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Bajban és örömben

BABAKÖSZÖNTŐ - 34 újszülöttet ünnepelhetett Jánossomorja a város második babaköszöntőjén, februárban. Az önkormányzat több területen is szeretné segíteni az itt élő gyerekeket és szülőket, aminek
egyik jelképe ez az ünnepség. A támogatásra szükség is van: a születések száma az 1980-as évek óta
csökken a városban, az elmúlt években pedig 50 körül látszik megállapodni. (Cikkünk a 4. oldalon)

Festékfoltokból pamacsolt Monet-kép. Olyan a főutca. Rózsaszín foltok tarkítják a fákat, amikor e szám
záró javításait végezzük. A 2009-ben, 800 éves
évfordulónkon ültetett fák most olyanok, amilyennek
az ültetők megálmodták őket. Türelmes, dolgos évek
életszeretete, gondozása bont virágot. Vége a télnek,
bár utolsó felvonásai még próbára tették a várost. A
-16 fok körüli hidegben voltak, akiket az életveszélytől mentett meg a város összefogása. Párás üvegű
melegedők, gőzölgő teák, a hálózsák zipzárjának
hangja, a gyorsan kiszállított tűzifa ropogása, az éjszakai orvosi ügyeleten pislákoló fény… E pillanatok
értékét csak az tudja, aki a segítséget kapta és aki
adta. Büszkén köszönöm meg ezt a városi összefogást! Amire most, tavasszal és nyáron is szükségünk
lesz, csak másként. Álmodni is alig mert fejlődés, tervezni is alig mert beruházások kezdődnek hamarosan, melyek átformálják a várost. Utak, kerékpárút,
parkok, inzétmények újulnak meg. Fontos lesz az
egyetértés, a türelem, hogy a mérgelődés helyett egy
mosolyt küldjünk majd egymás felé. A költségvetés
is szigorú idén, pontosan e fejlesztések biztonsága
érdekében. Civil szervezeteink számára ennek ellenére is biztosítani tudtuk a tavalyi támogatási ös�szegeket - igaz, többet nem. Mert tudjuk, bennük
tömörül a város tenni akaró veleje. És tudjuk, ennek
megértése, az összemosolygás a városért dolgozó
emberek sajátja. Teljen így a tavasz és a nyár! Hogy
egy évtized múlva úgy nézzünk e sok-sok készülő
kincsünkre, mint a virágba boruló főutcai fákra most.
Lőrincz György polgármester

Civilek támogatásai
29,1 millió forintnyi támogatási keretet biztosított idén az önkormányzat a civil szervezeteknek,
egyesületeknek.

Idén rekordszámú, 16 szervezet nyújtott be pályázatot
az önkormányzat e célt szolgáló keretére. Az eszkimókra
azonban kevés fóka jut, az önkormányzati keret évek óta
nagyságrendileg változatlan. Idén pontosan 29,1 millió
- a tavalyival egyenértékű - jutott e célra, amit jelentősen
túllőttek az egyesületek, így a beadott igényeket a pénzügyi lehetőségekhez kellett igazítania a testületnek.
Folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL:
•
•
•
•
•

okmányirodából kormányablak
magas, de szigorú költségvetés
újabb járdaszakaszok épülnek
védjük a régi városképet
fórum gazdákkal, vállalkozókkal

90. születésnapján köszönthettük Vajda Gyuláné Zsófi nénit. (Cikkünk az 5. oldalon)
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Kétmilliárd felett – szigorú fegyelemmel
Történelmi összegű városi költségvetés 2018-ban

A költségvetés soha nem volt még ilyen magas, amit az okoz, hogy több komoly pályázati siker és beruházás emelte meg a
költségvetési keretet, ami mintegy 730 millió forinttal nagyobb összeg a tavalyinál.

920 milliós fejlesztés – beruházás

Kétmilliárd felett a város költségvetése, kiemelkedő beruházások éve lesz az idei, kerékpárút-építéssel, parkfelújítással. A 2018-as fejlesztési, felújítási, beruházási keret 920
milliós, ami rekordösszeg. Mégis, vagy éppen ezért komoly pénzügyi fegyelmet, felelős
költekezést kért a polgármester 2018-ra. Több, mint 2 milliárd 128 millió forint a város
költségvetési főösszege, amit februári ülésén fogadott el a képviselő-testület.

Önkormányzati beruházási, felújítási feladatok			
Előirányzat (eFt)
							
Beruházás
Felújítás
Pályázatok költségei (680.077.-eFt)
INTERREG V-A SKHU/1601/1.1/227 Pusztasomorjai park
78 214
TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00013 Bölcsőde
				
13 806
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00015 (Kerékpárút)			
339 226
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00036 (Körzeti Iskola) 				
205 329
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01043 (ASP)			
6 746
I világháborús sírkert felújítása						300
Belterületi utak felújítása
						
29 789
LEADER pályázat - Hármashalom						
6 667
Parkfelújítás
							4 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (áthúzódó)			
1 000
Kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása közvilágítással		
5 000
Építési telkek kialakítása					
80 000
Gyalogjárda felújítás
						
18 000
Útfelújítás
							37 000
Útépítés előtti közműfelújítás 						
8 000
Játszótér felújítás 							
5 000
Sós Antal Közösségi Ház homlokzat felújítása
				
5 000
Önkormányzati bérlakások felújítása
					
7 000
Közvilágítás építése						2 000
Ingatlanvásárlás						1 000
Orvosi rendelő felújítása
						
9 000
Konyha felújítása 							2 000
VÜMESZ telephely kialakítás előkészítése			
8 700
Hármashalom felújítás kettőskereszt
					
1 000
Tűzoltószertár
							
600
Klafszky iskola pince felújítása
					
10 000
Beszerzések
Számítógépes, informatikai, kommunikációs eszközök 		
2000
Irodabútor						
508
VÜMESZ gépbeszerzés					
20 000
Aranykapu Óvoda
Jánosi óvoda, bejárati ajtók cseréje				
1 000
Somorjai óvoda, nyílászárók cseréje				
10 000
Családsegítő iroda átalakítása 						
Kék Bagoly Bölcsőde
Pályázattal összefüggő munkák elvégzése			

7 000

Összesen:						

562 394

Mindösszesen:

400

362 891

						925 285

Három Terület és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) pályázati győzelem a legkomolyabb siker, összesen több mint 550 millió forint
értékben. Ebből belterületi kerékpárutat építünk
idén, felújítjuk a bölcsődét és a központi iskola
energetikai korszerűsítésére is nyertünk. Testvér-településünkkel, Nagyfödémessel is erősítjük
kötelékeinket, ennek részeként megújíthatjuk a
pusztasomorjai pihenőparkot, 78 millió forintért.
Közel 15 millió forintot nyertünk belterületi útfelújításra, saját forrásainkból pedig telekkialakításra fordítunk több mint 80 millió forintot.
Hogy mennyire kiemelkedő mindez a város történetében, azt jól mutatja, hogy a beruházások és
felújítások a költségvetés 44 százalékát teszik ki,
ez meghaladja a 920 millió forintot. Ennek jelentőségét érzékelteti, hogy tavaly a költségvetés 16
százaléka volt a fejlesztés, ami már akkor is sok
megemelt forrást tartalmazott. Erősödhet az iparűzési adó.
Biztató az idei év pénzügyi helyzetében az iparűzési adó, ami a 2017-es évben várhatóan meghaladja majd a 650 milliót. Ennek ellenére óvatosan
„csupán” 600 milliót tervezett erre az évre a költségvetés. A fentebb használt feltételes mód azért
indokolt, mert a végleges, pontos összeget csak a
tavaszi adóbefizetések után láthatjuk meg. De az
önkormányzat szoros kapcsolatot épített ki a helyi
cégekkel, rendszeres fórumokkal, egyeztetésekkel,
így tudható, hogy a vállalkozások jó évet zártak,
és további fejlesztésekben is gondolkodnak.

Tartalékos állomány
Általános tartalékként 25 milliót, céltartalékként
140 milliót tett félre a város. Előbbi az esetleges
előre nem látható kiadások fedezete lehet, utóbbi
az év első három hónapjában való önkormányzati
működést biztosítja. Folytatódnak a hosszú távú
programok is. A város számára különösen nehéz
lesz a több, komoly projekt lebonyolítása, ezért
sok új fejlesztési területre nem is merészkedtek,
azt 2019-re tartogatják. A korábban elindított
fejlesztések, koncepciók megvalósítása azonban
folytatódik, néhol kissé kevesebb összegből, de így
is bőven a sikert biztosító forrásból. Az aszfaltos
utak felújítására legkevesebb 67 millió forint jut
idén, járdákat 18 millió forintból újíthatunk fel,
parkok szépítésére 7 millió áll rendelkezésre. Utak
murvázására, javítására, kátyúzásra 14 millió, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésére 6 millió az
idei keret. Folytatódik a bérlakások felújítása is 7
millió forintból. A fásítás is folytatódik, a tervek
szerint 180-200 csemetét ültet idén Jánossomorja. Lőrincz György polgármester kiemelte, több új
tétel is szerepel azért a tervekben. Ilyen az orvosi
rendelő felújítása, mely munka tervezése, előkészítése már közel egy éve folyik, a városüzemeltető vezetője és a polgármester már fel is mérték
a szükséges fejlesztési irányokat, még a tavalyi
évben egyeztettek a háziorvosokkal is. Erre már
most elkülönítettek 9 millió forintot, de a két
évre tervezett felújításnál ennél nagyobb léptéket is megcéloznának. De ilyen új elem a Klafszky
Katalin Tagiskola pincéjének és konyhájának felújítása is, amit az iskola, tankerületi támogatásból
várható felújítása mellett bonyolítanának le. A
pusztasomorjai óvodában 10 millió forint értékben cserélik le a nyílászárókat, a rég várt gyalogátkelő a 86-os főúton 5 millió forintba kerül a várakozások szerint, és a még nem végleges kilátások
szerint a Bajcsy-Zsilinszky és a Bartók utca kereszteződésének közelébe kerülhet.
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Civilek támogatásai
Az összes beérkezett igény 46,6 millió, vagyis 17,5
millióval nagyobb, mint amit a testület szétoszthat. Így a város kénytelen volt maga szűkebbre
szabni az igényeket - első körben az egyesületekkel egyeztetve, a másodikban már "házon belül",
a bizottságok és a testület megbeszélése alapján.
A szigorúságra már többször felhívta a figyelmet
a város korábban. Több komoly pályázati projektünk vár megvalósításra, ahogy például a kerékpárút is. A közbeszerzések lezárultáig azonban
nem tudjuk, pontosan milyen összegekkel is pályáznak majd a kivitelezők. Vagyis előfordulhat,
hogy a végső kivitelezés nagyobb terhet ró a városra a vártnál. Ezért nincs mód, hogy kiegészítsük
ezt a keretet ebben az évben - mondta el Lőrincz
György polgármester.
A fegyelmezett helyzet azért mégsem megszorítás,
hiszen a tavalyival közel megegyező kereteket biztosított mindenkinek a város, tehát jórészt a fejlesztésekről kell lemondaniuk a civileknek - vagyis a város közéletének. A tavalyi igényeket vették
alapul a testület tagjai.
Ez a módszer azonban több képviselőnek is szemet
szúrt. Winkler László kijelentette, több egyesület
nemcsak a város kulturális palettáját, programjait bővíti, hanem fontos feladatokat lát el. Ilyen
például a polgárőrség, az önkéntes tűzoltóság, a
helyi televízió illetve a kulturális közalapítvány.
A képviselő kérte a testületet, hogy a jövő évi
költségvetésen fontolják meg, hogy e szervezetek
számára külön keretből biztosítsanak forrást. Ez
jórészt az olyan helyzetekben nagyon fontos, mint
a mostani is, amikor arányosan meg kell húzni a
civil szervezetek igényeit, de a közéjük sorolt, ám
fontos feladatokat ellátó szervezetek fejlődését,
hatékonyabb működését is éri az olló.
A polgármester megköszönte a civilek aktivitását
a város kulturális, sport és közéletének fejlesztésében. De - mint már számos alkalommal - idén is
a saját források emelésére hívta fel a szervezetek
figyelmét. Más forrásokat is fel kell kutatniuk,
támogatókat szerezniük, pályázatokon indulniuk,
tagdíjakat emelniük, hiszen a város célja, hogy a
működésekhez szükséges pénz felét biztosítsa a város, a többit a szervezetek. Ebben a város pályázati
referense is segít a városházán, de az elmúlt évben
mégis csak négy-öt szervezet fordult hozzá segítségért. 14 szervezet jutott támogatáshoz végül.

A támogatások megszavazása után megköszönték a civilek egész éves munkáját a képviselők
Két szervezetnek pályázott összegük kicsisége miatt, illetve több más civil csoportnak is a most megnyíló,
kis értékű pályázati forrást ajánlotta a városvezetés. Ide április 27-ig, maximum 100 ezer forintig pályázhatnak és 700 000 forintos keretösszeg áll a rendelkezésükre.

A támogatást kérő szervezet		

Kért összeg

1.: Jánossomorja Sakk Barátok Egyesülete		
2.: „Jánossomorja” Polgárőr Egyesület		
3.: Jánossomorjai Független Közéleti		
4.: Jánossomorja Művészetoktatásért A.		
5.: MOSON Szél Kulturális Egyesület		
6.: Önkéntes Tűzoltó Egyesület			
7.: Őrvidék Kapuja M.B.K.E.			
8.: Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány
9.: GÁLA Horgász Egyesület			
10.: Jánossomorjai Fúvós Egyesület		
11.: Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány		
12.: Jánossomorjai Sportegyesület			
13.: Balassi Bálint Nyugdíjas Klub			
14.: Jánossomorja Rascals Baseball E.		
15.: Örökség Kulturális Egyesület			
16.: I.sz. Iskola Alapítvány			

814 000		
3 000 000
1 600 000
725 000		
2 930 000
1 640 000
1 000 000
9 425 000
100 000		
1 000 000
150 000		
16 350 000
1 134 000
4 882 968
1 224 000
600 000		

Teljes végösszeg:

Támogatás
384 000
2 332 000
960 000
288 000
1 152 000
1 248 000
480 000
5 856 000
576 000
10 416 000
768 000
3 363 000
1 056 000
221 000

29 100 000
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Gólyahozta
lakótársak
Az önkormányzat félévente egyszer tartott babaköszöntőjén az elmúlt hat hónapban született
jánossomorjai csemetéket és szüleiket ünnepelték. A polgármester megköszönte a helyi védőnők áldozatos munkáját is, akik a terhességtől
az iskolába kerülésig, sőt, iskolai védőnőként
egészen a ballagásig elkísérik a gyerekeket.
2017 második félévében 34 gyermek született
Jánossomorján. Most 30 újszülött érkezett anyukájával Lőrincz György polgármesterhez. Minden
baba egy kis ajándékot vehetett át a polgármestertől, amiben pár hasznos holmi lapult, városi címerrel ellátva. Az önkormányzat számára fontos,
hogy minden korosztály boldoguljon a városban.
–„Ez az ünnepség egy gesztus. Célunk, hogy
már most elkezdjük a Jánossomorjához való
kötődés erősítését, egyelőre a szülőkön keresztül. De bizonyára később az itt készült
fotókat majd a gyerekek is megnézik, és reméljük, fontosnak is tartják majd, hogy ők jánossomorjaiak!” – mondta a polgármester.
Ősz elején már kimérhetik a 48 új építési telket Jánossomorján, zömükhöz kedvezményesen juthatnak majd a helyi fiatalok. Ingyenes
vakcinát is biztosít az önkormányzat, idén is
térítés nélkül kapnak majd bárányhimlő elleni védőoltást a kicsik. A játszóterek felújítása
is folytatódik 2018-ban, és ifjúsági referens is
segíti ezt a korosztályt. Egy helyi fiatalokat segítő ösztöndíj-programon is dolgozik már az
önkormányzat, közel 5 millió forintos kerettel.

„Bízom abban, hogy ezek a lurkók felnőttként is itt maradnak. Most 30-an fogadták el a meghívásunkat, ami
azt mutatja, hogy nagyon jó úton járunk, szívesen vették ezt a kezdeményezést a szülők.” - mondta Lőrincz
György polgármester az ünnepségen.

Gyermekkuckó
Már a legkisebbek is bátran járhatnak könyvtárba
városunkban, ugyanis decemberben gyermekkuckó nyílt az intézményben. A legkisebb gyerekeknek és szüleiknek szóló kis sarokban képeskönyvek, lapozgatók, és kicsiknek való meséskönyvek
kaptak helyet, amikből felolvashatnak a szülők
a lurkóknak. Az avatáson kisgyerekes családok,
óvodai csoportok és a könyvtár aktív, fiatal látogatói is részt vettek, meséket olvastak és együtt csomagolhatták ki a gyermekkuckó ajándék könyveit.
A kuckó kialakítását és felszerelését a művelődési
ház költségvetése biztosította. Kocsis-Szombathelyi
Adrienn könyvtáros elmondta, az olvasás csak egy
eszköz arra, hogy értékes történetekkel ismerkedjünk meg, ezért fontos, hogy egy ilyen kuckóban
a legkisebbeknek fel is olvashatnak a szülők. De
a kuckó a szülőket is segíti, hiszen elfoglaltságot
talál itt a gyerkőc, miközben a szülő válogathat.
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Köszönet Zsófi néninek

90. születésnapján köszöntötte a város Vajda
Gyulánét. Zsófi nénit családja körében Lőrincz
György polgármester és Lacknerné Fördős Klára
művelődési ház igazgató lepték meg február elején, átadva a város oklevelét és ajándékait, illetve
a miniszterelnök neki küldött születésnapi emléklapját is. Mint elmesélte, Nagyfödémesről 19
évesen telepítették ki 83 éves édesapjával, Szászvölgybe, Pécsvárad mellé, egy tanyai pincelakásba. Sokat sírtak, hiszen nehéz körülmények közé
kerültek, ivóvizet is fél kilométerről kellett hordania. Sorozatos kérései hatására Máriakéménden
kaptak egy öreg lakást, immár egy településen,
nem magányosan. Nagyfödémesről Mosonszolnokra telepített vőlegénye itt talált rá és kérte meg
a kezét. Később költöztek a mai Jánossomorjára.
A helyi nyugdíjas klubbal már annak alapításakor
felmerült egy baráti kapcsolat létrehozása egy kitelepítésben érintett településsel. Elsőként Szenccel
próbálkoztak, sikertelenül. Ekkor Zsófi néni maga
látogatott el a nagyfödémesi nyugdíjas klubhoz
az ötlettel, amiből hamarosan találkozó lett, majd
hosszú barátság kezdődött. A két önkormányzat
2014-ben testvér-települési kapcsolatot létesített,
azóta pedig számos közös program, határon átnyúló Uniós pályázati győzelem és sok barátiság
bizonyítja a sikert. Zsófi néni büszke arra, hogy
két kedves települése az ő révén is ilyen szoros
kapcsolatot ápol.

Szépülő gyalogutak
A hideg idő elmúltával megkezdődtek az idei
járdaépítések. Elsőként az egyik leghosszabb
részen, a szentpéteri temetőhöz vezető út mellett látott munkához a kalapács. Itt megemelték a gyalogút szintjét és térkövezték a szakaszt. Idén a város járdáinak felújítására 18
millió forintot különített el az önkormányzat,
ám a nagy pályázatok miatt szigorú városi

költségvetés szerint az első félévben a felét, 9
milliót költhet el a város. Ebből a Temető utca
mellett több utca egy-egy rossz járdaszakaszát javítják ki, nem teljes hosszokat – például a Móricz Zsigmond, a Féltoronyi vagy a
Klafszky utcákban. Az önkormányzat kiemelt
figyelemmel kezeli a lakossági bejelentéseket
egy-egy rossz szakaszról, de a járdák állapotát a városüzemeltető is rendszeresen figyeli.

Elindultak a gépek
A talaj-előkészítési és a víz-szennyvíz-kialakítási munkák kezdődtek meg márciusban. Az itt lévő,
közel 5 hektáros területen 48 lakóház-építési telket
hoz létre az önkormányzat. Köztük nagyobb, 1200
négyzetméteres és kisebb, 680 illetve 430 négyzetméteres területeket is találnak majd az érdeklődők.
Egy részükhöz kedvezményes módon juthatnak majd
a helyi fiatalok, ennek formáját nyáron dolgozza
ki majd az önkormányzat. Minden közmű a földbe kerül, a telekhatáron a közműbekötések készen
várják majd az építkezőket. A város már minden
szolgáltatóval megállapodott, hosszas tárgyalások
során. A telkek a Móricz Zsigmond utca végén található útról nyílnak majd A területek értékesítése
akkor kezdődhet meg, ha minden költséget tisztán
lát a város, ez vélhetően a nyári végére alakul ki.
Az önkormányzat több éve kiemelt feladataként
kezeli e telkek kialakítását. Az idei költségvetésben mintegy 80 millió forintot különített el e célra.

A Hanság szélére tekinthetnek rá innen az új lakók
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Köszönet az értékekért
Jánossomorja a művelődési házban tartott január 22-i, magyar kultúra napi ünnepségén, a
Himnusz születésnapján köszöntötte mindazokat,
akik ebben az évben a város kulturális életét gazdagították.
Az esten hagyományosan a tavalyi díjazott szervezet képviselője mond beszédet. Molnár Tamás,
a 2016-ban Jánossomorja Kultúrájáért Díjjal
kitüntetett Örökség Kulturális Egyesület vezetője
üdvözlő szavaiban a város kulturális életében
tevékenykedőket bíztatta. -„Van itt lehetőség,
kihívás, feladat. Fogjunk neki! (…) Mert mi itt
semmit sem kapunk kézhez, mindig is lelkes helyi
csoportok képezték a helyi kultúra legjavát.” –
mondta. Szerinte a helyi programok sokfélesége
is azt bizonyítja, Jánossomorja rengeteg lehetőséget ad a tenni akaróknak. Azonban fontos,
hogy a helyi értékeket meg kell tapasztalni, találkozni kell velük, ezt pedig senki nem teheti meg
otthon, a számítógép előtt ülve, csakis tevékeny
baráti körökben, idősekkel beszélgetve, rendezvényeket látogatva.
A Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány kuratóriuma tizenharmadik alkalommal adta át a
Jánossomorja Kultúrájáért, harmadik alkalommal pedig a Jánossomorja Építőköve díjat. A
Jánossomorja Kultúrájáért Díjat a MOSON-SZÉL
EGYESÜLET nyerte el idén az amatőr színház helyi hagyományainak életben tartásáért. A tagok
énekekkel köszönték meg a támogatást a közönségnek és egyben elhunyt tagjaikra is közösen
emlékeztek a színpadon.
Az adott év egy kiemelkedő kulturális teljesítményéért járó Jánossomorja Építőköve Díjat a
kuratórium 2017-ben Hossala Tamás – A menekülők útja című fotókiállításának ítélte oda,
amely nemcsak jól ragadta meg a Hanságot,
de Jánossomorja önmagáról, a Hanságról való
gondolkodását is meghatározta. Hossala Tamás
fotósorozata megjárta már Budapester, Bécset is,
hogy Jánossomorján kapjon állandó helyet. A fotóművész kislányának ajánlotta a díjat.
Dr. Pető Pétert a Győr-Moson-Sopron Megyei
Közgyűlés alelnöke, a Megyei Értéktár Bizottság
elnöke emléklapokat adott át, amelyeket három
kincsünk érdemelt ki. Az önkormányzat által létrehozott jánossomorjai értéktár bizottság javaslatára vált „megyerikummá” Sós Antal pusztasomorjai kecskedudás, a népművészet mesterének
életműve; a különleges ünnepi édesség, a pusztasomorjai mákos rétes; az albertkázméri templom.
Az első két díjat Lőrincz György, Jánossomorja
polgármestere vette át és köszönte meg a Helyi
Értéktár Bizottság többéves munkáját. Kiemelte
azok áldozatos tevékenységét is, akik sokat fáradoztak ezen értékek megmentéséért: Sós Antal
örökségére hívta fel a figyelmet az Örökség Kulturális Egyesület munkája, akik az önkormányzattal közösen létrehozott közösségi házat is a
népművészet mesteréről nevezték el. A város
emléklapját ezért Molnár Tamás vehette át. Rozs
Gyuláné Fáni néni pedig a somorjai rétes receptjének megőrzéséért és továbbadásáért érdemelt
ki emléklapot Stall Gábornéval együtt, aki pedig
sokat tett a recept fennmaradásáért Lacknerné
Fördős Klára segítségével. Az albertkázméri
templom emléklapját pedig Várbalog polgármestere, Ódorné Bodor Klára vette át, megköszönve
a figyelmet, amit e valóban kiemelkedő különlegesség most elnyert.
Az ünnepet a 2013-as Jánossomorja Kultúrájáért díjas Canto Excolo Kamarakórus éneke és a
bősárkányi Németh Fáni előadásában hallható
megzenésített versek koronázták meg.

A MOSON-SZÉL Egyesület vezetősége veszi át a díjat

Hossala Tamás köszöni meg a város elismerését

Stall Gáborné és Rozs Gyuláné Fáni néni a díjátadón
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Fülön csípett
szemetelők
Jánossomorja komoly harcokat vív az illegális
szemetelők ellen. A közterület-felügyelő is többször lépett már fel illegális szemetelőkkel szemben, nem egy esetben tetten is értek elkövetőket,
és el is jártak velük szemben. Ezt a munkát a
város mozgásérzékelő vadkamerái is segítették.
A kamerákat rendszeresen áthelyezik a szakemberek, így sikerült lencsevégre kapni, amint az
egyik temető konténerében helyeznek el szemetet a tettesek. (lásd képünkön!) A külterületeket a
polgárőrök és a közterület-felügyelet által közösen létrehozott hulladék-kommandó is ellenőrzi.
Több esetben Ausztriából érkező szemetet is találnak, jellemző például, hogy az ingázó lomisok így szabadulnak meg a felesleges dolgoktól.
Ugyanakkor érthetetlen is a tevékenység, mert a
hulladékudvaron szakszerűen és jórészt ingyen
elhelyezhetők e szemetek - figyelmeztetett erre
Ormándi Zsolt közterület-felügyelő. - „Mobil kamerák kihelyezésével, a városi kamerarendszer
folyamatos üzemelése mellett az elmúlt időszakban hét esetben lett meg az elkövető. Ebből két
eset került át a szabálysértési hatósághoz. A többi
esetben az elkövetők elismerték a szabálysértést,
és a szemetet elszállították.

2014 OKTÓBER VÉGÉN TETT ESKÜT AZ
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE,
HOGY A VÁROS ÉRDEKEIT SZOLGÁLVA
DOLGOZIK. MUNKÁNK KEZDETÉN MEGALKOTOTT GAZDASÁGI PROGRAMUNK,
CÉLJAINK TÖBB MINT FELÉT MÁR TELJESÍTETTÜK. A POLGÁRMESTERI PROGRAM
TÖBB MINT 70 SZÁZALÉKÁT ELÉRTÜK.
TERVSZERŰ FELADATMEGOLDÁS - Kiszámíthatóbb munka, jobb eredmények: Minden területen
koncepciók alapján, előre tervezve dolgozunk
(utak, járdák, játszótér-felújítások, parkosítás, virágosítás, fásítás, csatornázás, ifjúságpolitika, pályázatok, városfejlesztés, egészségfejlesztés…).
BIZTOS MEDERBEN - Kordába szorítottuk
a lakók értékeit veszélyeztető, szélsőséges
esővizeket, mára elhárítottuk a nagyobb veszélyeket, de folytatjuk a munkát, figyelünk
a gondokra. Eddig összesen 1400 méteren
árkoltunk, 7700 méteren tisztítottuk meg a
padkát a víz könnyebb elfolyása érdekében.
JELENTŐS
ELŐRELÉPÉS
AZ
ÚTÉS
JÁRDAFELÚJÍTÁS TERÉN – 2016-ban 12 helyszínen összesen 1400 négyzetméteren; 2017ben 11 helyszínen összesen 1955 négyzetméteren újítottunk fel vagy építettünk járdát. A
temetőkben 2017-ben 410 négyzetméternyi új
járda készült. Az elmúlt 3 évben 12 utca burkolatát újíthattuk fel. Összesen mintegy 135 millió
forintot fordítottunk erre a célra. A ciklus felénél
már a jövőre tervezett utcákra is sor került. Figyelünk a kavicsos utakra is bel- és külterületen.
REKORD PÁLYÁZATI FORRÁS –Történelmi összegeket, összesen több mint 730 millió forintot nyertünk pályázatokon a város fejlesztésére, értékeink megőrzésére!

Ezek az esetek figyelmeztetéssel zárultak. Szomorú, hogy még mindig sok az Ausztriából illegálisan behozott szemét. Ezek egy része az utak, egy
része a hulladékgyűjtő szigetek konténerei mellé
kerül - ezt a városüzemeltető gyűjti össze.
De a városszéli, főutak melletti fasorok áldatlan ál-

lapotára is figyel az önkormányzat - bár a feladat
nem Jánossomorját terhelné. A környék megtisztítását már nem egyszer elvégző városüzemeltető
szervezet számos olyan területet is megtisztított,
ahol már nagyobb mennyiségben összegyűlt a
háztartási hulladék.

KEZDŐDHET A TERVSZERŰ KERÉKPÁRÚTHÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA Kerékpárutat építhetünk keresztül a városon 2018-ban, erre a TOP
pályázaton nyertünk 348 millió forintot.
VÉDETT VÁROSKÉP – Nagyobb összeget fordítunk az önkormányzati ingatlanok karbantartására, felújítására, tervszerű megóvásukra.
Programot indítottunk a régi német házsorok
védelmére. Az önkormányzat két helyi védettségű házat újított fel szakszerűen 2017-ben.
Szabályok, szakmai segítség és pályázat is
segíti a magántulajdonosokat a felújításban.
TISZTÁBBAN,
EGYÜTT
–
Közterület-felügyelővel, új együttélési szabályokkal védjük a várost. Szemétszedési napunkon
több százan fogunk össze a tiszta városért.
LEHETŐSÉG A FIATALOKNAK – Több módon is segítünk a városban élő fiataloknak ifjúsági szakember segítségével. Kedvezményes építési telkeket alakítunk ki.
Babacsomaggal, ingyenes védőoltással is figyel a kisgyermekes családokra Jánossomorja.
EGÉSZSÉGESEBB VÁROS – Két éve tartó
egészségvédelmi programunk komoly eredményeket ért el a betegségek megelőzése és az egészségesebb város érdekében!
MEGÚJULÓ JÁTSZÓTEREK – Közösségi és önkormányzati összefogással újult meg a központi
óvoda játszótere, és az önkormányzat új köntöst
adott a Malom utcai játszótérnek is. 2018-ban
a pusztasomorjai játszó- és pihenőpark válik
modernebbé a gyerekek és felnőttek számára
is, 70 millió forintos pályázati siker segítségével.
SZEBB ÉS EGÉSZSÉGESEBB KÖRNYEZET – Megszépülnek köztereink, 2017-ben a Szabadság
utca parkjait tettük otthonosabbá, modernebbé.

Két év alatt 240 facsemetét ültettünk a városban.
A MÉLTÓ EMLÉKEZÉSÉRT – Terv szerint tartjuk
karban és szépítjük a temetőkerteket. Új járdákat építettünk fásítottunk, urnafalakat, urnaparcellákat emeltünk és illemhelyeket alakítottunk ki.
ÉRTÉKES TELEPÜLÉSRÉSZEK – Teljes értékű településrésszé tettük Hanságligetet, belterületbe vonhattuk 40 milliós állami támogatással; útburkolatokat, járdákat újítottunk fel, rendeztük az utcák
zavaró elnevezéseit, erősítettük a lakossággal való
kapcsolatot. Újtanyán közvilágítást építettünk ki.
BIZTONSÁGOSABB VÁROS – Évről évre érezhetően csökken a bűncselekmények száma a
városban a rendőrség beszámolója szerint.
Ebben nagy része van az önkormányzat által kiépített biztonsági kamerarendszernek is.
MEGMENEKÜLT A KLAFSZKY – Kiálltunk a
szentpéteri tagiskola mellett, amely mára biztos jövőt tudhat magáénak, 2018-ban 104
millió forint állami támogatásból újulhat meg.
FELÚJÍTOTTUK AZ USZODÁNKAT – Újra úszhat a város, állami segítséggel elértük az életveszélyessé vált uszoda felújítását, fejlesztését.
FÉNYRE DERÜL - Önkormányzati kérésre az áramszolgáltató többtízmilliós fejlesztési programot hajt
végre a város villamos- és közvilágítás hálózatán.
ŐSEINK TISZTELETE – Az ország figyelmét is ráirányítottuk az 1956-ban nálunk zajlott tragédiákra. Vasúti váróteremként is szolgáló emlékhelyet állítottunk az
1946-1948 közötti ki- és betelepítéseknek.
Együtt, Jánossomorjáért! - Köszönjük bizalmukat!
Lőrincz György polgármester – Jánossomorja
Város Önkormányzata
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Ifiklub újratöltve

Bevállalták a témát

Újra kinyílt a jánossomorjai Balassi Bálint Ifjúsági Klub. Az önkormányzat ifjúsági koncepciójának mentén, Kocsis Péter ifjúsági referens
segítségével néhány lelkes fiatal ismét életet
lehelt a tavaly bezárt klubba, és a művelődési
házban lévő klubhelyiségbe is. A jelenleg közel
húsz tagot számláló társaságot az ifjúsági referens is segíti a hasznos klubtevékenység elindításában. Céljuk, hogy otthonossá formálják
a helyet, és a klub munkáján keresztül a városi
civil életbe is bekerüljenek, hasznos társaságot hozzanak létre maguk és a város számára
egyaránt. De a klub már az iskolai diákönkormányzatokkal is felvette a kapcsolatot, és a
város fiataljait is szeretnék megszólítani. Több
programot is elindítottak: Februárban Jamriskó
Tamás szociológus tartott életvezetési tanácsadást, bemutatva a középiskolás kortól a diákokra váró válaszutakat, döntési nehézségeket.
De beszélgettek már a fiatalokra különösen veszélyes alkoholfogyasztási szokásokról és a káros
hatások megelőzéséről is. A fiatalok várják a
tenni akaró, vagy e közösséghez tartozni vágyó
helyi ifjúságot, róluk pedig az Előkert nevű
blog és facebook oldalon olvashatunk. (www.
elokert.org)

A fiatalkori depresszióról beszélgettek a Balassi
Bálint Ifjúsági Klubban – a város Egészségvédelmi Programjának támogatásával márciusban. Csog Blanka klinikai szakpszichológus
e nem is olyan ritka gondot vette górcső alá,
igyekezett megértetni a fiatalokkal és az idősebbekkel is a problémát, és persze segítséget
is nyújtani. Nemcsak a tagok érdeklődtek, sok
helyi szülő, orvos, pedagógus, szociális szakember tartotta fontosnak, hogy megismerkedjen a
probléma okaival és helyes kezelésével. A szakember hangsúlyozta, sokszor nehezen fordulnak
segítségért a depresszióban szenvedő fiatalok,
pedig éppen azt szeretnék, ha segítséget kapnának. Ezt pedig legjobban egy megértő közeg, a
személyes kapcsolatok adhatják meg számukra.
Kiemelte, fontos, hogy az énképünket, képességeinket összhangba hozzuk az elvárásainkkal, az álmainkkal. Ugyanis csalódni fogunk,
ha olyanokká szeretnénk válni, amik nem vagyunk. Ebben pedig a digitális élményeknek
óriási szerepük van. Az idén újjáalakult helyi
ifjúsági klub a város programjaiban is aktív szerepet vállalna, rendezvényekkel is szeretnének
kedvet csinálni a helyi ifjúságnak a közösséghez
való csatlakozásra, ami több területen is segítő
közeggé válhat a fiatalok számára.

Unokáink is látni fogják
Fontos lépést tett az önkormányzat a város építészeti értékei, házsorai védelmében. A Mosoni-sík
német gyökerű településeire jellemző házak díszei
a szentjánosi és szentpéteri főutcának, ám eddig a
lassú pusztulás várt rájuk, számos dőlt össze közülük az elhanyagoltságtól, vagy vált stílusba nem
illeszkedő felújítás „áldozatává”. Januártól őket is
védené egy önkormányzati kezdeményezés.
Az egységes, szép városkép érdekében született
meg Jánossomorja települési arculati kézikönyve
és településkép-védelmi rendelete, amit lakossági
fórumon is bemutatott városvezetés és Dimény
Gábor főépítész, és amelyet lakossági véleményezés után 2018 decemberében el is fogadott a
város. A rendelet előkészítő munkálatai már egy
éve folytak, építési szakemberek, hatóságok és a
helyi polgárok bevonásával. A településképi rendelet olyan kötelező szabályokat foglal magában,
amiket be kell tartania ezentúl minden városunkban építkezőnek, házat felújítónak. Az arculati
kézikönyv pedig ajánlás annak érdekében, hogy
megőrizzük sajátságos értékeinket, elsősorban a
fő utcák jellegzetes német házsorait. A kézikönyv
több helyi értékes épületet, építészeti megoldást,
emléket is felsorol, ami érdemes az utókor figyelmére.
Most önkormányzati épületek kaptak egyedi védelmet, így csak az eredeti stílust megőrizve lehet
azokat felújítani. Ezt a jövőben szeretné magáningatlanokra is kiterjeszteni az önkormányzat, például úgy, hogy pályázati alapot hoznak majd létre, ahol a felújítás többletköltségeire támogatást
nyerhet a tulajdonos. Addig azonban ajánlással
segítik a tulajdonosokat a védelemre, és szakmai
tanácsokat is adnak. Példát is igyekezett mutatni
a város. Szakemberek kutatásai alapján és hozzáértő építőmesterek segítségével a Szabadság utcában és a Rákóczi utcában is felújítottak egy-egy
régi heidebauer házat. A kapuk, a faldíszek, ablakok, de még a színezés is az eredeti formákat őrzik.
A szakszerű felújítás 2018-ban is folytatódik: a
tervek szerint a Szabadság utca egy újabb, nagy
múltú, jellegzetes épületét újítja fel a város, de
idén ölt új arcot a Sós Antal Közösségi Ház homlokzata is. A régi Prikler-féle vendéglő ablakainak, ajtajainak felújításakor is figyelt a város és
a működtető Örökség Kulturális Egyesület arra,
hogy az eredeti elemeket megőrizzék a renoválás
során. Most a homlokzattal is hasonló módon járna el a város.
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Helyi vállalkozókkal
2018 a beruházások éve lesz Jánossomorján, erről is beszélt a városvezetés a kisvállalkozókkal
tartott hagyományos éves fórumon a városházán,
február elején. Több nagy pályázat is a nyár folyamán érhet az építkezési szakaszba, ilyen a teljes
Jánossomorján áthúzódó belterületi kerékpárút,
az iskola és a bölcsőde részleges felújítása, illetve
a pusztasomorjai játszó- és pihenőpark átalakítása
is. Lőrincz György polgármester és Bella Zsolt alpolgármester kijelentette, bár ezek a beruházások
közbeszerzési eljáráshoz kötöttek magas összegük
miatt, az önkormányzat a helyi vállalkozók, helyi iparosok alvállalkozói részvételét ösztönzik
majd helyi vállalkozók elismerésüket fejezték ki
több tavalyi önkormányzati felújításokat illetően
is. Például, hogy a kiemelkedően sok útfelújítás
kapcsán a városüzemeltető ragaszkodott ahhoz,
hogy szegélykövekkel készüljenek el az utak, ami
jóval hosszabb élettartamot biztosít. Gratuláltak
a pályázatokhoz is, és szintúgy a városüzemeltető
tevékenységéhez. Az évi rendszeres kisvállalkozói
fórumon a szakemberek gondjait, ötleteit várja a
városvezetés, és maguk is beszámolnak az önkormányzat munkájáról.

Gréderrel segítünk magunkon
Földgyalut vásárolt a város a tél elején, hogy
hatékonyabban javíthassa a kül- és belterületi kavicsos, földes utakat. Korábban
ezt költséges bérmunkában végeztette el az
önkormányzat, ráadásul ezzel a megoldással nem is tudott gyorsan reagálni egy-egy
kisebb, de mégis fontos feladatra a város.
Ezentúl hatékonyabb és olcsóbb lesz ez a
munka. A városüzemeltető egy munkagépe
mögé szerelhető, fejlett irányító-mechanizmussal bíró, és sok munkafázist ellátó grédert már ki is próbálták a tél enyhébb időszakaiban. A betanulás után, a tapasztalat
megszerzését követően tavasszal már jóval
hatékonyabbá teszi a munkát az új eszköz, és
az enyhébb idővel az eddig elvégzett útjavításokat is tökéletesíti a városüzemeltető - ilyen
például az Újtanya felé vezető bekötőút, ahol
a beköszöntő hideg nem engedte az útegyen-

getés tökéletesítését tél elején. Ugyanakkor
fontos a megfelelő szakmai rutin megszerzése
is. Erről a helyi gazdákkal tartott januári fórumon is beszélt a városvezetés a városházán,
ahol – nem véletlenül – a külterületi utak
állapota volt a fő téma. A harmadik éve tartó rendszeres megbeszélésen a város a gazdák
legfontosabb gondjaira kíváncsi, de a két fél
több területen is együttműködik év közben.
Az egyik ilyen a város igen terjedelmes külterületi úthálózatának karbantartása. A több
mint 90 kilométeres hálózat gyors rendbehozása túlnő az önkormányzat lehetőségein,
ezt csak állami segítséggel lehetne maradéktalanul megoldani – hangsúlyozta Lőrincz
György. Eredmények azonban vannak. Tavaly több utat is helyreállítottak, de idén is
többet kijavítanak majd. Ezeket a szakaszokat mindig a gazdákkal egyetértésben választják ki és együttműködésükkel újítják fel.

"Idén már könnyebb lesz a hasonló utak kezelése"

10

ÉVSZAKOK • JÁNOSSOMORJA VÁROS HÍRLEVELE

Régen várt felújítás

Lőkös Zoltán a kivitelező Makadám Kft. vezetője, Dr. Nagy István államtitkár és Lőrincz György polgármester vágják át a nemzeti
színű szalagot a Tó és a Hanság utcák kereszteződésében, jánossomorjai diákok segédletével.

Útfelújítás segítséggel
Jánossomorja olyan hely, ahol megsokszorozódik a
támogatási forrás, mert tesznek is a jó célokért. A
város példás fejlődése pedig megérdemli a támogatást, mondta el Nagy István államtitkár, ország�gyűlési képviselőnk a felújított Tó és a Hanság
utcák átadásán januárban. A munka pedig folytatódhat, idén is.
A 2017 utolsó heteiben elkészült Hanság és Tó utcákat január 11-én vehették át a lakók. Az utcát
Lőrincz György polgármester és Dr. Nagy István
parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselőnk
adta át, szétosztva a nemzeti színű szalagokat és egy
söröshordót is átgurítva az aszfalton, majd koccintva
a lakókkal. Az útátadáson és szalagátvágáson jánossomorjai diákok segédkeztek.
A város a magyar kormány támogatásával újíthatta meg e két utca burkolatát, összesen nagyjából 26
millió forintból. Ehhez egyedi kormányhatározattal
23 millió forintot nyertünk Dr. Nagy István közbenjárásával. Tőle már több segítséget is kaptunk a
közelmúltban: közbenjárt például a Klafszky-iskola
megmentéséért, kiemelve, hogy szerinte a városnak szüksége van a két iskolára, és ahol a lakók úgy
kiállnak valamiért, ahogy itt tették az iskola ügyét
támogatók, azt komolyan kell venni. De ő segített
tanuszodánk felújításában is, melyre nagy állami támogatást kapott az önkormányzat.
Az átadáson elmondta, örömmel támogatta Jánosso-

morja átfogó útfelújítási koncepcióját is, hiszen jól
láthatóan épül-szépül a város. Kiemelte, támogatást
oda érdemes, ahol akarnak, ahol önmaguk erejéből
is küzdenek. Ilyen helyen a segítségül adott forrás
megsokszorozódik. Jánossomorja fejlődése pedig jól
látható, és a jövőnek is szól.
Lőrincz György polgármester az ünnepségen elmondta: 2016-ban három évre szóló útfelújítási programot
alkotott az önkormányzat, és nagyobb forrásokat jutatott e területre. Nagy siker, hogy 2017 év végére
eljutottunk a tervben a 2018 év közepi állapothoz.
Csak 2017-ben tíz utcát sikerült felújítanunk a tervezett hattal szemben. Megújult a Jókai, Arany, József
Attila, Ibolya, Kis, Felsőlókert, Tó és Hanság, illetve
a hanságligeti Diófa és a HIPP üzem előtti kis utca.
Ez a három évre szóló, tervszerű gondolkodással és a
korábbi évekhez képest jóval nagyobb forrás ráfordításával sikerült. A költségvetési maradványból is
szántak erre, de pályázaton is nyertünk, illetve állami támogatás is erősítette a munkát. Összesen 9200
négyzetméter újult meg, közel 90 millió forintból. A
munka várhatóan hasonló lendülettel folytatódhat.
A polgármester, kiemelte, 2019-ig még közel 10 ezer
négyzetméter út felújítását tűzték ki célul, vagyis
azt, hogy a felmérésben szereplő összes rossz állapotú
aszfaltos, vagy felületi zárásos útszakaszt felújítsák. A
sor pedig folytatódhat: Az utak felújítására legkevesebb 67 millió forint jut 2018-ban is. De pályázati
forrásokat is remélnek, és bíznak abban is, hogy a tavalyi év maradványából ugyanúgy fordíthatnak majd
az utakra, mint 2017-ben.

A belterületi főút korábbi, 2006-os felújításból
kimaradt szakaszát renoválja a Magyar Közút,
állami forrásból. A Szent István utca kimaradt
része a rendőrőrs és a Sós Antal Közösségi Ház
között húzódik, majdnem 700 méteren.
A határ felé vezető út forgalma az elmúlt években megsokszorozódott, osztrák becslések szerint
a négyezer napi járműátlagot is megközelítheti.
A számos veszélyes kátyúval tarkított szakasz teljesen új pályaszerkezetet kap, illetve teljes szélességben a meglévő burkolat egyenetlenségeit
kiegyenlítő réteget, majd új kopóréteget.
Szegélyt nem kap a szakasz, de a városi kerékpárút-építés során egy kerékpársávot alakítanak ki
itt, a két munka egy időben zajlik majd. A projektet közel 67 millió forint állami forrás fedezi.
Jelenleg még tart a közbeszerzési eljárás, ennek
lezárultával kezdődhet csak a munka előkészítése. A kivitelezés átfutási ideje akár négy hónap
is lehet. A munkálatok ideje alatt a közlekedőknek sebesség-korlátozásra, váltakozó irányú forgalmi rend bevezetésére, valamint útszűkületre
kell számítani. A felújítással érintett szakasznál
élők, a kivitelezés ideje alatt is meg tudják majd
közelíteni ingatlanjaikat.

Kormányablak nyílik
Kormányablakká alakul a jánossomorjai okmányiroda. A májusra befejeződő átalakítás után
sok olyan ügyet is intézhetünk idehaza, amiért eddig Győrbe, Mosonmagyaróvárra kellett
utaznunk. Ilyen például a nyugdíj vagy a Gyes,
Gyed, családi pótlék. A helyi okmányiroda
kormányablakká válása az ügyfelek számára
magasabb szintű szolgáltatásokat hoz, hangsúlyozta a kormányhivatal. Az állampolgárok a
kormányablakokban jelenleg több, mint 1500
féle ügykört intézhetnek, kezdeményezhetnek,
illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről. A változáshoz azonban a jelenlegi termet
jelentősen átalakítják belsőleg, teljesen akadály
mentesítik is a szolgáltatások használatát, sőt,
lehetővé teszik a baba-mama barát ügyintézést
– tájékoztatott tovább a megyei kormányhivatal. Az átalakítás április 30-ig tart majd, tehát
május 2-től a tervek szerint újra Jánossomorján
intézhetjük ügyeinket. Addig azonban Mosonmagyaróvárra kell utaznunk.
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180 jánossomorjai család
kapott segítséget
A rászorulókat igyekszik támogatni az önkormányzat minden évben karácsony előtt, élelmiszer-csomagokkal, és ajándékokkal, amiben idén is lakossági és céges összefogás segített. December 19-én a
szentpéteri óvodában adták át összeállított játékcsomagjaikat az ovisok Horváth Sarolta családsegítőnek, hogy célba juttassa őket. Az akciót egy
kis ovis és családja ötölte ki, és hamar csatlakozott hozzá az óvoda. A gyerekek még a csomagok
bepakolásában is segédkeztek, szüleikkel együtt.
A cipősdoboz-akciót évekkel ezelőtt a helyi Dr.
Oetker gyár dolgozói kezdeményezték, ők idén is
több mint száz ajándékcsomagot gyűjtöttek. A városi élelmiszer-adományokat is az ünnep hetében
állították össze és kezdték el kiszállítani a családokhoz az egyik helyi élelmiszerbolt segítségével.
Idén több hasznos sütés-főzési hozzávalóval tudták megtölteni a táskákat. Az önkormányzat közel egymillió forintos szociális forrást biztosított
erre a célra. Idén közel 180 család karácsonyát
tudták segíteni a csomagokkal Jánossomorján,
Hanságligeten, Újtanyán egyaránt. A két akció
nagyjából ugyanazokat a családokat érinti, minden rászoruló kap ilyen segítséget Jánossomorján.

Ovis gyerekek és szülők segítették szebbé varázsolni az ünnepet sokaknak Jánossomorján

Felmérés a város
programjairól
Elégedettek a város programjaival a lakók, de több
olyan lehetőséget sem találnak meg helyben, amik
érdekelnék őket. A meglévőknél pedig a minőség
felé kell elmozdulni sokak szerint, ami persze nagyobb kultúrára szánt forrást is jelentene a városnak.
Ilyen eredményekkel zárult le a város szabadidős
tevékenységeiről tavaly októberben készült online
kérdőíves közvélemény-kutatás, amit Kocsis Péter, a
város ifjúsági referense hívott életre. Arra kereste a
választ, mennyire találják meg a számításukat a városlakók, ha az itteni programokról van szó. Men�nyire veszik igénybe azokat, kimozdulnak-e vagy
otthon maradnak, mit hiányolnak, vagy miből van
elegük. Szinte minden helyi korosztály hangot adott
véleményének, de köztük nagyon sok a fiatal, akiket programok szervezésével is szeretne megtartani
Jánossomorja. Sok ötlet is érkezett arról, mi mindennek volna keletje a városban a jövőben. A legérdekesebb témák között a zene, film és sport végzett,

az ötletek között a magasabb színvonalat képviselő
előadók meghívása is kiemelten szerepelt. Kocsis Péter a részletesebb eredményeket is a nyilvánosság elé
tárja – de másért is érdemes felkeresni a főként helyi
ifjúsági információs felületnek szánt Előkert internetes oldalt (elokert.org). A felmérés a rendezvényeket
szervezőknek is segítséget nyújt majd a munkához.
A kérdőívet majdnem háromszázan töltötték ki, jórészt alkalmazottként helyben dolgozók, vagy helyi
diákok. A beérkezett válaszokat pedig nyilvánvalóan nem lehet teljes és reprezentatív merítésként kezelni, a válaszadók zömének korosztályai határozzák
meg az eredményeket. Az azonban talán kijelenthető, hogy a helyi közéletben részt vevő, felelős, illetve
az online felületeken aktív rétegek adtak válaszokat
Jánossomorján. Ez nem rossz arány a - lakosságszámtól kissé elmaradó - közéleti aktivitást tekintve,
mondja a szakember: -„Jánossomorján, ha 75-100
ember vesz részt egy rendezvényen az már sikeresnek
mondható. Ebből a szempontból sok fogódzót jelent
a válaszadók száma, illetve az eredmény, és lehet is rá
támaszkodni a jövőben.” – mondta el Kocsis Péter.

12

ÉVSZAKOK • JÁNOSSOMORJA VÁROS HÍRLEVELE

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

Testvértelepülésünk, Nagyfödémes diákjai és felnőtt csoportja adott megható, magyarságtudatra nevelő
műsort városunk március 15-i ünnepségein a Balassi Bálint Művelődési Házban

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!

Jánossomorja rendezte márciusban a Kistérségi Nyugdíjas Találkozót, ahol a térség időseit műsorok és
városi köszöntő is üdvözölte. A megyei vezetőség itt kiemelte a helyi klub aktivitását.

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/

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

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 nyár

