máSoDik éVe a VíruS SzorítáSában

Lég község esztrádcsoportjának fellépése a 2019. évi jányoki falunapon
a tavalyi mélyreható CoViD-válság
után a 2021. esztendő első felének
önkormányzati aktivitásait is a világjárványt okozó koronavírus elleni
„hadviselés” határozta meg.
antigénteSztek napirenDen
Jányok község szervei és apparátusa
ebben az időszakban is kiemelt feladataként kezelték a COVID-tesztek szükség szerinti elvégzését. Az eljárások
során szorosan együttműködtünk – és

jelenleg is azt tesszük – a központi és
regionális válságstábokkal, az illetékes
egészségügyi szervezetekkel és a sok-sok
helyi önkéntessel. A szűrések harmonogramját és eredményét külön táblázatba foglaltuk össze. (Lapunk 4. oldalán – A szerk. megj.)
az önkormányzat a helyén Van
Községi képviselőtestületünk a nehéz
körülmények ellenére folytonosan végezte törvényből eredő munkáját.

Lelkes Vince felvétele

Az első félévben három ülést tartott. Jóváhagyta a község 2021. évre szóló
költségvetését, illetve a 2020. évi zárszámadást. A hulladékgazdálkodás
tárgyköréből új kötelezőérvényű rendeletet dolgozott ki. Megjegyzem, a hulladékgázdálkodás témája állandó
jelleggel terítéken van működésünkben, egyfajta korparancsként, hogy
mindenki elégedett legyen a környezetvédelem szakaszán tapasztalható állapoFolytatás a 2. oldalon

Spoluobčania, zaočkujme Sa!
Jediný spôsob, ako sa vrátiť do normálu, je dať sa zaočkovať. Vakcína je vhodná aj pre chronicky chorých a pre starších
ľudí. Vakcína je bezpečná. Vakcína je potrebná. Vakcína je účinná! Chráňte seba aj svojich blízkych. Medicína dnes
nepozná liek, ktorý by COVID-19 zlikvidoval. Vírus dokážeme prekonať len vakcínou. Len na Slovensku môže preočkovanie väčšiny populácie potenciálne ušetriť tisíce životov. Odpovede na vaše otázky nájdete na
www.zaockujemSa.sk.
(–)
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máSoDik éVe a VíruS SzorítáSában
Befejezés az 1. oldalról
tokkal. Napirenden volt és van a járdák
javítása a fő utcákon, a helyi kommunikációk kátyúzása. Közeli teendőink
egyike a felsőjányoki halottasház rekonstrukciója – a megépítendő új árnyékoló tervdokumentációja elkészült,
az építkezési engedély is a kezünkben
van. Április 17-én a Föld napja alkalmából a társadalmi szervezetek faültetést, tavaszi nagytakarítást végeztek a
község területén. A covidos kényszerszünet után beindult a focimaraton,
felnőtt csapatunk továbbra is a nyugatszlovákiai V. liga déli csoportjának szereplője maradt.
máSoDik hely a tűzoltóVerSenyen
Az Egyházgellében június 13-án megtartott körzeti tűzoltóversenyen alsójányoki
lánglovagjaink az előkelő 2. helyezést
érték el. Gratulálunk a fiúknak!
A közelgő falunapot az önkormányzat hagyományosan a helyi társadalmi
szervezetek aktív támogatásával rendezi
meg: a sport-, a Csemadok-, a két Vöröskereszt-, a tűzoltó- és a vadászszervezettel (PS Janíky), továbbá az öregfiú
focisták gárdájával.

Lelkes Viktória pszichológus előadása
a helyi kultúrházban 2019-ben
Lelkes Vince felvétele

meghíVó a falunapra
Amennyiben a COVID-helyzet engedi, községünkben augusztus 20-án és
21-én tartjuk meg a hagyományos falunapot. Úgy mint a korábbi esztendőkben, az idén is színes műsorkínálat
várja az érdeklődő közönséget.

Az első napon az Európai Unió működéséről és struktúráiról hangzanak el
előadások és koreferátumok a helyi kultúrházban, s röviden bemutatkoznak a
külföldről érkező baráti települések.
Vendégeket várunk ugyanis Jányokra –
Csehországból, Magyarországról, Szerbiából és Szlovéniából. Szándékaink
szerint a küldöttségek találkozása elsősorban a partnerkapcsolatok erősítését
kívánja szolgálni. De nem csak a települési önkormányzatok, hanem a tűzoltó-, a sport- és a kulturális szervezetek
tagjai közötti együttműködés elmélyítését is célul tűztük ki a nemzetközi
projekten belül.
Másnap gyermekműsorok, interaktív
játékok várják a legapróbbakat és szüleiket a faluközpontba. A jelentkező
csapatok gulyásfőző-versenyen mérettethetik meg szakácstudományukat.
A színpadi produkciók a délutáni órákban indulnak, és az esti órákig tartanak.
A szervezők nevében mindenkit szeretettel meghívok a kétnapos programterv rendezvényeire.
Berner Lajos,
a község polgármestere

Záverečný účet obce Za rok 2020 bol schválený
Hlavnou činnosťou orgánov územnej samosprávy obce Janíky
bola aj v uplynulom roku starostlivosť o všestranný rozvoj a potreby obyvateľov. V rámci plnenia úloh sa zabezpečovali verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom,
udržiavanie čistoty verejných priestranstiev a údržba verejnej zelene. Dôležitým úsekom pôsobenia orgánov bolo takisto usmerňovanie celkovej ekonomickej činnosti obce, vrátane
rozpočtového hospodárenia.
Zostavenie i schválenie záverečného účtu sú pre obce stanovené
zákonom číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. Verejná diskusia k záverečnému účtu obce za rok 2020 začala uverejnením materiálu
na informačnej tabuli obce dňa 11. júna 2021, správa bola potom
prerokovaná a schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
29. júna 2021.

hlavné parametre záverečného účtu:
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:

436 314 eur
437 710 eur

Záporný prebytok bol spôsobený tým, že do
31. decembra 2020 neboli kompetentnými
zložkami preplatené výdavky obce vynaložené
na testovanie COVID-19 vo výške 3 019 eur.
Lajos Berner
starosta obce
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vakcinácia proti ochoreniu coviD-19
Očkovanie predstavuje nielen ochranu
jednotlivca, ktorý je očkovaný, ale aj
kolektívnu ochranu okolia a celej spoločnosti. Vírus vieme poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou. Preočkovanie
väčšiny populácie môže len na Slovensku ušetriť tisíce životov. Očkovaním odbremeníme nemocnice od
tisícov hospitalizovaných ľudí na
COVID-19. Predídeme množstvu prípadov dlhodobých následkov po prekonaní ochorenia.
Samotný vek nie je dôvodom sa
nedať očkovať. Zaočkovanie môže
chrániť pred nákazou, aj ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Odporúčame prekonzultovať váš stav
s lekárom, ktorý posúdí či výrazné benefity očkovania sú aj vo vašom prípade v prevahe nad rizikami.
Pred očkovaním sa vždy musíte naprv
zaregistrovať – online formulárom alebo
telefonicky. Informácie o vakcinačných
centrách vo vašom okolí, ako aj možnosti registrácie zistíte na webovej
stránke: www.korona.gov.sk; cez infolinku na čísle: 0800 174 174. Infolinka
je k dispozícii denne od 8:00 do 20:00
hod.
V prípade, že sa zo závažných dôvodov nemôžete dostaviť na podanie vakcíny, preobnajte sa na iný termín.
Očkovanie je dvojdávkové. Absolvujte
obe plánované dávky. Bezplatným očkovaním ochránime seba, svoju rodinu

a celú spoločnosť! Všetko o očkovaní
na www.slovenskoproticovidu.sk.
Po očkovaní sa môžu prejaviť vedľajšie účinky, ktoré sú znakom toho, že
vakcína funguje a váš imunitný systém
na ňu reaguje.
Frekvencia výskytu vedľajších účinkov
po očkovaní sa mierne líši pri jednotlivých vakcínach, ale vo všeobecnosti sa
môže jednať najmä o niektoré z týchto
vedľajších účinkov: bolesť a opuch v

mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, bolesť svalov a kĺbov, triaška, horúčka, zimnica, nevoľnosť, zväčšené lymfatické
uzliny, nespavosť, svrbenie v mieste vpichu.
Tieto vedľajšie účinky pominú do
niekoľkých dní a je možné ich zmierniť
použitím bežných liekov ako paracetamol alebo ibuprofen.
(Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky)

poZor na požiare!
Desať okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru vyhlásilo
v súvislosti s pretrvávajúcimi horúčavami čas zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiarov v prírodnom prostredí.
Platí v okresoch Bratislava, Pezinok,
Trnava, Dunajská Streda, Galanta,
Skalica, Levice, Žilina, Čadca a Vranov nad Topľou.

V tejto súvislosti platí viacero zákazov, pričom pri ich porušení hrozí pokuta až do výšky 16 596 eur, fyzickej
osobe môže byť pri previnení uložená
pokuta do výšky 331 eur.
V oblastiach, kde je vyhlásený čas
zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiarov v prírodnom prostredí, je
zakázané fajčiť a odhadzovať horiace
alebo tlejúce predmety, používať

otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov,
stromov, či spaľovať horľavé látky na
lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich
ochrannom pásme.
(–)
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a teSzteléS zökkenőmenteS Volt
jányok községben a Covid-19-es szűréseket a 2021-es év első felében is
a helyi lakosság igényeihez alakítva
folytattuk.
Polgártársainknak köszönjük a fegyelmezett hozzáállást, a sok-sok türelmet.
Külön köszönet jár a helyi stáb tagjainak, akik a hétvégeiket áldozták föl lakosságunk szolgálatára. Névsoruk
a következő:
egészégügyi személyzet:
MUDr. Horváth Balogh Mária, Pollák
Mária.
administráció:
Mészáros Judit, Mészáros Diana, Horváth Dávid, Csenkey Gábor.
az önkéntes tűzoltó testület tagjai:
Nagy Attila, Nagy István, Nagy Péter,
Kiss Norbert, Kiss Attila, Skurák Károly, Skurák Zsolt, Skurák Csaba, Hurtony István, Mészáros rudolf, Sill
róbert.

TÁBLÁZAT A COVID-SZűréSEKrőL
1. forduló:
2. forduló:
3. forduló:
4. forduló:
5. forduló:
6. forduló:
7. forduló:
8. forduló:
9. forduló:
10. forduló:
11. forduló:
12. forduló:
13. forduló:
14. forduló:
15. forduló:
16–18. forduló:
19. forduló:

2021. január 22–23.,
2021. január 30.,
2021. február 7.,
2021. február 13.,
2021. február 20.,
2021. február 27.,
2021. március 6.,
2021. március 13.,
2021. március 20.,
2021. március 27.,
2021. április 3.,
2021. április 10.,
2021. április 17.,
2021. április 24.,
2021. május 1.,
nem voltak szűrések
2021. május 30.,

Nem utolsó sorban köszönjük minden
támogatónak, hogy hozzájárultak az elkerülhetetlen járványvédelmi feladatok
elvégzéséhez.
Berner Lajos,
Jányok község polgármestere

451 teszt, 2 pozitív
468/1
362/4
421/2
413/2
426/2
424/0
443/3
447/1
451/3
430/2
406/0
392/0
363/0
307/0
141/0

Lelkes Vince felvételei
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SikereS Volt a 2021. éVi népSzámláláS
Szlovákiában 10 évente tartanak
népszámlálást. a 2021. évben lezajlott összeírások koncepciója alapjaiban eltért a korábbiaktól. az idei
ugyanis teljes mértékben elektronikus módon történt. a korábbi évtizedekből ismert papíralapú kérdőívet az illetékes szervek ezúttal nem
alkalmazták.
A népszámlálás (pontosabban személy-,
ház- és lakásösszeírás) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 223/2019. Tt.
számú törvény, ill. annak módosításai
szerint történt egységesen az egész ország területén: https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/2
23/20190901).
A szlovák kormány döntése értelmében a 2021-es népszámlálás az eredetileg
tervezettel szemben három szakaszban
valósult meg. A változtatást a járványhelyzet indokolta, hiszen a személyes
kapcsolatokat a lehetséges minimálisra
kellett korlátozni. Különösen az idősek
esetében volt fontos, hogy elkerüljék a
más emberekkel, így a népszámlálási aszszisztensekkel való találkozást is.
Az első szakaszban, melynek kijelölt
időtartama 2020. június 1-jétől 2021.
február 12-ig tartott, a házakat és a lakásokat írták össze.
A második szakasz február 15. és
március 31. között zajlott. Ennek lényege az volt, hogy a kérdőíveket kizárólag online lehetett kitölteni,
mégpedig a scitanie.sk honlapon. A felületre a személyi szám (rodné číslo)
megadásával tudtunk belépni, s az
egész kitöltés mindössze néhány percet
vett igénybe. Az internet világában kevésbé otthonosan mozgó családtagoknak és barátoknak a hozzátartozók
segítettek.
Az űrlapon kitöltendő adatok a népszámlálás eszmei időpontjára, a 2020.
december 31-éről 2021. január 1-jére
vonatkozó éjfélre kellett hogy vonatkozzanak!
A népszámlálási törvény értelmében
a népszámlálási kérdőívet az ország
minden lakosa köteles volt kitölteni!

A népszámlálás szempontjából lakosnak számít mindenki, akinek Szlovákiában állandó vagy átmeneti lakhelye,
esetleg megtűrt státuszúként tartózkodási engedélye van. Lakos továbbá az
európai uniós állampolgár, ha a szokásos tártózkodási helye a Szlovák Köztársaság területén van.
A népszámlálás a kiskorúakra is vonatkozik, az ő nevükben azonban a szülők vagy a törvényes képviselő töltötte
ki a népszámlálási kérdőívet.
Az állampolgárság nem azonos a
nemzetiséggel. Attól, hogy valaki Szlovákia állampolgára, még lehet más
nemzetiségű. Aki tehát vegyes családból
származik, vagy ilyen környezetben él,
a 2021-es szlovákiai lakossági, ház- és
lakásösszeírás során lehetősége volt a
kérdőíven két nemzetiséget feltüntetni:
megadta nemzetiségét, mellette pedig
egy másikat is megjelölhetett. További
tájékoztatáshoz a www.narodnostnemensiny.gov.sk, a www.scitanie.sk és a
www.nepszamlalas.sk oldalakon jutott.

A harmadik szakasz időintervalluma
április 1. és június 13. között volt.
Ez esetben azok kerültek középpontba,
akiknek a kitöltéshez hivatalos segítségre volt szükségük. A segítségnyújtásnak két módja volt: a településeken
létesített úgynevezett kapcsolati pontokon lehetett jelentkezni, illetve külön
kérésre az otthonokba is kiérkeztek a
népszámlálási asszisztensek, hogy személyesen nyújtsanak segítséget.
A Statisztikai Hivatal az összes szükséges tájékoztatást egy helyen tette
közzé a www.scitanie.sk weboldalon.
Azok, akik inkább a gyors és rövidebb
információkat kedvelik, ellátogathattak
a SOBD 2021 Facebook-oldalra, az Istagram-profilra és a YouTube-csatornára, ahol minden témával kapcsolatos
videót megtaláltak.
A községek a weboldalukon, a helyi
hangoshíradóban és nyomtatott formában is tájékoztatták a lakosságot az öszszeírásokról.
(–)

S č í ta n i e oby vat eľo v

6

2021/1

Sčítanie obyVateľoV prebehlo úSpešne
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa
koná každých 10 rokov. V roku 2021
sa realizovalo v mesiacoch februármarec. Pre sčítanie obyvateľov, domov
a bytov je prijatý osobitný zákon Nr
Sr č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/2
23/20190901.
rozhodujúcim okamihom sčítania
bola polnoc z 31. 12. 2020 na 1. 1.
2021. Samotné sčítanie sa vykonalo
v troch časových úsekoch:
(1.)
od 1. 6. 2020 do 12. 2. 2021 prebehlo
sčítanie domov a bytov,
(2.)
od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 prebehlo sčítanie obyvateľov,
(3.)
vzhľadom na pandemickú situáciu termín asistovaného sčítania bol v zmysle
novely dotknutého zákona posunutý,
sčítanie začalo dňom 1. 4. 2021
a trvalo do 13. 6. 2021.
V rámci sčítania sa zisťovali údaje o
obyvateľoch Sr (tými sú podľa ods. 3
písm. A/ vyššie citovaného zákona:

Prečítali sme:

(1.)
štátny občan Slovenskej republiky s
trvalým pobytom alebo prechodným
pobytom na území Slovenskej republiky,
(2.)
občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území Slovenskej republiky,
ktorý nie je osobou podľa prvého
bodu,
(3.)
štátny príslušník tretej krajiny s trvalým
pobytom, prechodným pobytom alebo
tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a
imunity na území Slovenskej republiky
podľa medzinárodného práva. (Zákon

ako rozhodujúce kritérium používa
pobyt, nie občianstvo.)
Sčítanie obyvateľov bolo plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné.
Obyvatelia sa sčítali sami, v pohodlí
domova a bezpečne, prostredníctvom
elektronického formulára, ktorý našli
na www.scitanie.sk. Vyplnenie elektronického formuláru nezabralo viac ako
10 minút. Na sčítanie postačil mobil,
tablet, notebook alebo PC.
Ak sa obyvateľ nemomol alebo nevedel sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti
sčítať sa mohol využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď sám navštívil kontaktné miesto zriadené obcou,
kde ho sčítal stacionárny asistent alebo
mohol telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívil
doma a sčítal ho.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili sčítania sami, resp. o asistenciu požiadali pracovníkov obecného úradu.
Posledne menovaným vďaka za odvedenú prácu.
Štatistický úrad Slovenskej republiky
plánuje prvé celoštátne výsledky zverejniť koncom roka 2021.
(–)

pri guláši v pohoDe

blatná na ostrove – V sobotu 22.
mája [2010] sa v areáli futbalového
štadióna uskutočnila súťaž vo varení
gulášu s medzinárodnou účasťou.
Podujatie zorganizovala miestna TJ
Dynamo na čele s jej predsedom Ondrejom Szalayom. O jedenástej hodine predpoludní zapálilo pod
kotlíkmi ohne šestnásť súťažných
tímov, a keďže druh a typ použitého
mäsa bol ponechaný na ľubovôľu súťažiacich, doďaleka rozvonievala nie-

len hovädzina, ale i bravčovina či divina. Prísna päťčlenná odborná porota, na čele ktorej stál lekár Ivan
Kaprálik, po dlhom a neľahkom rozhodovaní vyhlásila za víťaza družstvo
Švejk z Dunajskej Sdtredy, ktoré komandoval Sándor Szelle, druhé
miesto si vyvarilo domáce TJ Dynamo vedené Istvánom Gavlíderom,
na tretiu priečku dosiahol tím 18–
HÍD z Janíkov s kapitánom Lajosom
Bernerom. Špeciálnu cenu – Pohár
starostky obce Terézie Földváryovej –

si prevzal a následne odviezol do
Győru sympatický vedúci maďarského tímu István Losonczi. Ako to
už pri takýchto súťažiach býva, víťazmi sa vo veľmi príjemnom jarnom
počasí stali všetci, veď v prvom rade
sa jedná o zábavu, pocit pohody
a stretnutie priateľov.
(elba)
(Žitný ostrov, ročník 50., číslo 21.,
25. mája 2010, strana 11.)
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jányokot DolgoS emberek lakják
a 62 éves kemény zoltán büszkén vallja: eredeti bústeleki családból
származik. édesanyja Csenkéről jött férjhez a faluba. ikertestvére,
zsuzsa bústeleken él. fiatal korában huzamosabb ideig külföldön
dolgozott. lokálpatrióta, közösségi beállítottságú. ember- és helyismeretét képviselői munkájában is kiválóan alkalmazni tudja. Vele beszélgettünk.

cöt évig dolgoztam ott, ahol kitanultam. Idehaza ipari parkokat, víz- és csatornavezetéket építettünk, utakat
aszfaltoztunk. Közben kétéves tényleges
katonai szolgálatamot is letöltöttem
Domažlicén.

képviselő úr, önt mint izzig-vérig jányoki embert, személy szerint hogyan érintette a covid-járvány miatti
bezártság?
Úgy mint a legtöbb polgártársamat.
Visszafogodtan éltem meg, és mindennapjaimban igyekeztem betartani
a helyi és az általános járványvédelmi
szabályokat. Közben persze fájt a lelkemnek, hogy még csak a szűkebb
baráti körömbe sem járhattam el. A
karantén különösebb lelki problémákat mégsem okozott nekem, hiszen az
1980-as években sokáig külföldön,
történetesen Irakban, illetve Ukrajnában dolgoztam, az ottani meglehetősen szigorú körülmények igencsak
megtanítottak a rendre, a visszafogottságra.

kedvenc sportágát, a focit, mikor
volt ideje űzni szabadidejében?
A szervezett focit 15 évesen Nagymagyaron az iskolacsapatban kezdtem művelni. Az első edzőm Horony Vendel
volt. Jányokon aztán 1976-ban megtörtént a klub újjáalakítása, én is csatlakoztam a kezdeményezőkhöz, és azóta
tulajdonképpen megszakítás nélkül
húzzuk a szekeret a fiúkkal együtt. Persze már csupán a pálya széléről, esetleg
az öregfiúk között, de főleg vezetőségi
tagként. Talán érdemes volna összegezni
hosszúéves ismereteinket, tapasztalatainkat, papírra vetni mindent, ami
örökre elmúlik, elfelejtődik. Például azt,
hogy kik voltak annak – a most már
történelminek mondható – korszaknak
a húzó emberei, kik a játékosai, edzői,
vezetői, támogatói... Hirtelen a követ-

mit dolgozott irakban?
A pozsonyi vízgazdálkodási építővállatt, a Vodohospodárske stavby alkalmazottjaiként főleg csatornarendszereket, utakat építettünk, továbbá sivatagi területek termővé tevésén fáradoztunk. Bagdadtól cca 30 kilométernyi
távolságban, gyakran 55 Celzius fokos
melegben, két műszakban. Négyszázan
laktunk együtt az építőtáborban 26 hónapon át, háromágyas szobákban, így
hát volt módom megszokni a bezártságot, az alkalmazkodást, a fegyelmet.
Huszonöt éves voltam akkor. Később
Ukrajnában is lehúztam 18 hónapot.
és belföldön?
Szlovákiában szinte mindenütt megfordultam a cégemmel. Összesen harmin-

8

Képviselők galériája

2021/1

kező sporttársak neve jut az eszembe:
Valentin István, Mikóczi Jenő, radics
Gusztáv, Macsicza László, Macsicza József, Nagy Péter, Nagy Ferenc, rigó
János, Mikóczi Zoltán, Horváth Sándor, Méry Zoltán, Méry László, Filkász
Ferenc, Filkász Gyula, Tánczos Sándor,
Berner Lajos, Varjú Ferenc. Elnézést
kérek a többiektől, akik rögtönzött leltáramból kimaradtak...
évekig futballoztak, aztán egyszercsak azt vették észre, hogy önökből
lettek az öregfiúk?
Az öregfiúk klubját 1990-ben alapítottuk meg, és, bizony, jól belelendültünk.
Volt olyan versenyév, hogy 25 meccset
is lejátszottunk. Bajnokságokba ugyan
nem neveztünk be, hobbi szinten kergettük a bőrt. Meg bálokat, gyermeknapokat, kupatalálkozókat rendeztünk,
és sokszor kivettük részünket az ún. társadalmi munkából a falu területén,
a focipálya környékén. én magam 24
esztendőn át az elnöke is voltam ennek
a társaságnak.

és a mai napig a felnőtt csapat körüli
teendőkből is nagyban kiveszi részét
a nyugat-szlovákiai kerületi bajnokság V. ligájában.
A felnötteknél az 1990-es évektől kezdődően vagyok vezetőségi tag Berner
Lajos, Puss Lajos és mások társaságá-

ban. Ez az időszak a jányoki labdarúgás
fényes fejezetei közé tartozik. Labdarúgóink, vezetőink, edzőink, szurkolóink
sokat fáradoztak annak érdekében,
hogy klubunkat és községünket ismertté tegyék a széles megyében.
az ön aktivitásait, hasznos tevékenységét a falubeliek talán a sporton keresztül is jól fölmérték, hiszen immár
több alkalommal a helyi képviselőtestület tagjává választották.
Először 1990-ben szavaztak nekem bizalmat a falumbeliek, s kivéve a 2014–
2018-as időszakot, szinte folytonosan
részt vállalok a helyi szintű döntéshozatalból. Azóta jöttem rá, hogy a képviselői munka, bizony, rendkívül
összetett és felelősségteljes. Nem mindegy ugyanis, mi mellett vagy ellen ágál
az ember, mikor mire teszi föl kezét a
szavazáskor. Jányokot nagyon dolgos
emberek lakják. Sokan és szívesen mozdulnak a hívó szóra. A testületen belül
egyetértésben működünk, a három
alsói és a négy felsői képviselő egy
irányba húzza a falu szekerét. Szoros a
kapcsolatunk a vadászokkal, a Vöröskereszttel, a tűzoltókkal, a csemadokosokkal, a nyugdíjasokkal. Az összefogás
eredménye, úgy hiszem, a település
infrastrukturális és közösségi fejlődésén
is megmutatkozik.
Beszélgetett: Lelkes Vince
A szerző felvételei
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legfőbb ideje volt körülnézni
magam körül, elhessegetni tudatomból a napirenden sulykolt politikai majomparádét, mely már
hónapok óta árnyékolja a világjárvány által egyébként is sötétre borult mindennapjainkat.
Felütve a Vasárnapot, csak meglódult a
fantáziám, ez igen, az egymásnak hűséget esküvők, a felmenőink, és a maga
idején mi is esküdtünk erre-arra. Jómagam sem vagyok kivétel az eskütevésben, amit komolyan is vettem,
napjainkig kivételesek az emlékeim.
Az pedig úgy esett, találtam egy lányt,
aki szerintem megért egy életet, talán
még valamivel többet is. Így kezdődött
a legragyogóbb érzésektől vezérelt kapcsolat, és ment minden a maga medrében. Hogy komolyra fordult a dolog,
elhatároztuk a gyűrűk megvásárlását.
Előtte természetesen voltak holmi édes
tervezgetésekbe foglalt kitérők, úgy,
mint a majdani építkezési telek helyének megválasztása, a ház, a mi házunk
minden igényt kielégítő milyensége –
nem egy házhoz bekopogtunk és bebocsájtást nyertünk a belső tér szemrevételezésére. Végül mégis egyszerűbbnek
tűnt Béla unokatestvérem építész szakértelmére, rajzaira hagyatkozni. Szóval,
így érkeztünk a nagy esemény, a gyűrűvásárlás napjához. Zsebre raktam kéthavi fizetésem, ami kitett vagy
tizenegyezer koronát, a hetvenes évek
közepén az meglehetős összegnek számított, és ünnepi hangulatban indultunk az akkor Pozsonyban található öt
ékszerüzlet meglátogatására. Túl is estünk hamar a kínálat feltérképezésén,

nagyon szerény volt a választék. A döntést természetesen a páromra bíztam,
de az ő igényei meg sem közelítették a
zsebemben lapuló összeg teherbírását,
hát belekontárkodtam a vásárlásba.
Visszatértünk egy Avion közeli boltba,
ahol az elárusítónő megmosolyogta
visszaérkezésünket, a mosolya viszont
azonnal hervadt, amikor nagyítóüveget
kértem néhány arra érdemesített gyűrű
megtekintéséhez. – A vásárló nagyítót
kér – adta tovább az óhajt. Az üveggel
egy koros hölgy jött a hátulsó traktusból, egy hozzáértő ékszerész, öröm volt
vele eszmét cserélni. – Ha tanácsolhatom, kicsivel lazább méretet válasszon
– mondta az arajelöltnek, és nyilván jól
tudta, miért. Üzletelésünk alatt megtelt
a bolt bámész kíváncsiakkal, az a hölgy
nagyon menyasszonypárti volt, mert
ott a tanúk előtt még a nászutat is meg
kellett ígérnem, esküt szerencsére nem
szorgalmazott, a vásár megköttetett.
Utána kitűztük az eljegyzés napját, akkoriban nagyon akkurátusan történtek
az ilyen dolgok, természetesen a lánykérésnek is bele kellett férnie a nagy
napba. Következett a zenekar felfogadása, abban az időben a szomszéd
Nagymagyarról három jónevű banda
húzott a lakodalmakon. Bort Modorban kerestünk egy borgazdákkal ismeretséget tartó, kisbusszal rendelkező
szomszéd közvetítésével. Száz vendég
részére kettőszázötven literről volt szó,
az ár csinos bevételt jelentett a borásznak, és mondhatom, a java borából kínált, étellel, itallal is megvendégelt
betyárosan, pedig hatan mentünk bort
kóstolni. Jómagam borszakértelme
nem nagyon terjedt túl a fehér- és vö-

rösbor megkülönböztetésén – majd a
vendégek megisszák, gondoltam –, de
a fuvarosunk résen volt nagyon. – Fizetsz érte, csak a javából válassz! részrehajlás nélkül mondhatom, kevés
lakodalomban ittak a vendégek hasonló
minőséget, mint a miénkben, mert eljött a nagy nap, esküt tettünk a vereknyei templomban, és nem húzott az
élet olyan nótát, hogy a fogadalom halványult volna. Pedig a kezdet kezdetén
teljes fél óra hosszat álltunk az oltár
előtt, mögöttünk az egyre hangosabban
türelmetlenkedő násznéppel, és az atya
sehol! Ma is emlékszem érkezésekor verítékben fürdő arcára, bocsánatkérésére, megilletődött helyfoglalásunkra az
asztalfőn a leveles szín alatt, mert azt is
állítottunk. A jópofa vőfély kétértelmű,
sőt néha nagyon is egyetértelmű adomákkal szórakoztatta a násznépet, miközben a jó bor mellé az Aja bandája
reggelig húzta, szinte megállás nélkül
dalolt és táncolt a vendégsereg. Nem
kevésbé emlékezetes a délelőttökbe
torkolló mulatásunk végeztével alaposan rám ijesztő apósom könnyáztatta
arca! – Elviszik a Marikát! – sírta. Nem,
nem vittük el, akkor indultunk együtt
a közösen választott úton. és állítom,
aki kihagyja ezt a fiatalkori lángolást,
elmulasztja élete kiteljesedésének legszebb lehetőségét.
Hát, ilyen és hasonló emlékeket ébresztett bennem a Vasárnap 12. száma.
Gazdag József, Jányok
(Vasárnap, 54. évfolyam, 16. szám,
2021. április 20., 47. oldal)
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Jányoki foci a Járvány iDeJén
a koronavírus-járvány miatt kurtára sikeredett a nyugatszlovákiai V. liga déli csoportjának labdarúgó-bajnoksága.
a 2020. naptári év őszi idényének 10. fordulójával, október hónap közepén ugyanis megszakadtak a hivatalos
küzdelmek a pályákon. a klubcsapatok beszüntették még
az edzéseket is. Csak miután javult a járványügyi helyzet,
s a hatóságok a tilalmakat részben feloldották, indulhatott
el újból a kerületi amatőr labdarúgás. a futballmérkőzéseken csak negatív teszttel lehettt résztvenni – játékosnak,
ereDmények:
11. forduló, 2021. május 30.
kisudvarnok–šoporňa 4:3 (1:0), g.:
ravasz (10., 60.), Mészáros (58.), Nagy
(63.) – Jánošík (75.), Vörös (82. – 11
m, 90.). illésháza–nádszeg 1:2 (0:0),
g.: Németh (52.) – Kiss (61. – 11 m,
69.). Somorja b–bős 2:5 (2:3), g.:
Ambrus (2.), Borčin (16.) – Zsigmond
(36., 56., 73.), Tóth (43.), Bujka (44.).
(90.). Csenke–lég 2:4 (1:2), g.: Marušin (70.), Sedlák (38.) – Fekete Z.
(3., 20.), Mátis (64., 90. – 11 m). kismácséd–egyházkarcsa 3:0 (1:0), g.:
Husár (24.), Hindák (63.), Molnár
(86.). nyárasd–hidaskürt 1:2 (0:2),
g.: rózsa (88.) – Buchel (8.), Cservenka (16.). nagyabony–hodos 2:0
(1:0), g.: Sátor (40.), Németh L. (77.).
jányok–jóka 0:1 (0:0), g.: Huszár
Dávid (90.).

vezetőnek, szurkolónak egyaránt. a nézők számát a sportszövetség szervei limitálták. ugyanakkor arról is döntöttek, hogy bajnokot – rendhagyó módon – fél távnál
avatnak, kieső pedig nem lesz. a csapatok a 2021/22-es
idényben aztán abban a bajnoki mezőnyben folytathatják
szereplésüket, ahol tavaly augusztusban kezdték.
Summa summarum: a hosszúra sikeredett kényszerpihenő után május végén a 11. forduló párharcai következtek. a tavaszi idény mérkőzéseit törölték.

12. forduló, 2021. június 6.
Sopornya–nyárasd 2:0 (1:0), g.: Jánošík (13.), Prešnajder (54.). bős–hodos
11:1 (5:0), g.: Zsigmond (12., 19.,
35.), Méry (37., 72.), Bujka (38.), Tóth
László (53., 69.), Minčič (60.), Tóth
Attila (64., 77.) – Garaj (75.). egyházkarcsa–kisudvarnok 1:1 (0:1), g.:
Bögi (83.) – Méhes (42.). lég–kismácséd 0:1 (0:1), g.: Hindák (81.). nádszeg–Csenke 3:0 – játék nélkül (a
vendégcsapat nem utazott el a mérkőzésre). jóka–illésháza 1:2 (1:2), g.: Olšinský (29.) – Németh (18.), Farkas
(42.). hidaskürt–nagyabony 2:2
(0:2), g.: Buchel (51., 63. – mindkettő
11 m) – Bazsó 14., Németh L. (18. –
11 m). fC Stk 1914 Somorja b–
jányok 1:0 (0:0), g.: Vass (68.).
13. forduló, 2021. június 13.
illésháza–fC Stk 1914 Somorja b
0:0. Csenke–Jóka 3:0 (1:0), g.: Maru-

šin (44., 62. – 11 m), Sedlák (82.).
kismácséd–nádszeg 2:1 (1:0), g.:
Hindák (18.), Vašíček (90.) – Lenárt
(84.). kisudvarnok–lég 2:1 (1:1), g.:
Ollári (21.), Nagy (50.) – Süke (40. –
11 m). nyárasd–egyházkarcsa 3:0
(1:0), g.: Labuda (12., 74., 78.).
hodos–hidaskürt 1:2 (0:1), g.:
Kayembe (65.) – Gála (39.), Nestorik
(85. – 11 m). nagyabony–Sopornya
1:1 (0:1), g.: Németh L. (90.) – Jánošík
(6.). jányok–bőS 0:5 (0:3), g.: Bartal (21.), Minčič (38., 75.), Tóth (41.,
55.).
14. forduló, 2021. június 20.
bős–hidaskürt 5:0 (5:0), g.: Zsigmond (5., 34.), Minčič (9.), Paulík
(28.), Méry (36.). šoporňa–hodos
3:0 – játék nélkül (a vendégek nem léptek pályára). lég–nyárasd 3:0 – játék
nélkül (a vendégek nem léptek pályára). nádszeg–kisudvarnok 3:0 –
játék nélkül (a vendégek nem léptek
pályára). jóka–kismácséd 3:2 (2:1),
g.: Kristóf (16.), Huszár Dávid (23. –
11 m), Nagy (49.) – Hindák (14., 55.
– 11 m). fC Stk 1914 Somorja b–
Csenke 3:2 (1:2), g.: Csölle (44.), Borčin (65., 78.) – Marušin (31. – 11 m),
Mikóczi (39.). egyházkarcsa–nagyabony 0:1 (0:0), g.: Kürti (68.). illéSháza–jányok 3:1 (2:0), g.:
Vilhan (4.), Havlík (10.), Marič (84.)
– Tink (48.).
15. forduló, 2021. június 27.
illésháza–bős 0:3 – játék nélkül (a hazaiak nem léptek pályára). kismácséd–
fC Stk 1914 Somorja b 3:1 (1:0),
g.: Hindák (34., 76.), Kukučka (90.),
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ill. Červenák (86.). kisudvarnok–
jóka 1:4 (1:2), g.: Vass (35.), ill. Chudík (19.), Nagy (32., 76.), Burian
(78.). nyárasd–nádszeg 1:4 (0:1), g.:
Nikulin (71.), ill. Polák (31.), Juhos
(82., 84.), rajkovics (86. – öngól).
hodos–egyházkarcsa 2:8 (1:0), g.:

S p o r t

Kayembe (20., 66.), ill. Kállai (52., 55.,
85.), Pónya (67.), Kása (73.), Bögi
(75.), Hervay (80.), Pinte Attila (90.).
hidaskürt–Sopornya 3:0 – játék nélkül (a vendégek nem léptek pályára),
nagyabony–lég 1:1 (1:0), g.: Bazsó
(24. – 11 m), ill. Dékány (66.).
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CSenke–jányok 3:1 (0:1), g.:
Sedlák (48.), Partl (56., 87.), ill. Macala (5.).
Összeállította: (lv)
Lelkes Vince felvételei a Jányok–Jóka
mérkőzésen készültek
Végeredmény

1. Bős
2. Nádszeg
3. Kismácséd
4. Hidaskürt
5. Sopornya
6. Nagyabony
7. Csenke
8. Illésháza
9. Jóka
10. Lég
11. Egyházkarcsa
12. Nyárasd
13. Kisudvarnok
14. Somorja B
15. JÁNYOK
16. Hodos

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

11
11
10
8
8
7
8
6
7
5
5
4
3
3
3
3

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

1
3
3
4
5
4
7
6
8
6
7
8
9
9
10
12

54:8
45:12
36:16
25:27
34:19
24:15
32:28
20:24
31:30
23:19
19:31
22:35
18:48
21:41
15:32
29:63

36
34
32
27
26
25
24
21
21
19
18
15
12
12
11
9
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NYUGAT-SZLOVÁKIA, V. LABDArÚGóLIGA,
DéLI CSOPOrT, 2021/2022 – őSZI IDéNY

1. forduló, 2021. augusztus 7–8.
Sopornya–Kismácséd, Hidaskürt–Lég, Nádszeg–Zvončín,
Egyházkarcsa–Nyárasd, Csenke–Holíč, Nagyabony–Brodské,
jányok–nagymagyar, Jóka–Pozsonyeperjes, Illésháza–Hodos.
2. forduló, 2021. augusztus 14–15.
Zvončín–Egyházkarcsa, Sopornya–Nádszeg, Nagymagyar–
Jóka, Lég–Csenke, Nyárasd–Hidaskürt, Kismácséd–Hodos,
Pozsonyeperjes–Illésháza, brodské–jányok, Holíč–Nagyabony.
3. forduló, 2021. augusztus 22–23.
Jóka–Brodské, Illésháza–Nagymagyar, Hodos–Pozsonyeperjes,
Nádszeg–Kismácséd, Egyházkarcsa–Sopornya, Hidaskürt–
Zvončín, Csenke–Nyárasd, Nagyabony–Lég, jányok–holíč.
4. forduló, 2021. augusztus 28–29.
Sopornya–Hidaskürt, Nagymagyar–Hodos, Zvončín–Csenke,
Nádszeg–Egyházkarcsa, Kismácséd–Pozsonyeperjes, Brodské–
Illésháza, Holíč–Jóka, lég–jányok, Nyárasd–Nagyabony.
16. forduló, 2021. szeptember 1.
Kismácséd–Zvončín, Sopornya–Nyárasd, Nádszeg–Lég, Egyházkarcsa–Holíč, Hidaskürt–Brodské, Csenke–Nagymagyar,
Nagyabony–Pozsonyeperjes, jányok–hodos, Jóka–Illésháza.
5. forduló, 2021. szeptember 5.
Egyházkarcsa–Kismácséd, Hidaskürt–Nádszeg, Csenke–Sopornya, Nagyabony–Zvončín, jányok–nyárasd, Jóka–Lég,Illésháza–Holíč, Pozsonyeperjes–Nagymagyar, Hodos–Brodské.
6. forduló, 2021. szeptember 11–12.
zvončín–jányok, Sopornya–Nagyabony, Kismácséd–Nagymagyar, Brodské–Pozsonyeperjes, Holíč–Hodos, Lég–Illésháza,
Nyárasd–Jóka, Nádszeg–Csenke, Egyházkarcsa–Hidaskürt.
17. forduló, 2021. szeptember 15.
Illésháza–Kismácséd, Hodos–Jóka, pozsonyeperjes–jányok,
Nagymagyar–Nagyabony, Brodské–Csenke, Holíč–Hidaskürt,
Lég–Egyházkarcsa, Nyárasd–Nádszeg, Zvončín–Sopornya.
7. forduló, 2021. szeptember 19.
Hidaskürt–Kismácséd, Csenke–Egyházkarcsa, Nagyabony–
Nádszeg, jányok–Sopornya, Jóka–Zvončín, Illésháza–Nyá-

rasd, Hodos–Lég, Pozsonyeperjes–Holíč, Nagymagyar–
Brodské.
8. forduló, 2021. szeptember 25–26.
Zvončín–Illésháza, Sopornya–Jóka, Holíč–Nagymagyar,
Lég–Jahodná, Nyárasd–Hodos, nádszeg–jányok, Egyházkarcsa–Nagyabony, Hidaskürt–Csenke, Kismácséd–Brodské.
9. forduló, 2021. október 2–3.
Nagymagyar–Lég, jányok–nádszeg, Illésháza–Sopornya,
Hodos–Zvončín, Pozsonyeperjes–Nyárasd, Brodské–Holíč,
Csenke–Kismácséd, Nagyabony–Hidaskürt.
10. forduló, 2021. október 9–10.
Zvončín–Pozsonyeperjes, Sopornya–Hodos, Kismácséd–Holíč,
Lég–Brodské, Nyárasd–Nagymagyar, Nádszeg–Illésháza, Egyházkarcsa–Jóka, hidaskürt–jányok, Csenke–Nagyabony.
11. forduló, 2021. október 16–17.
Nagymagyar–Zvončín, Hodos–Nádszeg, Pozsonyeperjes–Sopornya, Brodské–Nyárasd, Holíč–Lég, Nagyabony–Kismácséd,
jányok–Csenke, Jóka–Hidaskürt, Illésháza–Egyházkarcsa.
12. forduló, 2021. október 23–24.
Zvončín–Brodské, Sopornya–Nagymagyar, Egyházkarcsa–
Hodos, Hidaskürt–Illésháza, Csenke–Jóka, nagyabony–jányok,
Kismácséd–Lég, Nyárasd–Holíč, Nádszeg–Pozsonyeperjes.
13. forduló, 2021. október 30–31.
Nagymagyar–Nádszeg, Brodské–Sopornya, Holíč–Zvončín,
Lég–Nyárasd, jányok–kismácséd, Jóka–Nagyabony, Illésháza–Csenke, Hodos–Hidaskürt, Pozsonyeperjes–Egyházkarcsa.
14. forduló, 2021. november 6–7.
Zvončín–Lég, Sopornya–Holíč, Kismácséd–Nyárasd, Nádszeg–Brodské, Egyházkarcsa–Nagymagyar, Nagyabony–Illésháza, Hidaskürt–Pozsonyeperjes, jányok–jóka, Csenke–Hodos.
15. forduló, november 13–14.
Nagymagyar–Hidaskürt, Nyárasd–Zvončín, Jóka–Kismácséd,
illésháza–jányok, Hodos–Nagyabony, Pozsonyeperjes–
Csenke, Brodské–Egyázkarcsa, Holíč–Nádszeg, Lég–Sopornya.
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