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Nagy kisvárosunk

Felavatták a jánossomorjai tanuszodát. Az egy éve zárva lévő épületet március 24-én nyitotta meg Németh Zoltán,
a megyei közgyűlés elnöke, Bella Zsolt alpolgármester, a kivitelező cégek képviselői és Lőrincz György polgármester
(jobbról balra). A tanuszoda felújítása közel 50 millió forintba került, amihez 30 millió forint állami támogatást nyert
Jánossomorja, Dr. Nagy István országgyűlési képviselőnk, parlamenti államtitkár hathatós támogatásával. Az önkormányzati működtetésben maradt létesítmény tanidőben újra szolgálja a diákok úszásoktatását, áprilistól pedig délutánonként a nagyközönség is sportolhat a tanuszodában. A medencét olimpikonjaink avatták fel. (Cikkünk a 3. oldalon.)

- Ujjal mutogatunk egymásra, amikor nem sikerül
valami, pedig azokkal a kezekkel össze is foghatnánk. – Ezt a gondolatot egy jánossomorjai írta
nekem szomorúan nemrég arról, hogy mivel és
hogyan is foglalkoznak néhányan – a közösségi
oldalon…
Sok új kezdeményezés indult el városunkban az
elmúlt hónapokban, amiknek tervei már két éve
készültek. Nem az asztalfióknak születtek. Tettek
állnak mellette, és közös akarat, egység, hiszen a
lakosság, a civil szerezetek véleményeitől keltek
életre. Telekkialakítás a fiatalok helyben tartásáért – három éves járda- és útfelújítási koncepciók – fásítás, virágosítás – lakáskoncepció -– településfejlesztési stratégia – öt éves gazdasági
koncepció – vízelvezető árokrendszer-felújítások
– egészségvédelmi program… és még sorolhatnánk, de a lényeg: Látjuk céljainkat és elindultunk
feléjük.
Nemrég Jakabos Zsuzsanna és edzője, Petrov Iván uszodánk megnyitóján vendégeskedve
meglepődött azon, milyen kiváló körülményeket teremtett, mégis, mennyire nem látja azokat
maga a város. Itt ugyanis mindenki szabadkozott
a meghívás során, hogy „csak egy kis uszodáról
van szó, nem tudjuk, megfelel-e az edzésre, de
ha igen, örömmel várjuk a sportolókat.” Aztán
kiderült, olimpikonunk 12 évig egy, a mienkénél
kisebb medencében készült, és érte el világraszóló eredményeit.
Tudom, sok fontos dolog kezdetének vagyunk részesei most Jánossomorján. Tudom, hogy talán
nem is vesszük észre, hogy mi mindent teremtettünk itt, a Hanság szélén. De most, mint egy vendég, úgy nézzünk végig a mi Jánossomorjánkon,
amihez mindegyikünk hozzátett valamit. Legyünk
büszkék, mert az elvégzett közös munka megérdemli! Aztán pedig folytassuk – azzal a bizonyos
kézzel összefogva.
Lőrincz György polgármester

Szilárd úton a jövőbe
Utak és járdák éve Jánossomorján
47 milliós útfelújítás és 14 milliós járdafelújítás kezdődött Jánossomorján. Célzottan és jóval többet költ e
területekre az önkormányzat, mint a korábbi években.
Három évre előre meghatározta a város, mennyiből,
hol kell felújításokat végeznie.

Már egy kicsit csendesebbek az éjszakák a 86-os
főút mellett, de további forgalomcsökkenést várhatunk.
Február elsején helyezték ki a korlátozó táblákat.

Útfelújítások duplázva
Az idei útfelújítások egy tervezett burkolatjavítással
kezdődtek március végén. A pusztasomorjai Kossuth
utca még tavaly év végén újult meg, azonban az elkészült út felületi hibái miatt azt – a kivitelezővel egyetértésben – nem vette át a városüzemeltető. Már akkor
megegyeztek, a melegebb idő beköszöntével újra
terítik a burkolatot, ami nem került többletköltségbe –
ősszel erre közel 10 millió forintot fordított a város.
De nem lesz szokatlan látvány az aszfaltterítő gép a
városban. A tavalyi útfelújítási forrás közel kétszereséért, 47 millió forintért idén hét utca kaphat új burkolatot – várhatóan júniusban, illetve augusztus-szeptember táján, még az őszi hidegek előtt. A város
útfelújítási programjában három évre előre kijelölték
a leginkább felújításra szoruló utcákat.
folytatás a 3. oldalon

Márciusban készült el a pusztasomorjai Kossuth utca új
burkolata. Idén még legalább hét utca felújítását tervezi
a város, de közel egy kilométer járda is megújul.
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Eltökéltség és alapos tervezés

Jánossomorja főbb fejlesztési tervei és költségvetése 2017-ben

Költségvetési kisokos
TÁBLÁZATOK
FŐBB KONCEPCIÓK 2017-BEN
útfelújítási - 47 mFt
járdafelújítási - 14 mFt
önkormányzati lakáskarbantartás - 7 mFt
telekkialakítási - 20 mFt
csatorna- és vízelvezetési - 4 mFt
Főbb fejlesztési-beruházási, illetve dologi
kiadási tételek 2017-ben (ezer forintban):

Közel kétszer annyi az utakra, másfélszer
annyi fejlesztésekre – jóval többet fordít beruházásra, felújításra, fejlesztésekre idén
Jánossomorja, mint az elmúlt évben.
Február végén a képviselő-testület elfogadta a város
idei költségvetését, aminek főösszege közel egymilliárd négyszázmillió forint. Ebből általános tartalék
közel 40 millió, a különböző városi célokra elkülönített céltartalék 143 millió. Ebből finanszírozza többek
között pályázati önrészeit és első háromhavi teljes működését a város, mivel ezalatt nincsenek bevételei. Új
elem a költségvetésben a több mint két millió forintnyi,
ún. szolidaritási hozzájárulás, amelyek az iskolák állami működtetésbe vétele miatt kell fizetnünk.
A mindig sarokpontnak számító iparűzési adó is növekedett. Tavaly 500 milliót, idén - a 2016-os teljesüléseket alapul véve - 540-et tervezhettek a szakemberek. Ez 8 százalékos emelkedés, ami az országos 3
százalékos növekedéshez viszonyítva azt is jelenti, a
helyi cégek kiemelkedően fejlődnek. Adóbevételünk is
3 százalékkal növekedett, 690 millió.
Az állam azonban évről évre egyre kevesebb feladatot támogat, így idén szinte annyival többet kell költenünk, amennyiben emelkedett a bevételünk.

Biztosabb áramellátás
Folytatódott az áramszolgáltatás biztonságosabbá tétele Jánossomorján. Április elején többnapos
áramszünet érzékeltette a munkákat a belvárosban,
az Iparos és Franck utcák környékén. Az E.on több
helyen segítette aggregátorokkal a mindennapi élet,
az oktatás zavartalanságát, ezzel együtt köszönik a
lakók türelmét. A munkák során légkábeleket vittek a
föld alá, trafóállomásokat korszerűsítettek, szigetelt
vezetékeket telepítettek. A munkák még idén folytatódnak, de már jövőre is tervez továbbiakat a szolgáltató.
A felújítás része az E.on és a város megállapodásának, amivel nagymértékben növelik Jánossomorja
áramellátásának, közvilágításának üzembiztonságát.
Tavaly lakossági megmozdulást és önkormányzati fellépést is kiváltottak a gyakori hibák. Akkor a szolgáltató a várossal együttműködve komoly felújítási programba kezdett, ami már azóta is nagyban javította
a hálózat biztonságát. Csak a tavalyi munkálatok 55
millió forintba kerültek a szolgáltatónak.
A közvilágítás terén például kisebb szakaszokra is
osztják a hálózatot, annak érdekében, hogy egy-egy
meghibásodás kisebb hosszokon okozzon sötétséget.
De a gallyazások is hatékonyabbak a gerincvezeték
és a belterületi légkábelek mentén. Ősztől már a gal�lyazást is folyamatosan, nem alkalmanként végezteti a

- „Hogy ennek ellenére mégis sikerül idén nagymértékben fejlesztenünk, abban komoly szerepe van az
eltökéltségnek és a célokra kidolgozott fejlesztési koncepcióinknak. Ezek segítségével átláthatóbban, célzottabban tudja elosztani az adóforintokat az önkormányzat.” – mondta el Lőrincz György polgármester.
A város fejlesztésekre, beruházásokra közel a tavalyi
összeg kétszeresét költheti, 217 milliót. Egy tavalyi
felmérés szerint a jánossomorjaiak az utak állapotát
tekintik az egyik legfontosabb kérdésnek, így örvendetes, hogy a hároméves útfelújítási koncepcióhoz
kétszerte magasabb összeget különíthetett el a testület.

(Lásd Szilárd úton a jövőbe című cikkünket!)

Jánossomorja idén közel 30 millió forinttal támogatja
a civil szférát. A képviselőtestület március végi ülésén
29,1 millió forintot osztott szét 12 pályázó civil szervezet között, segítve ezzel a közéleti, kulturális életet.
Lőrincz György polgármester köszönetet mondott e
tömörüléseknek, mert az ő munkájuk „teremt igazán
várost a városból”. A támogatók gyűjtését, tagdíjak
emelését, és az önkormányzat pályázatírójának segítségével a pályázatírást is ajánlotta a helyi szervezetek
figyelmébe. A kisebb értékű civil kezdeményezések
számára szintén pályázati módon újabb, közel egy
millió forintot oszt szét az önkormányzat tavasszal.
szolgáltató. Ezt a biztonságot fokozza a 1250 darab
távtartó, a több helyen felújított szigetelés is.
Az idei év tervei között szerepel nyáron, hogy földkeblekre cserélnek több fontos légkábelt a 22 kV-os
gerincvezeték több pontján is.
A szolgáltató szakértői szerint a társadalmi elvárásoknak való megfelelés hamar megtérül, hiszen folyamatosabb lesz az áramszolgáltatás, elégedettebb fogyasztókkal találkoznak és terhelhetőbb lesz a hálózat is.
Lőrincz György polgármester elmondta, nagy öröm a
lakók számára, hogy ilyen ütemben halad a rendszer
biztonságosabbá tétele, amivel a város képviselőtestülete is elégedett. Öröm az is, hogy a lakók is türelemmel fogadják a hosszabb áramszüneteket, tudván,
az évek óta áhított fejlesztés érdekében dolgoznak a
szolgáltató munkatársai.

FELÚJÍTÁSOK
• Temetői felújítások – 4 000
• Parkfelújítás – 7 000
• Térfigyelő kamerarendszer bővítése – 2 500
• Kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása
közvilágítással – 4 000
• Ki- és betelepítési emlékhely kialakítása – 1 000
• Klafszky tagiskola felújítása – 10 000
• Építési telkek kialakítása – 20 000
• Malom állagmegóvás – 3 000
• Gyalogjárdák felújítása és építése – 14 000
• Útfelújítás – 47 000
• Játszótér-felújítás – 3 000
• Sós Antal Közösségi Ház – 3 500
• Utak karbantartása
(kátyúzás, kavicsozás) 10 000
• Uszodafelújítás – 50 000
• Közvilágítás kiépítése Újtanyán – 3 000
• Városháza világítás energiatakarékos
korszerűsítése – 2 000
BESZERZÉSEK
• Rendezvénysátrak – 1 000
• VÜMESZ gépbeszerzés – 8 000
• VÜMESZ kisteherautó – 5 000
• Aranykapu Óvoda – jánosi tagóvoda
udvarrendezése – 5 300
• Pusztasomorjai óvoda
tornaszoba lambériázása – 350
• Könyvtár nagyterem lambériázása- 300
• Kék Bagoly Bölcsőde, udvar térkövezése – 600
DOLOGI KIADÁSOK KÖZÖTT
SZEREPLŐ FEJLESZTÉSEK
• Fásítás – 3 000
• Központi iskola parkettázás – 3 000
• Csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása
– 4 000
• Sportpálya világítási lámpaoszlopok
cseréje – 1 000
• B.B. Művelődési Ház parkoló térkövezés
karbantartása – 700
• B.B. Művelődési Ház nagyterem,
előadóterem parketta felújítása – 1 000
• Karácsonyi városi díszvilágítás fejlesztése,
karbantartása – 2 000
• Közlekedési táblák, információs táblák
karbantartása, cseréje – 2 000
ELNYERT CIVIL TÁMOGATÁSOK
• „Jánossomorja” Polgárőr Egyesület
– 2 400 000 Ft
• Jánossomorjai Fúvós Egyesület
– 600 000 Ft
• Jánossomorjai Sportegyesület
– 11 000 000 Ft
• MOSON-SZÉL Kulturális, Szabadidő
és Sport Egyesület – 1 200 000 Ft
• Jánossomorja Baseball Egyesület
– 3 500 000 Ft
• Örökség Kulturális Egyesület
– 1 400 000 Ft
• Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány
– 6 100 000 Ft
• Jánossomorja Sakk Barát Egyesülete
– 400 000 Ft
• Jánossomorjai Független Közéleti Társaság
– 1 000 000 Ft
• Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja
– 1 500 000 Ft

Teljes összeg 29 100 000 Ft
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Olimpikon úszóink avatták fel...

Jakabos Zsuzsanna, Sebestyén Dalma és Lobanovszkij Maxim a jánossomorjai gyerekek körében

Olimpikon úszóink avatták fel a város felújított tanuszodáját, majd ünnepélyes keretek között adhattuk át a létesítményt a
diákoknak, áprilistól pedig már a nagyközönség is újra használhatja a medencét.
Jakabos Zsuzsanna, olimpikon, többszörös Európa-bajnok úszó, Sebestyén Dalma, olimpikon, többszörös ifjúsági Európa-bajnok, magyar bajnok úszó,
és a jövő nagy reménységének tartott Lobanovszkij
Maxim úszó edzőjük, Petrov Iván vezetésével edzett
nálunk március 24-én, pénteken reggel. A győri sportolók az iskolavezetés meghívására érkeztek.
Az iskola legjobb sportoló diákjai így edzésmunka
közben is megnézhették őket, majd a sportcsarnokban fogadta a vendégeket az iskola diáksága. Az
élsportolókat Bella Zsolt igazgató és Lőrincz György
polgármester köszöntötte, és a város köszönetét, ajánfolytatás a 1. oldalról

Szilárd úton a jövőbe

Egy kilométernyi járda
Évenként több mint 14 millió forintot költünk a legros�szabb járdaszakaszok felújítására. Bella Zsolt alpolgármester és a Bella Sándor vezette városüzemeltető
(VÜMESZ) közösen készítette el a hároméves tervet,
kiválasztva a leginkább igénybe vett, ugyanakkor legrosszabb szakaszokat. Járdáink esetében magasabb a
rossz minőségű burkolat aránya, mint belterületi útjainknál. A forgalmat és a járdák állapotát összevetve Mosonszentpéteren a legégetőbb a helyzet. Ugyanakkor
Pusztasomorján a legmagasabb a jó minőségű felületek
aránya, a múlt évek ide koncentráló járdafelújításainak
hála. A frekventált területekre egységes képet alkotó
díszburkolatot tervez a város. Több szakaszon járdaépítés is szükséges, ilyen többek között a Kossuth utca
illetve a Sport utca is – ezekkel is tervez a koncepció.
A járdák felújítása már 2015-ben elkezdődött, akkor
10 millió forinttal. 2016-ban pedig 1,2 km járda újult
meg, 15 millió forintból.
Járdahálózatunk közel 50 km, külterületi útjaink
95 km, belterületi útjaink mintegy 36 km hosszúak.
Lőrincz György polgármester elmondta, az ilyen nagy
feladatoknál csak a hosszú távra szóló, pontosan
megtervezett koncepciók vezetnek eredményre. –„Köszönet a városüzemeltető hozzáértő munkatársainak
az utcáról utcára haladó, alapos felmérésekért!” –
mondta el Lőrincz György polgármester. Az önkormányzat eltökélt a kérdésben, ezért a korábbi forrásoknál jóval többet különíti el ezekre a célokra, három
éven át. Fontos, hogy mind az út, mint a járda-felújítási tervben szerepel hanságligeti beruházás is idén.

dékait is átnyújtotta. A gyerekek érdekes kérdéseket
tettek fel a szeretettel és humorral válaszoló, igazi
példaképként viselkedő sportolóknak. „Kicsit hasznosabbnak érzem az életem.” – Ezzel indokolta Jakabos Zsuzsanna, hogy miért szereti a kis közönségtalálkozókat. Elmondta, 12 évig egy, a jánossomorjai
uszodánál kisebb és sekélyebb medencében készült.
Petrov Iván hozzátette, sok szerény kijelentéssel találkoztak Jánossomorján, pedig a gyerekek kiváló intézményben sportolhatnak. Az uszoda az iskolai úszás
minden igényét kielégíti, ráadásul egy épülettömbben
van a sportcsarnokkal és az iskolával, ami az igazi
akadémiai elveknek megfelel, hatékonyabb sportolást
biztosít. Ezért kiemelte, a jánossomorjaiak büszkék lehetnek sportcentrumukra, és bízik benne, hogy az újra
indult uszoda is sok tehetségre segít rátalálni.
A csarnok ünnepélyes avatására délután négy után
került sor. A nemzeti színű szalagot a városvezetés,
a kivitelezők és a megyei közgyűlés elnöke, Németh

2017-ben felújítandó utcák:
– Arany János utca 1.104 m2
– Jókai Mór utca 608 m2
– 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
2017-ben felújítandó járdaszakaszok:
– Rákóczi utca (több rövid szakasz)
– Rákóczi utca
(Sarock vendéglő-Hanság vendéglő között)
– Ady Endre utca
– Erdősor utca
(Vadász vendéglő – Iparos utca között)
– Szent István utca
(Iskola utca sarkától Tarcsai utca elejéig)
– Hanságliget – Alkotás utca
(Összesen 958 méter, 1341 négyzetméter)
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Zoltán vágta át, aki elmondta, a megye számára fontos, hogy minden gyerek megtanulhasson úszni. Ő
és Lőrincz György polgármester is kiemelte, hogy Dr.
Nagy István országgyűlési képviselő, államtitkár hathatós támogatást nyújtott az ügynek. A szalag átvágása után tehetséges úszó diákok vezetésével megindult
a 24 órás úszás az egy éve zárva tartó tanuszodában.
Április 3-án pedig a nagyközönség előtt is kinyitott az
uszoda délutánonként.
A 2016 februárjában életveszélyessé vált és bezárt
uszodát bruttó 48 millió forintból újította fel az önkormányzat. Ehhez hosszas lobbi után, Dr. Nagy István
országgyűlési képviselő, államtitkár támogatásával
30 milliós állami segítséget nyert a város december
végén. A munkák során megújult a belső dongaburkolat, a hőszigetelő rendszer és a teljes szellőzőgépészet. Az üzemeltetést a hővisszanyerős szellőztető
rendszer teszi gazdaságosabbá. A felújítást két mosonmagyaróvári cég nyerte el, három hónapon belüli
határidővel, a kivitelezésre pedig tíz év garanciát vállaltak. A munkát november végén kezdődtek meg, a
próbaüzemre már február végén sor került.
A gondot az okozta, hogy az uszoda 14 évvel ezelőtti
építésénél a rétegrendet rosszul határozták meg és e
szerint is helyezték fel, így a párát a szigetelés magába szívta. Félő volt, hogy a nehéz, nedves elemek
leszakadhatnak. De kiderült, a szellőzőrendszert is
alultervezték, így az nem birkózott meg a párával. Ez
a két tényező okozta a rendkívüli vizesedést.
Változott működtetés
Másként működik a tanuszoda és a tornacsarnok. Az
oktatási intézmények önkormányzati tulajdonban maradtak, de állami irányítás alá kerültek januártól. A
sportcsarnokot a győri tankerület működteti, egy helyi
gondnok alkalmazásával. Az önkormányzat elérte,
hogy a városlakók is használhassák a létesítményt
a tanórákon kívül. A tankerület a csarnok nullszaldós működtetésére 4800 forintos óradíjat állapított
meg, azonban a helyieknbek csak 3500 forintot kell
óránként fizetni a csarnokért. A különbözetet az önkormányzat vállalta át, és fizeti ki azt a tankerület
felé, közel évi egymillió forint értékben. Az uszodát
márciustól, testületi döntés értelmében, teljes egészében az önkormányzat üzemelteti - áprilistól már délutánonként, a lakosság számára is. Az állam pedig
fizeti az iskolai oktatási idő során jelentkező működési
költségeket.

AZ ÖNÖK BIZALMÁT SZOLGÁLJUK!
Eredmények félidőben!

Az ötéves önkormányzati ciklusunk feléhez
érkeztünk. Álljunk most meg egy kicsit,
nézünk végig együtt az elvégzett munkán,
hogy mindannyian büszkék lehessünk az
eredményekre, hiszen azokat a városvezetés, az önkormányzat és a lakók együtt,
közösen érték el! De már nézzünk távolabb is,
hiszen sok cél áll még előttünk az elkövetkezendő két
és fél esztendőben!
Bizalmukat megköszönve:
Lőrincz György polgármester
Hozzáértő kezekben a városfejlesztés
és működtetés – megalakult a VÜMESZ, a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet. Velük gazdaságosabban, célzottabban, szakszerűbben és főként hosszú távra
gondolkodva működünk!

Eső előtt köpönyeg – Folyamatossá tettük a csapadékvíz-elvezető árokrendszer felújítását – eddig közel 50 helyen számoltuk fel az
évtizedek alatt kialakult veszélyhelyzeteket. Hatékony együttműködést alakítottunk ki a téli veszélyhelyzetek megelőzéséért.

Szemünk előtt a jövőnk! – ÖsszeállíSzépülünk – új fasorokat, virágágyásokat
tottuk a város ötéves gazdasági programját, vá- telepítettünk, padokat, kerékpártárolókat, szerosfejlesztési tervet, jövőképet alkottunk meg a métgyűjtőket helyeztünk ki. Parkosítási program
lakossággal közösen – és e szerint dolgozunk.
indult a városban. Temetőinket egyre szebbé,
rendezettebbé tesszük.
Belehúztunk a pályázatok terén –
Eddig 16 pályázatot készítettünk, ebből öt már
Biztosabb lábakon – Több pénz jut az
nyert, 10 pályázat döntésre vár. Több mint 11 utakra, járdákra. Eddig 1300 fm belterületi aszmillió forintot nyertünk egy év alatt! Pályázati re- faltos utat, 2400 méter járdát és 3100 méter árferenst alkalmaztunk, aki már az első félévben kot újítottunk fel. A külterületi utak felújításában
megsokszorozta pályázat sikereinket, és bérének összefogtunk a gazdákkal.
háromszorosát nyerte meg a város számára.
Külterületből városrésszé vált HanTeszünk az egészségünkért – Egész- ságliget – belterületbe vonása már végéhez
ségvédelmi prevenciós programot indítottunk, közeledik 41millió forintból, segítve ezzel a fiami országos szinten is példaértékű. Kettő he- atalok lakáshoz jutását is. A kaotikus levelezési
lyett három háziorvossal tettük teljesebbé az or- címeket is átláthatóbbá tettük.
vosi ellátást, csökkentettük a várakozási időket.
Az orvosi ügyelet működése továbbra is biztosíTeszünk a fiatalokért – Hosszú idő után
tott.
újra elkezdődött önkormányzati építési telkek kialakítása a városban, idén 20 milliót fordítunk
Együtt, közösségben – A Sós Antal Kö- erre. Kedvezményeket dolgozunk ki a helyi fiazösségi Házzal új és régóta szükséges színteret taloknak.
nyitottunk a civileknek, művészeti és sport csoportoknak és ezzel együtt erősítettük a társadalMás megvilágításban – Harcba szállmi életet Pusztasomorján.
tunk az évek óta sok problémát jelentő közvilágítás javításaiért és eddig közel 60 milliós fejTiszteljük a várost – Megalkottuk a kö- lesztést értünk el a szolgáltatónál áramellátó és
zösségi együttélés szabályait. Közterület-fel- közvilágítási rendszerünkön.
ügyelő és kamerák vigyázzák a rendet.

TOVÁBBI TERVEINK:

Folytatjuk út, járda és csapadékvíz-elvezető
Felújítottuk az uszodánkat. Az 50
milliós költségéhez 30 milliós állami támogatást árokrendszerink tervszerű felújítását
nyertünk el.

Tovább szépítjük közterületeinket, parkjainkat, játszótereinket, piacteret is tervezünk létrehozni

Nem hagytuk annyiban – elértük, hogy
éjszaka kitiltsák a tranzit kamionokat a 86-os
Védjük értékeinket – Értékvédelmi rendelefőút városi szakaszáról. Hamarosan új gyalogátkelőt építünk a 86-osra és a belterületi főútra is. tet alkotunk, szabályozzuk a városarculatot

Lakásokat teremtünk – felújítjuk és korszeAz ivóvíz-ellátás biztonságát jelentősen növeltük azzal, hogy összekötöttük Moson- rűsítjük a város bérlakás-állományát, pályázati forrásokat keresünk lakások kialakítására, építésére.
szentjános és Pusztasomorja ivóvíz-hálózatát!
Szimbólumunk a malom – hasznosítjuk,

Őrzünk és védünk – Soha nem látott cifejlesztjük a száz éves, egykori hengermalom épüvil összefogással és önkormányzati akarattal állletét
tunk ki a Klafszky-iskola megmaradása mellett.
Korszerűbb város – folyamatosan korszerű-

Zöldebbek vagyunk – évente rengete- sítjük, kényelmesebbé és olcsóbbá tesszük intézmégen vesznek részt a városi szemétgyűjtési ak- nyeinket
ciókban. A térségben kiemelkedőek vagyunk a
barna és a kék kukák, valamint a komposztálóePedálozunk – kiemelt célunk a Jánossomorja
dények felelős használatában.
belterületi, illetve Mosonmagyaróvártól az országhatárig elérő kerékpárút megépítése. Terveink készek, pályázunk, reméljük a sikert.

Fontos az Önök véleménye! Rendszeresek a polgármesteri, alpolgármesteri fogadóórák, közérdekű bejelentést
tehet a város megújult honlapján is: http://www.janossomorja.hu/kozerdeku-bejelentes/
Átlátható önkormányzat! Hitelesen, pontosan tájékoztatjuk Önöket az önkormányzat híreiről. Élőben láthatják a
testületi üléseket, negyedévente a postaládákba kerül az „Évszakok” című önkormányzati információs hírlevél.
Városi Facebook oldal: https://www.facebook.com/janossomorja.hu/
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Csendesebb éj

Csökkent az éjszakai forgalom
Közel száz kamion haladt át éjszakánként Jánossomorján, de alig két hónap korlátozás után ez a szám
már érezhetően csökkent, így remélhetjük azt, hogy
a közeljövőben komoly hatása lesz a korlátozásnak
– mondja a hetente ellenőrzést végző rendőrség.
Február elsejétől önkormányzati nyomásra a közútkezelő kitiltotta a tranzit teherforgalmat a 86-os főút
városon átvezető szakaszának Rákóczi utcai részéről
22 és 06 óra között. Ezt az önkormányzat hosszas
tárgyalásokkal érte el a hatóságoknál. A bürokráciát
jellemzi, hogy több év, számos tárgyalás kellett hozzá
és egy, a határérték felett záródó zajvizsgálat, pedig
a korlátozás a szomszédos Bősárkányban évek óta
él. Lőrincz György polgármester elmondta – „Nagy
eredmény ez, ám a forgalom csak rendszeres rendőri
ellenőrzéssel csökkenthető. Kérésünkre a csornai és a
mosonmagyaróvári rendőrkapitányság, illetve a helyi

Lakások és fiatalok
Nagyot lépett előre a város a fiatalok helyben tartása
és az önkormányzati ingatlanok felelős kezelése terén egyaránt. Megkezdődött és őszre be is fejeződhez
a Móricz Zsigmond utca mögött építési telkek kialakítása. Erre 20 millió forintot tett félre a város idén.
Az önkormányzat különböző majd kedvezményekkel
szeretné helyi fiatalok telekhez jutását segíteni itt, a
korábban elfogadott ifjúsági koncepció elvei szerint.
De az önkormányzati tulajdonú lakóépületek átfogó
felmérést is elvégezte a városüzemeltető – amilyen
még soha nem létezett korábban. Meghatározták az
elvégzendő munkákat, költségüket, és ütemezték a feladatokat. Kiderült, 12 ingatlanon több mint 40 lakás
áll a város tulajdonában, ezek jelentősen elhanyagoltak. Az önkormányzat idén 7 millió forintot különített
el a felújításokra, további közel 5 milliót pedig a karbantartásra, hibák javítására, így összesen majdnem
12 millió jut e célra. A következő három évben is leg-

őrs összehangoltan hetente ellenőriz, eleinte figyelemfelhívó jelleggel, majd büntetve is. Segítségüket nagyon köszönünk!”
Jánossomorja lépéseket tett és tesz a hatóságoknál
azért is, hogy a korlátozás a helyi teherfuvarozókat
minél kevésbé érintse. A Bajcsy-Zsilinszky utcára éppen azért nem vonatkozik a tiltás, hogy a helyi cégek
számára elérhetővé tegyék az autópályát.
A kamionok teljes elterelését azonban hároméves
próbálkozással sem sikerült elérnünk, pedig ország�gyűlési képviselők, miniszterek, EP képviselők és végül
maga az Unió szintjére vittük az ügyet. A 2011-es
Uniós útfelújítás fenntarthatósága (vagyis a felújított út
használati módjának kötelező megőrzéséről rendelkező, visszafizetéssel sújtható szabálya) miatt az elterelésre leghamarabb 2019 év végétől nyílik lehetőség.
A rendőrség szerint azonban a korlátozás hatására
egy éven belül a nappali kamionforgalom is csökkenhet, egyre többen választhatják ugyanis állandó
közlekedési útvonalnak az M1-es autópálya – M85-ös
gyorsforgalmi elkerülőt.

Biztos a helyi orvosi ügyelet

A város idei költségvetésében szerepel, és mindig is
szerepelt az orvosi ügyelet költsége. Korábban téves
híresztelések láttak napvilágot arról, hogy az önkormányzat és a polgármester megszűntetné azt. A március testületi ülésen Luka János a pénzügyi, gazdasági
és városfejlesztési bizottsági elnöke is felhívta erre a
figyelmet – mivel egy bizottsági tag az ellenkezőjét
híresztelte, bár a tervekbe beleláthatott, az adott bizottsági ülésről pedig hiányzott. Lőrincz György polgármester leszögezte, az orvosi ügyelet kötelező önkormányzati feladat. Annak ellátási formájában van
csak mozgástere az önkormányzatnak, létében nem.
Hogy ezt kivel, kikkel oldja meg a város, az pedig
nem a polgármester, hanem a képviselő-testület hatásköre. Ám ez a kérdés nem is került eléjük. A polgármester korábban információt gyűjtött a különböző
ügyeleti lehetőségekről, hogy felelősen számolhasson
be a testületnek. Az ügyelet teljes kiadása több mint
34 millió forint évente, az OEP támogatása alig több,
mint 5 millió forint, a város által hozzátett támogatás
29 millió forint.

alább ennyit különítenének el erre, bár a teljes felújítás összesen közel 45 millióra rúg a felmérés szerint.
Azaz, ha nem tud a következő két évben többet fordítani erre a város, akkor a programnak kell hosszabb
távra gondolkodnia.

Őszre már akár eladhatóvá is válhatnak itt a telkek. Kisebbek és nagyobbak egyaránt várják majd a vásárlókat.

Jánossomorja több mint hatszázezer forinttal támogatta
a mosonmagyaróvári Hospice-ház felépítését. Dr. Nagy
Mária háziorvos és Lőrincz György polgármester közösen
adták át az adományt a szervező Dr. Bodnár Mária főorvosnak januárban, a Karolina Kórházban. Az önkormányzat ötszázezer forinttal támogatta az ügyet, a lakosság
pedig több mint százezer forintot adományozott a doktornő
felhívására. A végstádiumú betegek méltó ellátását végező
ház a remények szerint még idén megnyílhat. A gyűjtést
ezért rendelőjében is folytatja Nagy Mária doktornő.

Városrészi rang

Folytatódó egészségvédelem

Tulipán, Boglárka, Boróka és Liliom, ezek Hanságliget
új utcanevei. A változás lakossági kezdeményezésre
indult, elsősorban a Jánossomorjával azonos utcanevei miatt eltévedő levelek miatt. A jórészt ingyenes okmányváltozásokban több napon át helyszíni ügyintéző
is segítette a ligetieket márciusban, de a helyi szolgáltatókat, bankokat, hatóságokat is értesítette a város. Hanságliget Bősárkánnyal azonos irányítószáma azonban
továbbra is probléma. Új irányítószámot az önkormányzat már többször is nyomatékosan kért, ám ettől a
Posta elzárkózott. Hamarosan lezárul Hanságliget belterületbe vonási eljárása, így lakásvásárlás, lakásépítés
terén is előnyösebb helyzetbe kerül a már hivatalosan
is Jánossomorja városrészévé váló Hanságliget. Mindez 41 millió forintba került, amit az állam támogatott.
Az elkészült tervek már jóváhagyásra várnak.

A tavalyi siker után 2017-ben is folytatódik az önkormányzat Egészségvédelmi programja Dr. Mihályi
Zsuzsanna ügyeletvezető háziorvos, önkormányzati
képviselő szervezésében. A város 900 ezer forintot
biztosított a programhoz, amely egészségvédelmi és
megelőző, felvilágosító szolgáltatásokat, rendezvényeket foglal magában. Ilyen például a Jánossomorjai
Egészségnapok 2017 sorozat, amely minden hónapban egy-egy rendezvényre várja a lakókat – hallhatnánk például az egészségiparról, a daganatos betegségek megelőzéséről, de a doktornő vendégül látná
többek között Dr. Pál Ferencet és dr. Bagdy Emőkét
is Jánossomorjára egy-egy előadás erejéig. Az idei
tervezett programban helyet kap a szülinapi szűrőprogram folytatása és a vastagbél-szűrés lehetőségének megteremtése is, de urológiai és nőgyógyászati
szűréseken is rendszeresen részt vehetünk majd. A
szervezők várják a további programötleteket is!

Esély a fiataloknak

Kitart a Klafszky mellett az önkormányzat – 10 millió
forintot különített el az idei költségvetésében Jánossomorja a Klafszky Katalin tagiskola legsürgetőbb
felújításaira. Bár e forrás negyvenszerese sem lenne
elég az iskola teljes felújítására, mégis szimbolikus az
elkülönítés – jelzi, hogy a város nem hagyja sorsára
az iskolát. Az oktatási intézmények működtetése állami kézbe került januártól, így a felújításra csak az
állammal és a KLIK intézményfenntartóval közösen
kerülhet sor. A győri tankerület leginkább felújításra szoruló iskolái között első helyen szerepel a
Klafszky, vagyis felsőbb szinten is sikerült láttatnia a
problémát a városnak. Pályázati forrás, vagy állami
keret ugyanakkor jelenleg nem látszik e célra. Az
önkormányzat a tankerülettel összefogva kell, hogy
mindent megtegyen a jövőben az iskola felújításáért
– mondta el Lőrincz György polgármester.

Rámutattunk a gondokra: Első helyre került a Klafszky
a megye felújítandó iskoláinak sorában.

március • nőgyógyászati szűrővizsgálat
április • urológiai szűrővizsgálat
május • Dr. Rimóczi Natasa előadása
az egészségiparról
június • közös torna
július • Dr. Mihályi Zsuzsanna előadása
a daganatos betegségekről és megelőzésükről
augusztus • nőgyógyászati szűrés
szeptember • urológiai szűrés
október • érszűkület szűrővizsgálat
november • Dr. Pál Ferenc előadása
december • dr. Bagdy Emőke előadása

A változtatás joga fenntartva!

Első helyen a Klafszky
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Támogatás az iskoláknak

Bécs, Hédervár és Nagyfödémes után a tárlat
a Glázer-Kozma Galériában talált állandó helyre.

Emlékező tárlat és futás
Jánossomorjára érkezett Hossala Tamás: Menekülők
útja című kiállítása, ami a Glázer-Kozma Galériában
nyílt meg április 21-én. A tárlat a bécsi magyar intézetben indult el vándorútjára március elején. A jánossomorjai kötődésű, budapesti fotóművész kiállítása a
Jánossomorja és Andau közötti Hansági tájat mutatja
be, úgy, ahogy az ötvenhatos menekülők láthatták.
A tárlat társkiállítása, a Mire besötétedett címet viseli,
és nemzetközi fotóarchívumok segítségével az egykor
térségünkön át menekülteket mutatja be.

A megyéből, de messzebbről is sokan érkeztek,
Szlovákiából és Ausztriából is indultak a versenyen.
Helyi futók is szép számmal álltak rajthoz.

186-an álltak rajthoz a 13 kilométeres emlékfutáshoz
március 25-én, szombaton, az első jánossomorjai
Hanságfutáson. Az egykori vasfüggönyig és határőrlaktanyáig tartó távval a szabadságharc után erre
menekülő több ezer ember előtt tisztelegtek a futók. A
sok profi mellett lelkes amatőrök, sőt, kiválóan teljesítő
gyerekek is végigfutották a távot. Néhányan kerékpáron járták végig az egykori vasfüggöny mentét. Többen egy korabeli Csepel teherautón is megtették az
utat, hogy aztán a kendergyárnál szurkolhassanak a
versenyzőknek. A futást a Segítő Kötelék programsorozat keretében rendezte meg a város, amit a forradalom és szabadságharc évfordulójára alakult országos
56-os Emlékbizottság támogatott pályázat útján.

Kétszázezer forinttal segítette a helyi iskolákat a
Binder Cable Assemblies. A korábbi AMB Componentsből teljes profilváltással létrejött cég dolgozói
adventi süteménysütéssel és a városi fényváráson forralt bort osztva gyűjtöttek. A jótékony akció keretében tavaly összegyűlt pénzt a vállalat megduplázta.
Ezt vehette át a városvezetés két képviselője Lőrincz
György polgármester és Bella Zsolt alpolgármester
március végén, a cég székhelyén. A polgármester példaértékűnek nevezte a cég és a város kapcsolatát, a
Binder szerepvállalását. A vállalat ügyvezetője, Vida
János elmondta, az üzem szeretne minél szorosabb
együttműködést kialakítani a várossal, részt venni a
helyi közéletben, számukra és a város számára is értékes célokat támogatva. A cég az elmúlt években is
több városi programot segített, több százezer forint
értékben, vagy épp a dolgozók aktív részvételével.

A Binder dolgozói és vezetése adta át az adományt.

Nem mese az, gyermek
“Nem mese az, gyermek” – mondja a rokkant honvéd emlékezését mesének vélő gyereknek az édesapja
Arany János Családi kör című versében. Vagyis a múlt
kötelez, a szabadságharc emléke meghatároz – erről szólt a város március 15-i műsora. Az Örökség
Kulturális Egyesület néptánccsoportjai és a szentpéteri óvoda közös műsora a harcokra és a nagy költő
születésének 200. évfordulójára is emlékezett, annak
’48-’49-es hatásra íródott verseivel. Majd Neubergerné Berta Barbara tagiskola-igazgató mondott ünnepi
beszédet, melyben a szabadságharc máig tovább élő
értékeiről szólt. Ezután a fúvós zenekar vezette fáklyás
menet indult a Szabadság Emlékoszlophoz, egy jánossomorjai, hagyományőrző huszár vezetésével. Itt
március emlékét idéző verset hallhattuk, és koszorút
helyezett el a város, több helyi civil szervezet és egyesület, illetve testvértelepülésünk, Nagyfödémes is.

Szemétszedés harmadszor: Április 22-én, a Föld Napján újra száz önkéntes tisztította meg a város utcáit,
száz zsák szemetet gyűjtve össze. Köszönjük az önkénteseknek, cégeknek, dolgozóknak, minden segítőnek
és a gulyásról is gondoskodó polgárőröknek!

Lőrincz György Jánossomorja és Gőgh Ferenc Nagyfödémes polgármestere együtt emlékezett a nagyfödémesiek
hetven évvel ezelőtti Jánossomorjára telepítésére áprilisban, testvértelepülésünkön. A közös sorstragédiára való
emlékezés szeptemberben, Jánossomorján folytatódik majd.
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Sportuszoda
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 16:00-20:00
szombat: 14:00-18:00
Árak jánossomorjai
lakosoknak:
Napijegy: 500 Ft/nap
Bérlet: 4500 Ft/10alkalom
Szaunajegy: 1000 Ft/45 perc
Nem jánossomorjaiaknak:
napijegy: 700 Ft/nap
Bérlet: 6300 Ft/10 alkalom

Tavaszi lomtalanítás
Az önkormányzat és a szolgáltató konténeres lomtalanítást végez 2017. május 19én, pénteken 12-től 21 óráig; május 20-án,
szombaton 8-tól 14 óráig.
Szentpéteren a temető parkolójában, Szentjánoson
az egykori malomudvar területén (bejárat az Óvári
utcára nyíló kapunál), Pusztasomorján a temető parkolójában. E pontokon a helyi polgárőrség és az önkéntes tűzoltóság végzi majd a lomok átvételét és a
konténerek őrzését.
Akinek olyan nagyméretű, lomtalanításra szánt lomhulladéka van (pl. bútor), amit önerőből nem tud eljuttatni a gyűjtőpontokra, az kérheti az önkormányzat
segítségét. Kérjük, a rászorulók Máró Antal településgondoknál jelentkezzenek május 17-ig! (565-240;
+36-30/657-4067).
Veszélyes hulladékot, zöld hulladékot, építési törmeléket, autó- és traktorgumit a konténerekben elhelyezni
tilos! Több újrahasznosítható hulladék elhelyezésére
egész évben lehetőség nyílik a szelektív gyűjtőszigeteken, továbbá mindenféle hulladékfajta (zöld- és veszélyes hulladék is) elhelyezhető a Fehérkereszt utcai
hulladékudvarban. (Nyitva tartási ideje: kedd 12-18
óra; péntek 10-18 óra, szombat 8-14 óra)

Márciustól megváltoztatta a szelektív, kék kukás gyűjtőrendszert Jánossomorján a szolgáltató. A gyűjtésre minden hónap utolsó
hétfőjén és keddjén kerül sor a térképen sárga színnel jelölt utcákban, illetve
Hanságligeten és Újtanyán minden hónap utolsó hétfőjén, míg a lila színnel
jelölt utcákban minden hónap utolsó keddjén.

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
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

A GYŰJTÉSEK IDŐPONTJAI:
• Házhoz menő szelektív (kék kukás) hulladékgyűjtés:
Április 24-25. (hétfő, kedd) Május 29-30.
(hétfő, kedd) Június 26-27. (hétfő, kedd)
• Barna kukás zöldhulladék-gyűjtés időpontjai:
Április 7. (péntek) Május 5. (péntek) Május 19.
(péntek) Június 9. (péntek) Június 23. (péntek)

Mindig nyitva vagyunk!
Keressen minket a neten!

www.janossomorja.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: 2017 nyara

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

