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Polgármesteri 
köszöntő

 Kedves Jánossomorjaiak!

 A  homályosan  átlátszó  lapok  alatt  már 

felsejlenek  a  vonalak,  képek,  emlékek. 

Ilyen az, amikor belelapozunk egy régi fo-

tóalbumba. Ahogy nézegetjük, egyre job-

ban kikristályosodnak az emlékfoszlányok. 

A történések, amik velünk élnek, néha el-

bújnak  a  mindennapok  apró  eseményei 

közé. Ám amikor visszatekintünk egy-egy 

fotóalbum  segítségével,  akkor  hir telen 

észrevesszük a változásokat, amik mellett 

a hétköznapokban elrohanunk. 

 Ezért  készítettük  ezt  a  kiadványt.  Hogy 

láthassuk, mi minden történt városunkban, 

az  elmúlt  öt  évben.  Abban  az  öt  évben, 

amikor ez a városvezetés igyekezett a leg-

jobban építeni, fejleszteni Jánossomorját. 

 Először  terveztünk.  Éreztem,  hogy  a 

modern,  fejlődő  Jánossomorja  megte-

remtéséhez sok  területen  többet kell  ten-

nünk, minden fejlesztést előre meg kellett 

tervezni,  biztos  alapokra  helyezni.  Ehhez 

bátorság és türelem is kellett. Az Önök ré-

széről is, amit nagyon köszönünk! 

 Tudtuk,  hogy  utakat,  járdákat  kell  fel-

újítanunk,  sokkal  nagyobb  volumennel. 

Tudtuk, hogy  jövőképet kell adni a város-

nak, ami felé el  is kell  indulnunk. Számos 

projektet  indítottunk:  játszóterek,  kedvez-

ményes  telkek  kialakítása,  a  86-os  főút 

forgalmának  elterelése,  az  átkelés  biz-

tonságosabbá tétele, családok támogatá-

sa,  parkok,  fasorok  újítása,  szépítése,  a 

városüzemeltetés  szakmai  alapokra  he-

lyezése, a csapadékvíz gondjai ellen való 

fellépés,  a  beruházások,  fejlesztések  át-

láthatósága,  az  önkormányzat  munkájá-

nak nyilvánossá tétele. 

 Most,  hogy  végignézem  az  elmúlt  öt  év 

munkáját,  a  legnagyobb  öröm  nem  az, 

hogy  egy-egy  területen  túlteljesíthettük  a 

terveket.  Sokkal  inkább  az,  hogy  mind-

egyik  területen  léptünk  előre.  Hol  többet, 

hol  kevesebbet,  de  léptünk.  Minden  olyan 

ügyben, amivel a lakosság építeni, szépíte-

ni, fejleszteni akarta ezt a várost, értünk el 

eredményeket.  Együtt,  közösen.  Az  Önök 

támogatásával. Köszönjük!

 Hajtsuk hát fel a homályos lapokat, és néz-

zük  végig  ezt  a  városunkról  szóló  fotóalbu-

mot,  hogy  szinte  teljességében  láthassuk, 

mi mindenben is változott Jánossomorja.

Lőrincz György 

Jánossomorja Város 

polgármestere
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Együtt a város 
jövőjéért!

 Megalkottuk a jövőképünket, közösen, hiszen a vá-

ros minden rétegének véleményét, ötleteit beépítettük. 

2016-ban a lakosság, a vállalkozók és a civil szerveze-

tek hathatós közreműködésével elkészült Jánossomor-

ja  Településfejlesztési Koncepciója. Ezt  a  városi  köz-

életben aktív szereplőkből álló munkacsoport dolgozta 

ki, figyelembe véve a lakosság által visszaküldött több 

mint  300  kérdőív  véleményeit,  ötleteit.  Ezzel  elérhető 

célokat kitűző, modern várost megteremtő cselekvési 

tervet adtunk Jánossomorjának, az itt lakóknak. Ennek 

szellemében már átfogóan felülvizsgáltuk a város ren-

dezési tervét, számos egyszerűsítést, fejlesztési lehe-

tőséget, lakossági igényt foglalva bele.
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Kétkeréken 
 biztonságban

 Több évtizedes célunkat váltottuk valóra: A vá-

rost átszelő kerékpárutat építettünk!  Egy sikeres 

uniós  pályázatnak  köszönhetően  2018  őszére  a 

város  teljes  hosszán,  összesen  5,4  km  hosszú 

útszakaszon  fejlesztettük  a  kerékpáros  hálóza-

tunkat. Kétoldali kerékpársávok, kerékpáros nyo-

mok  és  nyitott  kerékpársávok  könnyítik  meg  és 

teszik  biztonságosabbá  a  városon  belüli  biciklis 

közlekedést, iskolába járást. Az elnyert 366 milliós 

pályázati  összegből  szemléletformáló  programso-

rozatot is szerveztünk.
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Városi 
szabadidőpark

  Igazi közösségi térré vált a felújított pusztasomorjai 

játszó- és pihenőpark, ami nemcsak számos sportra, 

játékra,  de  rendezvényekre  és  beszélgetésekre  is  ki-

váló teret ad. A testvértelepülésünkkel közös pályázati 

győzelemből, 74 millió forintos uniós támogatásból és 

9  milliós  saját  forrásból,  2018-ban  elkészült  modern 

tér, igazi családi szabadidőpark lett. Játszótér a legki-

sebbeknek, fitness-park, futópálya és strandröplabda 

pálya a nagyoknak. A mozgásimádók mellett a termé-

szet  szerelmeseit  is  várja  a  park,  akik  sétájuk  során 

negyven,  táblával megjelölt,  tájegységünkben  honos 

növényt ismerhetnek meg.
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 Mindannyiunké, kicsiktől az  idősekig. A város min-

den évben több millió forintot különít el a parkok, köz-

területek megújítására. Az eddig befektetett több mint 

30 millió  forintból  több  száz  fát  és  több  tízezer  szín-

pompás  virágot  ültettünk,  így  tavasztól  őszig  bőven 

van miben gyönyörködniük a  város  lakóinak,  ideláto-

gatóknak. Megóvjuk és ha kell, megújítjuk parkjainkat 

az  egészségesebb  város  érdekében.  Aki  a  nagy  vá-

rosi  séták  alkalmával  elfárad, megpihenhet  az  elmúlt 

években a  közterületre  kihelyezett  számos pad egyi-

kén. Játszótérfelújítási programot  indítottunk, négy év 

alatt öt játszóteret adtunk át a gyerekeknek, szülőknek, 

minderre több tízmilllió forintnyi saját forrást szánva.

Miénk itt a tér...
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Felújítottuk
a tanuszodát

 Egy év kényszerpihenő után 2017 márciusában újra 

kinyitotta  kapuit  a  jánossomorjai  tanuszoda.  A  2016 

februárjában  életveszélyessé  vált  és  bezárt  uszodát 

30 milliós állami támogatással és saját forrással, brut-

tó 48 millió forintból újíttatta fel az önkormányzat, mert 

fontos számunkra, hogy gyermekeink biztosan ússza-

nak  és  a  városlakók  ezt  a mozgásformát  helyben  is 

űzhessék. Szeptembertől  júniusig az esti órákban az 

uszoda  kedvezményes  jegy-  és  bérletárakkal  várja  a 

városlakókat is.
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Önkormányzati épületek korszerűsítése (millió forint)

 Elvégzett munkák:

 Körzeti Általános  Iskola: napelem-rendszer, parket-

tázás, kerítés építés, parkosítás

 Kék  Bagoly  Bölcsőde:  tetőfelújítás,  napelem-rend-

szer, térkövezés

 Somorjai tagóvoda: nyílászárócsere, homlokzati hő-

szigetelés;

 Jánosi óvoda: nyílászárók, mosdók, udvar teljeskörű 

felújítása, udvari játékok cseréje

 Balassi  Bálint Művelődési  Ház:  parkettázás,  udvar 

térkövezése, vízelvezetés

Épületfelújítások

Központi Általános Iskola  

Klafszky-tagiskola  

Egészségház 

Tanuszoda  

 Aranykapu Óvoda

 Önkormányzati lakóépületek

 Sós Antal Közösségi Ház

 Balassi Bálint Művelődési Ház

 Kék Bagoly Bölcsőde

Megőriztük 
a mi 

iskolánkat!

 Gyerekek,  szülők,  tanárok,  civilek  és  az  önkor-

mányzat kitartó küzdelmének köszönhetően megma-

radt és már részben meg is szépült a Klafszky-iskola. 

A  100  milliós  uniós  forrást  az  önkormányzat  továb-

bi  24  millióval  egészítette  ki.  Így  2018.  novem-

ber  5-én  a  tagiskola  növendékei  már  egy  korsze-

rűbb  környezetben  kezdhették  meg  a  tanulást.  De 

a  felújítás  folytatása  mellett  eltökéltek  vagyunk. 

2019-ben  további  8  millió  forintot  fordított  az  ön-

kormányzat  udvarrendezésre  és  nyílászárócserére. 

A tankerület megyei szinten kiemelte azt, hogy János- 

somorja milyen sokat tesz az iskolájáért!
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Jelszavunk: 
a nyílt 

kommunikáció

 Átláthatóbbá tettük az önkormányzat működését a nyilvánosság számára. A naprakész tájékoztatás érdekében 

megújult a város honlapja, létrehoztuk Jánossomorja hivatalos Facebook oldalát és élőben közvetítjük a képviselő- 

testületi üléseket. A polgármester és az alpolgármester  rendszeresen tartanak fogadóórákat. A Napirend után 

című műsor  pedig  lehetőséget  nyújt  a  testületi  ülésen  érintett  témák  alaposabb  kifejtésére.  Így  minden  kor- 

osztály hiteles információkat kap a várost érintő legfontosabb témákról, eseményekről, a döntéshozatal mikéntjéről, 

kérdéseket tehet fel, melyekre hasznos és gyors válaszokat is kap. 

 2019  őszétől  egy  új  térinformatikai  rendszer  bevezetésével  minden  hasznos  információt  pillanatokon  belül 

elérhetnek a városlakók. A „Jánossomorja APP” nevű mobilalkalmazás segítségével még közvetlenebbé válik a 

kommunikáció a lakosság és az önkormányzat között.

Kedvezményes 
telkek

 Esélyt adtunk a helyben maradásra, letelepedés-

re,  a  város  növekedésére.  Sokoldalú  telekvásárlási 

kedvezménnyel támogatja az önkormányzat a hely-

ben  építkezni  vágyó  fiatalokat.  A Móricz  Zsigmond 

utca mögött kialakított Kertalja utcában akár féláron 

juthattak  telekhez  a  helyi  fiatalok.  A  program  2019 

őszétől újabb 18  telek kialakításával  folytatódik, de 

már minden  településrészen  jelöltünk  ki  területeket 

hasonló telekkialakítások érdekében.
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Lépések 
a biztonságos 

átkelésért

 Több  gyalogátkelővel  tesszük  biztonságosabbá 

az átkelést a 86-oson és belterületen is. Az önkor-

mányzat  felülvizsgálta  a  város  forgalmi  rendjét  és 

intézkedéseket  tett a mindennapi veszélyhelyzetek 

feloldásáért.  Többek  között  saját,  5  millió  forin-

tos  forrásból  gyalogos-átkelőhelyet  építtettünk  a 

Rákóczi utca és a Liget köz sarkán, nagy segítséget 

nyújtva az itt lakóknak. 

Kamionmentes 
éjszakák

 2020. március 1-jén megszűnik a városon átdübörgő 

tranzit kamionforgalom. Lőrincz György polgármester 

vezetésével összefogtuk a településeket, minisztériumi 

és uniós szintre emeltük a kérdést, és – szó szerint – 

megoldást harcoltunk ki. De addig  is  voltak eredmé-

nyeink: 2017 tavaszától éjszaka már kitiltották a tranzit 

kamionokat a Csorna - Mosonmagyaróvár szakaszról, 

rendszeres rendőri ellenőrzéseket értünk el, biztonsá-

gosabbá tettük a gyalogos átkelést.

���� ��



Megőrizzük 
a város arculatát

 Fontos számunkra, hogy megőrizzük a helyi érték-

nek számító heidebauer házainkat és ezzel a város 

arculatát.  2017-ben  elkezdődött  az  önkormányzati 

lakóházak tervszerű felújítása, több lakóépület hom-

lokzata kapta vissza eredeti szépségét, szakembe-

reink kutatásai segítségével. 
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Országra szóló 
kincseink

 A  Megyei  Értéktárba  kerüléssel  megyénk  értékes 

kincsei  lettek  az  ínycsiklandó  somorjai  mákos  rétes, 

aminek megmentéséért  sokan  sokat  tettek  az  elmúlt 

években, illetve a népművészet mestere címet elnyert 

Sós  Antal  pusztasomorjai  kecskedudás  népzenei 

öröksége  is,  akinek  emlékét  közösségi  ház  is  őrzi  a 

településrészen.

Közösséget 
építünk

 Az önkormányzat az Örökség Kulturális Egyesület 

segítségével  felújította és új  funkcióval  töltötte meg 

az  egykori  pusztasomorjai  Prikler-féle  vendéglőt, 

amely 2015 őszétől Sós Antal Közösségi Ház néven 

a  helyi  kulturális  és  civil  élet meghatározó  színtere 

lett,  számos helyi  csoportnak,  rendezvénynek,  sőt, 

családi  összejöveteleknek  ad  otthont.  Az  elmúlt 

években összesen 16 millió forintot költött az épület-

re az önkormányzat.
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Szűrések (fő)

+ 2016-ban 22 születésnapi komplex szűrés        + 2015-2019 I. félév: 600 vastagbélrák szűrés

 2016     2017     2018     2019 I. félév 

nőgyógyászati urólógiai csontritkulás érszűkület

Megvédjük az 
egészségünket

 Országosan is ritkaságszámba menően a város lépett fel a lakosság egészségének megőrzéséért, mert tudtuk, 

hogy tennünk kell a helyieket érintő súlyos betegségek megelőzéséért. 2016-ban indult a Jánossomorjai Egészség-

védelmi Program, mellyel az volt a célunk, hogy megőrizzük a lakosság egészségét, időben szűrjük ki a bajokat, 

egészségtudatosabb, a megelőzést  fontosnak tartó helyi  társadalmat erősítsünk. Az önkormányzat évente közel 

1 millió forintot fordít a láthatóan eredményes programra. A szűréseken kívül elismert szakemberek is tartanak elő-

adásokat minden évben. További évi 1 millióból finanszírozzuk a bárányhimlőoltásokat, évente mintegy 50 kisgyere-

ket és családot kímélve meg az egyik legfertőzőbb, esetenként súlyos maradványtünetekkel járó betegségtől.

 2015 őszétől újra három háziorvos várja a jánossomorjaiakat, így csökkent a várakozási idő, és jóval több figye-

lem jut egy-egy páciensre. Az önálló háziorvosi ügyelet is nagyban segíti a betegek gyors ellátását. Erre évente 

30 millió forintot különítünk el a költségvetésből. 

 Számos kezelésre alkalmas fizikoterápiás eszközparkkal és gyógymasszőrrel bővült az alapellátás. Saját for-

rásból  felújítjuk belülről  is  a  teljes  egészségházat,  új  parkolókkal  egészítjük  ki,  így  is  emelve a  jánossomorjai 

orvosi ellátás színvonalát.
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Útfelújítások (millió forint)

 2015     2016     2017     2018     2019

 Az  elmúlt  5  évben  több  tucat  utcában  mintegy 

5,6  km  szilárd  burkolatú  utat  újítottunk  fel  és  közel 

7,7  km murvás  utat  készítettünk.  A  belterületi  utak 

karbantartása  mellett  nagy  hangsúlyt  fektettünk  a 

külterületi utak állapotának javítására is. Elsősorban 

a  települést  elkerülő  főbb  mezőgazdasági  utakat 

újítottuk fel. Összesen 238 millió forintot fordítottunk 

útfelújításra, melyből a szükséges helyeken a vízve-

zetéket is kicseréltük.

Útfelújítások
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Jánossomorja
és

Hanságliget

Jelmagyarázat

 felújított szilárd burkolatú út

 épített szilárd burkolatú út

  felújított murvás út 

(korábban kavicsos út murvával felújítva)

 járda felújítás térkővel

 járda felújítás betonnal

  járda felújítás aszfalttal
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Megújultak 
a 8507-es út 
rossz állapotú 

szakaszai

 Az  önkormányzat  hosszas  bürokráciai  huzavona 

után  kiharcolta,  hogy  a  8507-es  út  10  évvel  ezelőtti 

felújítása  során  kimaradt  szakaszok  is  elkészülhes-

senek.  A  beruházások  a  Magyar  Közúttal  közösen, 

Jánossomorja anyagi  támogatásával valósultak meg. 

Így biztonságosabban és könnyebben haladhatunk a 

Szent István utcán és az Óvári utcában, a vasúti átjá-

rónál is.

Járdafelújítások

 Mintegy 130 milliós saját forrásból több mint 7 km járdát újítottunk fel az elmúlt 5 évben.  beton (m)     térkő (m)     aszfalt (m)
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Járdafelújítások
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„Az vagy, 
amit 

megeszel!”

 A  rövid  élelmiszerlánc  jegyében  2018-ban  nyitotta 

meg kapuit a helyi  termelői piac. Péntekenként a Ba-

lassi Bálint Művelődési Ház udvarán kínálják minőségi, 

kézműves portékáikat a helyi és környékbeli termelők. 

A kezdeményezés célja, hogy minél egészségesebb, 

értékesebb és a környékről származó élelmiszerek ke-

rüljenek a családok asztalára. 

Több figyelmet 
Hanságligetnek 

és 
Újtanyának!

  Negyvenévnyi  mulasztást  pótoltunk  azzal,  hogy  a 

lakosság  és  az  önkormányzat  hathatós  fellépésével, 

hosszas  küzdelem  után  2017.  év  végén  Hanságliget 

végre  belterületté  vált.  Az  állami  támogatás  eredmé-

nyeként 253 hanságligeti számára vált egyszerűbbé a 

hitelfelvétel és az építkezés, boldogulás. De nemcsak 

ezzel  jeleztük, hogy Hanságliget több figyelmet érde-

mel: járdákat, utakat javítottunk, újítottunk fel, figyeltünk 

a civilekre, észrevételeikre és a gyerekekre, akik nagy 

örömünkre megbecsülik és kihasználják a felújított ját-

szóteret.  Újtanya  településrészen  pedig  közvilágítás-

sal, járda és útjavítással segítettük a lakókat.
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 A város fejlődése érdekében évente egyeztetünk 

a helyi nagyvállalatok vezetőivel, hogy minél haté-

konyabb legyen a város és gyárak, üzemek együtt-

működése. 

 Évente  tartunk  érdekegyeztető  fórumot  a  helyi 

kisvállalkozókkal  és  gazdákkal  is,  hogy  meghall-

gassuk  egymást.  Ennek már  számos  közös  ered-

ményt köszönhetünk, például a külterületi utak fel-

újításában is.

Közösen
haladunk
az úton

 Évente 30-40 millió forinttal segíti városunk az egyhá-

zakat, a rendőrséget, a civil szervezeteket, sportegye-

sületeket  és  az  öntevékeny  művészeti  csoportokat. 

Segítjük a  város  közéletét  szolgáló ötleteket.  További 

1 millió forinttal járul hozzá a város a gyerekek iskolai 

táboroztatásához.

Civilek 
támogatása
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Megóvjuk 
értékeinket

 Jelentősen javult a közbiztonság és a biztonságér-

zet  is  a  városban.  Az  elmúlt  években  húsz  kamerát 

szereltetett fel az önkormányzat a város közterületein, 

de a rendszert  tovább bővítjük. A rendőrség kijelen-

tette,  ez  nagy eredményeket  hozott  a  közbiztonság, 

a megelőzés  érdekében.  De  hatósági  ellenőrzések-

kel  felléptünk  a  méltatlan  munkásszállások  ellen,  a 

közösségi  viselkedési  normákat  rendeletben  sza-

bályozva pedig a közösség elleni magatartásokat  is 

visszaszorítottuk.  Erősítettük  együttműködésünket  a 

helyi  rendőrőrssel,  támogatjuk  a  fontos  szolgálatot 

tevő helyi polgárőrséget!

Az emlékezés 
méltósága

  20 milliót  fordítottunk  a  város  temetőire.  Az  elmúlt 

években  mindhárom  temetőben  készültek  térköves 

járdák és közel 100 urnás temetkezési helyet alakítot-

tunk ki. A pusztasomorjai temetőben a közvilágítás is 

korszerűbb lett. 2019-ben is folytatódik a  járdaépítés, 

így év végére már 820 m2 térköves járda lesz a teme-

tőkben.  Az  idei  cél  továbbá  a  megfelelő  hangosítás 

kiépítése mindhárom temetőben.
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Megfékeztük 
a veszélyes 

csapadékvizeket

 Több  mint  50  utcában,  100  helyen  akadályoztuk 

meg a csapadékvizek okozta évtizedes gondokat, és 

az utóbbi évek egyre szélsőségesebb  időjárása hoz-

ta  felhőszakadások  hatalmas  kárait.  E  védekezések-

re  az elmúlt  években 23 millió  forintot  szánt  a  város. 

A veszélyhelyzetekben értékes segítséget nyújtó mo-

sonmagyaróvári  hivatásos  és  helyi  önkéntes  tűzoltók 

jegyzőkönyvei szerint jelentősen lecsökkentettük azok-

nak a helyeknek a számát, ahol rendszeresen mentést 

kellett végezniük Jánossomorján.

Szakszerűen, 
gazdaságosan, 

sikeresen…

 A VÜMESZ 2015-ös megalakulásával szakszerű ke-

zekbe  került  a  városüzemeltetés, megvalósult  a  kon-

cepció  alapú  városfejlesztés.  A  Jánossomorján  zajló 

munkálatokat alapos felmérés, tervezés előzi meg, jól 

átgondolt elképzelés mentén zajlanak a kivitelezések. 

Számos eszközt, gépet vásároltunk, hogy gazdaságo-

sabb és hatékonyabb legyen a város mindennapi mű-

ködtetése, az utcák, parkok szebbé tétele.
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Városi 
rendezvények

 Gödör  Nap,  Fut  a  város,  Malomfesztivál,  táborok, 

Tökfesztivál,  Városnapok,  Majális...  évente  rengeteg, 

több mint  száz  rendezvény  zajlik  kisvárosunkban,  és 

ami még  fontosabb,  az  önkormányzat  és  a  közel  30 

civil  szervezet  összefogásával. Nemcsak magunk  kí-

nálunk programokat minden réteg, korosztály számá-

ra, de segítjük is az ötleteket, és segítséget is kapunk 

a szervezetektől.
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Lőrincz György

polgármester

Bella Zsolt

alpolgármester

Dr. Kurunczi Károly

képviselő

Lipovits Máté

képviselő

Luka János

képviselő

Dr. Mihályi Zsuzsanna

képviselő

Molnár Gábor

képviselő

Nemes Csaba

képviselő

Winkler László

képviselő

Jánossomorja város képviselő-testülete
2014–2019

Otthon minden 
korosztálynak

 Félévente köszöntjük a legfiatalabb lakókat és csa-

ládtagjaikat, ezzel már most erősítve a városi kötődést 

és  támogatva a családokat  is. A babaköszöntőkön a 

babák  városi  címeres  ajándékcsomagot  kapnak,  a 

szülők  pedig  biztosítékot  arra,  hogy  ebben  az  életre 

szóló feladatban a város támogatására mindig számít-

hatnak.

 Minden korosztály a gyermekeiért szépíti, építi a vá-

rost, amiért sokan megérdemlik az elismerést! Köszönt-

jük az 50 és 90 éveseket, a város oktatás-nevelésében 

dolgozókat, a jubiláló véradókat, Jánossomorja nyug-

díjasait, a városért dolgozó rendőröket, polgárőröket, 

egészségügyben dolgozókat, köztisztviselőket.
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