CélbA ért jányoki pályázAtok
Interjú Berner Lajos polgármesterrel

A 2018. évi helyhatósági választások utáni első naptári esztendő befejeztével hogyan értékeli az elmúlt
időszakot?
Jányok községben sikeres évet tudhatunk magunk mögött, ugyanis több
pályázatunk célba ért – egyrészt a beruházások, másrészt a társadalmi élet területén.
Mondana példákat?
Elsősorban az alsójányoki kultúrház tatarozását említhetem, melynek keretében megtörtént az épület szigetelése,
kicseréltük az ablakokat, felújítottuk
a tetőszerkezetet, kifestettük a helyiségeket stb. A rekonstrukciót a Környezetvédelmi Alap dotációjából fedeztük,
ami 130 ezer eurót tett ki. A futballpályán – saját pénzügyi forrásokból – 100
személy részére bővítettük a lelátokat.
Szintén a környezetvédelmi állami
fondból, több mint 40 ezer euró értékben elkezdhettük a felkészülést a kerti
hulladék komposztálására. Minden
háztartásba komposztáló ládákat juttatunk el, ágdaráló mechanizmust helye-

zünk üzembe és gazdagabbak lettünk
egy kaszálógéppel.
Mit takar tulajdonképpen a háztáji/
kerti komposztálás fogalma?
Az egyik legolcsóbb, legegyszerűbb és
leghatékonyabb hulladék-újrahasznosítási eljárás. Ennek ellenére sokan idegenkednek tőle. A papír, a fémek, az üveg
vagy a műanyag hulladék szelektív gyűjtése már ugye nem annyira újdonság a
tájainkon. De ha arra a tényre gondo-

lunk, hogy a háztartásunkban keletkező
hulladék 30 százaléka szerves, zöld hulladék, felismerhetjük, hogy ezek elfogadható kezelésében és újrahasznosításában nagyon elmaradtunk. Nem véletlen tehát, hogy az Európai Unió finanszírozásával olyan projektek is futnak
már Szlovákiában, amelyek keretében a
lakosság ingyenesen juthat komposztáló
ládához és ingyenes komposztálási oktatásokon vehet részt.
Folytatás a 2. oldalon

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku 2020!
Samospráva obce a redakcia

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 2020!
Az önkormányzat és a szerkesztőség
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Folytatás az 1. oldalról
Ezzel elérhető lesz, hogy a hulladék
mennyiségét az előírásoknak megfelelő
mértékben csökkentsük és tegyük ezt a
legkisebb költségek mellett a legnagyobb hatékonysággal. A jövő esztendőben a mi községünkben is
csoportosan továbbképezzük a lakosságot arról, hogy mit és hogyan lehet
komposztálni portáinkon.
Újdonság volt jányokon a nyári kulturális fesztivál, amely nemzetközi
méreteket öltött...
Az Európai Unió 25 ezer eurós támogatásával először rendeztünk nyári kulturális fesztivált községünkben. (Beszámolónk a 6–7. oldalon olvasható – A szerk
megj.). A háromnapos műsorsorozatban
érdekes előadások hangzottak el, és különböző kultúrcsoportok mutatkoztak
be a közönségnek. Ebbéli aktivitásainkat
a jövő nyáron is szeretnénk megismételni külföldi partnereinkkel karöltve.
polgármester úr, hogyan tekint a
2020-as esztendő elé?
Decemberi önkormányzati közgyűlésünkön jóváhagytuk a következő gazdasági év pénzügyi tervezetét. A költségvetés – annak bevételi és kiadási fejezete
egyaránt – 412 550 eurót tesz ki.
A komposztálási program keretében

pályázni fogunk egy traktor vásárlására,
továbbá terveinkben szerepel ún. árnyékoló építése az alsójányoki ravatalozónál. Továbbra is támogatni fogjuk
közhasznú működésükben a civil szervezeteket: a Csemadokot, a sportegyesületet, a tűzoltókat, a Vöröskeresztet,
a nyugdíjasokat, a daloskört, az öregfiú
labdarúgókat stb. Hangsúlyoznom kell,

hogy ezek a törekvéseink nem valósulhatnának meg a képviselő-testület tagjainak felelősségteljes munkája nélkül.
Önkormányzatunk egységes, döntéshozatalainál mindig a faluközösség érdekeit tartja elsődlegesnek.
jövő év február 29-én parlamenti választásokat tartunk Szlovákiában.
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A pártok és koalíciók az elmúlt napokban a jelöltlistákat is nyilvánosságra hozták. Az egyiken az Ön neve
is szerepel.
Igen, a HÍD párt jelöltjeként indulok a
választáson, az 55. sorszám mellett áll a
nevem. Örülök, hogy ebben a politikai
tömörülésben is megbecsülik a munkámat. Tagadhatatlan, hogy a HÍD mint a
Szlovák Köztársaság kormányának tagja,
az elmúlt négy esztendőben temérdek
aktivitást fejtett ki, főleg a dél-szlovákiai
fejlesztések terén, ezen belül a Csallóközben. A HÍD párt struktúráinak köszönhetően Jányok község is nagyon sok
támogatást kapott az elmúlt időszakban.
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és végül megkérdezem, Önnek magánemberként mit jelentenek a karácsonyok?
Egy nagy család hatodik gyermekeként születtem és a nagyszüleinkkel éltünk együtt. Ebből is adódik, hogy
minden évben nagy családi ünnepséget tartottunk odahaza. Kisgyerekként
a nagyobbik bátyánk elvitt bennünket
karácsony napjának délutánján sétálni
az erdőbe, s mire onnan hazaértünk,
ott találtuk a feldíszített karácsonyfát,
amit akkor még a Jézuska hozott. Persze később, mikor nagyobbak lettünk,
tudtuk, hogy ez nem így van, de a gyerekkori karácsonyok boldog pillanatai

röviden a komposztálásról
lépések
1. Szerezzen be egy komposztálásra alkalmas eszközt, a
komposztáló ládát.
2. Állítsa fel kertjében szélvédett, félárnyékos helyen, úgy,
hogy a láda alja érintkezzen a talajjal. Ha nincs kertje, használjon konyhai komposztálót, ami kiváló megoldás bármilyen kisebb erkélyre is.
3. Háztartásában gyűjtse össze a lehető legtöbb komposztálható konyhai és kerti hulladékot.
4. Helyezze a komposztálandó hulladékot a ládába és várjon, amíg azok lebomlanak. Az anyagok összeesnek, a végtermék barna színű, szagtalan, könnyen lapátolható,
porhanyós (ideális esetben nem túl száraz), földszerű anyag
lesz.
5. A már kész és érett komposztot, főleg ősszel, a termő- és
díszfák töve köré, facsoportok, bokrok alá, a veteményes
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megmaradtak az emlékeimben. Tizenévesen alig vártuk, hogy karácsonyra
hokibotot kapjunk, mert akkor még
lehetett a befagyott tavon korcsolyázni, jégkorongozni. Ma már nem
játszunk, de mendikálni még minden
évben elmegyünk, ez már nálunk hozzátartozik az ünnephez. Ilyenkor
együtt van a család és egy gyerekkori
barátommal, ha máskor nem is, de karácsonykor mindig találkozunk.
Nekem erről szólnak az ünnepek, a
családról és a barátságról.
Beszélgetett: LV
A szerző felvételei
a Mikulás-napi ünnepségen készültek

felszínére rakhatja. Megfelelő vastagságban talajtakaróként
is funkcionál. Ha átrostálja a komposztot, a le nem bomlott
részeket dobja vissza a készülőben levő új komposzthalomba. A finom, földszerű rostált anyag ideális föld, tőzeg
lesz szobanövényei számára is.
Előnyök
1. Kevesebb lesz a szemete és olcsóbb a kezelése.
2. A keletkezett komposztanyag (humusz) használatával fokozza a talaj minőségét, így: aktivitását, víz-, hő- és levegőgazdálkodását, tápanyagtároló képességét, a talajszerkezet
stabilitását (csökken a porosodás és az erózió veszélye).
3. A komposztokban található hormonhatású anyagok serkentik a növényi növekedést, nagyobb lesz azok ellenálló
képessége a kórokozókkal és a kártevőkkel szemben.
4. A kész komposzt/humusz kiválóan alkalmas tápanyag
visszapótlásra, trágyázásra szintén.
5. Nem kell elégetnie a feleslegessé vált ágakat, nyesedékeket, ezzel a levegőt sem szennyezi.
(–)
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Az EMbEri Vér pótolhAtAtlAn

Hatvanöt véradót tüntettek ki a Dunaszerdahelyi járásból, köztük jányokiakat
november 21-én, csütörtökön tartotta ünnepélyes rendezvényét a Szlovák Vöröskereszt dunaszerdahelyi
területi szervezete, mely során évről
évre átadják a véradóknak a janskýérmek különböző fokozatait, a legértékesebb kňazovický-érmet, valamint
egyéb kitüntetéseket.
A szervezet nevében Bögi Ilona és Peter
Štuller méltatta a véradókat. Kifejtették, hogy a Szlovák Vöröskereszt (illetve
közvetlen, csehszlovák elődje) idén
100. évfordulóját ünnepli, első elnöke
pedig az akkori elnök, Tomáš Garrique
Masaryk lánya, Alice Masaryková volt.
„Olyan világméretű munka részét képezzük, amely Henry Dunant gondolatával kezdődött. Világszerte napi több
száz alkalmazott és önkéntes nyújt segítő kezet a hátrányos helyzetű embereknek” – emlékeztettek a szónokok.
A Vöröskereszt prioritásai a véradás,
a toborzás, a véradói utánpótlás biztosítása és a véradók kitüntetése. Bögi
Ilona elmondta, hogy az emberi vér
pótolhatatlan, mindegyik alkotóeleme
sajátos szerepet játszik: a vörös vérsejtek oxigént szállítanak a tüdőből az
egész testbe, a vérplazma fehérjéket
tartalmaz és ezek közül legfontosabbak
az ellenanyagok, melyek a test védekező képességének a részei. A fehérvér-

sejtek megvédik az embert a fertőzésektől és a betegségektől. A vérből különféle készítményeket nyernek, amit
több betegség kezelésére használnak.
Egy véradó véréből több gyógyszer is
elkészíthető.
„A betegek természetesnek veszik,
hogy baj esetén mindig rendelkezésre
áll a megfelelő mennyiségű vér, holott
emögött mindig az önkéntes véradók
áldozatvállalása áll, ami a legnemesebb
emberi cselekedet” – húzta alá.
A véradók által biztosított készítményekre szüksége van a balesetek áldozatainak, valamint leukémiai, onkológiai
és vérsejtbetegség miatt kezelt betegeknek is. „A véradás nagyszerűsége az ön-

zetlenségben és szolidaritásban rejlik,
erre a vérre bármikor és bárkinek szüksége lehet, és bármikor, bárkinek az
életét jelentheti. Aki önzetlenül vérét
adja embertársainak, az mindent tud a
szolidaritásról. Aki vérét adja, az saját
magát adja” – hangsúlyozta Bögi Ilona.
Elárulta, az elmúlt évben összesen
2650-szer adtak vért a Dunaszerdahelyi
járásban, ami 1192,5 litert jelent,
ennek segítségével pedig 7950 életet
menthettek meg (2017 – 687 l, 2016 –
1190 l, 2015 – 860 l, 2014 – 1062 l).
A Szlovák Vöröskereszt Dunaszerdahelyi Területi Szervezete 4350 véradót
tart nyilván, a tavalyi évben 24 mobil
véradást szerveztek az egyes települése-
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ken, melyek során összesen 750-en
adtak vért, közülük 102-en első véradók voltak.
A véradóknak köszönetet mondott
Bock Sylvia, a dunaszerdahelyi kórház
igazgatónője is, aki kifejtette, hogy a
kórházban ebben az évben 3200-szor
adtak vért több mint 900 páciensnek,
több mint 600 műtét alkalmával.
„Nagyon nagyra becsülünk minden
egyes véradót, ezért elhatároztuk, hogy

e g é s z s é g
a vérkészítmények előállítását a dunaszerdahelyi kórház fogja végezni a jövőben. A nemzeti vérellátóval megszűnik az együttműködésünk, 2020.
február elsejétől a dunaszerdahelyi kórház szeretne önellátó lenni ezen a területen” – magyarázta, hozzátéve, hogy a
véradók számára ez semmilyen változást nem jelent, legfeljebb más egészségügyi nővérek veszik majd le a
vérüket.

A szerző felvételei
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Az ünnepségen összesen 65 véradót
tüntettek ki a Janský-érmek különböző
fokozataival, illetve a Kňazovickýéremmel. Közülük 12-en kapták meg a
bronzfokozatú emlékérmet, ami férfiaknál és nőknél egyaránt 10 véradás
után jár. Hozzá kell tenni, hogy ezen az
ünnepségen a dunaszerdahelyi, illetve
azon véradók kapják meg ezt a fokozatú kitüntetést, akiknek településén a
Vöröskereszt nem rendelkezik saját
szervezettel. A többi szervezet saját hatáskörben adja át a bronzfokozatú
érmet.
Rajtuk kívül 31-en kapták meg az
ezüst fokozatú (20 véradás után) és 15en az arany fokozatú (nőknél 30, férfiaknál 40 véradás után) Janský-érmet.
Gyémánt fokozatú érmet (60/80 véradás) 5-en kaptak, ketten pedig elérték
a véradások azon mértékét, ami után
kiérdemelték a Kňazovický-emlékérmet (100 véradás). Közülük a somorjai
Kepesi Marian 101-szer adott vért, ő a
helyszínen vette át az érmet, míg a felsőpatonyi Majer Jaroslav nem tudott
megjelenni, ő 102 alkalommal adott
vért mostanáig. Itt egyébként tudni
kell, hogy aki vérplazmát ad, annak 4szeresen számítanak be egy-egy alkalmat.
(SzT)

A díjazottak:
janský-érem (bronz): Ing. Hájos Bóna Réka (Dunaszerdahely), Mgr. Horváth Judit (DS), Mgr. Horváth Gábor
(DS), Nagy Hedvig (DS), Németh Zsolt (DS), Németh
Krisztina (DS), Sárkány Katarína (DS), Mezzei Kitty (DS),
Bende Gabriel (Lég), Karásek Michal (Lég), Bc. Bittera
Norbert (Egyházgelle), Dolnák Branislav (Kisudvarnok).
janský-érem (ezüst): Gáspárová Alžbeta (DS), Kovács Ladislav (DS), Krascsenits Zoltán (DS), Mgr. Muzsay András
(DS), Slíž Peter (DS), Mgr. Vörös Rozália (DS), Bachman
Roland (Alistál), Bereczky Tímea (Alistál), Mgr. Kristóf
Enikő (Alistál), Horváth Tamás (Alistál), Bábics Ernest
(Csiliznyárad), Barta Oto (Felsővámos), Mgr. Borbélyová
Martina (Felsőpatony), Boženík Árpád (Kisudvarnok),
Cséfalvay Vojtech (Egyházgelle), Gaálová Eleonóra
(Ekecs), Soós Ľudovít (Ekecs), Vendéghová Eva (Ekecs),
Gáspár Pavel (Nagymegyer), Hodossy Tamás (Csallóközkürt), Soókyová Alžbeta (Somorja), Mészáros Vojtech
(Albár), Kiss Štefan (Csallóközcsütörtök), Ing. Konštiaková Ľudmila (Alsójányok), Lehotský Attila (Csallóközná-

dasd), Mgr. Mikóczi Barbara (Nagymagyar), Nyársik Ján
(Illésháza), Mgr. Rácz Viktória (Nagyudvarnok), Szabó
Ágnes (Nyárasd), Szabó Anna (Vásárút), Takács Krisztián
(Hodos).
janský-érem (arany): Hegedűs Anikó (DS), Mgr. Lukács
Ildikó (DS), Mészáros Tamás (DS), Berecz Jozef (Nyárasd),
Borka Marian (Egyházkarcsa), Hideghéty Peter (Alistál),
Holík Ladislav (Felsőjányok), Kovács Adrián (Felsőjányok),
Ing. Móricz Zoltán (Somorja), Ing. Karika József (Csenke),
Matláková Gizela (Nagymegyer), Zsoldos Juraj (Nagymegyer), Pavlus Adam (Vásárút), Szabó Jozef (Ekecs), Végh
Vojtech (Csiliznyárad).
janský-érem (gyémánt): Csánó Tibor (Bős), Czikhardt Július (Alistál), Hamar Štefan (Csallóközcsütörtök), Kosár
Roland (Bögellő), Kuczmann Ľudovít (Illésháza).
kňazovický-érem: Kepesi Marian (Somorja), Majer Jaroslav (Felsőpatony.
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Az ExtréMizMuSról éS A kAMu hírEkről iS
Szólt A jányoki kultÚrfESztiVál
Öt ország öt települési önkormányzatának, ill. civil szervezeteinek küldöttségei vették ki aktív részüket a
felső-csallóközi jányokon augusztus
23–25-én megtartott háromnapos
kultúrfesztivál megrendezéséből.
A pénteki megnyitó összejövetelen
Tóth Tibor projektvezető és Berner
Lajos házigazda polgármester üdvözölte
a megjelenteket, majd a lendvai (Szlovénia), a tótfalui (Szerbia), a farádi, ill.
a tormaföldei (Magyarország) és a mutěnicei (Csehország) vendégdelegációk
prezentációi következtek.
A bemutatkozások után Hunčík
Péter orvos, pszichiáter, kommunikációs szakember előadása kötötte le a
hallgatóság figyelmét. A közéletben ismert személyiség témái között az extrémizmus általános és időszerű szlovákiai
jelenségei, továbbá a társadalmi széthúzás problémaköre szerepeltek.
Az estet a RESET együttes zenei produkciója zárta.
Szombaton Balla Igor moderátor irányításával a szabadtéri színpadon egymást követték a zenés-táncos programok amatőr és hivatásos előadók felhozatalában. Felléptek: a légi Napsugár
nyugdíjas tánccsoport, a farádi dalos-

kör, Mezei Attila popénekes, a mutěnicei morva hagyományőrző csoport, a
jányoki asszonykórus, továbbá az MT
Family, Kollár Katalin és id. Derzsi
György, a Crux, Hevesi Tamás, Lőrincz
Roland és Nagy Noémi, a losonci
Majdnem EDDA, végül a 3+2.
Mindeközben a sporttelepen kispályás focitornát és gulyásfőző versenyt
rendeztek, bemutatót tartottak az önkéntes tűzoltók, a Vöröszkereszt tagjai
tanácsadással szolgáltak az érdeklődőknek, mások gyermek- és családi foglalkozásokon múlatták szabadidejüket.

Az Europe Direct közreműködésével
kötetlen beszélgetések folytak Mi újság
az EU-ban? címmel.
Vasárnap délelőtt Michal Grodza
civil aktivista a regionális nyelvek európai kartájáról és a többnyelvűségről beszélt, Lelkes Viktória gyermekpszichológus pedig a közösségi média,
az ál- és a kamu hírek világába kalauzolta el a minikonferencia résztvevőit.
A háromnapos fesztivál, amely az Európai Unió támogatásával jött létre,
közös falunéző sétával zárult.
(lel)
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kiránduláS
Megszületett a terv, és meg lett valósítva – ez sem mondható
el minden ötletről. A falunkban működik a nyugdíjasok
klubja, amit a volt polgármesterünk szervez, és jelenlegi polgármesterünk szintén támogat. Különféle programok mellett
kirándulásokat is szerveznek – jutányos áron Bécsig, Pécsig,
Bústelekről Budapestig. Mígnem az ötletgazdában fölsejlett,
idehaza is van érdekes látnivaló bőven, és Nyitrára szerveztek
kiruccanást. Ilyenkor nélkülözhetetlen egy jó idegenvezető,
a békei Szerda Tamás már évek óta vállalja a klubtagság érdeklődésének szakszerű kielégítését. Tehát, ebben a fölállásban, irány Nyitra. Kezdtük a Kálvária megtekintésével, majd
a vártemplom következett, és mondhatom, dacára a sokadik
nyitrai látogatásomnak, ez az építészeti remekmű elkerülte
figyelmemet. A közeli parkban álló, kőbe vésett Pribina fejedelemről viszont szalámit elnevezni, a fantázia túltengése.
Következő állomásunk egy város közeli tájház volt, aﬀéle
Rózsa Sándor korabeli hajlék, alaposan ellátva régi falusi életformát idéző használati tárgyakkal. Brát Teréz a tárlat bemutatását néhány népdal közbeiktatásával színesítette, és
végeztével rukkolt ki az aduásszal, a Makovecz Imre tervezte
szabadtéri színpad bemutatásával. Hogy mivel érdemelte ki
az alig másfél ezer lakosú kisközség a világhírű építész közreműködését? Nem hangzott el a bemutatón, valószínűleg a
magyarságtudat erősítését célozta.
Alig egy hónap múlva Komárom volt az úti célunk. Az autóbusz ismét megtelt érdeklődőkkel. Komáromhoz sok
egyéb mellett kötődik Jókai és Lehár, Klapka, és Közép-Európa legnagyobb erődrendszere, a kőbe vésett „Sem erővel,
sem fortéllyal” jelszóval. Az erődhöz némi családi kötődésem
is társul, nagyapám a negyvenes évek elején szolgált ott néhány hónapot mint frontszolgálatra már korhatáros törzsőrmester. Volt min elmélkednem a kazamatákat járva.
Zselíz volt a következő úti célunk. A Schubert-ház, a történelmi időket túlélt templom, a Sacher cukrászmester szabadalmaztatta tortát árusító cukrászda látogatása, és ne
feledjem a bizonyos körökben nagy tekintélyt kivívó nevezetességét, a börtönt. Polka Pál, a Schubert-ház tárlatát bemutató tulajdonos szerint a világhírű zeneszerző rövid élete
folyamán (mindössze harincegy év adatott neki) két alkalommal tartózkodott. Zselízen, az Esterházy család foglalkoztatta magántanítóként. A tárlatvezető kiváló elbeszélő,
két óra hosszán magyarázta a termekben látottakat, színesen,
sőt érdekfeszítően adva elő a mondandóját. Polka Pál saját
összeállítású könyve is kapható Zselíz múltjáról, elismerés illeti a munkásságát. A kirándulásunk ismét bizonyította, érdemes a közeli pátriánkban körülnézni, sőt közvetlen
környezetünket becsüljük leginkább.
Idehaza, Jányokon működik a Csemadok, a nyugdíjasok
klubja, tűzoltószervezet és falunap, a búcsú, évtizedek óta
hagyomány a farsangi dőrejárás, és van focicsapat, akárcsak

Lelkes Vince illusztrációs felvétele

régen, szurkológárdával. Azok voltak ám az idők, amikor befogtuk a Csinost meg a Fecskét, és kocsin szorongva mentünk buzdítani a csapatunkat! Amikor Igenyes Vili volt a
kapuvédőnk, és Kása Ernő szaggatta az ellenfél hálóját, mint
manapság az unokája, Márió. Ez évben első volt csapatunk,
legjobb az osztályukban. Sok minden gazdagítja a falunkat,
pedig a felsorolásból bizonyosan kimaradt néhány érték,
mondjuk a történelmi időket idéző Csillagvár, újságunk, a
Jányoki Hírnök, vagy a fél évszázad hosszán gyerekeinket nevelő, mindannyiunk Rózsika tanító nénije, értékes jelleme
nélkül hiányos lett volna a faluközösség. Akik lélekben mindenkor első helyre rangsorolhatók, akikkel annak idején
együtt festegettük, színeztük fiatalságunk jövőképét, mára
már klubba tömörülő nyugdíjasok. Élvezzék még sokáig jó
egészségben a nyugdíjas éveket, polgármesterünk, Berner
Lajos támogatásával egyetemben.
Gazdag József, Jányok
(Vasárnap hetilap, 52. évfolyam,
33. szám, 2019. augusztus 13.)
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SzáMűzték A dÖntEtlEnt
A jányokiAk
A légiek elleni hazai idénynyitón 3:4-es vereséggel
rajtolt el, a csenkeiek elleni
idegenbeli idényzárón vereséggel (1:2) zárta a fociőszt a nyugat-szlovákiai V.
liga déli csoportjában júniusban bajnokságot nyert
jányoki együttes.
A Lyžica Gábor edző által
irányított felső-csallóköziek
nem éltek a feljutás lehetőségével, maradtak a legalsó
szintű kerületi bajnokságban. Az őszi idény befejezése
után 21 ponttal a tabella 7.
lépcsőfokán telelnek, minden mutatóban egyformán
állnak. Mérlegük 7 győzelem
és hét vereség. Érdekesnek
találtuk, hogy a kollektíva játékosai 24-szer találtak az el-

lenfelek kapujába, kapusuk
ugyancsak huszonnégyszer
kapitulált. A legutóbbi bajnoktól azonban ennél többet
vártak a szurkolók… „Ami
azt illeti, felemásra sikeredett
az őszi szezon. Rossz rajtot
vettünk, első meccseinket elpuskáztuk. A nyitányon a 8.
percben 2:0-ra vezettünk, a
presztízscsatát azonban a légiek nyerték. Az egyházkarcsaiak egyetlen kapura tartó
lövésüknek köszönhetően
három ponttal távoztak tőlünk. Kismácsédon a 82.
percben még mi vezettünk
3:2-re, a párharcot azonban
a hazaiak nyerték 4:3-ra.
Több ízben elpártolt tőlünk
a fociszerencse, de olyan
meccseink is voltak, melyeken kapusunk betlizett.

Hazai vereségeinket, ezekből
egyébként három volt, két
idegenbeli diadalunkkal ellensúlyoztuk. Mindent öszszevetve elmondhatom: a
játékkal nem volt gond. Az
őszi tizennégy meccs filmkockáit visszapörgetve kilenc
ponttal többet szerezhettünk
volna” – értékelte lapunknak
a fociősz történéseit Lyžica
Gábor, a jányokiak edzője.
Vajon emlékszik-e arra,
mikor került legutóbb jányoki pontosztozkodás a
jegyzőkönyvbe. – Kapásból
nem ismerem a választ. Azt
viszont tudom, hogy öt alkalommal egygólos vereséggel,
kétszer pedig egygólos győzelemmel ért véget a párharcunk. Ez a lejátszott
mérkőzések fele. Szerintem a
véletlen műve, hogy ősszel
egyetlen alkalommal sem
döntetleneztünk” – fűzte tovább a gondolatsort a tréner.

Megtudtuk, a tavaszi idényre
való felkészülést január 14én kezdik a jányokiak, akik
azonban az előző évekkel ellentétben nem állnak csatasorba a Pozsonyi Futballszövetség hagyományos téli
tornáján. – Idén korábban
zárták a jelentkezéseket,
mire észbe kaptunk, már kialakult a mezőny. Helyette
az Iskra Petržalka szervezésében, úgyszintén műfüves pályákon zajló téli tornán
veszünk részt. Ez hat-hét
meccset jelent a felkészülési
időszakban. Egyébként a
jövő év első előkészületi párharcát a szenciekkel játsszuk
január 18-án, fazonigazító
főpróbánkon, március első
napján pedig a Jarovce lesz
az ellenfél – ecsetelte a felkészülés forgatókönyvét Lyžica
Gábor.
Ág István
Lelkes Vince felvételei
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F u t b a l o vá

j e s e ň 2019
F u t b a l l ő s z 2019

Dospelí futbalisti FK Janíky, účinkujúci v Majstrovstvách Západoslovenského futbalového zväzu V. liga,
juh odohrali v jesennej časti ročníka 2019/2020 spolu
14 zápasov. Zverenci trénera Gabriela Lyžicu 7 stretnutí vyhrali a rovnako 7 prehrali. Celkovo vyprodukovali 21 bodov so skóre 24:24. Prezimujú v tabuľke
na 9. mieste.
VÝSlEdky/ErEdMényEk
1. kolo/forduló, 2019. augusztus 4.
jányok–léG 3:4 (2:2), g.: Pavol
Hrnčiar 2 (7., 60.), Marcel Kurejko (2.
– 11 m) – Csölle József (27.), Fekete
Balázs (36. – 11 m), Busánszky Viktor
(52.), Fekete Zoltán (70.). Žltá
karta/Sárga lap: Andrej Štibrich (62.),
Michal Kučera (74.), Jakub Duch (78.)
– Csölle Márió (54.), Süke Attila (90.).
rozhodca/játékvezető: Zoltán Strečko.
počet divákov/nézőszám: 300.
jányok: Marko Madeja – Marcel Kurejko (89. Maroš Tink), Pavol Hrnčiar,
Andrej Štibrich (62. František Hlinický), Pavel Tomášik, Jakub Duch,
Gombos Adrián (C), Juraj Hronec (66.
Tomáš Lojdl), Jozef Bortňák, Patrik
Macala, Michal Kučera. Ďalší náhradníci/további cserepadosok: Botló
Márió, Tomáš Holík, Michal Masný.
realizačný tím/Szakmai stáb – tréner: Gabriel Lyžica, vedúci mužstva/
csapatvezető: Puss Lajos, masér/
gyúró: Kiss Tibor. Videotechnik/Videótechnikus: Berner László.
2. forduló, 2019. augusztus 11.
Jányok csapata szabadnapos volt, Vága
alakulata ugyanis kilépett a bajnokságból.
3. forduló, 2019. augusztus 18.
jányok–nádSzEG 1:0 (0:0), g.:
Andrej Štibrich (47.). Sárga lap: Michal Kučera (26.), Marcel Kurejko
(29.), Andrej Štibrich (77.) – minden
Jányok. piros lap: Marcel Kurejko
(51.). játékvezető: Peter Pacher. nézőszám: 150.

A Nyugat-szlovákiai Területi Labdarúgó-bajnokság V. ligájának déli csoportjában szereplő jányoki felnőttcsapat a
2019/2020. versenyév őszi idényében összesen 14 mérkőzésen
lépett pályára. Lyžica Gábor edző védencei 7-szer győztek és
ugyancsak 7 ízben vereséget szenvedtek – így a tabella 9. helyén fejezték be az aktuális focimaraton „első félidejét”. A csapat pontjainak száma összesen 21, gólaránya 24:24.

jányok: Marko Madeja – Marcel Kurejko, Pavol Hrnčiar (46. Jakub Duch),
Puss Marián (C), Pavol Tomášik,
Gombos Adrián, Juraj Hronec (46.
Andrej Štibrich), Sánka Gábor (68.
František Hlinický), Jozef Bortňák (74.
Maroš Tink), Patrik Macala, Michal
Kučera. további cserepadosok: Botló
Márió, Tomáš Holík, Dávid Koleda.
Szakmai stáb – edző: Gabriel Lyžica,
csapatvezető: Puss Lajos, gyúró: Kiss
Tibor. Videótechnikus: Berner László.
4. forduló, 2019. augusztus 25.
kiSMáCSéd–jányok 4:3 (2:2),
g.: Peter Blanárik 2 (40., 88.), Sidó Róbert (1.), Ondrej Prístavok (83.) –
Sánka Gábor 2 (23., 43.), Jakub Duch
(70.). Sárga lap: Tomáš Mrva (32.),
Mészáros Márk (61.) – Pavol Hrnčiar

(61.). játékvezető: Rudolf Frič. nézőszám: 200.
jányok: Marko Madeja – Pavol
Hrnčiar, Puss Marián (C), Pavel Tomášik, Gombos Adrián (80. František
Hlinický), Juraj Hronec, Sánka Gábor,
Patrik Macala, Michal Kučera, Jakub
Duch, Andrej Štibrich (75. Jozef Bortňák). további cserepadosok: Botló
Márió, Tomáš Holík, Maroš Tink,
Dávid Koleda, Michal Masný.
Szakmai stáb – edző: Gabriel Lyžica,
csapatvezető: Puss Lajos, gyúró: Kiss
Tibor. Videótechnikus: Katona István.
5. forduló, 2019. augusztus 29.
jányok–kiSudVArnok
2:0
(0:0), g.: Pavol Hrnčiar (75.), Marcel
Kurejko (88.). Sárga lap: Michal Kučera (89.) – Kiss Igor (48.), Lelkes Má-
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tyás (90.). játékvezető: Ahmed Yousry
Helal Ahmed. nézőszám: 150.
jányok: Marko Madeja – Pavol
Hrnčiar (79. Maroš Tink), Puss Marián
(C), Pavel Tomášik, Gombos Adrián,
Juraj Hronec, Sánka Gábor (89. Botló
Márió), Marcel Kurejko, Patrik Macala
(60. Andrej Štibrich), Michal Kučera,
Jakub Duch (70. Jozef Bortňák). további cserepadosok: Tomáš Holík,
Dávid Koleda, Michal Masný.
Szakmai stáb – edző: Gabriel Lyžica,
csapatvezető: Puss Lajos, gyúró: Kiss
Tibor. Videótechnikus: Berner László.

Hamar Péter (63.), Bögi László (64.) –
mindketten Egyházkarcsa. játékvezető: Mário Révay. nézőszám: 100.
jányok: Dávid Koleda – Pavel Tomášik, Puss Marián (C), Juraj Hronec,
Sánka Gábor, Marcel Kurejko, Michal
Kučera, Jakub Duch (76. Botló
Márió), František Hlinický (86. Roland Lukáč), Jozef Bortňák (64. Maroš
Tink), Patrik Macala. további cserepados: Pavol Hrnčiar, Tomáš Holík.
Szakmai stáb – edző: Gabriel Lyžica,
csapatvezető: Puss Lajos, gyúró: Kiss
Tibor. Videótechnikus: Berner László.

6. forduló, 2019. szeptember 8.
VáGpAttA–jányok 4:0 (2:0), g.:
Róbert Valenta 2 (32., 76. – 11 m),
Vladimír Lomen (8.), Martin Barát
(47.). Sárga lap: Adam Bartoň (35.),
Lukáš Matušica (38.) – Andrej Štibrich
(50.), Pavol Hrnčiar (76.). piros lap:
Andrej Štibrich (60.). játékvezető:
Milan Grznár. nézőszám: 1200.
jányok: Marko Madeja (18. Dávid
Koleda) – Pavel Tomášik, Puss Marián
(C), Juraj Hronec, Sánka Gábor, Marcel Kurejko (46. Pavol Hrnčiar), Michal Kučera, Jakub Duch, František
Hlinický (46. Andrej Štibrich), Maroš
Tink (80. Tomáš Holík), Jozef Bortňák
(66. Botló Márió). további cserepados: Roland Lukáč.
Szakmai stáb – edző: Gabriel Lyžica,
csapatvezető: Puss Lajos, gyúró: Kiss
Tibor.

8. forduló, 2019. szeptember 22.
nyárASd–jányok 1:3 (0:1), g.:
Ruslan Nikulin (83.) – Jozef Bortňák
(18.), Patrik Macala (62.), Jakub Duch
(90.). Sárga lap: Krascsenits Szilárd
(61.), Gadavics Bence (90.) – Puss Marián (27.). játékvezető: Ľudovít Janček. nézőszám: 150.
jányok: Dávid Koleda – Pavel Tomášik, Puss Marián (C), Juraj Hronec,
Sánka Gábor (90. Botló Márió), Andrej Štibrich (87. Roland Lukáč), Michal Kučera, Jakub Duch, František
Hlinický (68. Gombos Adrián), Jozef
Bortňák (57. Maroš Tink), Patrik Macala. további cserepados: Tomáš
Holík.
Szakmai stáb – edző: Gabriel Lyžica,
csapatvezető: Puss Lajos, gyúró: Kiss
Tibor.

7. forduló, 2019. szeptember 15.
jányok–EGyházkArCSA 0:1
(0:1), g.: Érsek Ádám (40.). Sárga lap:

9. forduló, 2019. szeptember 29.
jányok–fC Stk 1914 SoMorjA
b 3:1 (2:0), g.: Andrej Štibrich (12.),
Sánka Gábor (38.), Roman Repáň
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(66.) – Mezzei József (61.). Sárga lap:
Sánka Gábor (80.) – Mezzei József
(54.), Nikolas Teru (85.). játékvezető:
Pintér Róbert. nézőszám: 180.
jányok: Dávid Koleda – Pavel Tomášik
(33. Pavol Hrnčiar), Puss Marián (C),
Juraj Hronec (90. Tomáš Holík), Sánka
Gábor (84. František Hlinický), Andrej
Štibrich (89. Botló Márió), Michal Kučera, Jakub Duch (46. Marcel Kurejko), Patrik Macala, Roman Repáň,
Gombos Adrián. további cserepadosok: Roland Lukáč, Marko Madeja.
Szakmai stáb – edző: Gabriel Lyžica,
csapatvezető: Puss Lajos, gyúró: Kiss
Tibor. Videótechnikus: Berner László.
10. forduló, 2019. október 6.
jókA–jányok 0:2 (0:1), g.: Andrej
Štibrich (9.), Jakub Duch (81.). Sárga
lap: Filip Vaktor (60.) – Roland Lukáč
(78.). játékvezető: Martin Švolík. nézőszám: 200.
jányok: Dávid Koleda – Puss Marián
(C), Sánka Gábor (85. František Hlinický), Andrej Štibrich (81. Marcel
Kurejko), Michal Kučera, Jakub Duch
(89. Botló Márió), Patrik Macala,
Roman Repáň (90. Tomáš Holík), Roland Lukáč, Gombos Adrián, Pavol
Hrnčiar. további cserepados: Marko
Madeja.
Szakmai stáb – edző: Gabriel Lyžica,
csapatvezető: Puss Lajos, gyúró: Kiss
Tibor.
11. forduló, 2019. október 13.
jányok–SopornyA 0:3 (0:1), g.:
Maximilián Prešnajder (12.), Matej
Pavlovič (83.), Filip Krajča (90.). Sárga
lap: Andrej Štibrich (43.), Jakub Duch
(51.) – mindketten Jányok. játékvezető: Jozef Sliepka. nézőszám: 100.
jányok: Dávid Koleda – Sánka Gábor,
Andrej Štibrich (71. Maroš Tink), Michal Kučera, Jakub Duch, Roman
Repáň, Roland Lukáč, Gombos Adrián, Pavol Hrnčiar (C), Pavel Tomášik
(54. František Hlinický), Marcel Kurejko (60. Jozef Bortňák). további cserepadosok: Botló Márió, Tomáš
Holík, Marko Madeja.
Szakmai stáb – edző: Gabriel Lyžica,
csapatvezető: Puss Lajos, gyúró: Kiss
Tibor. Videótechnikus: Berner László.

12
12. forduló, 2019. október 20.
nAGyAbony–jányok 2:1 (2:1),
g.: Nenad Šaric (24.), Németh Lajos
(44. – 11 m) – Andrej Štibrich (25.).
Sárga lap: Roland Lukáč (59.), Jozef
Bortňák (62.) – mindketten Jányok.
játékvezető: Milan Grznár. nézőszám: 200.
jányok: Dávid Koleda – Puss Marián
(46. Marcel Kurejko), Sánka Gábor
(44. Jozef Bortňák), Andrej Štibrich
(71. Mariš Tink), Patrik Macala, Juraj
Hronec, Jakub Duch, Roman Repáň,
Gombos Adrián, Pavol Hrnčiar (46.
František Hlinický), Roland Lukáč.
további cserepadosok: Botló Márió,
Tomáš Holík.
Szakmai stáb – edző: Gabriel Lyžica,
csapatvezető: Puss Lajos, gyúró: Kiss
Tibor.
13. forduló, 2019. október 27.
jányok–hodoS 3:1 (1:0), g.:
Roman Repáň (7.), Jakub Duch (51.),
Juraj Hronec (67.) – Lucas Eduardo
Ramos (90.). lap nélkül. játékvezető:
Jozef Opatovský. nézőszám: 150.
jányok: Dávid Koleda – Puss Marián
(65. Pavol Hrnčiar), Sánka Gábor (76.
Jozef Bortňák), Andrej Štibrich, Patrik
Macala, Juraj Hronec, Jakub Duch,
Roman Repáň, Gombos Adrián (17.
František Hlinický), Roland Lukáč
(C), Michal Kučera (76. Botló Márió).
további cserepados: Maroš Tink.
Szakmai stáb – edző: Gabriel Lyžica,
csapatvezető: Puss Lajos, gyúró: Kiss
Tibor. Videótechnikus: Berner László.
14. forduló, 2019. november 3.
jányok–illéSházA 2:1 (2:0), g.:
Andrej Štibrich (12.), Roman Repáň
(28.) – Tibor Popluhár (81. – 11 m).
Sárga lap: Tibor Popluhár (49.), Skuby
Attila (67.) – mindketten Illésháza. játékvezető: Peter Slovák. nézőszám: 150.
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Szakmai stáb – edző: Gabriel Lyžica,
csapatvezető: Puss Lajos, gyúró: Kiss
Tibor. Videótechnikus: Berner László.

jányok: Dávid Koleda – Puss Marián
(C), Sánka Gábor (89. Botló Márió),
Andrej Štibrich (59. Maroš Tink), Patrik Macala, Juraj Hronec (90. Tomáš
Holík), Jakub Duch (87. František Hlinický), Roman Repáň, Gombos Adrián, Roland Lukáč, Pavol Hrnčiar.
további cserepadosok: Marcel Kurejko, Jozef Bortňák, Pavel Tomášik.

15. forduló, 2019. november 10.
CSEnkE–jányok 2:1 (1:0), g.:
Tomáš Marušin (21.), Peter Hornák
(54.) – Pavol Hrnčiar (81. – 11 m).
Sárga lap: Posvancz Patrik (77.), Patrik
Lošonský (80.), Andrássy Norbert
(90.) – Jakub Duch (26.), Roland
Lukáč (56.), Juraj Hronec (59.). játékvezető: Ivan Petránek. nézőszám: 150.
jányok: Dávid Koleda – Andrej Štibrich, Patrik Macala, Juraj Hronec,
Jakub Duch, Roman Repáň, Gombos
Adrián, Roland Lukáč (66. Pavel Tomášik), Pavol Hrnčiar (C), Marcel Kurejko (46. Jozef Bortňák), Michal
Kučera (68. František Hlinický). további cserepadosok: Botló Márió,
Tomáš Holík, Maroš Tink.
Szakmai stáb – edző: Gabriel Lyžica,
csapatvezető: Puss Lajos, gyúró: Kiss
Tibor.
Zostavil/Összeállította: (lv)
Snímky/Fotó: Lelkes Vince
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1. Sopornya
2. Nagyabony
3. Vágpatta
4. Egyházkarcsa
5. Illésháza
6. Somorja B
7. Nyárasd
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