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KÖSZÖNTŐ

Békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván Jánossomorja Város Önkormányzata!

Kedves Jánossomorjaiak!
Az önkormányzat nyilvánossága, átláthatósága,
a lakosság tájékoztatása az őket érintő, fontos
ügyekről nem más, mint egy biztos alap. Erre
építhetjük azt a Jánossomorját, amely minden
lakója számára boldogulást, békét, erős közösséget nyújt.
Az idén 20 éves
Jánossomorja Televízió hírei évek
óta segítenek ebben minket. A
képviselő-testületi
ülések élő közvetítése is óriási
mérföldkő önkormányzatiságunk
történetében.
Megújult
városunk honlapja is,
ahol a friss információk mellett véleményüket is elmondhatják, de Facebook közösségi oldalunk is várja a látogatókat. Rendszeres
fogadóórákon is találkozhatunk. Most e segítő
nyilvánosság egy újabb elemét tartja kezében az
olvasó. Hírlevelünk negyedévente foglalja össze
a legfontosabb városi történéseket, évszakonként
közreadva egy csokrot Jánossomorja elmúlt
hónapjainak önkormányzat híreiből. Bízom benne, hogy ez nagy segítség, amely tovább erősíti
közösségünket!
Lőrincz György polgármester

•Segítő kötelék•

Szimbolikus pillanat: A határ előtt két embernek kellett
megtartania az eredeti ötvehnatos zászlót az erős szélben,
a Csepel platóján, ahol – korhű ruhákban – az Örökség
Kulturális Egyesület tagjai és egykori emigránsok utaztak.

Sokak számára az utolsó kép hazájukból, az utolsó
magyar kereszt a pusztasomorjai Szent István templom tetején álló volt 1956-ban. Rájuk és az őket
segítőkre emlékeztünk Jánossomorján és a határon,
november 4-én, az egészen tavaszig tartó Segítő
Kötelék rendezvénysorozat fő eseményén, az ‘56os szabadságharc leverésének gyásznapján. Erről
beszélt köszöntőjében Lőrincz György a Menekülők
Kopjafájánál tartott városi ünnepségen, ahol megyei,
tisztviselők és helyi és környékbeli civil szervezetek is
koszorúkat helyeztek el. Idén is velünk ünnepelt a bécsi
’56-os emigrációt összefogó Európa Klub, az ünnepség szónoka pedig Perényi János, hazánk bécsi nagykövete volt. Majd a megemlékezők Andau fel indultak. A korabeli Csepel teherautó platóján az egykori
menekülőket idézte az Örökség Kulturális Egyesület,
és egy utcai harcokat látott, vérfoltos ötvenhatos zászló
vezette a menetet. De a régi idők tanújaként hozta utasait az Ikarusz busz is. A határig tartó úton a Búzavirág
daloskör ’56-ban népszerű, vagy betiltott slágereket
énekelt és tanított. Az emlékmenet után az andaui híd
osztrák oldalán, katonai tiszteletadás mellett, egyházi
áldásokkal helyeztek el koszorúkat: A magyar államot
Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere, Ausztriát
többek között Christian Kern szövetségi kancellár és
Heinz Fischer korábbi köztársasági elnök képviselte.
A híd magyar oldalán koszorúkkal tisztelegtek az
egykori menekülők és az érintett települések, köztük
Jánossomorja önkormányzata is. A program Andauban, a Scheiblhofer borászatban folytatódott, itt egy
korabeli tábor mutatta be, milyen körülmények várták
folytatás a 2. oldalon

Idén vándor Mikulás érkezett Jánossomorjára. Minden
városrész központjába ellátogatott a Nagyszakállú,
manócskái pedig megénekeltették a rá váró gyerekeket
és szülőket. Önkormányzatunk, az OTP, a művelődési
ház és civilek is segítették idén a Mikulást.
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•Évértékelő füzetszemle•

Beszélgetés Lőrincz György polgármesterrel

várost a nemzeti ünnepeken. Folytattuk a vízelvezetők,
árkok tavaly megkezdett kialakítását, és amint az a
nagyobb esőzések alkalmával látható volt, a beavatkozások eredményesek voltak. Méltóbbá és szebbé
tettük a temetőket, urnafalakkal, világítás-felújítással.
A város közvilágítása terén is komoly eredményeket
értünk el a szolgáltatónál, lakossági segítséggel. A
Hármashalmot is szeretnénk felújítani, úgy, ahogy régen volt. Terveink már erről is vannak…
- Egészséges a fejlődés tehát… Az egészségügyi
helyzetünk azonban rémisztő. Hogy áll a küzdelem?
-Valóban, nem ügyelünk kellően az egészségünkre.
Itt is változtatnunk kell, és azt hiszem, jó úton vagyunk. Országosan is kivételes egészségvédelmi
programunknak hála, a prevenció egyre fontosabb a
városlakóknak – köszönet érte a szervezőknek, ötletadóknak, segítőknek! Megerősödött a harmadik háziorvosi praxis is, közel 700 beteggel működik már, így
csökkenhetnek a várakozási idők.

A közösség erejéről is beszélt Lőrincz György polgármester a november 4-i ünnepségen, a Menekülők Kopjafájánál.

Egy vonalas jegyzetfüzetben sorakoznak a
feladatok Lőrincz György polgármester asztalán. A sok új ötlettől a fontos teendőkön
át a megoldásra várókig. Most közösen
néztünk bele a lapokba.
- Milyen a kipipált és a hiányjelezett feladatok
aránya a füzetben? Mennyire lehet elégedett?
- Elég sok a kihúzott, ez megnyugtató. Főleg, mert
alapvetően más a munkamódszerünk a korábbiakhoz
képest. Koncepciókkal, hosszú távú és átfogó tervekkel dolgozunk kollégáimmal. Nem tüzet oltunk, hanem
távlati eredményeket szeretnénk elérni. Ennek eleinte
kevés látszata volt, hiszen terveztünk, de év végére
már elkezdett beérni a munka gyümölcse. Az ötéves
gazdasági ciklusprogram jó ütemben halad, a célok
60 százaléka már, ha úgy tetszik, kipipálva.
- Mik itt a legvastagabban írt jegyzetpontok?
- Talán hogy a városüzemeltető munkájának hála
hatékonyabbak lettünk. Kiemelkedő volt a településfejlesztési terv és az ITS elfogadása. Talán a legfontosabb alapdokumentumunk született meg ezzel a
következő 5-15 évünkről. Ebben sokan segítettek minket, a terveket pedig a város holnapján is elolvashatjuk.
E gondolkodás másik két büszkesége lehet az útfelújítási- és a lakáskoncepció, ami hiánypótló anyag,
eddig soha nem látott alapossággal. Ezeknek hála

célzottabban, többet fordítunk majd az utakra és
32 építési telek kialakításának előkészületeit is megkezdtük a Móricz Zsigmond utca mögött. Pályázati
fronton is sikerült offenzívába átmennünk. Az új
pályázati referens alkalmazásával sok fontos cél vált
elérhetőbbé. Mindez az a tervszerű munka, amit célul
tűztem ki.
- És a kézzelfoghatóbb eredmények?
- E téren sem állunk rosszul: Megkezdhettük az uszoda
régen várt felújítását, közel 48 millió forint saját forrásból. Sajnos a Klafszky-iskola ügyében még nem
sikerült támogatást szereznünk, sok ajtón kopogtattunk, de nem adjuk fel. Ez a város egyik legfontosabb
kérdése. Felújítottuk a Klafszky-utcát, és a Kossuth
utca egyik szakaszát is, bár itt a zord időjárás közbeszólt, egy javító réteget még tavasszal le kell fektetnünk a burkolatra. De a külterületi utak javításán is
sokat dolgoztunk. Új ivóvízvezetékkel kötöttük össze
Mosonszentjánost és Pusztasomorját, ami biztosabbá
tette a rendszert. Több felújítási programba fogtunk:
Közel egy kilométer, jórészt Leier-díszburkolatú járdát
adtunk át idén. Padokat, kukákat, kerékpár-tárolókat
helyeztünk ki, fásítottunk, virágosítottunk. Nagyon
fontos, hogy mindegyik programot folytatjuk jövőre!
Négy újabb térfigyelő kamerával erősítettük a közbiztonságot. Megkezdődött Hanságliget belterületbe
vonási eljárása is. Díszzászlókkal tettük szebbé a
folytatás az 1. oldalról

- A nyilvánosság fokozása is komoly cél volt...
- Az önkormányzat ügyeiről való hiteles tájékoztatás mindig is erős volt a városban, a helyi televízió,
korábban a helyi lap is segített ebben. Idén megújult
a város honlapja, és a képviselő-testületi üléseket is
élőben követhetik a lakók, vagy visszanézhetik, akár
napirendi pontonként. De ide tartozik, hogy fokoztuk
a párbeszédet a helyi civil szervezetekkel, vállalkozókkal és vállalatvezetőkkel is. Hogy egyre inkább sikerül
közös üggyé tenni a város fejlődését, annak szerintem
kiváló példája a tavasszal már másodszorra megrendezett Teszedd szemétgyűjtő nap, ahol idén 220-an
mozdultunk meg a tisztaságért.
- Évek óta magas bevételnek örülhetünk, ehhez képest
mindez sok vagy kevés fejlesztés?
- Félévkor minden adónem a várakozáson felül zárt.
Költségvetési bevételeink összesen 67 százalékban
teljesültek. 350.000.000 Ft lekötött betéttel rendelkeztünk, pénzkészletünk ezen felül 103.000.000 Ft. A
gazdálkodás tehát stabil és megnyugtató. A kiadásaink kicsit lassabbak voltak, ez annak köszönhető,
hogy minden feladatot előkészítés, megfelelő ajánlatkérés, megrendelés és szerződéskötés előz meg.
Alaposak és felelősek vagyunk - a városüzemeltetővel
közösen. Az előirányzott takarékoskodás eredménye
is látszott: a működési kiadások félévkor 6 százalékban csökkentek.
Kicsit a számok mögé névbe azonban elmondhatom:
Sajnos nem nyújtózkodhatunk tovább a takarónknál,
mert nem tudjuk, meddig ér, milyen állami elvonások várnak ránk a jövőben. Évről évre egyre jobban
magunkra vagyunk utalva, így, bár nő az iparűzési
adónk, hála a kiválóan gazdálkodó üzemeinknek,
mégis óvatosan és előrelátóan gazdálkodunk.
Hauptmann Tamás

•Segítő kötelék•

Együtt emlékezünk a menekülőkre és az őket segítőkre
a menekülőket. A megemlékezés tetőpontjaként jánossomorjai, andaui és kapuvári iskolások léptek fel.
Elsőként a Honvágy dal hangzott fel mindkét nyelven.
Majd később az Unió himnuszát, az örömódát énekelhették közösen. A két ország vezetőinek szavai szerint
az ’56-ban megmutatkozott szomszédi segítőkészség
a migránshelyzet megoldásában ma is fontos. Lőrincz
György polgármester is köszöntötte az ünneplőket,
hangsúlyozva a két település történelmi kapcsolatát.

Jánossomorjai, andaui és kapuvári diákok kórusa
énekelte a Honvágy dalt és az örömódát az andaui
ünnepségen. A gyerekek közös produkcióját a magyar
miniszter és az osztrák kancelláris is méltatta.

De számos más programot kínált a Segítő Kötelék:
Október 23-án, hatvan évvel az 1956-os forradalom
és szabadságharc után a gyermekek szemével emlékezett együtt Jánossomorja. A művelődési házban
a RizikóFaktor zenekar és a Körzeti Általános Iskola
énekkaros diákjai elevenítették fel az eseményeket
dalokkal és versekkel. Az ünnepi műsor után Szilágyi Dániel etnográfus, az önkormányzat munkatársa
mondott beszédet. Majd hagyományosan fáklyás
menet indult a Szabadság Emlékoszlophoz.

A város polgárai mellett a helyi iskola diákjai is emlékeztek a menekülőkre. Fákat ültettek az andaui hídhoz, amiknek gyökérzete várhatóan összenő majd,
mint a települések élete, mondta el Otto Gruber, a
sorozat andaui szervezője.
December elején a digitálisan felújított Megáll az idő
című filmmel vette kezdetét az Ötvenhatos Filmklub a
művelődési házban. A Segítő Kötelék programsorozat
részeként e klub januártól márciusig kéthetente várja
majd ‘56-ról szóló mozikkal és archív felvételekkel
a közönséget. Gothár Péter mozija 1981-ben jelent
meg, az első rendszerkritikus filmek egyikeként.
A program további rendezvényein szemtanúkkal
beszélgethetünk, zarándokolhatunk, futhatunk vagy
tekerhetünk a Hanságon át, fotókiállítást tekinthetünk
meg és közösen kirándulhatunk is andaui barátainkkal ‘56-os emlékhelyekre.
Az ‘56-os Emlékbizottság által támogatott Segítő
Kötelék programsorozattal tavaszig emlékezhetünk
közösen a történtekre.
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•Gördülékeny útátadók•

Söröshordó-gurítással avatták fel a Klafszky-utcát
a lakók, az önkormányzat és a kivitelező képviselői.
A hagyományteremtő utcaavatón sokan vettek részt.

Közel 15 millió forintból készült el a Klafszky Katalin
utca burkolatának teljes felújítása, ami a város egyik
fontos idei beruházása volt. Az önkormányzat közös
koccintásra és baráti beszélgetésre várta a lakókat
október elején. Az utcát nemzeti színű szalag átvágásával és söröshordó-gurítással avatták fel, amiben
a lakók is segítetek. Lőrincz György polgármester és a
kivitelező cég is megköszönte a lakóknak a türelmet
és az együttműködést, amit a felújítási munkák alatt
tanúsítottak. A Klafszky-utca első szakaszán szegélyt
is fektettek, mert az itt közlekedő munkagépek nagyon
igénybe veszik az utat. A kanyar utáni részen szegély
nélkül készült el az utca.
De a felújítás folytatódott. November végére elkészült a
Kossuth utca leginkább elhasználódott, Iskola utca és
Szent István utca közötti szakasza. A zord idő miatt

azonban tavasszal még egy javító burkolatot fektet e
szakaszra a város. Erre közel 10 milliót tudott elkülöníteni Jánossomorja.
Így útburkolat teljes javításárára 25 millió forintot, a
belterületi úthálózat kátyúzására 5 millió forintot fordított idén a város. Az árkolási és padkanyesési munkák
is elkészültek, de ezek karbantartását folyamatosan végzi a városüzemeltető. Jánossomorja méretéhez képest kiterjedt úthálózattal rendelkezik, ami
nagy feladat elé állítja az önkormányzatot, tekintve,
hogy szinte alig jut külső forráshoz e célok érdekében.
Lőrincz György polgármester elmondta, jövőre nagyobb forrást fordítanak az utakra, tervezhetőbben,
célzottabban. (Lásd: Több figyelem az utakra, lakásokra - 4. oldal) Hozzátette, idén szinte esélytelenként
indultak a fejlettebb térségek az állami útfelújítási
forrásokért, de az ígéretek szerint reménykedhetnek
jövőre abban, hogy nagyobb forrásokat szentel ennek
Magyarország.

•Több mint 1 kilométer járda•
Öt millió forinttal toldotta meg a járdaépítési program
10 milliós keretösszegét a képviselőtestület ősszel.
Ebből több mint 350 méter járda épül, főként a pusztasomorjai városrészen, de a Klafszky és a Kápolna
utcákban is. Augusztusig, az első ütemben térkőből
mintegy 700 méter járdát építettünk, betonból 200 métert. Így összesen 1250 méter gyalogjárda újult meg
Jánossomorján idén. Ennek részeként kezdődött, és
jövőre folytatódhat a Szent Vendel kápolna megóvása
(képünkön). A kápolna előtti fák gyökere veszélyezteti
az épületet és a járdát, a nagy lombok miatt a víz is
rongálta az épületet. A beteg fákat kivágták november elején, az épület előtt pedig térköves járda épült.
A komplex járda, út és árok-felújítási program jövőre
is folytatódik, a remények szerint az ideinél nagyobb
összegekkel, és előre látható ütemezés szerint – mondta el a koordinátor, Bella Zsolt alpolgármester.

•Fásítási program•
Elkezdődött a fásítási program Jánossomorján novemberben. Nyolcvan fát vásárolt és telepített szakszerűen
az önkormányzat számos közterületre, összesen 2
millió forintból. A munkát egy mosonmagyaróvári
cég nyerte. Most főként a korábban kivágott, öreg
tujasorok helyére kerültek csemeték, így például a
szentpéteri sírkerthez vezető Temető, illetve a Bajcsy-Zsilinszky utcában, de fákat ültettek a szentjánosi
temető ravatalozójához vezető úthoz is. Olyan növényeket ültet most a város, amelyek minden évszakban
szép, egységes látványt mutatnak és magasságuk nem
veszélyezteti majd az elektromos vezetékeket. A programot jövőre is szeretné folytatni az önkormányzat,
hiszen számos közterületre szánnak egységes, szép
városképet mutató fasorokat.

•A köz biztonságosabb•
Javult a város közbiztonsága, a lakosság
biztonságérzete erősödött az elmúlt egy
évben – foglalta össze az elmúlt évet a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság és a
helyi rendőrőrs a város képviselő-testülete
előtt szeptemberben.
Igaz, rendőreinket számos alkalommal vezényelték el más területre, és ez várhatóan a következő
időszakban is hasonlóan alakul. Az elmúlt évben
58 bűncselekmény történt a városban, míg azt
megelőzően 87. Ez 38 százalékos csökkenést mutat. A személy elleni bűncselekmények 25-ről kilencre apadtak (64%). A vagyon elleni bűnesetek
a felére csökkentek, a lopásoknál 66 százalékos a
csökkenés, betöréses lopás nem volt. Az ismertté vált
bűncselekményeket többnyire helyi lakos követte el.
Számos bűncselekmény felderítésében nyújtott komoly
segítséget a kamerarendszer: balesetek, ittas vezetés

felderítésében, embercsempész, illegális szemétlerakó, rongáló, garázda és pénztársa-tolvaj kézre
kerítésében is. De működése és kitáblázása csökkenti
az utazó bűnözést is.
A helyi utakon 41 baleset történt, ebből három súlyos.
15 ittas vezetőt fogtak el. A 86-os jelentette veszély
továbbra sem mérséklődött. Veszélyforrás az iskolai
gyalogátkelő területe, jellemző adat, hogy 17 alkalommal rejtett, civil ruhás megfigyelést is végeztek itt
a rendőrök. A rendőrség és a város is megköszönte a
polgárőrség és a közterület felügyelet éves munkáját,
akikkel számos alkalommal végeznek közös szolgálatokat. A 30 főből álló polgárőrség tagjai az elmúlt egy
évben 1705 órát töltöttek az utcákon, rendezvényeken, a lakókat segítve. A szervezet által útjára indított
kerékpár-regisztráció már kétszer várta a bringásokat,
összesen 200 biciklit vettek nyilvántartásba. A munka
értékét mutatja, hogy a nyári megyei polgárőr napon,
Győrasszonyfán az Országos Polgárőr Szövetség
arany érdemrend kereszttel tüntette ki Németh Lászlót,
a jánossomorjai egyesület elnökét.
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•Több figyelem az utakra, lakásokra•

minősége jó, vagy megfelelő, viszont a felületi zárással készült utak zöme nagyon rossz állapotban van.
A szegély hiánya és a rossz csapadékelvezetés, a
házakból kifolyó esővíz, a betemetett árkok mind
gyorsan rongálják az aszfaltos utakat. Ennek elkerülése érdekében folytatni kell a két éve tartó árkolási
programot, de a lakosság felelősségérzetére is szükség van.
Ha csak a rossz állapotú, szilárd burkolatú utakat
nézzük, akkor is 4 kilométernyi utat kellene sürgősen
felújítani, ami, aszfaltburkolattal és süllyesztett szegélylyel építve, több mint 150 millió, szegély nélkül közel
120 millió forintba kerülne. Ha a kavicsos útjainkat
szilárd aszfaltburkolattal látnánk el, az ma 800 millió forintot igényelne. Ha a közepes minőségű szilárd
burkolatú útjainkat is fel akarjuk újítani, akkor 320
millió, szegély építésével több mint 400 millió forinttal
kell kalkulálnunk. Ez még nem tartalmazza a több út
esetén szükséges szélesítések költségeit.
A következő három év útfelújítási javaslatai:
2017-ben felújítandó utcák:

Jánossomorja önkormányzatának talán
legfontosabb munkamódszerbeli újítása
a koncepciókban való gondolkodás. Több
területen is a hosszú távú célok és az oda
vezető utak pontos feltérképezése zajlik.
Ennek két sarokpontja az utak felújításáról
és az önkormányzati lakások kezeléséről
szóló terv.
A lakáskoncepció
Ilyen átfogó módon még nem nyúlt a lakás-témához a
testület. Ez alapján dönt az önkormányzat, hogy menynyi lakást kíván fenntartani és mennyit értékesíteni.
Határoz majd arról, a megmaradókat szociális, vagy
piaci alapon, és milyen arányban adja bérbe. A terv
egy lakásalap létrehozására is javaslatot tett.
Az önkormányzati lakások zöme komfortos. Szerencsére egyetlen a közös tulajdonú, a többi teljesen a
városé, ami jelentősen megkönnyíti a cselekvést. A
lakásokat az önkormányzat szociális bérlakásként (35
db), szolgálati lakásként (6 db), és Fiatalok Lakóházaként (4 db) működteti.
Sajnos az épületek műszaki állapota sok kívánnivalót
hagy maga után. Ez részben a bérbeadónak, részben
a bérlőknek köszönhető.
Nem elegendő a hibák javítása: egy felújítási programot kell indítani. Ajánlott a költségvetésen belül egy
lakásalap létrehozása, ide folynának a bérleti és értékesítési díjak, és ez jelenthetné a további fejlesztések
bázisát.

Az önkormányzat alapvető célja, hogy lakásainak
egy részét szociális rászorultság alapján biztosítja. Új
bérlakóház építését csak jelentős pályázati forrással
célozhatjuk meg.
Az útkoncepció
Az utak felújítása a város és a lakosság legnagyobb
kérdése. Beszédes, hogy a város külterületi úthálózata
94 km hosszú, belterületi útjai 37 km hosszúságúak,
és több mint 40 van belőlük. Ugyanakkor útfelújítási
pályázati lehetőség elvétve akad. – „Ha minden utcát
fel szeretnénk újítani, az valamivel többe kerülne,
mint a város egymilliárdos, teljes éves költségvetése.
Ezért hosszú távú tervet készítettünk, hogy hatékonyan
és gazdaságosan fordíthassunk az úthálózatra és
eljuthassunk oda, hogy minden városi út aszfaltozott.
A város évekre visszamenőleg évente két-három út
burkolatának rendbetételét tudta vállalni, jórészt saját
forrásból. Most látszik, az eddigi éves 20-30 milliós
összegnél többet kell költeni az utakra, és eltökéltek
vagyunk e mellett.” – hangsúlyozta Lőrincz György
polgármester. Most a koncepció alapján elsőként a
legrosszabb állapotú, felületi zárással rendelkező
utakat újítja fel az önkormányzat, a kavicsosakat
megfelelő murvázással karbantartja, amíg aszfaltburkolattal nem tudja ellátni. Ugyanakkor a jó állapotú utak kezelésére is fordít majd, hogy ne maradjon
elhanyagolt útja.
A település belterületi útjainak több, mint fele aszfaltos, kétharmada szilárd burkolatú. Az aszfaltos útjaink

• Arany János utca 1.104 m2
• Jókai Mór utca 608 m2
• József Attila utca 512 m2
• Ibolya utca 768 m2
• Kiss utca 1.368 m2
• HIPP Kft. előtti út első szakasza 600 m2
• Felsőlókert utca 824 m2
Összesen: 5.784 m2
2018-ban felújítandó utcák:
• Hanság utca 804 m2
• Tó utca 1.384 m2
• Diófa utca 1.144 m2
• Hársfa utca 812 m2
• Rózsa utca 736 m2
• Kápolna (zsák) utca 750 m2
Összesen: 5.630 m2
2019-ben felújítandó utcák:
• Malom utca 916 m2
• Bem utca 912 m2
• Kápolna utca 1.412 m2
• Frank utca vége 1.475 m2
• Vásártér utca vége 750 m2
Összesen: 5.465 m2
“Amennyiben ezt a programot az önkormányzat végre tudja hajtani, akkor a legrosszabb állapotú utak a
városban megújulnak, és ezt követően neki lehet állni
a kavicsos utcák szilárd burkolattal történő kiépítésének.” – idézet az Útkoncepcióból.

•Februárra bent a vízben•

Régen várt látvány a felállványozott uszoda.
Nemcsak a burkolat újul meg tél végére, de a gépház
is nagy átalakításon megy keresztül.

Hosszú előkészítés után november végén megindulhatott a jánossomorjai uszoda felújítása. A
februárban bezárt intézmény felújítására minden
követ megmozgatott a város. Sok nehézség akadt,
hosszadalmas volt kidolgozni a megfelelő megoldást. Időközben ugyanis kiderült, nemcsak a szigetelés
rétegeit vitték fel rossz sorrendben, ami megfogta a
vizet, de a szellőzőrendszert is alultervezték, így az
nem birkózott meg a párával. Most mindkettőt lecserélik. Erre korábban 35 milliót tervezett a város. Most
ez úgy tűnik, bruttó 47 millió forintba kerülhet, egy 1
milliós vésztartalékkal kiegészítve. Ezt a költségvetési
tartalék terhére különítette el az önkormányzat. Mindez csak saját forrás, nem kaptunk segítséget máshonnan, pedig több minisztériumot, illetékes döntéshozót
megkeresett az önkormányzat, eddig hiába.
Az öröm azonban az, hogy az uszoda belső szerkezete
nem korrodálódott a víztől. Így a teljes tetőszerkezetet
nem kellett cserélni, ami még több tízmillióval emelte
volna meg a költségeket. A felmerült gondok miatt
csak a másodszorra kiírt közbeszerzési eljárást volt
eredményes. A kivitelezést két mosonmagyaróvári

cég nyerte el, és várhatóan három hónapon belül el is
készítik az uszodát, amire tíz év garanciát vállalnak.
A diákok számára eddig kell még kibírni, ugyanis
az uszoda hiánya miatt zsúfolt a tornacsarnok, akár
három osztály is dolgozik ott egyszerre, vagy más helyszínt keresnek a mozgáshoz – mondta el a felújítás
egyik fő koordinátora, és az iskola igazgatója, Bella
Zsolt alpolgármester. A város elérni látszik, hogy az
iskolai létesítmények állami irányítás alá kerülése se
változtasson azon, hogy a diákok mellett a lakosság is
újra használhassa az uszodát.
Decemberben kiderült, sem az uszoda, sem a Klafszky-tagiskola felújításhoz nem kapott állami segítséget
Jánossomorja. Még az állami költségvetés maradványalapjában reménykedhetünk, hogy támogatja az
uszoda már megkezdett 48, és az iskola közel 400
milliós felújítását. Ha ez sem sikerül, az intézményfenntartó társulással közösen lépne e célért az önkormányzat, mivel januártól az oktatási intézmények
állami vagyonkezelésbe kerülnek, de önkormányzati
tulajdonban maradnak.
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•Tűzifa a rászorulóknak•
Újra szociális tűzifával várja a telet és a segítségre
szorulókat Jánossomorja Város Önkormányzata.
A városüzemeltető az egész éves munkája során a
közterületeken kivágott fákat erre a célra raktározta.
De vásárolt is hozzá hasított tűzifát is az önkormányzat, hogy rendelkezésre álljon a télen várhatóan
felhasznált mennyiség. A rászorulók hivatalos kérelemmel fordulhatnak a szociális bizottsághoz a városházán. Az állam csak az 5000 lakos alatti települések
számára kínál pályázati támogatást a szociális tűzifa
megvásárlására, ezért Jánossomorja ezt saját forrásból finanszírozza, több százezer forint értékben.

•Adóemelés nélkül•
Sem új adónemet nem vezetnek be, sem a meglévőkön
nem emelnek jövőre. Vagyis nem nyúl az érvényben
lévő adórendelethez az önkormányzat. Erről november végén döntött a képviselő-testület. Az önkormányzatok minden év decemberében határozhatnak arról,
hogy emelnek-e helyi adót jövőre, így a változtatásra
legközelebb 2017 decemberében nyílik mód, ami már
csak 2018-ban jelentkezhet. Az állami elvonások és
adók ránk váró paraméterei azonban bizonytalanok,
ezért felkérte a testület a pénzügyi szakembereket,
modellezzék, mit tehet a város, ha jövőre még kevesebb állami támogatást és normatívát kapunk, illetve
milyen adónemek bevezetésére lehet szükség, hogy
például az utak állapotán gyorsabban javíthassunk.
Mint ismert, az állam a települések adóbevételéhez,
azaz adóerő-képességéhez méri a támogatást. Az
iparűzési adónk évről évre növekszik, ezért az állami támogatások csökkennek. Vagyis Jánossomorja
bevételei ahhoz elég nagyok, hogy mára már szinte
alig kapjunk állami forrást, viszont ahhoz kevesek,
hogy bátran fejleszthessen a város. A jövő júniusra
elkészülő terv ezeket a lehetőségeket is mérlegeli
majd, de Lőrincz György polgármester elmondta, reméli, 2018-tól sem kényszerül emelni a város.

•Szilánkok útja
Jánossomorján•
Egyre veszélyesebb a Jánossomorja – Andau
közötti főút, ami a térség ingázóinak egyik kedvelt útvonala. Magyar és osztrák adatok alapján
nagyjából napi háromezer áthaladó járművel
számolhatunk. Nemcsak az Ausztriába járó ingázók, hanem a Sopron környékére utazók is előszeretettel választják Jánossomorját. A hegyeshalmi
határellenőrzések alkalmával pedig ez a szám is
megemelkedik, amire nyáron sokszor volt példa. A
mosonmagyaróvári rendőrkapitányság októbertől
sebességmérő helyet jelölt ki az úton. Az új felállítási
hely Jánossomorja belterületén a Szent István út 106.
szám előtt található, ahol 50 km/h a megengedett legnagyobb sebesség. Itt sokan nem lassítanak le kellően,
beérkezve a településre, és az itt, egy gazdasági

Őszi baleset a Dózsa György utcában: Tisztázni kell az átkelők forgalmi helyzeteit, és növelni a zebrák számát.

•Jövőre legalább két zebra•
Egy-egy gyalogátkelőhelyet mindenképpen létesítene az önkormányzat Jánossomorja fontos főútjain,
leginkább a 86-oson. Egy mostani felmérés szerint
naponta 12 ezer jármű halad át a főút jánossomorjai szakaszán, ami a tíz éve mért adatok duplája. A
városvezetés régi szándéka, hogy fokozza a biztonságot a 86-oson, illetve Jánossomorja belterületi, az
osztrák határhoz, onnan pedig Sopron felé vezető
főútján egyaránt, aminek szintén megnövekedett a
forgalma az utóbbi években. November eleji vizsgálatán öt olyan pontot talált a közlekedési hatóság és a
közútkezelő, ami engedélyezhető, ám az átkelők kialakításának teljes költsége az önkormányzatra hárul.
Jövő év elejére derül ki, hogy mennyit fordíthat erre a
város, de minimum két átkelőt szeretnének.
A legfontosabb a 86-oson való átkelés biztonságának
fokozása, mondta el Lőrincz György polgármester.
telephelyre lekanyarodó járművek miatt rendszeresen
alakulnak ki veszélyes helyzetek. Tavasszal szerencsés
kimenetelű, de komoly baleset is történt, amikor egy
beérkező autó ütközött egy lekanyarodó munkagéppel.
Az út külterületi szakaszának veszélyes, S-kanyarulatában is számos baleset történt már, az önkéntes
tűzoltók, mentők gyakran érkeznek ide segíteni a kicsúszott autósoknak. A város is felkészült arra, hogy
nagy havazásoknál külön táblákkal jelezze a hó miatt
láthatatlanná váló kanyart. Jelenleg több korlátozás is
érvényes itt, 70-es tábla és előzni tilos jelzi a veszélyes helyet. De mindez nem elegendő. – “Az út az
elmúlt években egyre jelentősebb forgalmat bonyolít.
A városvezetés már nem egyszer szorgalmazta a kanyar biztonságának növelését az utat kezelő Magyar
Közútnál, de eddig még hiába.” – mondta el Lőrincz
György polgármester. Decemberben a Közút és a katasztrófavédelem is nagyobb odafigyelést irányzott elő
a 8507-es útra a téli időszakban.

•Majdnem minden világos•

Már nemcsak a díszkivilágítástól fényesebbek az utcák...

Kiemelte, átkelőre a szerelvénybolt előtti szakaszon,
illetve a Levente utca kereszteződésénél lenne a legnagyobb szükség. A város a tranzit teherforgalom éjszakai korlátozása ügyében is előrelépett, bár ehhez is
sok bürokratikus akadályon kellett keresztülverekedni.
De most reménykedhetünk abban, hogy hónapokon
belül ez is valóra válik, mert végre végleges: jogi
akadályba nem ütközik a korlátozás. Jánossomorja
két éve harcol azért, hogy enyhítse a 86-os főút veszélyes forgalmát, főként a tranzit teherforgalom átirányításával. Bár egészen Uniós szintig elvitte az ügyet
az önkormányzat, nem sok eredményt érhettünk el.
A 2011-es útfelújítás visszafizetési kötelezettségének
réme lebeg ugyanis a szándék felett. A megbeszélésen
szó esett a város területén álló információs táblákról
is. A város jelezte, hogy ezek sok esetben korlátozzák
a láthatóságot, és kérte az engedélyezésük és felállítsuk felülvizsgálatát. A hatóságok indokoltnak látták a
kérést, és támogatták a táblák áthelyezését.

Megnyugtató beszámoló érkezett az áramszolgáltatótól a képviselő-testület elé októberre. Az év elején
tűrhetetlenné vált közvilágítási hibák ellen egy lakossági összefogás (naponta hibabejelentő üzenetekkel bombázták a szolgáltató rendszerét), és maga a
testület is szót emelt (nem fogadta el az éves beszámolót, leveleket írt a szolgáltatóhoz és a megyei lapban közleményt jelentetett meg). A hibák valóban
túlburjánoztak, rendszeres volt a szeles idő utáni többnapos “elsötétítés” az utcákon, és egy komoly közúti
balesetben is közrejátszhatott a közvilágítás hiánya, a
gyorshajtás mellett. Beszédes, hogy év elejétől közel
150 hibacímet regisztrált a szolgáltató Jánossomorján. Az E.on elmondta, mára sikerült a hibák forrásait
felderíteniük és nagyban növelni az üzembiztonságot:
Kemény munkával teltek az eddigi hónapok, oszlopokat cseréltek, trafókat javítottak, sérült szigetelést

cseréltek. Több mint 1200 térköztartót helyeztek fel
a város légkábeleire, hogy megakadályozzák a szél
okozta kábelösszeérésekből induló hibákat. A városban közel 12 kilométeren végeztek gallyazást – a sok
magas fa is rendszeresen gátolta a szolgáltatást. De
több oszlop cseréjével nem egy fontos hibatényezőt is
kiiktattak a rendszerből.
Bár a gallyazás módja korábban nagy felzúdulást váltott ki a városban, a most megnyesett fák zöme tiltott
helyen, tiltott módon állt. A városvezetés is sajnálja a
történteket, drasztikusnak tartja a megnyesést, ugyanakkor hangsúlyozza: állami és helyi rendelet is tiltja,
hogy a felsővezetékeket vagy a szikkasztó árkokat
veszélyeztessék a közterületre ültetett növények,
amikért legtöbbször a lakó a felelős. A kábeleket elérő
fák sokszor okoznak áramkimaradást. Ezért a város
felhívja mindenki figyelmét, hogy a házak elé ültetett
növényekkel kapcsolatban a jegyzőhöz kell fordulni
engedélyért.
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•Új nevek Hanságligeten•

•Pályázatíró a városért•

Sikerül Hanságliget problémáinak megoldása. Lakossági és önkormányzati együttműködésben elindult
és folyik a belterületté nyilvánítás, ami remélhetőleg
könnyebbé teszi a banki lehetőségek kihasználását a
településrészen. De a postai gondok megoldása felé is
lépett a város: A Jánossomorjával vagy Bősárkánnyal
azonos négy hanságligeti utcanév miatt rendszeresen
elkeverednek a levelek. Októberben új nevekről is
döntött a testület. Növények, virágok nevét használják
hamarosan: Dózsa utca helyett Tulipán, Kossuth utca
helyett Boglárka, Liget utca helyett Boróka, Vasút utca
helyett Liliom utcákba érkezhet hamarosan a postás.
A testület felhívta a figyelmet arra, hogy a változás
nem jár költséggel a lakóknak, hiszen vagy az önkormányzat vállalja át az okmánycserék díját, vagy az új
szabályok értelmében ingyenessé vált.

Fél év alatt 11 millió forintos siker a mérlege a város
pályázatírójának: Szilágyi Dániel segítségével decemberben 5 és fél millió forintot nyertünk az Uniótól
Nagyfödémessel és Andauval való kapcsolatunk
erősítésére, ami a szeptemberi városnapok programjaiban is érezhető lesz. 5 milliós forrást nyertünk a
Segítő Kötelék ’56-os megemlékezés-sorozatra, 200
ezer forintot a Fut a városra, 400 ezret a környék
kerékpáros útvonalainak népszerűsítésére. A szakember nemcsak a városi pályázatokat, hanem a civil
szervezeteket is segíti, és egyéb önkormányzati-kulturális ügyekkel is foglalkozik. 13 pályázatot készített
már: A város pályázati céljai között szerepel sportés szabadidő-park építése, testvér-települési kapcsolataink erősítése, belterületi kerékpárút kialakítása,
több intézmény korszerűsítése. Számos területen a
pályázatok előkészítése is zajlik.

•Megrajzolt jövőképünk•
Elkészült a város fejlesztési koncepciója és a megvalósításról szóló Integrált Településfejlesztési Stratégia –
ami már online elérhető a város honlapján. A helyi
közélet különböző szféráinak meglátásai épültek be
az anyagba: A város lakossága, civil és gazdálkodó
szervezetei, intézményei széles körben részt vettek a
koncepció megalkotási folyamatában. Az erre alakult munkacsoport rendszeres tanácskozásain kívül
több mint háromszázan küldték vissza az erről szóló
kérdőíveket. Lőrincz György polgármester nagy eredménynek tartja ezt. Elmondta: sok vélemény, sok ötlet
és irány felmerült ezekben, és sikerült vele felölelni a
város közéletben aktív részének zömét.
A munkát a városüzemeltető vezetője, Bella Sándor
kezdeményezte és koordinálta. Jánossomorja hosszú
távú fejlesztési irányainak és jövőképének megalkotásában szakértő céget is igénybe vett az önkormány-

•Egészségügy•
Országosan is ritka és értékes Jánossomorja Egészségvédelmi Programja. A fél éve útjára indított, önkormányzati kezdeményezésre azért volt szükség,
mert 2015-ben kiderült, az országos átlagnál 60-80
százalékkal többen halnak meg Jánossomorján egyes
betegségekben. Az okok keresése folyik, de a szakemberek szerint még fontosabb az, amit évtizedek óta az
országos átlag felett hanyagolhattunk el: a megelőzés.
A félmillió forintból indított egészségvédelmi programot Dr. Mihályi Zsuzsanna háziorvos- képviselő
koordinálja, sok helyi civil segítő támogatásával. A
programsorozat őszi sikerrendezvénye volt Dr. Zacher
Gábor toxikológus (képünkön) előadása a művelődési
házban, amire közel 300-an voltak kíváncsiak.
De több ingyenes szűrővizsgálat, előadás helyet kapott a programsorozatban, és születésnapi
szűrőprogram is várja a jelentkezőket. A programról

•Új munkatársak•
A zöld hulladék hatékonyabb kezelése érdekében
aprítógépet is vásárolt az önkormányzat idén alakult
szervezeti egysége, a Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet, vagyis a VÜMESZ, aminek vezetésére
Bella Sándort, az e területen korábban Mosonmagyaróváron komoly sikereket elérő szakembert nyerte
meg az önkormányzat.
A munkagépet az önkormányzat korábban, szintén fejlesztési céllal vásárolt kistraktora működteti. A
gépre azért is sürgősen szükség volt, mert a hulladékudvar mögött működő zöldhulladék-tároló teljesen
megtelt a nyáron a lakosság és az áramszolgáltató
gallyazásából származó nyesedékekkel. E túlterheltség ellenére a város ősszel összegyűjtötte a porták elől
a lehullott kerti lombokat, hogy segítse a lakosságot. A
városüzemeltető ugyanakkor kéri a helyi polgárokat,
hogy ezentúl a kiszállítás előtt már válogassák át kerti
hulladékaikat. A zöld pont csak az aprítható fanyesedéket fogadhatja már. A falevelek, fű, lombhulladék,

a Magyar Rádió egyik prevenciós összeállításában is
szó esett, ahol kiemelték, országos szinten is ritka az,
hogy egy település maga álljon egy ilyen ügy mellé.
A doktornő a műsorban elmondta, nem a ráfordított
összeg a lényeges, hanem a példa és a lehetőség
maga. Az eredmények pedig jól látszanak: egyre többen vesznek részt a programokon. Az önkormányzat korábban hangsúlyozta, mindenképpen folytatni
kívánja az akciót 2017-ben is.
A felmérés alapján öt halálokban is magasan az
országos átlag felett járunk. A jánossomorjai férfiak összhalálozása 16 százalékkal haladja meg az
országos átlagot, és a nőknél sem jobb a helyzet, ők
21 százalékkal állnak az átlag felett. Ezzel Mosonmagyaróvár környékének kiemelkedően veszélyeztetett települése Jánossomorja. A felmérést a megyei
kormányhivatal megyei népegészségügyi szakemberei végezték, akik az 1994 és 2012 között eltelt 18
évet vizsgálták. Kiemelték, 2012-óta az eredmények
javuló tendenciát mutatnak, de a baj nem múlt el.
lágyszárú növények, faforgács, földes gyökérzetek
pedig a hulladékudvar konténereibe kerülhetnek.
Nagy teljesítményű fűnyírótraktort is vásárolt Jánossomorja, amely már a nyáron munkába állt. A
városüzemeltetést erősítő munkagépre nagy szükség
volt, hiszen meg kellett gyorsítani a zöld területek
nyírását a városban. Jánossomorján arányaiban
nagyon sok, több mint 10 hektár a gondozandó
fűterület. Ezt eddig kézi erővel tartotta rendben az
önkormányzat, ami a növényzet megindulásának
időszakában többször próbára tette az önkormányzat kapacitását. A kiválasztásnál cél volt, hogy a kisgép alkalmas legyen a nagyobb, gazosabb, szabdalt
területek kezelésére is, és már vizes fűben, akár kora
reggeltől is dolgozhasson. A több téren is speciális, 18
lóerős, benzines traktor közel 4 millió forintba került.
A választást hosszas igényfelmérés, ajánlatkérés
és tapasztalatcsere előzte meg. Mosonmagyaróvár
Város Önkormányzata három ilyen munkagépet
működtet, köztük akad olyan, ami 15 évig dolgozott
komolyabb hiba nélkül.

Szilágyi Dániel pályázatíró a nyár elején munkába állt.

zat. A Völgyzugoly Műhely Kft. közel egy éves munka
során, nyitott fórumokon vitatta meg a város helyzetét,
az erősségeket és gyengeségeket majd a lehetőségeket.
Végül a csoport megfogalmazta a város tíz legfontosabb jövőbeli célját, és ezekhez cselekvési tervet is
készítettek. Fontosnak tartják például az évek óta gondot okozó 86-os út elterelésének megvalósítását, az
iskolák és az uszoda helyzetének normalizálását, a
fiatalok helyben tartását, a biogazdálkodás erősítését,
de hosszú távú tervként a megújuló energiaforrások
nagyobb mértékű használatát is célként tűzték ki. A
közös munkában a megbízott cég szerint jó volt látni,
ahogy a városlakók együtt, egymásért dolgoztak, és
példaértékű anyagot hoztak létre.
A munka végén nemcsak a felnőttek, a gyerekek is
munkába fogtak, az önkormányzat pályázatára rajzolhatták meg, milyennek képzelik el Jánossomorját
a jövőben. Számos kreatív munka született, amiket a
művelődési házban állítottak ki.
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•Megbecsült jánossomorjai idősek•

Tihanyi Tóth Csaba énekeltette meg a közönséget.

Az öregség terhe könnyebben viselhető azoknak,
akik érzik a fiatalok megbecsülését és szeretetét. E cicerói gondolat mentén a fiatalokhoz is szólt
a város idősek napi ünnepsége. Itt szívhez szóló
versekkel, dalokkal köszöntötte időseit Jánossomorja, október második péntekjén a művelődési házban. Az általános iskola tanulói versekkel, dalokkal
fejezték ki köszönetüket, a zeneiskola növendékei
pedig egy szívhez szóló tánccal készültek. Lőrincz
György polgármester ünnepi köszöntőjében elmondta, fontos, hogy a fiatalok meghallgassák az
idősek bölcsességeit, ezt pedig csak úgy lehet, ha
a fiatal generációk megbecsülik az előttük járókat.
– „Vannak olyan idősek, akik megosztják a tapasztalataikat a fiatalokkal és olyan fiatalok is, akik erre
nyitottak. Nagyon fontos, hogy mindkét fél figyeljen
a másikra, mert így nem érzik magukat feleslegesnek

az idősek, a fiatalok pedig olyan életbölcsességekhez,
juthatnak, amit máshogyan nem tudnak megszerezni.”
Kiemelte, fontos az idősek számára az elfoglaltság és
a közösség. A város kulturális életében meghatározó
Balassi Bálint Nyugdíjas Klub értéket teremtő szórakozással, az Idősek Klubja pedig nemcsak társasággal, hasznos foglalkozásokkal, de sok segítséggel is
várja az időseket.
Őri Sándor a neves „rímhányó”, Romhányi József
nyelvtörő verseivel állt színpadra, kiváló előadással.
Tihanyi Tóth Csaba és felesége Bognár Rita a régi
idők szépségét idézték operett és magyar nóta
összeállításukkal. A műsorok között persze akadt
idő a baráti beszélgetésekre is. A több mint két
évtizede életre hívott idősek napi rendezvénynyel a város köszönetét fejezi ki az aktív életben
a közösségért, a településért végzett munkáért.

•Kerékpárral hét határon•
A kerékpárosok számára a határ mente csodálatos szépségeket tartogat – erre hívta fel a figyelmet
a Jánossomorjai Társaskör Kerékpáros Klubjának
nyári kirándulás-sorozata. A programot a város és
a Társaskör által a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
pályázatán elnyert 400 ezer forint finanszírozta.
A bringások három túrát tettek: Elsőként júniusban
Balfról indulva Doborjánig kerekeztek, Liszt Ferenc szülőházát is útba ejtve. Júliusban a szélkerekek csodás látványában gyönyörködhettek Bruck
környékén. A nyár végén Fertőrákos környékének
szépségeit tekerték körbe, egy kis kompozást is segítségül hívva. Összesen közel 200 kilométert hajtottak,
de nem a táv volt a fontos. A programmal a kerékpárosok számára környékünkön ismert és kevésbé ismert útvonalak, lehetőségek megismertetésére volt a
fő cél. A 2007 óta működő társaság havi rendszerességgel szervez túrákat, több mint százan csatlakoztak
már hozzájuk a városból és a környékről.

•12 éve város Jánossomorja•

A kerékpáros klub szívügye, hogy megmutassa, a Mosoni-sík, a Szigetköz, a Hanság környéke mennyi
természeti és kulturális élményt, látnivalót tartogat. Épp ezért tavasztól ismét várja a csatlakozni vágyókat.

Egyhetes rendezvénysorozattal ünnepelte várossá
válásának 12. évfordulóját Jánossomorja. 2004-ben
a gazdasági fejlődés mellett leginkább a társadalmi
szféra erősítését tűztük ki célul. Sikerrel, hiszen mára
több mint harminc civil szervezet működik a városban,
közel száz programot rendezve évenként. Ezt tükrözte
az ünnepségsorozat is szeptember 16-tól 24-ig, ahol
sok civil vett részt a szervezésben, lebonyolításban, és
elsimeréseket is kapott a civil segítő, támogató szféra
az önkormányzattól.
A város jelképévé vált hengermalom rendezvényhelyszínként való megmentéséről szólt az Omlás Virágai
Malomfesztivál. Olyan előadók álltak ki a százéves
épület mellett, mint Ripoff Raskolnikov, Berecz András,
a Mojo Workings vagy a bábművész Fabók Mancsi
– utóbbi azt üzente a szervezőknek: „Aki útnak indul,
előbb-utóbb megérkezik”.

A programsorozatban átadták a város díszpolgári címét is, amit a Leier cégcsoport tulajdonosa, Michael
Leier vehetett át. A tulajdonos egyik legkedvesebb
üzemegysége a jánossomorjai. Itt működik KözépEurópa legnagyobb betonelem gyára, és a cégvezető
a város nagy támogatója. Emlékplakettet vehetett át
Lévai József amatőr fotós, aki gyermekkora óta örökíti
meg a település eseményeit. Ő megtestesíti mindazokat, akik hobbijukat a város szolgálatába állították.
A programok közül kiemelkedett Glázer-Kozma Edit
pasztell-kiállítása a Glázer-Kozma Galériában. A
város tájképeit is felsorakoztató tárlatot a környék
egyik legnívósabb anyagaként jellemezte a szakma.
Pénteken a sportté volt a főszerep, több mint 550-en
álltak rajthoz a Fut a város tömegsport-rendezvényen,
a sportpályán, hogy közösen tegyenek az egészségükért. Szombaton pedig a főtéren koncertekkel,
motoros kaszkadőr-bemutatóval szülinapozhattak a
városlakók, ahol egy kis jánossomorjai kvados is megmutathatta tehetségét.

A Leier cégcsoport tulajdonosa, Michael Leier
vehetett át a város díszpolgári címét.

Kicsik és nagyok, idősek és fiatalok több mint 550-en
álltak rajthoz a Fut a város kapujában.

„Aki útnak indul, előbb-utóbb megérkezik” – üzente
Fabók Mariann színész, bábművész a szervezőknek.

Kaszkadőr-bemutatóval és sok színes színpadi programmal nagy tömeget megmozgatott a fő rendezvény.
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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.

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
Az aradi vértanúk előtt tisztelgett a város október 6-án,
a Hármashalom egyesület, az önkormányzat és az egyházak közös megemlékezésén Itt mutatkozott be Demjén
István, városunk református lelkésze is.

Civilek, helytörténet-kutatók, az önkormányzat és mesteremberek közös összefogásával újult meg ősszel az első világháborús hadifoglyok sírhelye a szentjánosi temetőben.

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
Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Péntek 8:00-13:00
Tel: 20/210 4747
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

www.janossomorja.hu
www.facebook.com/janossomorja.hu

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár
Jánossomorja, Óvári u. 1.
Tel: 96/226-147 / 96/225-003
muvhaz@janossomorja.hu
Jánossomorjai Alapfokú Művészeti Iskola
Jánossomorja, Óvári u. 1..
Tel: 96/565-907 • 96/225-003
zeneiskola@janossomorja.hu
Jánossomorjai Aranykapu Óvoda
Jánossomorja, Óvoda u. 13.
Tel: 96/226-117 • 96/565-004
aranykapu@janossomorja.hu
Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola
Jánossomorja, Iparos u. 10.
Tel: 96/565-291 • 96/565-299
iskola@janossomorja.hu
Kék Bagoly Bölcsőde
Jánossomorja, Óvári u. 4.
96/226-090 • bolcsode@janossomorja.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

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: 2017 tavasza

Hulladékudvar • Jánossomorja, Fehérkereszt utca
Telefon: +36/30-722-8250
Kedd: 10:00-16:00 • Péntek: 8:00-16:00
Szombat: 8:00-14:00

