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Jánosi 

 

       Kedves polgárok ! 

        Gyorsan telnek a napok, hónapok és újra itt az év vége. Ezen alkalomból engedjék meg 

nekem, hogy ezúton is minden lakos számára a legjobbakat kívánjak a 2022-es esztendőre. Az 

új év legyen mindenki számára szebb, egészségesebb, nyugodtabb mint ez az óév. Teljes 

szívemből kívánok mindenkinek jó egészséget, boldogságot és szeretetet. Nem számít, 

hogyan változik az életünk, mi maradjunk emberségesek, alázatosak és tiszteségesek.    

       Már hosszabb ideje nem élünk összhangban a megszokott életmódunk szerint, senki sem 

gondolta volna, hogy lehet rosszabb. Kinek is jutott volna eszébe, hogy egészségügyi okokból 

kifolyólag korlátozni fognak bennünket abban, hogy szabadon találkozhassunk. 

       Mivel társadalmi rendezvények a községben nem megengedettek vagyis nem 

szervezhetők, ezen okokból kifolyólag engedjék meg nekem, hogy pár szót szóljak a 

járvánnyal kapcsolatban. A koronavírus - járvány idején mindannyian aggódunk az 

embertársaink egészségért és saját egészségünkért is egyaránt, ezért is vagyunk talán kicsit 

flusztráltak, kilátástalanok, mivel nem tudjuk hogyan tovább. Mindenekelőtt nefelejtsük el, 

hogy felelősségteljes viselkedéssel nem csak magunkat, hanem a hozzánk legközelebbálló 

személyeket és környezetünket is védjük. 



 Már biztosan tájékoztatták Önnöket arról, hogy lemondok a polgármesteri 

tisztségemről. Ez az információ valóban igaz. Bárki aki igazán ismer, tudja, hogy olyan 

munkát szeretek, aminek van értelme és elégedettséggel tölt el. Sajnos ez az idők során 

megváltozott, ezért úgy döntöttem, hogy csak az anyagi javakért nem dolgozom. Nem akarom 

akadályozni községünk fejlődését, ezért teret adok olyan fiataloknak, akik természetes fiatalos 

lendülettel rendelkeznek.  Az ember életében eljön a nap, mikor megérti, nem az a fontos, 

hogy sikeres legyen, hanem sokkal fontosabb, hogy egészséges és boldog legyen. 

Behunyhatod a szemed, hogy ne láss, befoghatod a füled, hogy ne hallj, de a szívet nem tudod 

bezárni, az előtt amit érzel. A hamis barátok hisznek a pletykákban. A valódi barátok hisznek 

benned. Elfelejtem azokat akik bántottak…. Tisztelem azokat akik tisztelnek, segítenek és 

szebbé teszik az életem.  Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik mindig mellettem álltak, 

nagyon hálás vagyok érte. Elnézést kérek mindenkitől, akit a döntésemmel megbántottam, 

nem volt szándékos és kérem, bocsásson meg.  A polgármestrei tisztségemet a tanács egyik 

tagja fogja betölteni, azaz Roman Uhrin.  

      Község fejlesztése a 2021 évben : 

- Szennyvízellátó kiépítése Močiar településen, az A részlegen, a háztulajdonosok 

részvételével, 

- Szennyvízellátó kiépítése Močiar településen, a C3 részlegen – átadás előtti 

állapotban, 

- Írásos értesítést kaptunk, hogy az önkormányzat jóváhagyta a Alsó Močiar vízellátó 

rendszer támogatását, szeretném felhívni a figyelmet, még csak jóváhagyásra került 

sor, az anyagi javakat még nem küldték, viszont az árak gyorsan változnak. 

- Mélyítettük a Močari település árok egy részét, 

- Munkatársainkkal elvégeztük a férfi mosdó és a kultúrház teljes rekonstrukcióját a 

községhivatalban, 

- Elvégeztük a szennyvíztisztító telep rekonstrukciós munkáit, mivel lepusztult 

állapotban volt, a munkát a saját költségvetésből állottuk, amit a községháza munkásai 

végeztek el. 

- A halottasházban rekonstrukciós munkákat végeztünk, azaz bővítettük a hűtő-box 

nagyságát, mivel az eredeti szinte működés képtelen állapotban volt. 

- Vásároltunk egy 55- ös Zetor traktort a falu szükségleteire, mint a fű mulcsolására, 

hulladékgyűjtésre és egyéb munkálatokra. 

- A Szlovák Köztársaság kormányától kaptunk egy használt Fábia személyautót amit a 

Hivatal hivatalos céljaira használunk majd. 

- Kibővítettük az önkormányzati tervet a községben. 

- Építkezési engedélyt kaptunk egy kilátó építésére a Tubahegyen, az anyagi támogatás 

igénylésének a feltétele az építkezési engedély volt. 

 

        Község fejlesztési terv a 2022- es évre: 

- Szennyvíz elvezető rendszer kiépítése Močiaron és Jánošíkyn. 

- Vízvezeték kiépítése Jánošíkon és Močiaron. 

- Autóbeálló a traktornak és más egyéb tartozékok számára. 

- Női mosdó rekonstrukciójat az községházán. 



- Močiar település és a község közvilágításának befejezése, 

- Járda építése a temetőben az alsó kapuig. 

 

        800 éves évforduló Jánosiban 

        Községünk első írásos említése az 1221 évből származik a Varadín regisztráció alapján. 

A 13. században Januš néven említik. Kétszáz évvel később pedig Jánosi nevet kapta, és 

1773-tól Jánošovce néven szerepel. A Jánošovce nad Rimavou megnevezésről nevezték át a 

1951- ben a falut Rimavské Janovcera (Rimajánosi). Ezért a 800 éves évforduló az idén.            

 Községünk első  írásos említésének szép évfordulójára készültünk emlékünnepeséggel, 

amit sajnos nem lehetett megvalósítani a járványhelyzet korlátozásai végett.   

          A modern történelem alapján 1921- 1927 között Podpoľany, Horehronie és Záhorie 

lakosai vándoroltak be a faluba. Leszármazottjaik a mai napig itt élnek, mi pedig méltón 

büszkék lehetünk községünkre. Jánosíky településére 1921-ben érkeztek az első lakók. Ezen 

alkalomból, azaz erről az évfordulóról szeretnénk megemlékezni a jövő év folyamán, ha a 

helyzet lehetővé teszi. 

            1952-ben 45 magyarországi szlovák családot telepítettek Jánosiba. Jánosi gazdag 

történelméről bővebben olvashatunk, egy könyvben, amit 2022 évfolyamán tervezünk kiadni. 

   A 800 éves évforduló alkalmából a Besztercebányai megyei önkormányzat 

támogatásával szervezett rendezvényen felléptek a Háj néptánc csoport valamint a Blaha 

Lujza vegyes- kórus. 

            

                                



 Beszédem végén ezúton is szeretnék köszönetet mondani kollegáimnak, 

kolleganőimnek a községhivatalban, az iskolánkban, az iskolai étterem dolgozóinak, nem 

utolsó sorban mindazoknak akik segítségükkel, odaadásukkal hozzájárultak a közösségünk 

fejlődéséhez.  Nagyon köszönöm a képviselő testület tagjainak az olykor nehéz és nem tetsző 

döntések meghozatalában tanúsított konstruktív hozzáállást. Nagyra értékelem a 

mezőgazdákkal való együttműködést, Pálkovács Andrásnak és Juhaniak családnak és 

Cerovský Ivannak. 

Hiányozni fognak azok a találkozások, amikor a község lakói képesek voltak értékelni, 

egyúttal kritizálni is a munkánkat, és megtudták hálálni, vagy éppen bátorítás képpen valami 

tanácsot adni, szivesen beszélgettek vagy viccelődtek velem.  

Községünk polgárainak érthetetlen magatartásai a közrenddel kapcsolatosan: 

- helytelen, illegális valamint arrogáns parkoló hely, elfoglalása kialakítása a községünkben és 

Močiaron is, 

- helyi utak mezőgazdasági gépekkel való szennyezése, tisztelet a kivételnek, 

- köztulajdon rongálása – futballpálya, multifunkciós pálya, iskolai helységek valamint a 

közlekedési táblák megsemmisítése a vasúti átjáró előtt, és hasonló közterületeken.  

- a temetőben és a virágos kertekből származó virágok eltulajdonosítása, szerintem ez már 

barbárság. 

       Nem értem, mi történt a társadalmunkkal, hogy haraggal, gyűlölölettel, embertelenséggel 

és kegyetlenséggel teli emberek lettünk ?  Ilyen mély pontra jutottunk?                                              

 

                                                                                                Stanislav Krahulec  polgármester 

 

Jánosi történelméből: 

      

              

 

 

Lakosság : 

Lakosság száma 2021.11.30-ig: 

                                                                                          férfiak                   nők 

Összesen                                            1 386                       684                      702 



Állandó lakhelyen élő külföldiek            5                           3                          2 

                                                          __________________________________ 

Összesen :                                         1  391                       687                      704            

Az állandó lakhelyre nyilvántartott lakosságszám 43 fő volt. 

Állandó lakhelyről kijelentkezők száma 22 lakos volt. 

Újszülöttek  száma 9 . 

Elhalálozások száma 12 személy. 

Lakosság létszáma a lakhely alapján  2021.11.30-ig: 

 01.01.-ig 

 

Állandó  

lakóhelyre 
bejelentkező 

lakosok 

Állandó 

lakhelyről 
kijelentkez

ő lakosok 

Újszülöttek 

száma 
Elhaláloz-

ások száma 
Összlakosság 

száma 
2021.12.31-ig   

+külföldön 

élők 

Jánosiban 1 086 24 19 5 10 1086  +2 

Jánošíky 

település 

   108  4  2   114   +3 

Močiar 

település 
   136 15  2 1 2         148 

Ilona - 

Petruš 

puszta 

    38  1 1            38 

Összesen 1 368 43 22 9 12 1386  +5 

 

A lakosság felosztása a korhatár alapján : 

gyermekek 6 éves korig ............................................................ 80 

gyermekek 7 éves kortól 15 éves korig  ....................................145 

Ifjúság 15 éves kortól 18 éves korig ...........................…...........55 

gazdaságilag aktív népesség száma 18 éves kortól 62 éves korig…….…  849/ férfiak   420 

                                                                                                                              nők       429 

lakosság száma 63 éves kortól/ nyugdíjasok 80 éves korig ...…………... 224/ férfiak   116 

                                                                                                                              nők        108 

lakosság száma 80 éves kortól …………........................................…......    29/ férfiak       9       

                                                                                                                              nők         20                                                                                            

lakosság száma 90 éves kortól………......................................................      4 / férfiak       1 

                                                                                                                               nők          3 

- legidősebb nő lakosunk 2021- ben betöltötte a  92 - ik életévét. 



- legidősebb férfi lakosunk 2020- ban töltötte a 90 - ik életévét. 

 A 2021-es évben 10  házasságkötés történt.                                                                                                                      

      

     Község gazdálkodása 

     A község gazdasági és pénzügyi tevékenységét  az önkormányzat által jóváhagyott 

költségvetés határozza meg a 2021- es évre, melyet a vezetőségi testület hagyott jóvá 

08.12.2020.  Ezen határozat 203/2020 alapján.                                                                                                 

     A jóváhagyott költségvetés áttekinthető és kiegyensúlyozott volt, ami megegyezett az 

önkormányzat jövedelmével és kiadásaival egyaránt.  Az évfolyamán történt változások 

alapján a költségvetésben módosításokra került sor, ami két alkalommal történt a testület 

jóváhagyásával. 

A tervezett költségvetés a módosítások után: 

Módosítás 

száma 
A 

módosítás 

ideje 

Tartalom Jóváhagyott változások 

1. 2021.06.08 A tavalyi év folyamán fel nem használt 

pénzforrások alapján, amit a Szlovák 

köztársaság az állami költségvetésből 
finanszírozott - pénzforrások bevonása a 

népszámlálás kiadásaira Jánosi községében, 

valamint  a lakosság COVID-19 tesztelésére 

 

242/2021. számú 

határozat alapján 

2. 

 

2021.10.05 Kiadások emelkedése a szennyvíztisztító 
rekonstrukciós és karbantartási munkáinak 

folyó kiadására. A település hulladékgyűjtési 

szolgáltatás anyagi növekedésére, nem utolsó 

sorban a transzferek bevonása beruházási 

kiadásokra és kisebb javításokra. 

 

 263/2021. számú 

határozat alapján 

 

A tervezett költségvetés a módosítások után: 

 Bevétel Kiadás Különbözet 

Folyóköltségvetés 636 624,82 601 803,59 34 821,23 

Tőkeköltségvetés 2 822,40 162 148,40  -  159 326,00 

Összesen 639 447,22 763 951,99            -  124 504,77 

Pénzügyi tranzakciók 148 749,43 23 400 + 125 349,43 

Összesen 788 196,65 787 351,99                +  844,66 

 



A 2021- es évet már most mondhatóan nehezen  megjósolhatónak, és mindenekelőtt 

nehezen tervezhetőnek értékelhetjük. 

      Elsősorban az önkormányzat működésére, költségvetésére hatnak a legnagyobb mértékben 

– mint a részesedési adók, amelyeket az adóhivatalon keresztül kapunk. Összegük az 

államkassza eredményétől függ. 

      A koronaválság következtében az állam gazdaságát a részvényadók értéke is érintette. 

Íme egy áttekintés az elmúlt évek tényleges részvényadóiról, amelyeket önkormányzatunk 

kapott: 

2018-as  évben 2019- es évben 2020- as évben  Előrejelzés a 2021-es 

évre 

346 245,00 388 732,00 384 200,55 389 600,00 

 

Ebben az évben olyan rendezvényeket valósítottunk meg, amelyekhez saját finanszírozási 

forrásunk volt és az önkormányzat lehetőségein belül biztosított támogatásokat használtuk fel. 

Nem vettünk részt olyan projektekben, amelyekben eladósodtunk volna, és meghaladtuk 

volna az anyagi kereteinket. 

Realizált befektetési akciók a 2021-es évben: 

- szennyvízellátó kiépítése Močiar településen, - a háztulajdonosok  beruházásával,   13 548,50,- eur 

- szennyvízellátó kiépítése Močiar településen,– más forrásokból                      77 500,00,- eur 

- rekonstrukciós munkálatok folytatása a közvilágítással kapcsolatos kiadások             12 203,16- eur                                                                                

- rekonstrukciós munkálatok - szaniterek- a kultúrházban                                      3 550,07- eur 

- hűtő -box vásárlása a halottasházba                                                                      5 833,20- eur 

- konyhai gép vásárlása a konyhára– kombi sütő                                                    3 528,95- eur 

 

Folyamatban lévő befejezetlen befektetések : 

-  vízvezeték kiépítése Močiaron – többi részlegen folyamatban lévő munka ára 1 633,90 euró     

- kilátó építése- folyamatban lévő munka ára                                                         4 899,99 euró 

-  rekonstrukciós munkák a közvilágításban – folyamatban lévő munkák ára       1 932,90 euró 

-  szennyvízelvezető kiépítése Močiar településen – folyamatban lévő munkák ára      17 190,74 euro.                   

Az említett beruházások kívül az idén rekonstrukciós munkákat hajtottunk végre valamint a 

szennyvíztisztító telep karbantartási munkáit 8 200,00 euró értékben. 



         Rekonstruciós munkák a szennyvíztisztító telepen : 
                 

             

             
 

      
 

       
 

         



        A község adóságaival kapcsolatosan 

        Az önkormányzat rendszeresen törleszti a bankhitelt, amit 2015-2016 években vettünk 

fel, az utak rekonstrukciójára, havi törlesztőrészlet 1 950,00 euró. A kölcsön egyenlege 

2021.december 31-én 61 686,04 euró. Egy főre eső adóság 44,50 euró, ami a 2020-as évhez 

képest 32,35 euró/fő csökkenést jelent. 

 Jelenleg folyamatban van 2021-es költségvetési beszámoló. A zárszámla elkészülése 

után a képviselő testület elé kerül. Az önkormányzat zárszámadását a község hivatalos 

hirdetőtábláján és a község honlapján lehet áttekinteni. 

 A pénzügyi kimutatások, az éves jelentéssel és az ellenőrzési jelentéssel megtalálható 

a www.regiteruz.sk oldalán. 

 Elkészült a 2022-es költségvetés. Amit a képviselő testület soros ülésén 2021 

decemberében átelemez, valamint dönt a jóváhagyásáról, illetve átdolgozásáról. 

                                                                                                                             Edita Čuvajová. 

 

     Hivatali munkák. 

     Az község hivatal dolgozói 2021-ben 390 aláírást hitelesítettek, ami 125 aláírással több, 

mint a 2020-as évben, valamint 92 dokumentumot hitelesítettek, ami 26-tal kevesebbet jelent 

mint 2020-ban. Ezzel is segítségül szolgáltak az állampolgároknak a hivatalos ügyek 

intézésében. 

     A rendőrségnek, bíróságnak és végrehajtási szervezeteknek 38 jelentést készítettek, ami 

20-al kevesebb mint a tavalyi év folyamán. 

     Házakra, nyaralókra és egyéb ingatlanokra az egész év folyamán 16 értesítést adtunk ki 

házszámmal kapcsolatosan.   

                                                                                                                        Katarína Uhrinová. 

  

    Tevékenység ellenőrzés. 
 

     Az ellenőrzés alapja, hogy az ellenőrzési tevékenyéggel hozzájáruljunk a közpénzzel és 

önkormányzati vagyonnal való hatékony és eredményes gazdálkodáshoz. 

Egyes ellenőrzések célja a hiányosságok megállapítása és a hiányosságok megszüntetése az 

önkormányzati hatóságok effektív tevékenysége érdekében. 

A Szlovák köztársaság Nemzeti tanácsa 1.sz. 369/1990 törvény alapján, valamint az 

önkormányzat és képviselő testület igényeinek megfelelően, a főellenőr tevékenysége 2021 év 

első félében, ezekre az ellenőrzésekre összpontosult: 
 Pénztár ellenőrzése a Szlovák köztársaság Nemzeti tanácsa 431/2002 számú törvény alapján 

a 2020-as év lezárásával a község hivatalban. 
 Szakértői „Vélemény az önkormányzat 2020. Évi zárszámadási tervezetéről” a 

képviselőtestület jóváhagyása előtt. 

 Kidolgozott „Monitoring jelentés a 2020-as évről“/ 60 napon belül az évvégétől 

számítva/. 

 A 2020-as évre a Jánosi önkormányzatának költségvetéséből nyújtott támogatások 

elszámolásának ellenőrzése. 

http://www.regiteruz.sk/


 A Jánosi önkormányzati határozatok betartásának ellenőrzése az előző időszakban/  

 2020 – as év második féléve. 

 Pénztárellenőrzés a község hivatalban és az iskolai étkezdében. 
 Építkezési eljárásokban az igazgatási díjak összegének beszedésének ellenőrzése 

 – 2020-as év második felében. 

 Panasz- és petíciókezelési ellenőrzések 2020-ra. 

 Jánosi önkormányzatának számláin történő banki átutalások ellenőrzése 2020-ban. 

A működési szabályok betartásának ellenőrzése a temetőben és a halottasházban, valamint 

a sírhelyek bérleti szerződéseiből származó bevételek és a temető üzemeltetéséből származó 

egyéb bevételek ellenőrzése. 

 Egyéb végrehajtott ellenőrzések, mivel 369/1990 számú törvény előírja a 18-ik 

bekezdésben, hogy a főellenőr köteles az önkormányzati képviselő-testület felhívására 

ellenőrzést lefolytatni. 

 Saját kezdeményezésére folyamatosan lefolytatott ellenőrzések, amelyek ismerete alapján a 

főellenőr tevékenysége során tudomást szerzett, és amelyek szükségességét előre nem látható 

körülmények okozták. 

2021-es év második félévében történt ellenőrzések: 
 Főellenőr vélemény az önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezetérő 

Fejlesztési ellenőrzés és adóssághelyzet ellenőrzés. 
 Az önkormányzat 2021. évi költségvetés ellenőrzése. 

Az önkormányzati képviselő-testületi tárgyalásokon elfogadott határozatok teljesítésének 

ellenőrzése 2021-es év első félévre. 

 a 2021-es év bankszámláin történő átutalások ellenőrzése. 
 Egyéb végrehajtott ellenőrzések, mivel 369/1990 számú törvény a 18 bekezdésben elöl írja, 

hogy a főellenőr köteles az önkormányzati képviselő-testület felhívására ellenőrzést 

lefolytatni. 

 Saját kezdeményezésére folyamatosan lefolytatott ellenőrzések, amelyek ismerete alapján a 

főellenőr tevékenysége során tudomást szerzett, és amelyek szükségességét előre nem  

látható körülmények okozták. 
Az ellenőrzési tevékenységek végzése az önkormányzati képviselő-testület 

előírásainak megfelelően aktualizálva, illetve valós szükségleteinek. Az ellenőrzések teljes 

száma és ütemezés az ellenőrzött kérdések mennyiségétől és az ellenőrzés során fellépő 

konkrét megállapítások súlyosságától függ. 
A munkám a 369/1990 számú törvényből eredendően fakad, amiket az év folyamán 

végzek, mint a főellenőr tevékenységi tervének kidolgozása 2021 év első és második 

féléveire. Egyéb feladatok amelyeket az év során folyamatosan ellátok, mint például 

a benyújtott panaszok, beadványok nyilvántartása és megoldása, segítségnyújtás az 

önkormányzaton belüli tervezetek és belső hivatalos iratok elkészítésében és 

megfogalmazásában, részt veszek önkormányzati üléseken, valamint jelen vagyok 

a Novohradsko-Gömör regionális ülésein is, és a Szlovák Köztársasági Főellenőrök 

szövetségének oktatási képzésein, szemináriumokon a Rimaszombati regionális centrumon 

keresztül, felkészítési programokon veszek részt, amik az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó 

ellenőrzés elvégzésére készítenek fel. 
                                                                                              

                                                                                                              Ing. Michaela Gembická. 
        

     

 

 



 Szociális terén munka. 

     Jánosi községében 2016 évtől kezdve van jelen a szociális terén munka, melyet az Európai 

Szociális alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap létesítette az Emberi Erőforrás 

Operatív Program keretében. 
Szociális terén munkás: Mgr. Mária Harsányiová 

Terén munkások:   Katarína Magyarová, Monika Bohóová 
A szociális munka, professzionális segítségnyújtás, az egyén, család, közösség probléma 

megoldásához. A segítség a rászoruló felé irányul. Hozzájárul, hogy mérséklődjenek azok a 

strukturális, társadalmi okok, amelyek a problémát előidézik. 

 A szociális munka értékközvetítő, olyan értékeket közvetít, amelyek segítenek a kliensnek, 

beilleszkedni a társadalomba, amely értékek elsajátításával sikeres be tud illeszkedni a 

társadalomban. Az egyén és környezete közötti interakciók közül, azokkal foglalkozik, 

amelyek befolyásolják az életfeladatok teljesítését, enyhítik a feszültséget, szerepet játszanak 

az egyén értékeinek, törekvéseinek realizálásában. 

A szociális munkásnak képesnek kell lennie a közvetlen kollegákkal, különböző 

intézményekkel való kapcsolatok kiépítésére és a kliens, kliensek érdekében párbeszédet kell 

generálni a különböző intézmények között. 

A településen folyó terepi szociális munka célja, hogy minden kedvezőtlen szociális 

helyzetbe került lakosnak szakszerű segítséget nyújtson, szociális problémájára megfelelő 

megoldást találjon. Munkánk célja, hogy a településen belüli problémák megoldására 

forrásokat találjunk, és támogassuk az önkormányzat fejlődését a közösségfejlesztés és a 

társadalmi integráció terén. 

                                                                                                              Mgr. Mária Harsányiová. 

 

 

     Iskolai étkezde 

     A 2021- es év teljesen más volt, mint az előző évek, sok kihívást és változásokat hozott 

magával, kinek jobbat, kinek rosszabbat. Az év korlátozásokkal indult, de ennek ellenére is 

azon fáradoztunk, hogy napi friss ebédet bebiztosítsuk nyugdíjasainknak, ezzel is 

megkönnyítsük a ezt nehezebb időszakot, ami ránk köszönt. 

      2021 szeptemberétől megkezdtük az ételkészítést a pálfalai Református Keresztény 

Egyház magyar tannyelvü óvoda részére. 

Egy napra eső ebédek száma : 
Szlovák tannyelvü óvoda Jánosi  - 11 gyermek  számára 

Magyar tannyelvü általános iskola -  22 gyermek számára                     
Nyudíjasok részére -  20 porció ebédet készítünk                   

Községi hivatal dolgozóinak - 11 porció ebédet készítünk 
Más községből érkezőnek - 1  porció ebédet készítünk 

Pálfalai óvoda gyermekinek - 40  porció ebédet készítünk 
És az ott dolgozók számára -  5 ebédet készítünk. 

2021 novemberében vásároltunk egy Nerone márkájú 10xGN1/1 kombi sütőt, hogy 

javítsunk a mindennapi ételek minőségén, és természetesen hogy megkönnyítsük a 

munkánkat. Az iskolai étkezde dolgozóinkat létszáma nem változott. 
Hiszem, hogy a 2022 –es év, jobb könnyebb és boldogabb lesz. 

 

Zuzana Ďurianová.  



Magyar tannyelvü általános iskola 

    Tanulók száma: 23 

    Alkalmazottak: 3 (2 pedagógus, 1 takarítónő - iskola gondnok) 

2021- ben az alábbi beruházások valósultak meg: 

- az iskola épületének szigetelése. 

2022 - ra tervezett beruházás: 

- az iskola épületének javítása                                           

      Iskolán belül és kivül tevékenységeink 

A COVID-19 vírus és az ezzel kapcsolatos körülmények, ismét nem tették lehetővé 

számunkra, hogy tanórákon kívüli rendezvényeket szervezzünk, valamint részt vehessünk 

hasonló rendezvényeken. 

Sikerült megvalósítanunk több iskolán belüli rendezvényt, viszont a rendezvényeken való 

részvétel jelentősen korlátozott volt. 

  Iskolai rendezvények: 

- február: álarcos mulatság, 

- március: húsvéti kreatív műhely 

- április: a föld napja 

- június: Nemzetközi gyermeknap, Kérékpárúton való túrázás rollerral 

- október: Halloween party 

- December: karácsonyi műsor 

Mivel a szülők nem vehettek részt ezen rendezvényeken, fotókat, videókat tettünk fel az 

iskola facebook honlapjára. 

Tanórákon kívüli rendezvények: 

 Október: Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny 

Ebben az iskolaévben 6 hétig volt távoktatás.    

 

                                                                                                                Mgr. Monika Tóthová 

 

 

 Óvoda 

       A jánosi óvodában egy osztállyal rendelkezik, különböző korú gyermekekkel. A 

V 2021/2022 tanévben 9 gyermekkel kezdtünk, az októberi hónapban még 3 gyermek 

csatlakozott az osztályunkhoz. Ebből a létszámból 4 gyermek tankötelezettségi korban van, 5 

öt éves és 3 három éves. 

Az új tanévben változások történtek az igazgatói munkakör betöltésében, mivel a korábbi 

igazgatónő Oros Fözö Tímea anyasági szabadságra ment. Az új igazgatónő Éva Habodázsová 

Rimaszombatból. Tanítónő pedig Mária Petrincová, takarítónő Marcela Kováčová. 

A gyermekek gyorsan beilleszkedtek az új környezetbe, igyekszünk mindent megtenni hogy 

a gyermekek jó érezzék magukat szülői felügyelet nélkül is. Sajnos, a korona vírus miatt, nem 

áll módunkban bemutatni a szülőknek mit tanultunk, különböző rendezvények által, mint 

például; Idősek napi rendezvény, karácsonyi műsor és sok más rendezvény. Mindennek 

ellenére szép ajándékokkal készültünk a nagyszülőknek. 

Karácsonyi műsorral szintén készültünk, a korlátozások végett szülők nélkül. A gyermekeket 

mikulási csomaggal kedveskedtünk, és  karácsonyfa alatt további ajándékok várták a kicsiket, 

ami a Polgári társulás támogatott Mgr. Alena Horváthová személyében. Amit ez úton is 

nagyon szépen köszönünk a gyermekek nevében is. 

              Mária Petrincová 



   Időjárás 2021 
 

             Tél. Az új év enyhe hőmérséklettel és hó nélkül kezdődött. Az egész január jó formán  

szinte havazás nélkül telt el, ami hullott is 8 cm el is olvadt. Februárban megérkezett a valódi 

tél, mikor 20 cm csapadék, hó hullott, és a hőmérséklet is élénk és hűvösre váltott. Azaz -16 

és -20 fok között ingadozott.  A sarkvidéki levegő kifejezetten a kerületünk déli részét 

érintette, február 12 -én Hajnácskőn  -24,4 fokot mértek, egy nappal később pedig -26,6 fokot 

mértek. Ozsgyánban -22,3, Lénártfalán pedig -22,2 fokot mértek. Összehasonlításképp   

a Lomici csúcson  -28,5 fokot mértek. 

           Tavasz. Ez volt a leghűvösebb tavasz 40 év alatt. Tavasz első napján havazott, 

a márciusi reggelek mínusszal fokokkal teltek. Az első gólya március 22- én érkezett, és 31-

vel az összes párt megfigyelhettük. Április és Május volt ebben az évben a leghidegebb 

a megszokott hőmérséklethez viszonyítva. Idén Rimaszombatban volt a legnagyobb 

csapadékhiány 90 nap alatt. 

           Nyár. júniusban és júliusban átlag feletti melegek voltak. Egész júniusban 30 fok felett 

volt a hőmérséklet, a legmelegebb napok 21-től 25-ig mértünk 35 és 36 fokokat. Az első 

augusztusi hét még forrósággal telt, viszont a többi napokon, már jóval átlagon alulira 

csökkent a hőmérséklet. Csapadékkal telt napok voltak június 15-én, 18-án, augusztus 16-án, 

17-án, 23-án és 14-én. 

           Ősz. Szeptember átlagon felüli volt, 24 és 27 fok közt mozgott a hőmérséklet. Az 

októberben kellemesen őszi hőmérséklet volt. Első fagyos reggelt tapasztalhatunk október 15-

én és 18-án, azaz -1 volt a hőmérséklet. 

           Mindenszentek reggelére szintén fagyott. Novemberben még voltak kellemes őszi 

napok egészen 24-ig, mikor már reggel -6 fokot mértünk, és úgyszintén 25-én -3 fokot. 

mértünk. Kicsit havazott 29-én, de az első igazi hó december 5–én hullott, kb. 3cm. A hó 

maradványait még december 7-ig láthattuk, de aztán elolvadt. Az ősz átlagos volt, kevés 

csapadékkal. 

 

                                                                                                                Mgr. Margita Borošová 

.  

Környezet védelem. 

       Már az elmúlt években az évkönyveinken keresztül is felhívtam a figyelmüket arra 

tekintve, hogy a temető környékén hulladékot lerakni  tilos. 

Szóval nem értem, hogy érthetetlenül szennyezzük a temető 

melletti környezetet, ahol a szeretteink nyugszanak.                            

 Nem helytállóak azok a  kifogások, melyek szerint a 

hulladékot nem a mi lakosaink 

importalják oda.  Különböző 

területeken is illegális 

szemétlerakókat hoztunk létre, annak 

ellenére, hogy a kommunális hulladék elszállítást a 

önkormányzat biztosítja.                              Néha az a 

benyomásom, hogy még ez sem lehetséges, hiszen közterületek 

szennyezzük több településen is, mint Močiaron és Jánošíkyban 

is. Munkám során több alkalommal is jártam az illegális szemétlerakó helyeken, és olyan 

terhelő iratokra bukkantam, ami szerint azonosítható volt, hogy a mi községunk lakosai 

szállították azon helyekre a hulladékot. Egy alkalommal volt, hogy egy rimaszombati 

építőipari cég szállította a hulladékot az illegális szemétlerakó helyre.                                                                                
                                                                                  



                   

Illegális szemétlerakó a község  területén 

                                                                                                                                                                                                                             

Stanislav Krahulec   polgármester 

 

 

    Épitkezések Močiarok.  

  

        Močiar településén javában zajlanak az újházak építése, viszont a tulajdonosok nem 

akarják beismerni, hogy kiépített hálózatok és bekötőút nélküli telkeken vásároltak földet., 

vagyis a csupasz réten. Valahogy nem akarják megérteni, hogy egy polgármesternek nincs 

csodapálcája, amivel mindent megold. Nem akarják elfogadni azt a tényt sem, hogy a 

jelenlegi bekötőutak nem az önkormányzat tulajdonában vannak. Kérdezem, én: Vajon miért 

nem gondoltak erre akkor amikor a telekvásárlást tervezték? 

Stanislav Krahulec   polgármester 

 

 

          Egyházi élet a községünkben 

          Községünkben a következő személyek tevékenykednek:              

          Római Katolikus Egyház plébánia Feled, ahol Mgr. Pavol Pribula főtisztelendő úr 

szolgál, templomgondnok a községükben p. Anna Fačková.                                            …….. 

Szlovákiai Református Keresztény Egyház Jánosi Egyházi gyülekezet, melyet Mgr. Szarvas 

Erzsebét, lelkipásztor vezet. Presbiter Mgr. Tóth Monika, gondnok  Mács Mária.    

..Engedjék meg nekem, hogy ezen a módon is megköszönjem szolgálatukat, amit a falunkban 

teljesítenek, pontosabban terjesztik a lelki igét a hívek közt és a község minden lakója között. 

Szívből köszönöm a szívélyes együttműködést, az odaadó segítséget és a biztató szavakat, 

amelyeket minden találkozásunk  bearanyozott.                                 

 

                                                                                                Stanislav Krahulec   polgármester 

 



Az adók és illetékek változása 01.01.2022-től: 

Meghatározások  2021 2022 

a) szántó föld, komlókert, szőlő, gyümölcsös ha 9,16 11,724 

b) állandó gyepterület ha 1,657 2,1216 

c) kertek m2 0,0046 0,0059 

d) erdei föld ha 1,6575 2,1216 

e) beépített terület és udvarok m2 0,0046 0,0059 

f) építkezési telkek m2 0,0545 0,0595 

g) más telkek építkezési telken kívül m2 0,0046 0,0059 

 Építkezési adó – minden megkezdett m2után 

a) lakóépületek és egyéb tartozékot képező 

építmények 

m2 0,046 0,060 

b) mezőgazdasági termelést szolgálóépítmények, 

üvegházak, saját mezőgazdasági termelés 

tárolására szolgáló építmények, vízgazdálkodási 

építmények, kivéve a saját termeléstől elérő 

raktározási adminisztrációs építményeket 

m2 0,046 0,060 

c)üdülők- és kertészeti nyaralók, egyéni 

rekreációs házak építése 

m2 0,166 0,183 

d) különálló garázsok és különálló 

gyüjtőépületek, garázsok és e célra szánt vagy 

használt épületek, lakóházakon kívül épített 

garázsok 

m2 0,133 0,173 

e) ipari épületek és építőipari energetikai 

épületek, kivéve a raktározási és igazgatási 

épületek 

m2 0,166 0,216 

f)egyéb üzleti és kereskedő tevékenységet 

szolgáló építmények, raktározás és ügyintézés 

m2 0,465 0,605 

g)egyéb épületek 
 

m2 0,096 0,125 

 Jánošíky, Močiar, Ilona és Petruš község területén építményadó ára a következő:  

a) lakóépületek és főépület részét képező egyéb 

épületek 

m2 0,033 0,060 

b) 4 bekezdés a) pontja szerinti adó ára, minden 

megkezdett beépített m2 növekszik, minden 

földszint feletti- településen és helyi részeken 

egyaránt 

m2 0,036 0,047 

Kutyaadó ks 2 2 

Szilárd hulladék 1 személy 
1 évre 

20 26 

Kommunális hulladék gazdálkodó és szervezetek 

számára 

1 szervezet 

1 évre 
100 125 

Kommunális hulladék kertészeti épület részre 1kunyhó 
1 évre 

14 18 

SAT használati díj 1 évre 25 25 

 

 

 

 



 

 

Elérhetőségeink: 
  

CÍM : 

Obecný úrad Rimavské Janovce  č. 301 980 01 Rimavské Janovce 
Telefonszám a községházára: 047 / 56 77 116 , 047/ 58 11 950 

E-mail info@rimavskejanovce.sk, obec@rimavskejanovce.sk 
WEB:  www.rimavskejanovce.sk 

 

Stanislav Krahulec, polgármester 0918 529 106 

Edita Čuvajová, Katarína Uhrinová, Helena Kovácsová - 047 / 58 11 950 
Ing. Michaela Gembická -  hlavný kontrolór obce 

Terén szociális munkások :   
Mgr. Mária Harsányiová, Katarína Magyarová, Monika Bohóová  047 / 58 11 951 

Óvoda Szlovák alapiskola,  047 / 56 77 138 
Alapiskola magyarnyelvű oktatással   

Halottasház Erika Molnárová Rimavské Janovce č. 200 -  0948 322 805 
 

Ügyfélfogadó napok: HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG  07.30-tól - 15.30 óráig. 
 

 

Közforgalomban nem megjelenő kiadás 

Évfolyam: 18. 

 Szám: 18. 

Kiadja: Jánosi községháza 

 Összeállította: Stanislav Krahulec a kol. 

Kiadás éve: 2021 
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