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Megegyeztünk

VÁROSNAPOK – Az útnak induló német ajkúak és a megérkező felvidékiek megjelenítésével kezdődött
szeptember 23-án, szombaton délelőtt a jánossomorjai Ki- és Betelepítési Emlékpark átadása a vasútállomáson. Pontosan, ahonnan indultak és ahová érkeztek a vonatszerelvények 1946 és ’48 között. A vasútállomás öreg hársfája végignézte mindkét történelmi tragédiát. Az emlékezés kezdetén magyar búcsúzó
nótákkal és a kitelepített németek által énekelt dalokkal jelenítette meg a sorstragédiát az Örökség Kulturális
Egyesület a tájegység viseleteibe öltözve, a peronon lassan helyet cserélve egymással. (Cikkünk a 2. oldalon.)

– „Mindennap összejöttünk, beszélgettünk, és akkor már kicsit könnyebb volt. Mindenki szegény
volt itten, úgyhogy teljes egyformák lettünk, nem
volt itt különbség, hogy egyik ilyen a másik olyan.
Mind szegény volt. Úgyhogy megegyeztünk.” Ezt
Tárnok Jánosné egykori kitelepített mesélte arról,
hogy milyen is volt az élet itt a betelepítettek, itt
maradt németajkúak, magyarok, telepesek számára. Sok évvel ezelőtt interjúkat készíthettem
egykori felvidéki magyar kitelepítettekkel, akiket
ide űzött a történelem. De megismerhettem az innen kitelepített németajkúak sorsát. Megrázó és
mégis felemelő érzés volt megérteni ezeknek az
embereknek a sorsát, akiket bűnösnek kiáltott ki
a történelem. Leonhardt Eder egykori szentjánosi
kisfiú, ma neves német kőfaragó és szobrász, aki
pár éve tervezett egy emlékművet a jánossomorjai
vasútállomásra. Elmondta, a megbékélést szeretné. Az egymás felé kinyújtott kezeket. Ezt a tervet láthatjuk már Jánossomorján, a mester nagy
örömére. Tárnok Jánosné szavait pedig hallhatjuk
és olvashatjuk. Mindezt a vasúti váróteremben, a
nemrég átadott Ki- és Betelepítési Emlékparkban.
Talán Jánossomorja egyik legnagyobb szellemi
vállalkozása volt ez a pályázati és saját forrásból megépített emlékpark. Ami, ahogy az egyre
kevesebben köztünk élők kívánták, a megbékélést
szolgálja. Tavaszi és nyári összevont számunkkal
igyekszünk egyben bemutatni e nagy feladatokban elért közös eredményeinket. Annál is inkább
fontos ez, hiszen a ki- és betelepítés talán a mai
Jánossomorja arcát leginkább meghatározó történelmi esemény. Sokak örökségét hordozzuk
ma, amihez őszi emlékezéseinkkel is igyekeztünk
mélltóak maradni, gyerekek, felnőttek, idősek
egyaránt. Ehhez jó példa lehet Tárnok Jánosné
gondolata is: „teljes egyformák lettünk (…) úgyhogy megegyeztünk.” Mert könnyeken és küzdelmeken edződtünk erős, összetartó közösséggé.
Lőrincz György polgármester

Rekordok kerékpárúttal
Önkormányzatunk történetének legmagasabb pályázati összegeit nyerte el a város,
amiből kerékpárút is épül jövőre.
Több mint 730 milliós pályázati nyeremény tette szebbé a város költségvetési számait, erről tárgyaltak a
képviselők, amikor a költségvetés féléves zárását tekintették át szeptemberben. Számos pályázat ért el
sikert, amik már most jelentkezhetnek a költségvetésben, bár a beruházások szinte kivétel nélkül jövőre
indulhatnak.

Folytatás a 6. oldalon

A TARTALOMBÓL:

emlékpark és városnapok
tovább él a Klafszky
20 milliós járdaépítés
ifjúsági programok
védett városarculat

Az óvodás Ónodi Domán vágta át a szalagot a Malom utca felújított játszóterének avatásán. (Cikkünk a 8. oldalon.)

JÁNOSSOMORJAI VÁROSNAPOK

2

ÉVSZAKOK • JÁNOSSOMORJA VÁROS HÍRLEVELE

Kényszerű vérátömlesztés

Ki- és Betelepítési Emlékparkot avatott a város

A megbékélést és a közös jövőt szolgáló emléktáblát Dr. Nagy István országgyűlési képviselő,
parlamenti államtitkár és Lőrincz György polgármester leplezték le.

Jánossomorját a lakosságcsere alkotta mai formájává,
mondta el beszédében Lőrincz György polgármester.
– „Ha érteni akarjuk Jánossomorját, először a ki- és
betelepítés sorstragédiáját kell megértenünk. Amikor
e házak, utcák közül kiűzik az embereket, ahogy az
erekből a vért, a mellkasból a szívet. Amikor új vonatok állnak meg az elindult vagonok helyén, ezeken a
síneken, itt… és a vagonokból új emberek, családok
szállnak ki, töltik meg a házakat, utcákat. Ahogy az új
vér az ereket, az új szív a mellkast. A hírmondónak itt
maradt német ajkúak, a felvidéki kitelepítettek, a nyomorúság elől az ország más részeiről ide menekülők
és a tősgyökeres pusztasomorjaiak. Ez a mai Jánossomorja. Ezzel a kényszerű vérátömlesztéssel, ahogy
több test egyben, úgy több település él itt együtt. (...)
Így esett, hogy négy, most már Európában egységesülő ország sok-sok települése földink, szomszédunk,
testvérünk, testvértelepülésünk.”
A megemlékezés a kitelepítettek és betelepítettek sorstragédiáit egyaránt megidézte, és szinte mindegyik
szónok fontosnak tartotta, hogy e megkülönböztetésből közös jövőt építhet Európa, hogy ezzel is teszünk
azért, hogy az akkorihoz hasonló megbélyegzések ne
fordulhassanak elő többet. A közös emlékezés fontosságát hangsúlyozta Dr. Nagy István országgyűlési
képviselőnk, parlamenti államtitkár is. Mint mondta, a
környéket súlyosan érintette a sorstragédia. 13 településéről több mint tízezer német nemzetiségű lakosát
telepítették ki. A kormánybizottság Mosonmagyaróvár környékén öt települést jelölt ki a betelepítések
céljául: Mosonszentmiklósra 99, Mosonszentjánosra
44, Mosonszentpéterre 32, Rajkára 35, Levére pedig
két család érkezett menekültként, vagy áttelepítettként
– mondta Nagy István. Az országgyűlési képviselő
kiemelte, Jánossomorja olyan fiatal város, amely jól
értelmezi múltját és erős közösséget épít belőle.
Felszólalt Neuhausen auf den Fildern polgármestere,
Ingo Hacker is. A település 36 szentjánosi és 4 szentpéteri családnak adott otthont 1946-ban. Neuhausen
a kitelepítettek és egykori otthonuk közötti kapcsolattartás központja volt évekig. Most ezt a szálat ismét
megerősítené a két település.
Winfried Scheuermann, Illingen alpolgármestere
elmondta, a mai nap is garancia arra, hogy a múlt
háborúi és üldöztetései ne ismétlődjenek meg Európában. Bár szervezetten nem telepítettek Illingenbe szent-

jánosi, szentpéteri családokat, a magyar kitelepítésben
szintén érintett a baden-wütrembergi település, amely
évek óta ápol kapcsolatot Jánossomorjával.
Testvértelepülésünk, Nagyfödémes megindító műsora
és polgármestere, Gőgh Ferenc is kiemelte a Szlovákiában még ma sem rendezett kollektív bűnösség elvének tarthatatlanságát. – „Tekintsük ezt a napot ma a
történtek erkölcsi jóvátételének.” – mondta.
De velünk emlékezett Szenc és Búcs is a kiűzetésre és
az előtt és utána zajló megfélemlítésre, elnyomásra.
Erdélyi Júlia, a Csemadok szenci alapszervezetének
elnöke idézett egy jegyzőkönyvet, ami beszámol arról, hogy egy édesapát csak azért, mert az az utcán
ittasan magyarul énekelt, egy szlovák rendőr 40 méterről, figyelmeztetés nélkül agyonlőtte.
Dr. Nagy István és Lőrincz György az emlékhelyen a
közös jövőt szolgáló emléktáblát avattak, amit a katolikus és református egyházközösségek helyi vezetői
szenteltek fel. Az emléktáblán József Attila gondolta

olvasható: „A harcot, amelyet őseink vivtak, békévé
oldja az emlékezés, s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés.”
Wally János Pál, a jánossomorjai Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke elmondta, az innen elűzött németek először a megvetéssel kellett, hogy szembenézzenek, de pár év múlva szorgalmukkal és kitartásukkal
lettek Németország megbecsült tagjai.
Tradicionális német dalokat játszott a jánossomorjai
fúvószenekar, de eljátszották a Fekete Péter öcsém, te
kis ügyefogyott című slágert is – a felvidéki vagonok
megérkezésekor a helyi fúvószenekar ezzel köszöntötte a betelepülőket.
Sokan költöztek akkoriban hozzánk a szegényebb
vidékekről, vagy olyanok, akik a bombatámadások
során földönfutóvá váltak. Jó részük Mezőkövesd környékéről települt ide. A nyomorúság elől ide menekültekre matyó népdalokkal emlékezett a város a BoRóKa
trió segítségével.
Neuberger Jázmin és Neuberger Benedek, a helyi általános iskola diákjai egy kitelepített költőnő elhunyt
édesapjára emlékező versével rendítették meg a hallgatóságot.
Az emlékhely alapgondolata, hogy a menekülők helyzetében érezhesse magát az utazó. A vagondeszkákat
szimbolizáló emléktábla mellett itt hagyott utazóládák,
vagonokat idéző emlékfal sejteti a múltat – mindkettőt helyi szakemberek készítették. A váróterem falain
fényképeken, dokumentumokon találkozhatunk a történtekkel, de a tragédiát megéltek visszaemlékezésit
is olvashatjuk, otthagyott üzenetekként. A kutatásban
és az emlékhely kialakításában helyi kutatók anyagai
segítették az összeállítókat.
Az avatáson számos egykori kitelepített vagy leszármazott vett részt, érkeztek Neuhausenből és Illingenből, de itt voltak egykori nagyfödémesi, búcsi, szenci
elűzöttek is. A megnyitó után már együtt beszélgettek
a múltról a ki- és betelepítettek leszármazottjai is.
Az emlékpark felállítása és több program is az euHope projekt segítségével, az Európai Unió „Európa
a polgárokért” programjának társfinanszírozásával
valósult meg. Ennek célja a közös, tragikus múltból
egy szép, békés jövő építése.
Az emlékhely kialakítását az Uniós pályázat mellett Jánossomorja Város Önkormányzata, a GySEV – Győr –
Sopron – Ebenfurt Vasút Zrt. támogatta és sok önkéntes
segítette. A kiállítás bemutatja az egykori kitelepített,
a visszaemlékezései által is megidézett Leonhard Eder
szobrászművész e vasútállomásra tervezett kitelepítési
emlékoszlopát is, ami forrás hiányában évek óta vár
az elkészülésre. A váróterem a város tervei szerint a
hidegebb hónapoktól már rendszeres nyitva tartással
szolgálja a vonaton utazó közönséget is.
A történelemidézés a művelődési házban folytatódott,
ahol már a jánossomorjai elszármazottak is csatlakoztak a társasághoz. A Társaskör idén rendezte meg ismét az Elszármazottak Találkozóját. Itt a Canto Excolo
Kamarakórus köszöntötte a vendégeket, majd a települések mutatkozhattak be, illetve egy közös ebédet is
elkölthettek, baráti beszélgetések közben.

Egykori német és magyar kitelepítettek, leszármazottak, az érintett települések delegációi és helyi civil szervezetek
is együtt emlékeztek a parkban, a sorstragédiát megjelenítő, feliratos vagonfal előtt.
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Történelmi háttér
A mai Jánossomorja három településrészén a kitelepítettek listáját 1946 márciusában függesztették ki.
Kijelölték a kitelepítés napjait is. Kijárási tilalmat rendeltek el este 9 órától, rendőri jelenléttel. Felszólították
a vasúthoz való szállításra kötelezett gazdákat is, és
falragaszokkal hirdették a kitelepítés fontos szabályait. A kitoloncolás elől sokan a szomszédos Andauba,
Mosontarcsára menekültek. A kitelepítettek valuta kivételével magukkal vihették készpénzüket és értéktárgyaikat, 20 kilogramm élelmiszert, melyben 7 kg liszt
vagy kenyér, 1 kg zsír, 2 kg hús, 2 kg hüvelyes és 8 kg
burgonya lehetett. Magukkal vihették legszükségesebb
felszereléseiket, ruháikat, szerszámaikat, de az összes
poggyász nem haladhatta meg a személyenkénti 100
kilogrammot. A Moson megyei németekkel 11 szerelvény ment Németországba. A mosonszentpéterieket és
mosonszentjánosiakat négy vonat szállította Németország különböző területeire. Az 5. számú szerelvény
1946. április 20-án, nagyszombaton indult, főleg mosonszentpéteriekkel és kevesebb mosonszentjánosival,
az észak-württembergi Ludwigsburg területére. A 6.
szerelvény Észak-Badenbe, Sinsheim kerületbe indult
április 23-án, húsvét utáni kedden. A 7. és 8. szerelvényen már csak mosonszentjánosiak voltak, őket április
24-én illetve 26-án az észak-württembergi Essling és
Öhringen, illetve az észak-badeni Tauberbischofheim
kerületekbe szállították. A két település összlakosságának több mint felét, a német ajkúak kétharmadát telepítették ki. A névjegyzék tanúsága szerint a kitelepítés
kis mértékben érintette Pusztasomorjai községet is.
(kitelepítettek száma: Mosonszentpéter – 1978, Mosonszentjános – 2861, Pusztasomorja – 1)
1947. április 12-én a mátyusföldi Nagymácsédról és
Nagyfödémesről, valamint a Garam menti Tergenyéről
a kitelepítésre ítélt magyarokkal elindult az első két vonatszerelvény Diószegről Magyarország felé, és ezzel
megkezdődött a felvidéki magyarok áttelepítése Magyarországra. Döntő szakaszában, 1947. április 12-e és
1948. június 12-e között, több mint 68 ezer erőszakkal
kitelepítettet és hatezer önként áttelepülőt vittek a MÁV
mozdonyai az anyaországba. A második, befejező szakasz 1948. szeptember 1. és december 20. között zajlott
le. Összesen 90 ezer fő került át – a szlovákok 180 ezret
akartak. Magyarországon 95 ezer szlovák jelentkezett
az áttelepülésre, ténylegesen 71 ezren költöztek át. 1947
májusában Szencről 30 család érkezett Mosonszentjánosra, Nagyfödémesről 23 család Mosonszentpéterre.
1948 szeptemberéig Szencről Mosonszentjánosra újabb
5, Nagyfödémesről Mosonszentpéterre újabb 9 család
került. 1948 novemberében Búcsról 10 vagy 11 családot
telepítettek le Mosonszentjánoson. Összesen legalább
67 család és közel 300 ember érkezett a mai Jánossomorjára. De több más felvidéki településről is menekültek
hozzánk, már nem szervezetten.

Kitelepítésre várakozó mosonszentpéteri transzport a mosonszentjánosi vasútállomáson.

A váróterem faláról
„Akkor már édesapám mondta, mikor én hazaértem
a fogságból, hogy ki leszünk telepítve, de hát aszonta,
hogy ilyesmi nem létezik, hát minket innen nem vihetnek el! Hát az öregapám is itt született, hát nem lehet
minket innen elvinni!” – Csasznyi Ferenc
„Eljött apámnak egy szlovák barátja, rangos csendőr
fiával. Megjelent nálunk, álltam köztük, és arra kérte
apámat, hogy – Egy szavadba kerül és nem köll! Nem
leszel kitelepítve! És akkor azt mondja apám: én a magyarságom nem adom el.” – Kramarics Lajosné
„Pestről jöttek a kibombázottak, (…) meg a szegénység elől, aki menekült, a jobb életet remélve, azok is
jöttek. Azok már mind, azokból a házakból, ahol minket leraktak, mind valamit vitt. Egyik elvitte az ablakot,
a bútorokat. Amit a németek itt hagytak, az már ki volt
fosztva. Akkor nem volt villany egyáltalán bevezetve,
nem volt víz, mert a kutat leszerelték, a csövet teleszórták kaviccsal. (…) Három napig az öcsém ott sírt,
hogy menjünk már haza, hát a Mama azt mondta,
haza fogunk mi menni, de még nem jött el az autó,
ami hazavisz… De aztán még a mai napig sem jött az
autó, hogy hazavitt volna…” – Tárnok Jánosné
„Egy nagyon kísérteties helyzetre emlékszem, gyerekként, az éjféli misén karácsonykor. Elmentünk a
templomba, az egyik oldalon a telepesek voltak, a
magyarok és a másik oldalon a németek. […] Szolnokon, a templomban. És ők persze, mindketten egymás
nyakának tudtak volna menni. Ez nagyon kísérteties
volt, szörnyű volt.” – Leonhard Eder

„Nekünk, fiataloknak kevésbé, a szülőknek természetesen nehezebb volt. Emlékszem, vasárnap volt,
húsvétvasárnap, szóltak a harangok a feltámadásra
a templomban, mi pedig a vagonokban ültünk a kitelepítésre várva.” – Martin Wenness
„1969-ben mentem vissza, 6-7 éves lehetett a lányom,
mert meg akartam látogatni anyám sírját… aztán Magyarországra is elmentünk. És aztán (…), elmentem
Pusztasomorjára, a Mári nénihez, a Sipőczhöz. Mári
néni épp fát vágott az udvaron, odamentem hozzá
és azt mondtam: -„Jó napot kívánok!” Rám nézett,
és azt mondja: -„Jesszus, a Jani!” A fejsze még a
kezében, elfut tőlem, bemegy a tyúkólba, kihoz két
tyúkot, levágja a fejüket, és amikor már ott feküdtek,
akkor mondja a feleségemnek: -„Isten hozott, hát te ki
vagy?” Nagyon jó volt, de először levágta a tyúkokat!
Nagyon aranyos volt!” – Johann Ebermann
„Mindenki honvágyott, és mindenki azt mondja, hazajövünk, első évbe, hazajövünk, ez ma hallottam,
hazamegyünk, és honvágytak mind. Nem mindenki,
de az öregek úgy is, és én is. És csodáltam, mikor
iskolába kerültem Szentjánoson, tanultunk egy Szózat Vörösmarty Mihail. És mindig, ha honvágytam,
eszébe jut az utolsó versek németbe és magyarba: „A
nagy világon e kivűl / Nincsen számodra hely; / Áldjon vagy verjen sors keze; /Itt élned, halnod kell.”Aztán gondoltam, biztos nagyon szerette a hazát a Vörösmarty Mihály, és gondoltam, hogy ő mondta, hogy
itt kell élni, nem, és mink hát kimentünk.” – Elisabeth
Neuberger-Schneider
Részletek a kiállítás anyagából

Megjelent a Füzetek
Városnapok – Torokszorító történeteket olvashatunk
a Jánossomorjai Füzetek városnapokra megjelent számában. Az egykor a mosonszentjánosi templommal
szemben álló patika múltjáról írt az azt működtető
Győrffy-család leszármazottja, Győrffy Werner. Wennesz Károly a mosonszentpéteri németség 1946 előtt
szokásait gyűjtötte össze értékes cikkében. Beregszászi
Balázs, a mosonmagyaróvári levéltár vezetője a szentjánosi kisdedóvó alapításának történetét dolgozta fel.
Bella Sándor helytörténet-kutató a pusztasomorjai iskola históriáját tárta fel. A sorozat szerkesztője, Veres
Dávid most a hansági tőzegtüzek történetébe mélyedt
bele. A hosszú ideig izzó tőzeg meggyulladását többek
között a tájat nem ismerő szovjet katonák felelőtlensége
is okozhatta. Iván-Varga Veronika közel egy évtizede készített interjúkat a Németországban élő egykori
kitelepítettekkel (ezekből is idézünk fenti írásunkban).
Ebből jelent meg most egy megrázó erejű válogatás,
de a munkának folytatása is lehet. A Füzetek szerkesztőgárdája azonban nem pihenhet, rengeteg téma várja
még a feldolgozást. Ehhez azonban szerzőket is keres
a szerkesztő. A helytörténeti kiadvány elindítása 11
éve, a helytörténeti kismonográfia elkészülte után vált
szükségessé. Ezért indult útjára a lapsorozat, az önkormányzat és a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány
ernyője alatt.

Zsúfolásig megtelt a könyvtár szeptember 14-én, csütörtök este, a Jánossomorjai Füzetek legújabb számának
bemutatóján. A helytörténeti periodika 11. évfolyamának számát az egykori szerző-szerkesztő,
Lőrincz György polgármester mutatta be. Öt szerző munkáját olvashatjuk.
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Közös múltból közös jövő
Helytörténeti vetélkedő

Városnapok – Nagyfödémesi, andaui és jánossomorjai diákok vetélkedtek közösen, vidám hangulatban a művelődési házban a városnapokon, szeptember 21-én. A tudás helyett most a közös munka,
a kapcsolatteremtés volt a legfontosabb. Ahogy azt
megnyitójában Lőrincz György polgármester is elmondta a három település diákjainak, most a közös,
szomorú múltból egy gyümölcsöző, együttműködésen
alapuló, közös jövőt kell építenünk, és ez a gyerekeknél a legfontosabb, hiszen majd ők fogják vezetni
ezeket a településeket. A városnapok több programja,
így ez is az euHope projekt segítségével, az Európai
Unió „Európa a polgárokért” programjának társfinanszírozásával valósult meg, és a kitelepítésben érintett
települések sorsközösségéről szólt.
A három iskola diákjaiból alakul vegyes csapatoknak,
mint egy kutatócsoport, egy képzeletbeli kisfiú, Újházi
Péter történetét kellett felkutatniuk, aki kitelepítettként
került Jánossomorjára. Több állomáson át vándorolva, mindenhol más érdekes dolgot alkothattak, kutathattak fel. Településeiken saját kedvenc helyeiket
rajzolták fel egy közös térképre, kitalálva egy olyan
települést, ahol Andau, Jánossomorja és Nagyfödémes legjobb dolgai szerepelnek… majd megérezték,
milyen elhagyni azokat, kitelepített sorsra kényszerítve. Érdekes technikákkal a kitelepítésről szóló plakátot
készíthettek, tele szimbólumokkal, a Glázer-Kozma
Galéráiában. A Helytörténeti Gyűjteményben a mai
és az akkori gyerekek játékait nézhették meg, hasonlíthatták össze például a videojátékot a bilickézéssel.
A felvidéki magyarok és az elűzött németek történeteivel is megismerkedhettek, németül és magyarul. A
könyvtárban Iván-Varga Veronika helytörténet-kutatóval és Posztós Ferencné egykori kitelepítettel készíthettek interjút a csapatok. Ebből kellett a képzeletbeli

MALOM • a kulturális végvár
Városnapok – Hatodszorra is a kultúra hansági
végvárává vált a 99 éves egykori jánossomorjai hengermalom. Az Omlás Virágai Malomfesztivál a városnapok részeként immár hatodszorra invitálta az
érdeklődőket színházzal, koncertekkel a megmentésre
váró épületbe szeptember 15-én és 16-án. Pénteken
Lőrincz György polgármester nyitotta meg a fesztivált,
és egyben a vasárnapig zajló városnapokat is. Kiemelte, a városnapok és a település kulturális életének
fontos eleme a rendezvény, amely sokat tesz hozzá a
városi léthez.
Az anyaságról kialakult képet tette emberivé, nehézségeivel és gyönyörű pillanataival együtt Markó-Valentyik Anna, a győri Vaskakas bábszínház színésze Anyajegy című előadásával. A színház után a
RizikóFaktor saját dalokkal és megzenésített versekkel
érkezett a kezdetek óta megtartott malomkoncertjükre.

kisfiú sorsát elképzelni, Péterék ugyanis egy olyan házat kaptak a történet szerint, ahol egy, a kitelepítés
során itthon maradó család élt. Péter itt jó barátságba
kerül a család kislányával, Rosemarie-val, aki elmondja rokonságuk történetét, a tragikus kitelepítést.
A programhoz csatlakozott helyi rajz szakkörösök a
sorstragédiából közös jövőt építő településeket festették meg a rendezvény alatt – ezt a városnapok óta a
szentjánosi templommal szemben lévő téren láthatjuk.
A művelődési házban történelmi teszt várta őket és
a Szemfüles Drámapedagógiai Műhely segítségével
jelenetek sorát alkothatták meg, amivel Újházi Péter
története került egyre közelebb hozzájuk.

A verseny zárásaként egymásnak számolhattak be a
csapatok a felkutatott eredményekről. Még a szervezőket is megborzongtatta, hogy a diákok mennyire
átérezték a történteket, és milyen jól működtek együtt.
A szervezők és segítők, fordítók, tanárok számára valóban a kapcsolatépítés és az együttműködés volt acél.
De a verseny alatt elhangzott nevetések, kialakult barátságos és gazdát cserélt telefonszámok tanúskodtak
a sikerről.
Jánossomorja, a kitelepítés által összekötött Nagyfödémes és Andau, ahová a kitelepítés előtt sok helyi
család menekült: A három település most ezzel a vetélkedővel is közös jövőt építene a szomorú múltból.

A hagyományosan csak a fesztivál ideje alatt látható kiállításokon Horváthné Kocsis Angéla és segítői a
retextilt, az újrahasznosított ruhaanyag lehetőségeit
mutatták be, Szélig Annamária pedig a tradicionális horgolást és a mandalákat vegyítette. Gazsó Attila
fotóiból nyílt kiállítást is megtekinthetett a malom közönsége. A kiváló fekete-fehér portrék és a hozzájuk
kapcsolt idézetek erős egységet alkottak. Mindkét nap
falvetítésben is gyönyörködhettek a látogatók.
Hogy mennyire is szeretik az emberek a sót, arról
nemcsak egy meggondolatlan királyt, de sok gyereket
is megtanított a malom szombati nyitó előadása, a helyi óvónők bábműhelyének darabja.
De a malom idén tragikus sorsokra is emlékezett. Földes László Hobo a GULAG munkatáborainak szörnyű
világát mutatta be előadásával. Egy fiú sorsán keresztül tárult elénk a hatalom elnyomó kegyetlensége. A
fesztivál és a városnapok ezzel is emlékezett a településünkről elhurcoltakra, akik közül sokakat később ki
is telepítettek.

Hobo után a blues zengette meg a malmot. A kiváló
énekes és szájharmonikás, Pribojszki Mátyás és zenekara óriási hangulatot varázsolt a terembe. Mint
mondta, ehhez a muzsikához kiváló az épület, ami
hatott a zenekarra. Az idei malomfesztiválon a Nirvana teljes Unplugged in N. Y. albumát játszotta el a
soproni Grunge zenekar, akikre szintén nagy hatással
volt a helyszín. Az estet DJ szettek zárták, természetesen szokatlan, malmos stílusban.
De a közönség számára is különleges helyszín a malom és a jánossomorjai malomfesztivál, ezt sokan kiemelték a nézők közül. A szervezők szándéka, hogy
a malom rendezvényhelyszínként szolgája a várost
és a térséget, a malomfesztivál pedig olyan kulturális
élményt hozzon hozzánk, amiért sokszor a fővárosig
kellene utaznunk, mondta el Neuberger Zsolt, a szervező csapat tagja. A hatodik éve zajló malomfesztivált
civilek szervezik, segítik, a művelődési ház, az önkormányzat és több helyi cég támogatásával.
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Futott és gurult a város
Városnapok – Jánossomorja minden korosztálya
rajtvonal mögé állt a sportpályán: Ismét sokan vettek
részt legnagyobb tömegsport-megmozdulásunkon, a
Fut a városon szeptember 22-én. Az ovisok és a nyugdíjasok 400 méteren mérhették össze tudásukat, az
első- és másodikasok is e távon rajtoltak. A nagyobbakra már hosszabb szakaszok vártak. A futamok
végén szinte mindenhol szoros befutókat láthattunk. A
7.-8. osztályosok mezőnyében főleg a fiúknál arattak
elsöprő sikert a nagyfödémesi vendégek, de a lányok
mezőnyében is igen előkelő helyen végeztek testvér-településünk diákjai. Idén új kategóriában, 45 év fölött
is rajt mögé állhattak a versenyzők. A szervezők több
mint 420 résztvevő kezére ragaszthattak karszalagot.
A városnapok keretein belül megszervezett sportrendezvény idén a kitelepítés évfordulójára is emlékezett,
emlékfutás indult ugyanis a vasútállomásra és onnan
vissza. A rendezvényt a Társaskör és az önkormányzat
lelkes szervezői bonyolították le.
Országúti kerékpárversenyen is részt vehettek a jánossomorjai diákok. A Gurul a város a városnapi futáshoz, a Fut a Városhoz kapcsolódott, és bár a rossz
idő megnehezítette a szervezők dolgát, később mégis
rajthoz állhattak a jánossomorjai felsős diákok a városnapi programok sorában. Az 5-6 osztályosok Újtanyáig kerekeztek, óriási iramban. A 7-8-asoknak már
a várbalogi templom előtt kellett megfordulniuk, ahol
frissítő is várta őket. Csapatban díjazták a szervezők
a gyerekeket, minden osztályból hat fő rajtolhatott. A
város 350 ezer forintot nyert a futó és bringás tömegsport-rendezvényei megvalósításához, ami így több
mint 500 embert mozgatott meg a városban.

A Gurul a Várost első alkalommal rendezte meg az önkormányzat, a Társaskör és az iskola, de szándékaik szerint nem
utoljára, hangsúlyozta Szilágyi Dániel pályázati referens. A Gurul a város első alkalommal egészítette ki a városnapokat,
forrást ehhez az Európai Unió Mobilitási Hét programja biztosított a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon keresztül.

Három ünnepi tárlat

Szép élményt kínált Magyar Mónika kiállítása a Glázer-Kozma Galériában.

Erős buli a város ünnepén
Városnapok – Szeptember 23-án a főtér várta a
lakókat. Az erős emberek vetélkedője kezdte a programok sorát, a Jánossomorja-kupán három helyi versenyzőnek, Kurucz Kornélnak, Vinkler Ádámnak és Király
Richárdnak is szurkolhattunk, akik kamionhúzásban,
gumiforgatásban és hordópakolásban mutatták meg
erejüket. Király Richárd, aki a könnyűsúlyú magyar
bajnokságban már kétszer is bronzérmet szerzett, most
a harmadik helyen végzett. A versenyt Darázs Ádám
vezényelte és Lőrincz György polgármesterrel közösen
adta át a díjakat, kupákat. (Képünkön)
A színpadon a kicsiknek szólt az Iszkiri gyerekzenekar,
majd MC Hawer és a Tekknő dallamaira többen táncra
perdültek. A hip-hop rajongók a Hősökre tehették fel a
kezüket, de Takács Nikolast várták a legtöbben. Az esti
nosztalgia diszkó előtt DJ Szatmári és Jucus melegítette
be a közönséget, ekkor már a sátorban.

Városnapok – Három kiállítással is ünnepelte várossá
válásának 13 éves évfordulóját Jánossomorja. Elsőként,
szeptember 19-én, kedden este a Helytörténeti Gyűjteményben a második világháborús katonasorsokat, helyi
eseményeket feldolgozó, Hol vannak a katonák című
kiállítás Veres Dávid helytörténet-kutató sokéves munkáját összegezte, Hoffka Helga grafikus segítségével. A
tárlat a világháború városunkat érintő teljes spektrumát
igyekezett átfogni. A kiállításon Hegyi Károly helyi relikviagyűjtő háborús tárgyakat mutatott be, melyek közül
sokak a helyi, környékbeli harcok emlékét őrzik.
A zord témából a szépség felé lépett a második tárlat.
Arcok és színek címmel nyílt meg szerdán a művelődési
házban Takács Mária Borbála képkiállítása. Jánossomorja tájait színes akvarellekkel, az itt lakók portréit
ceruzarajzokkal készítette el az alkotó, akinek már több
kiállítása nyílt korábban Jánossomorján.
Magyar Mónika soproni grafikusművész tárlatát hozta el hozzánk a Glázer-Kozma Galéria, amely immár
14. alkalommal köszönti a várost kiállítással. Ezt megnyitójában Lőrincz György polgármester köszönte
meg. Az alkotót és a munkákat Veress Ferenc művészettörténész mutatta be a közönségnek. A művek
szemlélésben a megnyitón közreműködő Török Adél
zongoraművész, a helyi zeneiskola tanára segédkezett. Magyar Mónika grafikusművész az Art Flexum
művészcsoport tagja. Az alkotó előre berovátkolja a
papírt a kívánt formákra, majd erre viszi fel a grafitot,
sajátos formanyelvet alkotva.

6
...folytatás a címlapról

Rekordok kerékpárúttal

–„Az önkormányzat története során soha nem nyert
még ekkora összegű pályázati támogatást Jánossomorja, mint most – mondta el Lőrincz György polgármester. – Évek óta dolgoztunk ezért a sikerért,
jövőképet alkottunk, koncepciókban határoztuk meg a
fontos feladatokat, pályázati szakembert alkalmazunk
Szilágyi Dániel személyében, aki sokoldalú segítsége
a városnak. Vagyis tettünk a sikerért és hittünk benne,
dolgoztunk érte.”
Az Uniós térségfejlesztési program (TOP) keretében
belterületi kerékpárutat építünk, bölcsődét és iskolát korszerűsíthetünk jövőre. De egy önkormányzati
működést erősítő fejlesztési pályázatot is nyertünk, e
források összesen közel 573 millió forint értékűek. A
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 348 millió forint érkezik a rég várt kerékpárútra. Ezzel a Bajcsy-Zsilinszky utcától egészen a Tarcsai
utca végéig épülhet kerékpárút, a már előrehaladott
fázisban lévő tervek szerint a belterületi főúttal párhuzamosan. Lőrincz György polgármester elmondta:
– „Óriási siker ez, hiszen több évtizedes vágya a településnek a kerékpárút, ami később bővíthető Andau
és Mosonmagyaróvár irányába is. Ez a mostani győzelem is azt mutatja, sikerült a döntéshozók figyelmét
felhívni a kerékpárút fontosságára!”
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Ugyancsak a TOP pályázaton a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola központi épületeinek energetikai
korszerűsítése is nyert 205 millió forintot. A központi
alsóban az épület teljes, napkollektorokkal kiegészített
fűtéskorszerűsítése, épület-szigetelése és fűtőtest-cseréje, míg a központi felsőben fűtéskorszerűsítés valósul meg. A harmadik siker a jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsődét érinti, itt 12,6 millió forintot nyertünk
az épület és az udvar részleges felújítására.
Nagyfödémes és Jánossomorja közösen pályázott
egy-egy park megújítására is az Európai Unió határon átnyúló kapcsolatait is segítő forrásra. Ezen összesen 106 millió forintot nyertünk. Az előírt 5 százalékos
önrésszel összesen közel 80 millió forint jut a pusztasomorjai játszó- és pihenőparkra, ahol nemcsak játszótér, de fitness-terület is kiépülhet.
A Klafszky-iskola felújítására több mint 104 milliót
fordít az állam a győri tankerület segítségével, ez is
a városi tulajdont óvja és erősíti, bár nem az önkormányzat, hanem a tankerület a pályázat lebonyolítója.
Közel 400 ezer forintos támogatást nyertek városnapi
tömegsport-rendezvényeink is, eszközöket fejleszthet a
művelődési ház, de a temetői katonasírok megújítására is nyertünk forrást, több mint 300 ezer forint értékben. Az elmúlt másfél évben összesen 21 pályázatot
adtunk be, ebből 12 nyert és néhány eredményére
még várunk. Összességében tehát a város pályázat-kihasználása kiemelkedően javult az elmúlt két évben.

Újabb utcák újulnak meg

Az önkormányzat és a kivitelező söröshordót gurítva
avatta fel az idén felújított utcákat.

Gyalog is messzire értünk
Közel 20 millió fordíthat idén a járdákra Jánossomorja Város Önkormányzata. A város több éves járda-felújítási program szerint dolgozik, ahol évenként
legalább 14 millió forintot költenek a hibás járdák
megújítására vagy a hiányzók pótlására. Az idei évben ki is egészíthették ezt a keretet, elsőként tavasszal
2,5 millióval, majd az év végén, a költségvetés fennmaradt fejlesztési forrásaiból további 3 millió forinttal. 2017-ben így a Rákóczi utcában, a Szent István
utcában, az Ady Endre, az Erdősor, illetve ősszel a
Fehérkereszt, a Felsőlókert és a hanságligeti Alkotás
utcában dolgoztak a kivitelezők, közel másfél kilométer hosszon. De lakossági kérésre ősszel több járdajavítást is tervbe vett a város. Az év végi többletforrásból
tervezett munkálatok is megvalósulhatnak még idén,
ha az időjárás engedi.
A Rákóczi utca és az Ady utca találkozásánál közel
800 méternyi szakasz kapott új burkolatot. A központban térköves, a Klafszkytól Csorna irányába betonos
felújítást végeztetett el a város. Az Iskola utcától a
Tarcsai utca sarkáig szedték fel a betont, hogy helyére térkövet fektessenek. Idén az Erdős és Iparos utca
közötti járdaszakasz, és egy hanságligeti szakasz is
megújulhat. A szentjánosi temetőben is elkezdődött és
jövőre is folytatódik majd a járdaépítés.

Még soha nem volt példa arra, hogy ennyi utcát újíthatott volna fel az önkormányzat, mint az idei évben.
A korábbi évi egy-két utca helyett a tervek szerint
nyolc utcát adtak volna át, ám ez most tízre emelkedett: Felújíthatjuk az igencsak elhasználódott Tó és
a Hanság utcákat is. Erre állami forrás nyújt keretet.
Jánossomorja évek óta sikertelenül pályázik állami
útfelújítási forrásra, ám most, egyedi kormánydöntés
segítségével sikerült támogatást nyernünk a két régen felújítandó utcára, Dr. Nagy István országgyűlési képviselőnk közbenjárásával – mondta el Lőrincz
György polgármester. Az átcsoportosítás segítségével
23 millió forinthoz jutunk a Tó utca és a Hanság utca
felújítására, ami majdnem a teljes összeg, két millió
forint önkormányzati önrészt kell csak hozzárendelnie a városnak. A felújítás a remények szerint még
idén befejeződhet. A két utca találkozása a csapadékvíz-elvezetés szempontjából is a város egyik kritikus
területe. Az önkormányzat tavaly a meglévő csatornák
mellé egy szikkasztógödröt is készített ide. A mostani
útfelújítás során a burkolatokat úgy készítik el, hogy
még inkább segítse azt, hogy a nagy mennyiségű víz
a szikkasztóba jusson.

Pusztasomorjától Szentpéterig kerekezhetünk biztonságosabban a jövőre megépülő kerékpárúton.

A Felsőlókert, a sportpálya melletti Ibolya és a Kiss
utca burkolat-felújítását is elvégezték ősszel, ezeket
ugyancsak közösségi ünneplés közepette adta át a
város a lakosságnak október 26-án, baráti beszélgetésekkel és söröshordó-gurítással. A lakók itt meg is
köszönték az önkormányzat munkáját. Ősz végére a
hanságligeti Diófa utca és a Hipp cég előtti kis útszakasz burkolat-felújítása is elkészült.
Az önkormányzat a városüzemeltető segítségével még
2016-ban felmérte útjainak állapotát. Az elhasználtságot illetve fontosságát is tekintve határozta meg hároméves útfelújítási koncepcióját.
Idén nyolc utca felújítását tervezték, közel 7000 négyzetméternyi szakaszon. Ez most 10 utcára és 9200
négyzetméterre növekedett. Összesen pedig közel
85 millió forintot sikerül így útfelújításra fordítania
Jánossomorjának. Ez az önkormányzat történetében
példátlan mértékű forrás – emelte ki Lőrincz György.
Fontos, hogy mindegyik új út szegélykövezéssel készül
el, ami nagyban meghosszabbítja az út élettartamát.
Azonban, mivel útfelújításról van szó, a meglévő útszélesség csak a szegélykövekkel szélesíthető, jobban
nem. Az ugyanis már útépítésnek minősülne, ami egészen más szabályozással, terveztetéssel, lassabbodással és jelentős drágulással járna.

Méltó környezetben

Tovább él a Klafszky!

Halottak napjára megszépültek a temetők Jánossomorján. Nemcsak a hozzátartozók díszítették fel szeretteik
halmait, de több önkormányzati felújítás is segített abban, hogy minél méltóbbát tegyék az emlékezés tereit a városban – mondta Bella Zsolt alpolgármester, a
projekt felelőse. Idén is ingyenes kavics várta a sírok
szépítőit minden temetőben. Szentjánoson térköves
járdák épültek több mint 4,5 millió forintból, de több
szakaszt is megújítanak hamarosan, az építés ugyanis
jövőre is folytatódik. Az elöregedett, korhadt fák már
veszélyt jelentettek, ezért azokat új fasorok váltották fel,
amit ősszel és tavasszal tovább is bővíthetnek. A szentpéteri temetőhöz vezető új fasor lombot nem hajtott fáit
még garanciálisan cseréli ki a kivitelező kertépítő cég.
Pusztasomorján a világítás tette szebbé és biztonságosabbá a sírkertek látogatását, tavaly öt, idén további
két kandellábert állítottak fel itt. Már mindhárom temetőben mobil WC-k is szolgálják a látogatók komfortját,
ami lakossági kérésként merült fel.

Rég várt örömhírrel indult a tanítás szeptemberben:
104,2 millió forintot nyert állagmegóvó felújításra a
szentpéteri Klafszky Katalin tagiskola. A győri tankerület pályázati forrásból végez felújításokat a szentpéteri tagiskolában. A fő cél, hogy egészséges, biztonságos körülmények között folyhasson a tanítás. A
terv csak olyan munkákat foglal magában, amik nem
engedélykötelesek, sem bontani, sem építeni nem lehet. Így jövő nyáron megújulhat az épület, termeket,
folyosókat újítanak fel, csoportszobát alakítanak ki,
de korszerűsítés és eszközbeszerzés is szerepel a tervek között – közölte a tankerület. Iskolánk renoválása
a megye kiemelt iskolai felújítása. Az önkormányzat
idén is 10 millió forintot tervezett az iskola fontosabb
felújításaira. Korábban egy közel 400 milliós felújítási tervet is készíttetett az önkormányzat, ami ideális
körülményeket teremtene a Klafszkyban, tornateremmel, új épületszárnyakkal. Bella Zsolt alpolgármester
elmondta, a teljes felújítás terve továbbra sem kerül le
az asztalról, keresik majd egy nagyszabású átalakítás
lehetőségeit, akár részenkénti felújítással is, természetesen az iskolákat irányító tankerülettel együttműködve. Ezzel a most elnyert felújítással az is kiderült:
fontos az állam számára is a különálló szentpéteri
tagiskola léte, így az intézmény jövője biztos – hangsúlyozta az alpolgármester.

JÁNOSSOMORJA FEJLESZTÉSEI
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Gyalogátkelő épül
Beszámolt a rendőrség

Érzi a rendőrség a 86-os főút teherkorlátozásának hatásait, erről is beszámolt az októberi képviselőtestületi
ülésen Barna Árpád rendőrkapitány. A mosonmagyaróvári rendőrkapitányság vezetője összességében a
város közbiztonságának megerősödéséről szólhatott.
8 százalékos csökkenést mutat a bűncselekmények
száma, ezen belül a személyek elleni bűncselekmények száma 64 százalékkal csökkent. Ez a rendezvények magasabb biztosításának eredménye. A vagyon
elleni cselekedetek 20 százalékkal mérséklődtek. Betöréses lopás, személygépkocsi-feltörés, rongálás nem
volt. A bűncselekmények zömét helyi lakosok követték
el, de a rendőrség továbbra is figyel az utazó bűnözésre, főként arra, hogy időskorúak ne válhassanak
bűnözők, csalók áldozatává. Az elrettentés és a nyomozás eredményessége köszönhető a köztéri kamerarendszernek is, amit hamarosan négy további figyelési ponttal is bővít a város. Ez jelentősen csökkenti az
utazó bűnözést, segíti a nyomozási munkát, nemcsak
helyi ügyekben, de például a településen áthaladó
embercsempészési ügyekben is. A migráció fő irányai

Városarculati nagykezelés
Kollektív szellemben újítják fel a Magyar Dolgozók
Pártja Helyi Szervezete székhelyének épületét – szerencsére az ’50-es éveket idéző mondat csak részben
igaz. Az önkormányzati ingatlanok nemrég elkezdett
felújítása során bukkantak az átkost idéző épületfeliratra a mesterek. (Lásd képünket!)
Városképi védelem
Több heidebauer stílusú, önkormányzati ingatlant is
felújít a város, figyelve arra, hogy az eredeti küllemet megőrizze, ablaktól kapukig, homlokzatdíszekig,
hozzáértő mestereket alkalmazva. A Szabadság utca
50-es számú ház mellett a Rákóczi utca 61-nek is hasonlóan adták vissza régi pompáját ősszel, figyelve az
eredeti állapotra, mindezt közel 20 millió forintból. A
városüzemeltető által koordinált programban jövőre
ismét két hediebauer ház következik. Az önkormányzati ingatlanokat kezelő terv tavaly indult, ennek egyik
ága a felújítás és karbantartás, a régi utcakép megőrzésével, de része az ingatlanok rendszeres, felelős
és gazdaságos karbantartása, ahogy a bérlakások
a rászorultásgot jobban figyelembe vevő kiadása is,
ami már ősztől megvalósult. Jövőre pedig arculati kézikönyvvel, arculati szabályokkal is védi a város az
utcaképet, a heidebauer házsorokat, kikötve például
azt is, milyen házak építhetők ilyen környezetbe. Ezt
Dimény Gábor főépítész és Ifjabb Bella Sándor VÜMESZ vezető koordinálja, meghatározva Jánossomorja
városképi sajátosságait, épített értékeit.
Parkosítás
A városközpont másként is szépül: a tavaly indult
parkosítási program is folytatódott ősszel. Pár tujától búcsúzni kényszerültünk, de közel 7 millió forintból szépül városi rangúvá, és évszaktól függetlenül
díszessé több főút melletti terület. Így a Reál vagy a

között szerepel városunk is, de ez közbiztonsági kockázatot nem okozott. Jánossomorján évről évre növekszik a balesetek száma és a sérülések súlyossága is.
Az elmúlt egy évben 1 halálos, 3 súlyos, 3 könnyű
sérüléses és 35 sérülés nélküli baleset történt, 15 ittas
vezetőt büntettek meg. A 86-os és az Andau felé vivő
főutak egyre növekvő forgalma látszik a statisztikában. 2017 februárjától a 86-os számú főút éjszakai
tilalmát is ellenőrizték több alkalommal. Türelmi időszakban 36 figyelmeztetést, közigazgatási bírságot
pedig 43 alkalommal szabtak ki. A tilalom hatására
már kis mértékben csökkent a forgalom. A kamionok
elterelése szóba sem jöhet 2020-ig. De a veszélyt addig is csökkenteni kell, ezért még idén gyalogátkelő
épülhet a 86-os szentpéteri élelmiszerbolt és a szerelvénybolt közötti szakaszán – ez már az önkormányzat
kiemelt célja, mondta el Lőrincz György polgármester.
A város már kivitelezőt keres, hogy idén vagy jövő
márciusban elkezdhesse a több millió forintba kerülő
beruházást. De több gyalogátkelőt is szeretne az önkormányzat a közeljövőben, nemcsak a 86-osra, de a
belterületi főútra is. Ezek szakhatósági felmérései már
idén lezajlottak. Erre a költségvetésből 7 millió forintot
különített el a város, a magas kiépítési költségek miatt
ez várhatóan két zebrárra elegendő.
volt Iparcikk Áruház, illetve a művelődési ház előtti
zöld részek is. A kivitelező cég mosonmagyaróvári,
referenciaként Mosonmagyaróvár többszörösen elismert parkosítási programja szolgált a városvezetés
számára. Ennek alapja a könnyen karban tartható
kavicságyra helyezett kombinált növényzet, amely az
év minden szakában mutatós marad. Az átláthatóbb
parkokkal az önkormányzat elejét venné a sűrű tuják
körül sokszor tapasztalt, rejtett gyarló emberi viselkedésnek, szemetelésnek. Korábban az önkormányzat
megpróbálta helyi szakvállalkozóval ellátni kertészeti
feladatait, azonban az együttműködést nem koronázta kölcsönös elégedettség – tájékoztatott Bella Sándor
az októberi képviselő-testületi ülésen. Az egységes utcakép kialakítását szolgáló parkosítás azonban jövőre
is folytatódni fog, de már a most zajló munkáknál is
figyelembe veszik a jövőre megépülő belterületi kerékpárút nyomvonalát.
Fásítás
A fásítási program ezévi szakasza is megkezdődött
októberben. Idén a tavalyinál nagyobb keretből, közel
4 millió forintból 160 fát ültettet a városüzemeltető. A
szentjánosi temetőben új fasorok köszöntik a látogatókat, itt sok korhadt, beteg fát kellett gyorsan kivágni és pótolni. Fákat ültetnek a somorjai óvoda elé is,
hogy árnyékot adjanak a kicsiknek a termekben, de
kavicsozott parkolóval segítették az ovi és a Sós Antal
Közösségi Ház szűkös megállási lehetőségeit az Iskola
utca elején. A Szent Vendel kápolna előtt is pótolják
a felújítás miatt kivágott öreg hársakat. Fasorokat kap
többek között az Ady Endre, a Petőfi, a Vásártér, illetve a Felsőlókert és a Dicsőfi utca is, de több más utcában is találkozhatunk faültetéssel. Ezek mindegyike
nagyobb, már mutatósabb, faiskolás növény lesz. De
a szentpéteri Temető utcában is garanciálisan pótolja a kivitelező a tavaly telepített fasor meg nem éledt
növényeit.

Barna Árpád mosonmagyaróvári rendőrkapitány
megköszönte a segítséget az önkormányzatnak,
a közterület-felügyelőnek és a helyi polgárőrségnek.

Fejlesztésekre is jutott
a maradványból
A tavaszi hónapokban kiderült a 2016-os költségvetési maradvány közel 96 millió forintot tesz ki. A maradvány egy részét a város fejlődése számára fontos
célok között osztották el, hogy ezzel is felgyorsítsák
az elindult programokat, mondta a javaslattevő polgármester, Lőrincz György. Eddig 111 milliós volt a
tartalék, most ebből 58 milliót osztottak el, a tartalék
még így is 53 milliós maradt. Így többletforrások jutottak sok fontos ügyre.
Az amúgy is rekord magas, 47 milliós idei útfelújítási
keretet megtoldották 15 millióval, így 62 milliósra hizlalták. De további több mint 20 milliót állami támogatásból fordíthatunk az útburkolatokra. Ezzel a város
történetében soha nem látott mértékű útfelújítás valósul
meg idén közel 85 millióból. (Cikkünk a 6. oldalon)
A városi ingatlanok felújítására is további 15 milliót
költenek. Gyalogátkelők létesítésére a négy helyett hét
milliót fordíthatunk, a munka azonban nagyon drága,
így vélhetően kettő átkelőt remélhetünk. A járdaépítési
programot is megtoldották, így a tavalyinál több, 20
millió jut a járdákra idén. A temetőkre is másfél millióval több, 5,6 millió forint jut. A temetők felújítása
mellett akár négy kamerával is bővülhet idén a városi
térfigyelő rendszer. Fásításra is jóval több, összesen
négy millió forint jut. Mobil wc-k kerülhetnek három
játszótérre, megújítják a városi Útikalauz turisztikai
kiadványt, elkezdődik a közvilágítás kiépítése a Kereszt utca és a Móricz utca összekötő szakaszára. De
bővítik a VÜMESZ gépparkját a hatékony, és rendezett városkép érdekében és a kavicsos utak tartósabb,
murvás burkolattal való megújítására is fordítanak,
utóbbira 4 millió forintot.

3,5 milliárdos beruházás
Új, közel 13.500 négyzetméteres gyártócsarnok épül
a Leier Hungária jánossomorjai területén. A cégcsoport közel 7 milliárdos fejlesztést hajt végre a hazai
üzemeiben, amihez 1,2 milliárd vissza nem térítendő
állami támogatást kapott, mint az állam legjelentősebb
építőipari stratégiai partnere. A teljes összeg közel
felét, 3,5 milliárdot a 9 hazai üzem közül Jánossomorjára fordítja a vezetőség. A 2003-óta gyártott kéregfal, kéregfödém gyártása kerül az új csarnokba, amivel megduplázhatják az eddigi kapacitást. Ezzel több
mint 50 új dolgozót is felvesz a vállalat. Ezzel nőhet a
cégi iparűzési adója is. A munkaerőhiány nagy gond
a környéken, több helyi cég más országrészekből, sőt,
Kárpátaljáról is vár és már alkalmaz is dolgozókat.
A Leier cégnél kiemelték, a város és a helyi cégek
közös érdeke, hogy az ide érkező dolgozók lakások is
várják. A kihívásokra adandó válaszokról rendszeres
egyeztetések is folynak a cégek és a városvezetés
között.

JÁNOSSOMORJAI FIATALOKÉRT
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Szent Istvánnal a fiatalokért

Szent István példa számunkra a fiatalok megbecsülésére is – mondta el Lőrincz György polgármester

Hagyományosan a pusztasomorjai Szent István templomban kezdődött Jánossomorja augusztus 20-i
megemlékezése. A tűzoltózászló és fúvós zene vezetésével aztán a hívek a Szent István parkba vonultak. Itt
Lőrincz György polgármester beszédében arra hívta
fel a figyelmet, hogy Jánossomorjának fontosak a helyi fiatalok, ezért nagy energiákat mozgósít ifjúsági
koncepciója megvalósításáért. Szent István példáját
említette, akinek fontos volt apja öröksége és iránymutatása, de a maga útját is járta, és később fontos
példájává is vált az utána következő uralkodóknak.
Jánossomorja most a fiatalokra koncentrál, több intézkedés szolgálja azt, hogy megtalálják számításukat a
városban. Az önkormányzat több programmal segíti a
fiatal családokat, de kedvezményes telkeket is kialakít
mindegyik városrészen. Az ifjúsági koncepció munkáját nyártól szakember is segíti. A polgármester kiemelte: – „Államalapító királyunk fiatalként kezdte a felelős
politikussá válást, de fontosnak tartotta azt, hogy a
következő generációk is boldoguljanak, tovább vigyék
az örökséget, de önmagukat is megvalósítsák. És mint
látjuk, több generáción átívelő példává vált. Nekünk,
jánossomorjaiaknak most ehhez a példához kell fordulnunk: megbecsülve a fiatalokat.” Kótai László plébános is köszöntötte a megjelenteket, megszentelte az
új kenyeret és méltatta a megemlékezés gondolatait.
Az ünnepségen a Moson-Szél egyesület adott dalokat
verseket kínáló műsort. A megemlékezők elhelyezték a
tisztelet koszorúit is az államalapító szobránál, majd
a Társaskör segítségével mindenki megkóstolhatta a
kenyeret, és bort is kortyolhatott hozzá.

11 millió a játszóterekre
Mindenki a fedélzetre! – A szentjánosi ovi Katica csoportja próbálhatta ki elsőként a Malom utcai játszóteret. A központi játék mellett hintákat és rugós játékokat
is telepített a város – nemcsak ide, más játszótérre is.
Közel 3 millió forintból újult meg a park, Uniós szabványnak is megfelelő fejlesztő eszközökkel. Az önkormányzat programot indított a játszóterek felújítására.
Ennek része a pusztasomorjai Játszó- és Pihenőpark
felújítása is. (Cikkün a 6. oldalon)
Nagy örömmel vehették birtokba az udvarukat a
szentjánosi ovisok is, még június 22-én. Az átadóünnepségen a város, a segítők és a kivitelezők képviselői
együtt vághatták át a nemzeti színű szalagot. Ide csak
olyan játékokat vásároltak, amik fejlesztik a gyerekeket. Az udvar 8 és fél millió forintból újult meg, a város erejét mutató közösségi összefogással: Az AGRO
WIRT 2003 Kft. és vezetője, Lidi Reinhardt kiemelkedő
összeggel, három millió forinttal, a Leier Hungária és
a Binder Bt. és dolgozói közösségei közel 100-100
ezer forinttal segítettek. A város nagy erőkkel dolgozik a fiatalokat segítő programon, aminek része az
óvodák és a város játszótereinek tervszerű felújítása,
fejlesztése is. A felújítási program jövőre folytatódik, a
polgármester reményei szerint az ideivel egyenértékű,
ha nem nagyobb forrásból. 2018-ban a Lókert utca
és a szentpéteri gödör játszótereire eshet a választás.

A Malom utcai játszótér legnagyobb játéka egy hajó, amin egyszerre több mint 15 gyermek is kalózkodhat.

Ifjúsági referens

Védőoltással segítünk

Kocsis Péter ifjúsági referens állt a jánossomorjai fiatalokkal foglalkozó önkormányzati program élére
nyártól. Kocsis Péter vezette a helyi ifjúsági klubot, fiataloknak szóló Uniós pályázatokat vitt sikerre és részt
vett az ifjúsági koncepció kialakításában is. A referens
októberben már el is indított egy felmérést a városi
programigényekről, de a tavaly parkolópályára állt
helyi ifjúsági klub újjáélesztésére is sikeres lépéseket
tett. Karrier Kölcsönző néven november elején a város
első pályaorientációs napját tartották meg a könyvtárral közösen. A könyvespolcok között egy-egy cég
vagy vállalkozás képviselőjével beszélgethettek a gyerekek és a szülők, személyesebb közegben. A város
ifjúsági referense a város ifjúsági koncepciója mentén
igyekszik összefogni a lakhatási, a pályaválasztási segítségnyújtást és bevonni a fiatalokat a város életébe.
Erre egy Előkert kommunikációs felület is indult a facebookon, ahol minden fontos információt megtalálnak
majd a helyi fiatalok.

Ingyenes bárányhimlőoltással segítene a helyi gyerekeken és családokon az önkormányzat. Nyár elején
úgy döntött a városvezetés, idén minden jánossomorjai, 16 hónapos gyermek részére ingyenesen biztosítja
a bárányhimlő elleni védőoltást. Most 45 kisgyermek
kaphatta meg a vakcinát. A bárányhimlő a leggyakoribb hazai fertőző betegség. A járványok a közösségbe járó 3-9 éves korú gyermekeket érintik leggyakrabban, és nagy megterhelést jelentenek a családokra
is. Dr. Mihályi Zsuzsanna képviselő-háziorvos szerint
a védőoltás rendszeressé tételével csoportvédettség is
kialakul, ami az egész városra hathat. A védőoltást
egyelőre nem támogatja az állam, az ára ugyanakkor borsos, 8800 forint. Jánossomorja idén közel 800
ezer forintból védi meg a kisgyermekeket, ezzel is
támogatva a helyi családokat, a fiatalokat – mondta
Lőrincz György polgármester. Tervei szerint minden
évben elkülönítene erre forrást Jánossomorja.

Kocsis Péter a város ifjúsági referense a könyvtárba
várta a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket, és a
hiányszakmákat képviselő helyi szakembereket is.

JÁNOSSOMORJAI FIATALOKÉRT
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A legfiatalabb városlakók
Az önkormányzat a legkisebb városlakókat is megünnepli ezentúl, úgy ahogy a
legidősebbeket is.
Az önkormányzat és a védőnői szolgálat közösen a
művelődési házba várta a város legifjabbjait, az újszülötteket és szüleiket július közepén. A szakemberek
nevében Timárné Biró Anita védőnő köszöntötte őket,
majd Lőrincz György polgármester mondott üdvözlő
beszédet. Kiemelte, a város új polgárai nagy örömöt jelentenek az egész közösségnek. – „A legidősebbeket, az 50 éveseket, és a város nyugdíjasait is
köszöntjük városi szinten, de nagyon fontos, hogy a
legfiatalabbakat is ünnepeljük! Ezért egy évben kétszer, nyáron és télen köszöntjük őket. A város szeretné ezzel is erősíteni az identitástudatot a szülőkben
és persze már most a gyerekekben is. Jánossomorja ifjúságpolitikai koncepciója három területen jelölt
ki lépéseket, ez a lakhatási körülmények segítése, a
munkahelyteremtés és az érzelmi kötődés kialakítása.
A tervben a legkisebbek is nagy figyelmet kapnak.
Az ünnepeltek és szüleik kis csomagot is átvehettek,
amiben babaruhák, pelenkák és törülköző kapott helyet, mind Jánossomorja felirattal vagy címerrel ellátva. A védőnők elmondták, a szülőknek nagyon tetszett
a kezdeményezés. Idén júniusig 19 babát hozott a
gólya Jánossomorjára, 14 kislányt és 5 kisfiút.

Nem a települési adóra
Elzárkózott a testület egy bevezethető új adónemtől,
még a júniusi testületi ülésen. Az önkormányzatok a
helyi adók mellett települési adót is bevezethetnek.
Ez nagyjából bármely adótárgyra kivethető, amit eddig nem adóztatott meg az önkormányzat. A testület
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságában megvizsgálták,
hogy a mezőgazdasági földtulajdon-alapú adónem
bevezetésével mennyire segíthető a külterületi utak karbantartása. A testület a földtulajdonra és a tulajdonosra fókuszált, nem pedig a bérlőre. Péntek Tímea jegyző
elemezve a kérdést kijelentette, hogy az új adónem bevezetése nem célszerű. A magánszemély tulajdonában
lévő termőföld adóztatható, a vállalkozóé nem, pedig
valószínűleg utóbbi a jellemzőbb. A nagyobb bevételű őstermelők is mentesülnének. Vagyis a testület által
megcélzott adónem nem érintene akkora társadalmi
réteget, hogy jelentősen tudná támogatni, mondjuk a
külterületi utak javítását segítő forrást. Ezt megfontolva
a testület mindhárom bizottsága előzetes tárgyalásokon zárkózott el az új adónem bevezetésétől. Voltak,
akik mégis a tulajdonosok megadóztatása mellett
álltak ki, így Winkler László és Luka János is. Prátser
Krisztián külsős tag és Lipovits Máté képviselő ugyanakkor kijelentette, ezzel az utak tényleges használóit
nem teljesen érintené az adó, hiszen sok földet bérlők
művelnek. Lőrincz György, Bella Zsolt és Lipovits Máté
a gazdák így is nagy terheinek további növelése ellen
szólalt fel. Lipovits Máté kijelentette, a szabályok értelmében az önkormányzat nem is remélhet több bevételt
ettől az adótól, mint valószínűleg 4, maximum 8-10
millió forintot. Ráadásul a vele járó adminisztráció
magas többletköltséggel jár és a tényleges adóalanyok felmérése akár két évbe is telhet.
- „A város külterületi úthálózata a 90 kilométert is meghaladja. Bel- és külterületi kavicsozásra, murvázásra
idén a tavalyi kettő helyett négy millió forintot különített el, ebből több utca és köz idén meg is valósult. A
gazdákkal és a vadásztársasággal is együttműködik
a város a külterületi utak javításában, ami eddig is
sikereket hozzott. Ebben eddig is hozzájárultak a gazdák az utak karbantartásához.” – emelte ki Lőrincz
György polgármester, aki szintén az új adónem ellen
voksolt. Több útszakaszt sikerült is rendbe hozni közös
erővel, de az óriási hálózat miatt igazán nagy előrelépést csak akkor lehetne elérni, ha az állam anyagilag
támogatná e területet. Bella Sándor, a VÜMESZ vezetője elmondta, a gazdák által legfontosabbnak tartott
utak 50 km hosszúak, felújításuk 141 millió forintba
kerül. Bella Zsolt hozzátette, az önkormányzat saját
gréderre pályázik, ami nagyot lendítene ezen utak
elfogadható állapotba hozásán. Végül 5-3 arányban
úgy döntött a testület, 2019-ig nem került terítékre a
termőföld adója és az sem, milyen más települési adót
vezethetnének be.

Északi elkerülő út a tervben

Északi elkerülő – Jánossomorja fejlődésének egyik fontos iránya az új rendezési
tervben. A településfejlesztési koncepcióval
összhangban készülő rendezési terv várhatóan még idén lezárulhat. A művelődési
házban szeptember 25-én tartott lakossági
fórumon a terv fontos részleteit is ismertették a szakemberek. A rendezési terv a
város fejlődését 10-15 évre, építési lehetőségeit, szabályozását 5-10 évre határozza
meg. A mostani szakaszba már beépültek
lakossági, céges észrevételek is. A szakértők minden településrész fejlesztési elképzeléseivel számoltak, beleértve Hanságligetet és Újtanyát is.
A hosszútávú terv legfontosabb eleme a várost északról elkerülő út nyomvonalának konkrét szabályozása.
Ezzel elvinnék az egyre emelkedő átmenő forgalmat
a belterületi főútról, élhetőbbé változtatva a belvárost.
Ennek szükségességét mutatja, hogy az utóbbi öt évben megkétszereződött az andaui út forgalma, ma
már közel 3500 jármű halad át itt naponta. Már nemcsak az ingázók, hanem a Sopron felé tartók is előszeretettel választják. A 8507-es főút kanyargós vonala,
szűkös szakaszai, a lakók, közlekedők nyugalma, biztonsága miatt sem alkalmas erre a forgalomra hosszú
távon. Bár ez a korábbi tervekben is szerepelt, most
sokkal konkrétabb terveket készített a város. A város

és a tervezett út közötti részek beépítésével pedig lakóövezetnek, telephelyeknek biztosítanának területeket. Ez ugyan hosszú távú elképzelés, de Jánossomorja fejlődését már most ebbe az irányba kell elindítani,
mondták el az építész és városüzemeltető szakemberek, illetve a polgármester. Dimény Gábor főépítész
hangsúlyozta, a lakók által áhított belvárosi közeg,
egyáltalán, a városi lét is akkor valósulhat meg, ha
ez az óriási átmenő forgalom elterelődik innen. Az
elkerülő csomópontját a Leier üzemnél alakítanák ki.
Az óriási malomudvar hátsó részét lakóövezetként,
első felét inkább kereskedelmiként tervezi a város a
jövőben, de mindenképpen családi házas környezetet
tartanak ide szükségesnek. Folyamatban van a Móricz Zsigmond utcai telkek kialakítása, de telekvásárlási lehetőség létrehozását mindegyik településrészen
fontosnak tartja a város. Ilyen lehet az ASDAG út és a
Leier üzem közötti, városszéli övezet; a szentpéteri temetőtől a volt TSZ telepig húzódó földút, ami amúgy a
Lovarda utca része; de a pusztasomorjai Sipőcz utca
és az Árpád utca hátsó része is leendő lakóövezetként
szerepel a hosszú távú tervben.
Kiemelték, a rendezési terv és a város számára is
fontosak a létesítendő és meglévő lakóövezetek zöld
területei, aminek fejlesztése, megóvása fontos feladat.
Ennek érdekében játszótér-felújítási programot is indított a város korábban, nemrég pedig a pusztasomorjai játszó- és pihenőpark felújítására is pályázatot
nyertünk. (Lásd cikkünket a 8 oldalon)

Az elkerülő út tervezett (zöld pöttyös) nyomvonalát mutatják a terv lakossági fórumán
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Új ember a bölcsőde élén

Külsős tag segíti a munkát

Új vezető állt augusztustól a jánossomorjai Kék Bagoly bölcsőde élére. Csendes Viktória a szociális szférában dolgozott Jánossomorján és környékén, mint
családsegítő szakember. Most pályázat útján nyerte el
a posztot. Elődje, Rasztik Lászlóné nyugdíjba vonult,
ám az első hónapokban még segíti munkájában. Az
intézménybe 39 gyerek jár, ami teljes kihasználtságot jelent. A szeptembertől óvodába indulók helyeit
is teljesen fel tudják tölteni, folyamatos a beszoktatás
a bölcsibe. Az önkormányzat intézménye nagyobb
felújítás előtt is áll, erre pályázati forrást is nyert a város, megújulhat az épület és az udvar is. Ennek egyes
feladatai is az új vezetőre várnak majd. A szakember
2002-ben végzett szociális munkásként, majd a mosonmagyaróvári Hajléktalan Szolgálatnál kezdett dolgozni, később a Gyermekjóléti Szolgálatnál folytatta.
Részt vesz a jánossomorjai Tanoda programjaiban is.

Új külsős tag dolgozik november elsejétől a képviselőtestület Szociális és Egészségügyi Bizottságában.
Horváth Sarolta a legutóbbi ülésen mutatkozott be a
testületnek és tette le ünnepélyesen az esküt. Évek óta
gyakorlat, hogy a városi családsegítő külsős tagként,
nem képviselői mandátummal, szavazati jog nélkül segíti a bizottság munkáját, hiszen napi kapcsolatot tart
fenn a rászorulókkal. Horváth Sarolta 2017 augusztusa óta látja el a családgondozói feladatokat Jánossomorján. A mosonmagyaróvári pályakezdő szakember
önkéntes segítőként vesz részt a tanulmányukban segítségre szoruló diákokkal foglalkozó jánossomorjai
Tanoda sikeres munkájában is. Elődje, Csendes Viktória ezzel együtt leköszönt a külsős pozícióból. Neki
most Lőrincz György polgármester és Winkler László
bizottsági elnök köszönte meg a több éves, áldozatos
munkát. A polgármester virágcsokrot is átadott a testület nevében.

Csendes Viktória leköszönő és Horváth Sarolta újonnan
esküt tett külsős bizottsági tagot köszöntötte az önkormányzat az októberi képviselő-testületi ülésen.

Közösséget teremt
A jánossomorjai városi könyvtár ma már közösségi
tér. Az új könyvtáros tavasz óta érdekes, a könyvtárban eddig kissé szokatlan programokra is invitálja a
városlakókat. Kocsis-Szombathelyi Adrienn vette át
márciusban a stafétát a városi könyvtárban a nyugdíjba vonuló Horváth Katalin, Jánossomorja Kultúrájáért
Díjas könyvtárostól. A modern könyvtári felfogást követve a könyvtári közösségépítés is szerepelt a tervei
között. Minden korosztályt megszólított már egy-egy
programmal: a sok között képregény-klub, fotópályázat, jógázás, vetélkedők és családi társasjátékozás is
várta a nem csak olvasni betérőket. Sőt, több íróval is
találkozhattunk, akik közül kiemelkedett a József Attila-díjas Grecsó Krisztián. A könyvtári fejlesztések sorában szerepel az elektronikus kölcsönzés és az akár
otthonról is megnézhető kölcsönözhető állomány.

Dobi Tamás és Konrád Hanna

Kiváló diákjaink
Idén ketten vehették át a Jánossomorja Kiváló Tanulója címet, nyolcévnyi kiemelkedő eredményükért a júniusi ballagási ünnepségen – sok társuk pedig az intézmény és a város más elismeréseit vehette át. A kiváló
tanuló címet a kitűnő és érdemes diákoknak ítéli oda a
város évek óta. Dobi Tamás a közösség tevékeny tagja volt, kiemelkedő szorgalmú tanuló, aki több kiváló
országos eredményt is elért. Konrád Hannát rendkívüli
szorgalmáért, alázatáért is kiemelték, tanulmányi és
emberi szempontból is példaképként állítva az iskola
diáksága elé.
A város nem engedi el a fiatalok kezét – erről beszélt
a búcsúzú nyolcadikosoknak a városvezetés, amikor
az önkormányzattól köszöntek el a ballagó nyolcadikosok a városházán, ballagásuk előtt. Lőrincz György
polgármester, Péntek Tímea jegyző és Bella Zsolt alpolgármester mindhárom osztály tagjait, tanárait üdvözölte. De a gyerekek is megköszönték az elmúlt évek
támogatását a városnak. A péteri diákok a Klafszky-iskola mellett való önkormányzati kiállást is hálás
szívvel emlegették búcsúzójukban. Mint mondták,
bíznak abban, hogy az épület megújulását visszatérő
öreg diákként hamarosan látni fogják. A polgármester köszöntőjében leszögezte: a város eredményesen
formálódó ifjúsági koncepciójában sok lehetőség vár
a fiatalokra a közeljövőben. – „Amíg diákok voltatok, az iskoláért tettünk meg minden tőlünk telhetőt.
Most már, mint helyi fiatalok, szeretnénk benneteket
segíteni. Tanulmányi ösztöndíjakkal, ifjúsági közösségi terekkel, programokkal, kedvezményes telkekkel,
lakhatással ahol családot alapíthattok.” Ajándékként
egy városi szalaggal díszített pendrive is szolgálhatja
a középiskolai tanulmányokat szeptembertől. A diákokat pedig az ünnepség után igazi felnőttes fogadás
várta. A ballagó diákoktól való önkormányzati elköszönés évtizedes hagyomány Jánossomorján. A városvezetés mindkét ballagási ünnepségen is gratulált
a búcsúzóknak.

Az oktatás-nevelés kiváló dolgozóit köszöntötte a város május végén, pedagógus napon.
Díjat vehetett át Sipőcz Jánosné, Neubergerné Berta Barbara, Herman Antal és Burus Andrásné, de Zalán Lajos (balról)
és Thullner István (jobbról) jubileumi diplomás tanárokatis köszöntötte a városvezetés.

Örömteli létszám: 195 kisgyerekkel, 31 új kiscsoportossal
szinte minden hely betelt a város tagóvodáiban télre.

Három osztályban 34 kisdiák, Szentpéteren 15,
Szentjánoson 29 kezdhette a tanévet szeptemberben.
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1956-ra emlékeztünk
Az októberi emlékezések sorát az iskolák nyitották
meg október 20-án. Szentpéteren a Klafszky tagiskola
tanulói a Szabadság Emlékoszlopnál gyűltek össze,
ahol Prátser Krisztián történelemtanár vezetésével dalokkal, versekkel emlékeztek közösen. Az alsósok ezután nemzeti színű zászlókat helyeztek a talapzat elé.
A város október 23-án emlékezett a művelődési házban. Az ünnepi beszédben Dimény Gábor városi
főépítész a mai fiatalok hazafiságába fektetett bizalmat. Nemcsak világpolitikai, országos, hanem mosonmagyaróvári, jánossomorjai szálakat is kibontott
a forradalom és szabadságharc bonyolult szőtteséből.
Komoly értékítéleteket fogalmazott meg, szólt a még
köztünk élő, az egykori állampártot kiszolgálókról, és
azokról is, akik nem emberbaráti szeretetből, hanem
anyagi haszon miatt segítették a menekülőket a mai
Jánossomorján. A jelenkor felelősségét sem rejtette
véka alá, ami az élő emlékezet továbbadásában, az
igazság folyamatos keresésében rejlik. Beszéde végén
az új generációkról szólt. Mint mondta, megnyugodva érzi, hogy ha nem is látszik, mégis, ezek a mai

magyar fiatalok síkra szállnak a nemzeti értékekért,
a szabadságért. Az ünnepség második részében a
mosonmagyaróvári Theatrum Ad Flexum társulatának
ünnepi műsorát láthattuk. Major Tamás és O. Cser
Zita közös darabja a forradalom és a szabadságharc
metaforáját hordozta.
Október 26-a délutánján hagyományosan a pusztasomorjai Menekülők Kopjafájánál helyezett el koszorút a bécsi magyar emigrációt is képviselő Európa
Club. De itt tisztelgett a forradalom előtt Jánossomorja Város Önkormányzata és több helyi intézmény és
egyesület is.
Az ünnepségen beszédet mondott Lőrincz György polgármester, Eperjesi Zoltán nagykövetségi titkár és Smuk
András klubelnök, műsort adott a Moson-Szél KuSzaSe, Ács Tamás a Soproni Petőfi Színház színésze és
bécsi Délibáb népzenekar. A mai Jánossomorja három
településén egyaránt áldozatokat követelt az elnyomás, mosonmagyaróvári sortűz, a harcok, a megtorlás
és a határzár is. De az egyik legfontosabb menekülési
útvonal is rajtunk keresztül vezetett akkor Nyugatra.
Több ezer magyar hagyta el a hazát Pusztasomorján,
Andau felé. Erre emlékeztet 2011-től a bécsi Európa
Club és a város közösen felállított kopjafája.

Idősek Napja – A város nyugdíjasat hagyományosan egy kellemes estére invitálja
az önkormányzat évről évre, kifejezve megbecsülését.Sokakat meghatott
az Idősek Napi ünnepség műsora november 10-én, a művelődési házban.

Idősek Napja – Az idősek tiszteletére szólított az általános iskola diákjainak ünnepi
műsora, és Lőrincz György polgármester is. A vidámságról humoros est és mulatós nóták
is gondoskodtak Forgács Gáborral és Kaczor Ferivel.

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című vígeposzát adta elő az Örökség Kulturális
Egyesület tagsága az augusztusi Pusztasomorjai Vigasságokon a Sós Antal Közösségi
Házban. A fúvós koncerttől a punk rockig sok műfajt felvonultató kulturális fesztivált az
egyesület szervezte és az önkormányzat támogatta.

Az István a király rockoperát mutatta be augusztusban a Moson-Szél egyesület társulata
a Gödörben, nagy sikerrel. Az előadásban sok helyi szervezet és helyi előadó működött
közre, a város pedig anyagilag támogatta az előadást.
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ELÉRHETŐSÉGEK
Városháza 96/565-240
Kormányablak (96) 565 955
Rendőrőrs (30) 339 8841
Polgárőrség (30) 266 8661
Orvosi ügyelet (96) 226 038, (30) 657 5717
VÜMESZ üzemeltetési vezető (30) 243 7624
Településgondnok (30) 657 4067
Közterület-felügyelő (30) 724 8788
Közvilágítási hiba bejelentése (80) 533 533
Gázszolgáltatási hiba bejelentése (80) 440 141

ÜGYFÉLFOGADÁSOK A VÁROSHÁZÁN
9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.

Az ünnepre megújult Szent Vendel kápolnához is
kivonultak a hívek a június 15-i úrnapi körmenet során.
A felújítást az egyház végeztette el, a munkákat Jánossomorja Város Önkormányzata másfél millió forinttal,
a teljes bekerülési költség nagy részével támogatta. A
Szent Vendel kápolna 1864 óta áll a településrészen,
egy marhavész után emelték a hívek, a skóciai Szent
Vendel, a beteg barmokat gyógyító remete tiszteletére.

Kérjük, a beköszöntő téllel
Ön is ügyeljen arra, hogy:
- Portája, ingatlanjai előtti gyalogjárdák, kocsibejárók ne csússzanak, ne maradjanak havasak!
- Ne fagyhassanak el vízcsövei, egyéb berendezései, fűtőberendezései, kéményei biztonságosan
működjenek! Előzze meg a kéménytüzeket!
- Minden lakó köteles a saját portája előtti járdaszakasz tisztítására és csúszásmentesítésére, a
tetőkről való hóomlás megakadályozására, a veszélyre való figyelmeztetésre! Az idős, beteg, vagy
egyéb módon rászorulók portája előtti jeges, havas
járda takarításban is segít a város – kérjük, jelezzék gondjaikat a városházán!
- Ne foglalja el a háza előtti fontos közterületeket,
például tűzcsapok környékét!
- A közlekedés és a közbiztonság érdekében is jelezze az önkormányzat vagy a szolgáltató felé, ha
valahol rossz a közvilágítás

Mécseslángokkal emlékezett a ‘48-’49-es
szabadságharc megtorlásának áldozataira és az aradi
mártírokra Jánossomorja október 6-án a Hármashalomnál. A Hármashalom Városvédő és Hagyományőrző
Egyesület gyásznapi rendezvényén a civilek mellett
a helyi egyházak képviselői és az önkormányzat
is fejet hajtott, koszorút helyezett el.

- Kerti hulladékát decembertől szabadban nem
égetheti el, szemetet, műanyagot, gumit nem csak
nyílt téren, de a tüzelőberendezésekben is tilos elégetni!
- Figyelje saját környezetében, szomszédságában
élőket, az időseket, betegeket, kiskorúakat, utcán
veszélybe kerülőket! Az odafigyelés életeket menthet! A téli időszakban a mosonmagyaróvári éjjeli
menedékhely és a hajléktalanszálló szolgálhat segítségül a rászorulóknak!
- Krízishelyzetben figyelje a lakossági tájékoztatásokat, keresse a melegedőhelyeket!
- Jánossomorja nem része az állami szociális tűzifa-programnak, ennek ellenére az önkormányzat
önerőből felkészült a rászorulók segítésére, forduljon hozzánk bizalommal!
Észrevételeit várjuk a város honlapján, a közérdekű bejelentések menüpontban is!
Jánossomorja Város Önkormányzata

Mindig nyitva vagyunk!
Keressen minket a neten!

www.janossomorja.hu

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal
Tel: 96/565-240 • Fax: 96/226-145
hivatal@janossomorja.hu
Hétfő, kedd, csütörtök: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 16:00
Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet
Tel: 96/565-240 • 96/226-145
vumesz@janossomorja.hu
Kormányablak jánossomorjai kirendeltsége
Hétfő: 7 - 17 • Kedd - Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-16 • Péntek: 8-12
Tel: 96/565-955 • Fax: 96/565-956
Aqua Szolgáltató Kft.
Szerda 14:00-16:00 • Péntek 8:00-12:00
Tel.: 30/346 69 29
Konrád Márta falugazdász
Hétfő, kedd 08:00-11:00
Tel.: 70/436-2679 • konradmarta@nak.hu
Orvosi ügyelet
Jánossomorja, Dr. Dicsőfi Endre utca 2.
96/226-038, 06/30 657 5717
– hétköznap délután 16 órától reggel 8 óráig
– hétvégén reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig
Orvosok és egyéb egészségügyi szakellátások rendelési idői megtalálhatók a város honlapján!
Satelit Kft.
kábeltelevízió (30) 21 60 933
internet (20) 22 69 447
info@satelit-kft.hu
Hulladékudvar • Jánossomorja, Fehérkereszt utca
Telefon: +36/30-722-8250
Kedd: 10:00-16:00 • Péntek: 8:00-16:00
Szombat: 8:00-14:00
Jánossomorja Televízió
Balassi Bálint Művelődési Ház, Óvári u. 1.
www.jtv.hu • jtv@jtv.hu

• Fontos információk, tájékoztatók, elérhetőségek!
• Nézze élőben a képviselő-testületi üléseket, vagy
tekintse meg a felvételeket a videótárban,
az Önkormányzat/Ülések felvételei menüpontban!

http://www.janossomorja.hu/
onkormanyzat/videotar/

• Várjuk kérdéseit, észrevételeit
a Közérdekű bejelentések menüpontban!
• Csatlakozzon közösségi oldalunkhoz:

https://www.facebook.com/
janossomorja.hu/

ÉVSZAKOK JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS HÍRLEVELE
Kiadja és terjeszti: Jánossomorja Város Önkormányzata • Szerkesztőség: Jánossomorja, Szabadság utca 39.
+36 96/565-240 • Fotók és forrás: Jánossomorja Televízió • www.jtv.hu
Nyomtatás: Monocopy Nyomda, Mosonmagyaróvár
Következő megjelenés: 2018 február

Meghitt adventi várakozást családban és a helyi közösségi rendezvényeken, áldott és békés karácsonyi ünnepeket kíván Jánossomorja Város Önkormányzata!

