KisKarácsony, nagyKarácsony!

Keemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Berner Lajos polgármester,
a képviselő-testület tagjai és a község alkalmazottai

Prajeme Vám požehnané Vianoce!

Lajos Berner starosta,
členovia obecného zastupiteľstva a pracovníci obecného úradu
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odafigyelünK egymásra
TiszTelT PolgárTársaK,
mire kezükbe veszik az idei második Jányoki Hírnököt, már csak néhány nap
marad karácsonyig, és hamarosan
2021-től is elbúcsúzhatunk. Az év
végét, akárcsak az elejét is, a Covid-19
okozta világjárvány, és az az elleni védekezés határozta meg, de a a község
fejlesztésére is jutott idő és energia és a
nyári hónapokban sikerült kicsit kikapcsolódnunk.
VisszaTérT a Közösségi éleT
Az év eleji súlyos egészségügyi helyzet
után nyárra enyhültek a szabályozások,
így lehetőségünk nyílt arra, hogy ismét
megszervezzük a népszerű Fecskét.
A háromnapos rendezvény szervezéséből sokan kivették a részüket, hogy
mindenki találjon számára érdekes
programot. A szervezeteink háza táján
is zajlott az élet. A nyugdíjasklub tagjai
Kékkőre kirándultak, a Vöröskereszt
helyi szervezete Bajmócra, a Csemadok
Jányoki Alapszervezete pedig Selmecbányára szervezett kirándulást a tagjainak. Az önkéntes tűzoltó testületben
változás történt, novembertől Razgyel
Tamás vezeti az egyesületet.

felújíToTT járdáK
Az önkormányzat munkáját nem gátolta
a járványhelyzet. Az eredeti tervek szerint
idén felújítottuk volna a felsőjányoki halottasházat, de mivel nem sikerült kivitelezőt találni, a jövő évre halasztottuk a
beruházást. Kétéves huzavona után újra
a község tulajdonába kerültek a járdák,
így elhatároztuk, hogy idén a 80-as években készült betonjárdákat újítjuk fel. Felsőjányokon és Alsójányokon is újraaszfaltoztuk a főút melletti járdákat és kijavítottuk az úthibákat.
ÓVjuK a KörnyezeTünKeT
A képviselő-testület rendszeresen foglalkozott a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel. Komposztáló edényeket juttattunk el a családi házas övezetekbe, ettől azt is reméljük, hogy
csökken majd a hulladék mennyiségeközségünkben. Lakossági javaslat alapján foglalkoztunk a Kis-Dunához
vezető út lezárásával. Az utóbbi időben
ugyanis egyre több idegen jármű közelíti meg a folyót, ahol egyre gyakrabban
alakulnak ki hulladéklerakatok. Reméljük, a rendelkezéssel gátolni tudjuk a
lerakatok bővítését.

ferTőTleníTés az ÓVodában
Örülök annak, hogy az elmúlt hónapokban folyamatosan működhetett az
óvodánk. Ugyan előfordultak megbetegedések, de a Covid-19 elkerülte az
intézményünket. Rendszeresen ózonos
levegőtisztítóval fertőtlenítettük az
óvoda helyiségeit.
segíTség Karácsonyra
Az önkormányzat idén elfogadta, hogy
karácsony alkalmából minden 65 év feletti nyugdíjas és azok a lakosok, akik
egészségkárosodása eléri az 50 százalékot, 25 euró értékű szociális hozzájárulást kapnak a községtől.
figyeljünK egymásra
Idén még nem tért vissza az élet a régi
kerékvágásba, de bízunk benne, hogy
jövőre már más lesz a helyzet. Az elmúlt
hetekben újra felerősödött a járvány
Szlovákiában, megint bezárt bennünket a vírushelyzet, de ez nem gátolhatja,
hogy odafigyeljünk egymásra. Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Berner Lajos,
a község polgármestere
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Všímajme si jeden druhého
Vážení sPoluobčania,
do Vianoc nám zostáva už len pár dní,
a čoskoro sa lúčime od roku 2021. Koniec, ako aj začiatok roka bol poznačený pandémiou Covid-19 a bojom
proti nej, no mali sme príležitosti a
energiu aj na rozvoj obce a v letných
mesiacoch sa nám podarilo aj trocha
zabaviť.

každý našiel pre seba zaujímavý program. Členovia klubu dôchodcov sa
vybrali na výlet na Modrý Kameň,
Miestna organizácia Červeného kríža
zorganizovala výlet do Bojníc a člevonia Csemadoku spoznali krásy Banskej
Štiavnice. V dobrovoľnom hasičskom
zbore nastala zmena, od novembra
vedie združenie Tamás Razgyel.

ožiVenie KomuniTy
Po vážnej zdravotnej situácii na začiatku roka sa na leto uvoľnili predpisy,
a tak sme mali možnosť opäť zorganizovať obľúbený kultúrny festival.
Mnoho občanov sa pridal k organizovaniu trojdňového podujatia, aby si

VynoVené chodníKy
Prácu samosprávy epidémia nesťažila.
Pôvodne sme mali naplánované rekonštrukciu domu smútku na miestno cintoríne v Horných Janíkoch, no keďže
sa nenašiel dodávateľ, presunuli sme investíciu na budúci rok. Po dvoch ro-

koch odťahovania sa chodníky opäť
stali majetkom obce, preto sme sa tento
rok rozhodli zrekonštruovať betónové
chodníky hlavnej ceste v Doľných a
Horných Janíkoch a opravili výtlky na
obecných cestách.
chráňme naše žiVoTné ProsTredie
Zastupiteľstvo obce sa pravidelne zaoberalo otázkami týkajúcimi sa odpadového
hospodárstva. Do rodinných domov
sme dodali nádoby na zber biologicky
rozložiteľného odpadu. Dúfame, že aj
vďaka tomu sa nám podarí znížit množstvo odpadu v našej obci. Na základe
podnetu od obyvateľov sme riešili uzávierku cesty na Malý Dunaj. V poslednej dobe sa k rieke prichádza čoraz viac
vozidiel, a spolu s tým sa rozrastajú aj
ilegálne skládky odpadu. Dúfame, že
pomocou tohto opatrenia sa nám podarí
zabrániť rozširovaniu skládok.
dezinfeKcia V šKôlKe
Teší ma, že naša materská škola mohla
nepretržite fungovať. Hoci sa vyskytli
choroby, neboli spôsobené vírusom
Covid-19. Priestory materskej školy
sme pravidelne dezinfikovali ozónovou
čističkou vzduchu.
Pomoc na Vianoce
Obecné zastupiteľstvo sa tento rok rozhodlo, že pri príležitosti Vianoc dostanú všetci dôchodcovia nad 65 rokov
a obyvatelia so zdravotným zvýhodnením nad 50 percent od obce sociálny
príspevok vo výške 25 €.
Venujme sa jeden druhému
Život sa tento rok nevrátil do starých
koľají, no veríme, že budúci rok bude
situácia iná. Epidémia na Slovensku v
posledných týždňoch opäť zosilnela a
vírusová situácia nás opäť uzavrela, no
to by nám nemalo brániť v tom, aby
sme si všímali jeden druhého. Prajem
všetkým pevné zdravie!
Lajos Berner,
starosta obce

F e c s k e

4

fecsKe feszTiVál jányoKon
Idén negyedik alkalommal szervezte meg a község
a Felsőcsallóközi Kulturális Fesztivált, vagyis a
Fecskét. A sikeres pályázatnak köszönhetően az
Európai Unió támogatta a rendezvény megvalósítását. Előadások, főzőverseny, koncertek, gyerek
vetélkedők színesítették a háromnapos fesztivál és
falunap programját. A Fecske keretében megrendezték a Régiók találkozóját, Magyarországról,
Csehországból és Szlovéniából is fogadtak vendégeket. Berner Lajos polgármester megjegyezte,
hogy a változó járványhelyzet miatt eleinte bizonytalanok voltak a szervezésben, de a nyári hónapokban lehetőség nyílt a nagyobb volumenű
rendezvényekre. „Itt szembesülhettünk azzal,
hogy az emberek mennyire igénylik a szórakozást
és azt, hogy találkozhassanak” – mondta a polgármester, aki megköszönte a lebonyolítást segítő
helyi szervezetek munkáját.
(kbé, Slanicka Gabriel felvételei)
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jányoKi Karácsonyfa Pozsony KözPonTjában
Pozsonyban a járványhelyzetre való tekintettel le kellett fújni a hagyományos karácsonyi vásárt. Az
ünnepi hangulatról így legalább egy hatalmas karácsonyfa gondoskodik, amelyet ezekben a napokban
kezdtek díszíteni. A 12 méteres fenyő a Dunaszerdahelyi járásból érkezett Pozsonyba. Felsőjányokon
ültette Csenkey Tibor, 35 évvel ezelőtt. „Fájt a szívem, de mivel alámosta az eső, és kezdett veszélyessé
válni, amúgy is ki kellett volna vágni” – mondta a
Paraméternek Tibor, akinek elmondása szerint bizony lélekben fel kellett készülnie, hogy elbúcsúzzon
az évtizedekig a házuk előtt álló fenyőtől. Csenkey
Tibor egyébként nem kért semmit a hatalmas fáért,
ez volt az ő karácsonyi ajándéka a főváros lakóinak
és látogatóinak.
Megjelent a Paraméter hírportálon
2021. november 25-én.

TrakTorral jöTT a mikulás
idén is ellátogatott a jányoki gyerekekhez a mikulás, aki a holocsi családnak
köszönhetően ismét különleges járművel, egy feldíszített traktorral érkezett a
községbe. a gyerekek szeretik a traktorokat, ez inspirálta a családot arra, hogy
feldíszítsék a járművet és
megajándékozzák a gyereket. nemcsak a gyerekeknek, hanem szüleiknek is
örömet szereztek a különlegességgel. a falu vezetése is
köszönetet mond a családnak azért, hogy ismét elhozták jányokra a mikulást.
(kbé)

zaočkujme sa!
Vakcína je potrebná – je jediný spôsob, ako vírus dokážeme prekonať, chrániť zdravie a životy seba aj svojich blízkych. Vakcína je bezpečná! Vakcína je účinná – ochráni vás pred ťažkým priebehom ochorenia a výrazne znižuje
riziko úmrtia. Vakcína je vhodná aj pre chronicky chorých. Navštívte stránku ZaockujemSa.sk, nájdete tam overené
informácie od skutočných odborníkov.
(–)
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elhunyT lelKes Vince
Életének 66. évében elment a Jányoki Hírnök alapító szerkesztője, a Csallóköz helytörténésze, a régió meghatározó személyisége, kolléga és barát.
A hírnök ötletét közösen találtuk ki, együtt indítottuk útjára a jányoki féléves lapot, sőt ezen kívül számos kiadványt megjelenésénél bábáskodtunk
együtt. November 25-én még az év végi teendőket egyeztettük telefonon, a
megírásra váró cikkekről beszéltünk, a munkáról, ami december elején várt
ránk. Aztán két nappal később jött a szörnyű hír: ELMENT. És hirtelen
csend lett. Nem hívott többé, nem küldött levelet, a szíve, mely oly nagy
volt, megszűnt dobogni. A kezdeti kétségbeesés és hitetlenkedés után magunkhoz tértünk, úgy határoztunk, befejezzük, továbbvisszük, amit ő elkezdett. A munkát, amit egész életében végzett, hogy szülőföldje híreit gyűjtötte
csokorba és adta hírül az embereknek, valakinek folytatnia kell. S kik lehetnének méltó utódok erre a feladatra, mint azok, akik végig vele voltak, vele
dolgoztak, együtt nevettek és sírtak. Lelkes Vincétől búcsúzunk most, jó barátja és pályatársa, Szilvássy József szavaival.
November közepén hívtam fel őt. Néhány nappal korábban a pozsonyi szívés érrendszeri betegségeket gyógyító
kórházba rendelték be, de a felvételi
osztályon közölték vele, hogy a hirtelen
megnövekedett számú covidosok miatt
csak január közepén tudják ellátni.
Talán ott kapta el a gyilkos kórt, talán
máshol, a döbbenetes tény viszont az,
hogy az alattomos járvány szívelégtelenséggel és más szövődményekkel párosulva élete teljében ragadta ki
közösségünkből.
Fiatal korától szeretett szülőfaluja,
Diósförgepatony – ahol a családjával haláláig élt – kulturális és sportéletét szervezte. A múlt század nyolcvanas éveiben
a helyi nemzeti bizottság elnökeként,
nem kis politikai kockázatot vállalva,
helytörténészi szerződést kötött a letűnt
rezsim gyászvitézeinek ármánykodása
miatt publikálási lehetőségeitől, még
a szerkesztői állásától is megfosztott Koncsol Lászlóval, aki évek múltán a Csalló-

közi Kiskönyvtárral, a régió városainak
és falvainak múltját szellemi értékeit feltáró örökbecsű alkotással ajándékozta
meg őt, és az egyetemes magyar kultúrát.
Alighanem neves kritikusunk és költőnk erősítette meg Lelkes Vince elhatározását, hogy ő is folytassa szülőföldje
páratlan szellemi kincseinek, múltbeli
társadalmi életének, megpróbáltatásainak, helytállásainak feltárását. Így fonódott össze munkásságában egyre inkább
a múlt és a jelen.
A rendszerváltást követően a Csallóköz, továbbá több más hetilap, később
pedig a Paraméter honlap munkatársa
lett. Szívügyének nevezte, hogy minél
több rendezvényen személyesen vegyen
részt, ne csak a világháló értesüléseire
hagyatkozzék.
Helytörténészként fokozatosan tágult
az érdeklődési köre, éveken át a Fórum
Kisebbségkutató Intézetben, a Bibliotheca Hungarica dokumentumgyűjteményeinek és a vágsellyei levéltárnak fárad-

hatatlan, egyszersmind céltudatos kutatójaként töltött heteket. Nem hiába.
Munkásságának eredményeit egyebek
mellett a Csallóközi lenyomatok, valamint több más értékes műve fémjelzi.
Fontosnak tartotta a helytörténeti
munka dél-szlovákiai kiépítését, tudatos
működtetését, ezért társaival közösen
kezdeményezte a Pátria Honismereti
Társulás megalapítását, amelyben 1994től elnöki tisztségben is kiemelkedő szerepet töltött be. Páratlan munkabírását,
szeretett régiója iránti elkötelezettségét
igazolja, hogy sokáig a Csallóközi Falvak
és Városok Társulásának ügyvezetője és
egyik közéleti motorja volt.
Adatbankok jegyzik könyveit, amelyek igazolják, hogy termékeny élete
volt. Fájdalmasan hasít belénk az előző
mondat utolsó szava. Némi enyhet
talán az nyújthat, hogy Vince barátainak szívében, emlékeiben él tovább.
Szilvássy József

TÁRSADALMI KRÓNIKA 2021

ObčIANSKA KRONIKA zA ROK 2021

2021. január 1-től december 8-ig
kilenc (9) újszülöttel gyarapodott a lakosság,
tizenegy (11) lakos elhunyt,
tizenhét (17) új lakos költözött a faluba,
két (2) lakos elköltözött Jányokról.
A községi hivatal nyilvántartásából,
január 1-től december 8-ig.

Od 1. januára do 8. decembra 2021. sa v našej obci
narodilo deväť (9) detí,
zomrelo jedenásť (11) občanov,
prisťahovalo sedemnásť (17) občanov,
odsťahovali dvaja (2) občania.
Z evidencie obecného úradu
od 1. januára do 8. decembra 2021.
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edzőVálTás és bizTaTó eredmények
A 8. helyen zárta a szezont a jányoki futballcsapat a nyugat-szlovákiai V. liga déli csoportjában. A 2021/2022-es idényben
új edző vette át a csapat irányítását. A jányokiak az augusztusi Nagymagyar elleni rangadón búcsúztatták a csapat sikerkovácsát, Lyžica Gábort, és 7:0-s győzelemmel köszöntötték új edzőjüket, Tomáš Lojdlt. „Köszönet jár Lyžica Gábornak, aki
továbbra is támogatja a csapatot és az új edzőnek is, aki egykori játékosunk. Ugyan nem minden mérkőzésen tudtunk a
legerősebb formában kiállni, de igyekeztünk mindig megörvendeztetni a nézőket, akik főként a nyári slágermeccseken szép
számmal buzdították a csapatot. A tavaszi idényben is szeretnénk folytatni a munkát és az első tízben tartani a csapatot” –
értékelte az őszi idényt Berner Lajos polgármester, klubelnök. Az utolsó két kör mérkőzéseit karantén miatt utólag játszották
le a jányokiak. 16 mérkőzésből 8-at megnyert a csapat, 2 döntetlennel és 6 vereséggel 26 pontot gyűjtöttek össze.
eredmények:
1. forduló, 2021. augusztus 8.
Jányok – Nagymagyar 7:0
2. forduló, 2021. augusztus 15.
Brodské – Jányok 3:3
3. forduló, 2021. augusztus 22.
Jányok – Holíč (visszalépett) 0:0
4. forduló, 2021. augusztus 29.
Lég – Jányok 2:1
16. forduló, szeptember 8.
Jányok – Hodos 2:1
5. forduló, szeptember 5.
Jányok – Nyárasd 5:0
6. forduló, szeptember 11.
Zvončín – Jányok 1:2
17. forduló, szeptember 15.
Pozsonyeperjes – Jányok 4:1
7. forduló, szeptember 19.
Jányok – Sopornya 1:2
8. forduló, szeptember 26.
Nádszeg – Jányok 3:1
9. forduló, 2021. október 3.
Jányok – Egyházkarcsa 1:0

10. forduló, 2021. október 10.
Hidaskürt – Jányok 3:1

13. forduló, 2021. október 31.
Jányok – Kismácséd 1:0

11. forduló, 2021. október 17.
Jányok – Csenke 4:0

14. forduló, 2021. november 17.
Jányok – Jóka 1:1

12. forduló, 2021. október 24.
Nagyabony – Jányok 1:0

15. forduló, 2021. november 21.
Illésháza – Jányok 0:3

ő s z i Tá b l á z aT
1. Sopornya
2. Nádszeg
3. Nagyabony
4. Egyházkarcsa
5. Hidaskürt
6. Kismácséd
7. Jóka
8. jányoK
9. Nyárasd
10. Zvončín
11. Lég
12. Csenke
13. Pozsonyeperjes
14. Hodos
15. Illésháza
16. Brodské
17. Nagymagyar
18. Holíč (visszalépett)
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