), Vasi Zoltán (79.) – Gombos Adrián (30.). sárga lap: Pavol Tirinda
(42.) – Marcel Kurejko (43.), roland

S p o r t
Lukáč (90.). játékvezető: Matúš Pilka.
nézőszám: 100.
jányok: Holík László (C) – Puss Marian, roland Lukáč, Miroslav Burda
(18. Stanislav Šinaľ), Maroš Tink (82.
Botló Márió), Pavel Tomášik, Pavol
Hrnčiar, Marcel Kurejko, Gombos Adrián, Michal Kučera (61. Dávid Polaščik), František Hlinický (71. Michal
Masný). további cserepados: nagy
rudolf. edző: Gabriel Lyžica. csapatvezető: Puss Lajos. gyúró: Kiss Tibor.
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26. forduló, 2018. május 20.
jányok–szap/nyárad 5:1 (4:1),
g.: Maroš Tink 3 (23., 26., 33.), Marcel
Kurejko (9.), Pavol Hrnčiar (56.) –
Bartal Erik (70.). sárga lap: Gombos
Adrián (20.) – Tibor Struhár (81.).
játékvezető: Marian Hubinský. nézőszám: 150.
jányok: Holík László (C) – roland
Lukáč, Maroš Tink, Pavel Tomášik,
Pavol Hrnčiar, Marcel Kurejko, Gombos Adrián, Botló Márió (77. Michal
Kučera), Tomáš Lojdl, Stanislav Šinaľ,
Michal Masný (68. Dávid Polaščik).
további cserepadosok: František Hlinický, nagy rudolf. edző: Gabriel
Lyžica. csapatvezető: Puss Lajos.
gyúró: Kiss Tibor.
27. forduló, 2018. május 27.
lég–jányok 4:1 (3:1), g.: Fekete Zoltán 2 (4., 77.), Csölle Márió (29.),
Peter Iskra (42.) – Stanislav Šinaľ (22.).
sárga lap: németh Gábor (34., Lég).
játékvezető: Milan Plecho. nézőszám:
150.
jányok: nagy rudolf – Pavel Tomášik
(20. roland Lukáč), Pavol Hrnčiar,
Botló Márió, Tomáš Lojdl, Puss Marian, Stanislav Šinaľ, Michal Masný,
Michal Kučera, Dávid Polaščik, Holík
László (C). további cserepados: František Hlinický. edző: Gabriel Lyžica.
csapatvezető: Puss Lajos. gyúró: Kiss
Tibor.

Lyžica Gábor edző a jányoki csapat sikerkovácsa

Képarchívum

28. forduló, 2018. június 3.
jányok–nagyabony
1:3
(0:2),
g.: Pavol Hrnčiar (79. – 11 m) – ondrej Pénzes (20.), nenad Šarič (23.), Katona József (50. – 11 m). sárga lap:
roland Lukáč (50.), Tomáš Lojdl (85.)
– Domonkos Béla (33.), németh Lajos
(40.), ondrej Pénzes (85.). játékvezető: Lukáš Trnka. nézőszám: 180.
jányok: Holík László (C) – Pavol
Hrnčiar, Tomáš Lojdl, Puss Marian
(73. Botló Márió), Stanislav Šinaľ, Michal Masný, František Hlinický (57.
Andrej Štibrich), roland Lukáč, Gombos Adrián, Kiss Tibor, Maroš Tink.
további cserepadosok: nagy rudolf,
Vladislav Stenchlák. edző: Gabriel
Lyžica. csapatvezető: Puss Lajos.
gyúró: Kiss Tibor.
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S p o r t
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Az idén sem maradt el a nagy népszerűségnek örvendő Alsójányok–Felsőjányok búcsúi örökrangadó
29. forduló, 2018. június 10.
jányok–csallóközcsütörtök 5:2 (1:1),
g.: Marcel Kurejko 2 (30., 65.), Stanislav Šinaľ 2 (79., 87.), Tomáš
Lojdl,(53.) – Andrej Žižka (21.), Fitos
Szilveszter (81.). sárga lap: Botló
Márió (44.), roland Lukáč (51.) –
mindketten Jányok. játékvezető:
Milan Valko. nézőszám: 300.
jányok: Holík László (C) – Botló
Márió (46. Dávid Polaščik), Pavol
Hrnčiar, Maroš Tink, Marcel Kurejko,
Michal Masný (89. Puss Marian), Pavel
Tomášik, Tomáš Lojdl, Gombos Adrián (62. František Hlinický), roland
Lukáč, Stanislav Šinaľ. további cserepados: nagy rudolf. edző: Gabriel
Lyžica. csapatvezető: Puss Lajos.
gyúró: Kiss Tibor.
30. forduló, 2018. június 17.
sopornya–jányok 4:0 (2:0), g.: Miroslav Andódi 2 (29., 85.), Vörös Károly (38. – 11 m), róbert Špánik (54.).
sárga lap: Kamil Grivalský (39.) – roland Lukáč (38.), Pavol Hrnčiar (39.),
nagy rudolf (87.). játékvezető: Mário
Bleho. nézőszám: 200.

jányok: nagy rudolf (C) – Pavol
Hrnčiar (61. Puss Marian), Maroš
Tink, Pavel Tomášik, Tomáš Lojdl (46.
Dávid Polaščik), Gombos Adrián (70.
Botló Márió), roland Lukáč, Stanislav

Képarchívum

Šinaľ, František Hlinický, Andrej Štibrich (61. Michal Masný), Marcel Kurejko.
edző: Gabriel
Lyžica.
csapatvezető: Puss Lajos. gyúró: Kiss
Tibor.
Összeállította: (lel)

v É g e R e D m É n y
1. Illésháza
2. nagyabony
3. Vágpatta
4. Lég
5. jányok
6. Csenke
7. Felsőszeli
8. Sopornya
9. Egyházkarcsa
10. nádszeg
11. nyárasd
12. Szap/Csiliznyárad
13. Vága
14. nagymagyar
15. Jóka
16. Csallóközcsütörtök

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

24
18
15
15
12
12
13
13
11
10
10
11
10
10
9
8

4
7
5
3
9
6
3
3
7
8
7
1
4
4
4
3

2
5
10
12
9
12
14
14
12
12
13
18
16
16
17
19

101:24
67:29
83:41
48:48
51:44
59:69
44:46
58:50
52:65
38:47
48:51
47:66
40:68
35:62
25:54
34:66

76
61
50
48
45
42
42
42
40
38
37
34
34
34
31
27
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