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városnapok
A közös futás élményével, jó 
hangulatú koncertekkel és a vá-
rosért végzett munka elismeré-
sével marad emlékezetes az idei 
városnapok.

... folytatás a 2. oldalon.  

Idősek napja

Az idősek tapasztalata értékes a 
közösségnek, ez volt az idei, idő-
sek világnapi ünnepség üzenete 
Jánossomorján, szeptember 24-én, 
pénteken, a művelődési házban.

... folytatás a 9. oldalon.  

Útátadás

Két fontos, felújított belterületi 
utcaszakaszt adhatott át a la-
kóknak és az ott működő cégek-
nek Jánossomorja Város Önkor-
mányzata.

... folytatás a 4. oldalon.  

Kiadványunk újrahasznosított papírra készült.
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jánossomorjaI városnapok 2021
	 Kapcsolatépítő	 díszpolgár,	 a	 kisember,	 aki	
szeretett	 településeit	 formálta	 –	 A	 városnapok	
egyik	fénypontjaként	adták	át	Jánossomorja	dísz-
polgári	 kitüntetését	 néhai	 özvegy	 Vajda	 Gyuláné	
családjának,	aki	 a	két	 testvértelepülés,	Nagyfödé-
mes	és	Jánossomorja	kapcsolatának	kialakításában	
játszott	fontos	szerepet.	

 A díszpolgári címet szeptember 15-én, a vá-
rosháza dísztermében vehette át a család, a képvise-
lőtestület és a korábbi díjazottak körében. A díjra a 
helyi nyugdíjas egyesület jelölte az év elején elhunyt 
volt tagjukat. Az ünnepségre Nagyfödémes delegáció-
ja is ellátogatott, ők is gratuláltak a családnak. Lőrincz 
György, Jánossomorja polgármestere elmondta: „Zsófi 
néni a mai Jánossomorja és Nagyfödémes lakói szá-
mára is példa arra, hogy az átlagember, az egyszerű, 
tiszta szívű polgár is képes közösségek, települések 
sorsát, történelmét formáló tettekre, akár idős korában 
is, ha igazán szívügyeként teszi, és ha támogató, ba-
ráti közösségre talál ügyében. Özvegy Vajda Gyuláné 
1928-ban született, Nagyfödémesen. 19 évesen tele-

pítették ki 83 éves édesapjával, egy Baranya megyei 
tanyára, Máriakéméndre, nehéz körülmények közé. Itt 
talált rá Mosonszolnokra kitelepített vőlegénye, akivel 
1973-ban költöztek Jánossomorjára. Férje halála után, 
1990-ben alapító tagként lépett be a helyi nyugdíjas 
klubba, annak aktív tagjává vált. Kezdeményezte a 
nagyfödémesi és a jánossomorjai nyugdíjas klub kap-
csolatát, ami mára testvértelepülési viszonyként meg-
határozza a két települést. A 2021-ben elhunyt díjazott 
maga is sokat járt vissza szülőfalujába. Nagyfödémes és 
Jánossomorja 2004-ben kötött testvértelepülési szerző-
dést, azóta is számos szervezet, egyesület ápol kapcso-
latot egymással, és sok közös pályázati siker fejleszti az 
összefogást. Az idei városnapok programjaira is közös, 
Uniós pályázattal nyert támogatást a két település.
Az idei városnapok során számos program várta a kö-
zönséget. A hagyományos helytörténeti vetélkedőn a 
városi könyvtárban találkoztak a csapatok, de nemcsak 
a város történetét, hanem Európa és benne Jánosso-
morja múltját is kutathatták a feladatok segítségével.

A legnagyobb tömegsport rendezvény, a Jánossomor-
jai Társaskör rendezte Fut a város pénteken vonzott 
kicsiket és nagyokat, akik számos távon mérkőzhettek 
meg, de a közös mozgás öröme volt a legnagyobb ju-
talom a nap végén. 
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Szombaton a városközpontban várták szórakoztató 
programok a kilátogatókat. Kaszkadőr-bemutató és 
erős ember verseny, gyermekjátékok és gyermekkon-
cert, este pedig számos helyi fellépő és neves, orszá-
gos hírű előadó mutatkozott be a közönségnek. Az est 
csúcspontja az Anna And The Barbies óriási energiájú 
koncertje volt. 

 A nemzetközi kapcsolatok jegyében együtt 
ünnepelt itt Nagyfödémes delegációja, de a partner-
települések, a németországi Illingen és a szomszédos 
Andau képviselői is. 

Újabb plusz forrás a járdákra
 Kétszer	is	megemelhette	már	az	éves	járda-
építési	program	keretét	Jánossomorja	Város	Önkor-
mányzata.	Legutóbb	szeptember	végén,	rendkívüli	
testületi	 ülésen	 egészíthette	 ki	 a	 város	 a	 terveket	
és	a	forrást,	további	tizenkilenc	millió	forinttal.	Így	
idén	összesen	59	millió	forint	szolgálja	a	célt.
A legújabb vizsgálat után a tervek között kiemelt he-
lyet kapott a Liget utca teljes bal oldali járdája, amely 
rendkívül töredezett. De október elején elkezdődött az 
Újerdő utca járdájának megépítése is, amely régi vágya 
volt a lakóknak, városvezetésnek. Ez kiemelten fontos 
közösségi ügy, hiszen a 86-os főút és a hátsó vasúti 
átjáró között nincs gyalogút, ami rendkívül veszélyes 
helyzeteket teremt gyalogosnak, babakocsiknak, ke-

rékpárosoknak egyaránt. Ezt akadályozza meg a járda-
építés, amit a megemelt forrás tesz lehetővé. 
 Az éves költségvetésben 30 millió forintot kü-
lönített el a város év elején, amit nyár végével újabb 
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10 millióval megtoldhattak. Most ezt emelhették meg 
újabb 19 millióval. Ezt az tette lehetővé, hogy a város 
pályázati forrást nyert az Erdősor utca útépítésére, így 
fontos további célokra tudott forrást felszabadítani. 
 Tavasszal az Ady Endre utca teljes hosszán épült 
térköves járda közel 10 millió forintért, illetve az Erdősor 
utcában alakítottak ki beton járdát. Nyáron a Szent István 
Park előtti járdaszakaszt térkövezte az önkormányzat, közel 
100 m2-es szakaszon. Bella Zsolt alpolgármester, a projekt 
irányítója elmondta, öröm, hogy további forrásokkal bizo-
nyította a város, hogy fontos cél a gyalogutak rendbetéte-
le, ami sok fiatal, kisgyermekes lakónak, és sok idősnek is 
óriási könnyebbséget jelent. „Az Újerdő utca járdafelújítása 

270 m2-nyi felületen a Kiss utca sarkától az átkelő előtti 
szakaszig régi vágyunk. Innen tovább csak a vasúttársaság-
gal közösen folytathatjuk, ami jóval időigényesebb, költsé-
gesebb munka, ám eltökéltek vagyunk. 
 A Liget köz egy közel 100 m2-es része, illetve a 
Liget utca teljes bal oldali járdája, illetve a Felsőlókert 
utca 229 m2-es szakasza, a Féltoronyi utca sarkától a 
Béke utca torkolatáig. Az ősz második felében még fel-
újítjuk az Árpád utca rossz állapotban lévő szakaszait 
533 m2-en, de többek között a Legelő utcában, illetve 
Hanságligeten két utcában, 330 m2-en végzünk javí-
tásokat.” Az Egészségház parkja átalakul ősszel, itt is 
meghosszabbított járda segíti a közlekedést.”

terv szerInt halad a bölcsőde bővítése és felÚjítása
	 Az	 összetett	 feladat	 ellenére	 is	 a	 terve-
zett	 ütemterv	 szerint	 halad,	 és	 október	 végére	
várhatóan	 be	 is	 fejeződik	 a	 Kék	 Bagoly	 Bölcső-
de	 bővítése	 és	 felújítása.	 Jánossomorja	 Város	
Önkormányzata	számára	ez	az	elmúlt	évek	egyik	
legfontosabb	 beruházása,	 nagy	 segítség	 a	 helyi	
kisgyermekes	 családoknak:	 14	 új	 férőhelyével	
számos	családnak	 jelent	könnyebbséget,	 lehető-
séget	és	a	gyermekek	számára	is	nevelő,	fejlesztő	
közeget,	biztonságot.

Az intézmény felújítása, akadálymentesítése 
pedig az összes ide járó jánossomorjai kisgyermek 
számára előnyöket hoz, színvonalasabb, modernebb, 
alkalmasabb bölcsődei közeget biztosít. A beruházás 
összesen közel 115 millió forintos bekerülési költségű, 
amiből 70 millió forint pályázati forrás, 45 millió pedig 
Jánossomorja Város Önkormányzatának támogatása. 
Október közepére a munkák elkészülnek azzal együtt 
is, hogy a kivitelezés során előre nem látható nehéz-
ségeket is meg kellett oldani. A város célja, hogy az új 
csoport a lehető leghamarabb, már jövőre elindítható 

legyen, ami természetesen, a megfelelő felszerelések 
beszerzése mellett a munkaerő megtalálásának függ-
vénye is. 

 A nyári, nagyobb munkákat is jelentő időszak 
alatt a bölcsőde nem települt át ideiglenesen más épü-
letbe, bár ez volt az eredeti cél, ám a körülményes sza-
bályozás ezt nem tette lehetővé. A munkálatok ideje 
alatti bezárás számos családnak jelentett volna nehéz-
séget, ezért a működéssel párhuzamos felújítás mellett 
döntött a város.  A nyári, nagyobb átalakítás nem je-
lentette a dolgozók és a gyermekek veszélyeztetését, a 
gondozói-nevelői munka csorbulását, ám mindenkitől 
együttműködést igényelt. A városvezetés örömét fe-
jezte ki, hogy a város és a családok szeme előtt közös 
célként lebegett a bővítés megvalósulása.
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	 (folytatás	a	címoldalról)	További	útfelújítá-
sok	is	zajlanak	az	őszi	időszakban.	Két	fontos,	fel-
újított	belterületi	utcaszakaszt	adhatott	át	a	lakók-
nak	és	az	ott	működő	cégeknek	szeptember	elején	
Jánossomorja.	 A	 Frank	 és	 az	 Erdősor	 utcákban	 a	
nemzeti	színű	szalagot	Lőrincz	György	polgármes-
ter	vágta	át	a	városüzemeltetővel	és	a	kivitelezővel.	
A	lakókkal	és	az	itt	működő	cégekkel	közösen	jel-
képesen	hordót	is	gurítottak.

 A Frank utca második szakasza újult most meg, 
több mint 300 méteren. Ennek költsége 27,5 millió fo-
rint volt, amihez két itt működő cég, a Dr. Oetker és az 
Aqua Kft. is hozzájárult. Lőrincz György polgármester 
köszönete mellett a hordó közös gurítására is kérte a 
cégek megjelent képviselőit.
 Az Erdősor utca idén megújult második, több 
mint 400 méteres szakaszának közel két méterrel való 
kiszélesítése és felújítása 38 millió forintba került. En-
nek felét állami pályázaton nyerte el Jánossomorja, 
még a nyáron. Itt a nagy forgalmú út felújítása sokat je-
lent a lakóknak és a városnak egyaránt, hiszen az Erdő-
sor fontos tehermentesítő vonala a belterületi főútnak. 
A forgalom azóta jóval csendesebb, biztonságosabb, 
ezt a lakók az átadó ünnepségen is hangsúlyozták. Ám 
a polgármester ekkor is felkérte az erre közlekedőket, 
hogy lassan, körültekintően haladjanak, figyelve az idő-
sekre, gyerekekre. A polgármester hangsúlyozta azt is, 
a program sikere azért is óriási jelentőségű a város fej-
lődésében, mert Jánossomorját, területe alapján csak 
Győr és Sopron előzi meg a megyében, de országosan 

is az első harminc között szerepel.Az önkormányzat 
kezelésében úthálózat van, aminek 36 kilométere bel-
területi út.

 Jánossomorja ugyanakkor gőzerővel dolgozik 
tovább a programban: Szeptemberben el is kezdődött 
a Széchenyi utca építése, de a város ebben az évben 
tervezi még a Hársfa, Legelő, Alkotás, Vásártér utcák 
munkálatait. A városi útépítési és felújítási program 
2020-22 közötti szakaszában 19 utca szerepel, ebből 
11 új út építése, összesen több mint 4 kilométeren. Lő-
rincz György hangsúlyozta: „A mai átadóünnepségek 
megerősítettek abban, hogy továbbra is a lakók egyik 
legfontosabb kérdése az utak és járdák felújítása. Ezért 
is vagyunk elkötelezettek célunkban, a pandémia ne-
hézségei ellenére is, vagyis abban, hogy a ciklus végére 
minden belterületi, lakott utca szilárd burkolatú lesz 
Jánossomorján. A feladat azért sem egyszerű, mert Já-
nossomorja a harmadik legnagyobb területű település 
a megyében.”

két utca burkolata Újult meg
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a képvIselő-testület legfontosabb döntéseI
Torlódásmentesen

A pandémia miatt nyolc hónap kényszerszünet után 
ülhetett össze újra a képviselő-testület - azóta azon-
ban már több alkalommal is megtették ezt. Lőrincz 
György polgármester, ahogy a járványügyi szabályok 
engedték, összehívta a testületet. Addig a polgármes-
ter egyszemélyi döntését írta elő a különleges jogrend. 
Ám azokkal a nagyobb volumenű kérdésekkel, amik 
halasztást nyerhettek, megvárták a testületi üléseket, 
hogy minden képviselő véleményét számításba vehes-
sék. A nem halogatható döntéseket azonban a sza-
bályok szerint meghozta a polgármester, amiről tájé-
koztatta is a testületet és a nyilvánosságot is a város 
honlapján, illetve online bejelentkezésekkel. Lőrincz 
György az első tanácskozáson elmondta a döntésho-
zóknak: a legfontosabb, hogy mindenki egészségben 
kezdhette el újra a munkát. Hangsúlyozta ugyanakkor, 
hogy a járványhelyzet alatt nem halmozott fel nagy le-
maradásokat a döntések terén az önkormányzat, nem 
torlódtak fel az ügyek a pandémia alatti munkának kö-
szönhetően, amiért a városháza munkatársainak is kö-
szönetet mondott a polgármester. 

Hatvan	millióval	több

Az első félévben stabil volt a működés, elkerülték a vá-
rost a gazdasági nehézségek. A tavalyi pénzmaradvány 
a tervezetthez képest 118 millió forinttal emelkedett, a 
bevétel pedig 167 millió forinttal növekedett a terve-
zetthez képest. Ezért az önkormányzat úgy döntött, meg 
tudja emelni a városlakók által legfontosabbnak tartott 
két fontos fejlesztési program éves anyagi forrását: 50 

millió forinttal emelték meg az útfelújítási program idei, 
90 millió forintos keretét. Ezzel az összes, még csak terv-
ben lévő idei útfelújítás anyagi háttere biztosítottá vált. 
A tervezett további útfelújítások a Vásártér utca, az Al-
kotás és a Legelő utca.  A járdafelújítás keretét további 
10 millió forinttal toldották meg, kiegészítve az idei 30-
at, ami már eredetileg is az elmúlt évek legmagasabb 
kerete volt. Szeptemberben ezt a forrást további 19 mil-
lióval újra megemelhették - lásd cikkünket a 3. oldalon!

Új	környezetvédelmi	stratégia

A zöld tudattal, a helyi környezetvédelemmel való 
modern szellemiségű foglalkozást jelenti, hogy a tes-
tület elfogadta a város új környezetvédelmi program-
ját, korszerű gondolatokkal és szabályokkal váltva fel 
a meglévő tervet és szabályozást. Az új program egy 
szakanyag, amely azonban lehetőséget biztosít a he-
lyi ötleteknek, civil akcióknak, társadalmasításnak. Ez-
zel párhuzamosan indult el a Facebook-oldal, amely 
ezeknek az ötleteknek, aktivistáknak a gyűjtője is lenni 
kíván. 

Civil	támogatások
11 civil szervezetnek nyújtott támogatást idei pályáza-
ta segítségével Jánossomorja. A támogatási rendszert 
idén némileg hátráltatta a koronavírus, ám meg nem 
akadályozta, és fontos működéseket sem veszélyezte-
tett, hiszen voltak olyan szervezetek, amelyek kaptak 
már támogatást egyéni kérelem alapján idén. Ők azok, 
akik bajnokságban vettek részt, létesítményeket mű-
ködtettek, vagyis tevékenységüket nem hibernálta a 
pandémia. Ez a döntés előttig 9 millió 400 ezer forintra 
rúgott. A testület ezeket levonta az odaítélt támogatá-
sokból, összesen 13 millió 600 ezer forintot ítélt oda. A 
civil támogatások összesen 23 millió forintot tesznek ki 
2021-ben.
A testületi ülésen elhangzott, a szervezetek pályázata-
it idén alaposabb górcső alá vették a bizottságok, et-
től az évtől már szigorúbb elszámolást vezetett be az 
illetékes Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, hangsúlyozta 
Lipovits Máté képviselő. Az elszámolásnál a pályázott 
támogatások megjelölt célok szerinti felhasználását is 
ellenőrzik. Lőrincz György polgármester hangsúlyozta, 
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hogy a támogatás a köz vagyonának felhasználása, pá-
lyázati alapon, a közösség számára fontos célokat, ér-
tékeket segítve. Ezért is kell elvárni a támogatottaktól 
a szabályozásnak való megfelelést. Fontos az is, hogy 
a város, a közösség értékteremtését minél jobban szol-
gálja az ügy, a szervezet. A polgármester azt is hangsú-
lyozta, a civil szervezetek a város mozgatórugói, kiemel-
ten fontos ezek pályázati támogatása. „Ez látszik abban 
is, hogy Jánossomorja lakosságarányosan a térségben 
kiemelkedően magas keretet biztosít e célra évek óta. 
Ugyanakkor most is hangsúlyoznunk kell: nem kizáróla-
gos forrásról van szó. A szervezetek pályázathatnak más 
forrásokra is, és megfelelő tagdíjakkal éreztethetik saját 
elkötelezettségüket, akaratukat.”

Megítélt	civil	pályázati	támogatások	2021-ben

Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület: 700 000 Ft
Jánossomorja Művészetoktatásáért Alapítvány:
627 000 Ft
Postagalambsport Civil Társaság: 100 000 Ft
Jánossomorja Baseball Egyesület: 1 200 000 Ft 
(2021.06-ig megkapott támogatás: 2 100 000 Ft)
Sakkbarátok Egyesülete: 411 000 Ft
Jánossomorja Független Közéleti Társaság: 850 000 Ft
MOSON-SZÉL Kulturális és Szabadidő Egyesület:
510 000 Ft
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Jánossomorja:
1 159 000 Ft
(2021.06-ig megkapott támogatás: 800 000 Ft)
Jánossomorja Sportegyesület: 6 343 000 Ft
(2021.06-ig megkapott támogatás: 5 500 000 Ft)
Örökség Kulturális Egyesület: 800 000 Ft
Jánossomorja Fúvós Egyesület: 0 Ft
(tartalékba helyezett, további tárgyalásoktól függő tá-

mogatás: 400 000 Ft)
Menedék Állatvédő Alapítvány városi ivartalanítási ak-
ciója: 500 000 Ft
Kulturális terület - 3 187 000 Ft
Szociális terület - 4 159 000 Ft
(2021.06-ig megkapott támogatás: 1 800 000 Ft)
Sport terület - 15 654 000 Ft
(2021.06-ig megkapott támogatás: 7 600 000 Ft)

Féléves	költségvetés

A költségvetés féléves teljesülésébe szeptemberi ülé-
sén tekinthetett bele a testület. Ebből kiviláglott, a 
pandémia ellenére likviditási problémái nincsenek a 
városnak, költségvetése stabil, a tervezett fejleszté-
sek forrása biztosított. A várakozásoknál jobbak a fél-
évkor látszó adóbevételek, amelyek az éves terv nem 
50, hanem 63 százalékában teljesültek eddig. A Helyi 
Iparűzési Adó állami kompenzációja 22,5 millió forin-
ton zárt az első félévben. A város idén is támogatta a 
Hospice Alapítványt és mosonmagyaróvári munkatársa-
it, akik rendkívül értékes szolgálatot végeznek, hangsú-
lyozta a testület. Idén is csatlakoztunk a Bursa Hunagrica 
ösztöndíjhoz: hosszú évek óta számos jánossomorjai 
diák tanulmányaiban jelent segítségét az önkormányzat 
az adható legnagyobb összegű támogatása. 

Felszínen	tartott	helyi	úszásoktatás

Jánossomorja anyagi többletterhet vállalt, hogy a meg-
lévő színvonalon biztosítsa az iskolai úszásoktatást. Ettől 
a tanévtől ugyanis az új NAT jóval kevesebb úszásórát 
biztosít országosan a diákoknak a tantervben, mint ed-
dig. A városvezetés azonban fontosnak tartotta, hogy a 
jánossomorjai diákok biztos úszástudást szerezzenek, a 
sportkedvelők pedig esténként is kihasználhassák az in-
tézményt – amit a pandémia után újranyitottak, az esti 
mozgásnak kedvezőbb nyitva tartással. Lőrincz György 
polgármester a tankerülettel folytatott tárgyalásai vé-
gén megegyezés született arról, hogy az úszás tanórák 
az eddigi, magas szinten maradhatnak városunkban, és 
az esti sportolásra is nyitva marad az intézmény. – „Ez 
mintegy 3,5 millió forintos többletkiadást jelent, de az 
érték, lehetőség, és a családok gyermekeinek biztonsá-
ga, amit megőrzünk vele, ennél sokszorosan többet ér!” 
– közölte a polgármester.
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országos fásítás Indult jánossomorján
	 Hat	év	alatt	1200	fával	egészségesebb	a	kis-
város.	Országos	szempontból	is	fontos	fákat	ültet-
tek	el	Jánossomorján	a	városnapok	szombatján.	Az	
ekkor	 elhelyezett	 csemetékkel	 indult	 ugyanis	 az	
Országfásítási	Programon	belül	életre	hívott	Orszá-
gos	 Településfásítási	 Program	második	 éve	 egész	
Magyarországon.
 Tavaly országosan 12 ezer fát osztottak ki pá-
lyázat útján, a most megnyílt második szakaszban már 
ennek duplájára, 24 ezer sorfára pályázathatnak az or-
szág települései. A Bajcsy-Zsilinszky utcai játszótéren 
Dr. Nagy István agrárminiszter, a program koordináto-
ra, egyben országgyűlési képviselőnk fedte be földdel 
az első gyökereket. A miniszter Jánossomorját válasz-
totta a program startjának, amely 30 fát nyert az or-
szágos program keretében. Lőrincz György polgármes-
ter megköszönte ezt a megtiszteltetést, amely annak 
is szólhat, hogy az elmúlt években nagy erőkkel, saját 
forrásból folyt a kisváros saját, önkormányzati fásítási 

programja, amelynek ez a hatodik esztendeje, és amely 
egyben nagy civil erőt is megmozgatott. Csak idén ta-
vasszal több, mint ötven fa került ki a belterületi főút 
egy szakaszára, ősszel pedig további 175-öt telepít a 
városüzemeltető. Vagyis 2016 és 2021 között közel 
1200 fával bővül és lesz egészségesebb Jánossomor-
ja. A fákat ültető miniszter, polgármester és képviselő-
testület mellett most együtt ültetett itt fát testvértele-
pülésünk, Nagyfödémes delegációja, de sok környéken 
lakó család, kisgyerek is ásót ragadott.
 De a civilek ültették el a most nyert facsemete 
zömét is, aznap délelőtt, az Újerdő és az Erdősör utcák-
ban, közösen a városüzemeltetéssel. A lakók részéről is 
felmerült még nyár végén a fásítás, meg is keresték a 
várost a kezdeményezéssel, ami egybe vágott a városi 
és az országos fásítási programmal. Így a jövőben is 
terveznek hasonló akciót a város programjában, ami a 
hatéves, 1200 fát elültető szakasz után tovább folyta-
tódik jövőre is. 
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	 Az	 idősek	 tapasztalata	 értékes	 a	 közösség-
nek,	ez	volt	az	idei,	idősek	világnapi	ünnepség	üze-
nete	Jánossomorján,	szeptember	24-én,	pénteken,	
a	művelődési	házban.	
 Az ünnepelteket köszöntő polgármester arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az idősek bölcsessége 
nagy kincse a jánossomorjai közösségnek, ezért az 
szépkorúak boldogulása, a velük való találkozás, törő-
dés is kiemelt fontosságú a városnak.  
 A hagyományos rendezvényen az önkor-
mányzat meghívását a vártnál is több helyi idős 
fogadta el, ami azért is kiemelkedő, mert a rendez-

vényre való belépés feltétele az érvényes védettségi 
igazolvány volt. A létszám ugyanakkor elérte a két 
évvel ezelőtt. Ez azt jelentheti, hogy a legtöbb helyi 
idős felelősen védekezett a pandémia alatt. A pol-
gármester továbbra is ezt a felelősséget kérte az 
ünnepeltektől. A rendezvény a késő estébe nyúlt, 
számos műsorszámmal kedveskedtek a szervezők 
a közönségnek. Felléptek a Győri Nemzeti Színház 
színészei, helyi előadók verssel és prózával köszön-
tötték az időseket. De a városi nyugdíjas tánccso-
portok is megmozgatták magukat és a közönséget 
egyaránt.

megőrzendő tapasztalat

modern Intézmény az Idősekért

	 Térségi	 szinten	 kiemelkedő	 a	 jánossomorjai	
Idősek	Klubja.	A	környék	egyik	legszebb	és	legkorsze-
rűbb	nappali	idősgondozó	intézménye	a	jánossomorjai	
Idősek	Klubja,	amit	július	elején	adtak	át	hivatalosan.	 
 A tavasz óta működő klubot az építtető János-
somorja Város Önkormányzata, és a térségi önkor-

mányzatok társulásban az idősellátást végző, és az in-
tézményt is működtető Kistérségi Egyesített Szociális 
Intézmény képviselői avatták fel, közösen, a tagokkal 
és szakemberekkel. Az itt dolgozó gondozók és a 12 
főt számláló tagság vidám és megható műsorral ké-
szült az ünnepre, ahol kisdiákok segítettek átvágni a 
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nemzeti színű szalagokat a vezetőknek. Öt ilyen klub 
működik a járásban, egyikük a jánossomorjai, amely 
ma a legszebb és legmodernebb környezetet és fel-
tételeket tudja biztosítani a tagoknak mind közül, 
de a szervezet tíz telephelye között is kiemelkedik a 
jánossomorjai – méltatta az eredményt a megnyitón 
Csiba Erzsébet, az intézményszervezet vezetője. A mo-
dern idősellátás már teljesen más feltételeket követel 
meg, mint pár évtizede, ehhez Jánossomorjának is fel 
kellett zárkóznia - hangsúlyozta a megnyitón Lőrincz 
György polgármester. Alig több mint fél év alatt emel-
te a város az új épületet, a Jövő háza nevű gyorsház-
technológiával. A hosszú évtizedek óta a helyi bölcső-
dével egy épületben működő klubban korlátozott volt 

az akadálymentesítés, szabadidős programokat sem 
tarthattak udvar híján. Az Idősek Klubja építése 50 
millió forintos saját forrást tett ki, 13 millió forintból 
pedig az épület bútorzatát, az udvart és a kertet szé-
píthették. Az épület ugyanakkor a terasz felé bővíthe-
tő is, ha később szükség lenne rá. Sokan segítettek, 
helyi vállalkozók és magánszemélyek is, kisebb-na-
gyobb hozzájárulásokkal, adományokkal.    
  klub gondozói létszámát is bővítették idén, így 
hárman segítik az időseket. Ezzel széleskörűbbé tehe-
tők a Klub szolgáltatásai, akár a nappali idősgondozás, 
akár a háznál végzett segítségnyújtások. Mindezek 
mellett a korszerű nappali demens ellátás fejlesztése is 
cél itt, Jánossomorján. 

államI segítség a jánossomorjaI elkerülő Útnak
	 A	hivatalos	kormányzati	lépések	közé	emel-
kedett	a	jánossomorjai,	északi	elkerülő	út	megépí-
tésének	ügye,	miután	a	Magyar	Közlönyben	megje-
lentek	az	ezzel	kapcsolatos	előkészítő	intézkedések,	
júliusban.	A	tervről	korábban	Budapesten	többször	
is	egyeztetett	Jánossomorja	városvezetése.
 A Közlönyben megjelentek szerint a kormány 
a gazdaságfejlesztés érdekében egyrészt egyetért a 
jánossomorjai elkerülő út létesítésével, amelyet a köz-
lekedési infrastruktúra- valamint közműfejlesztések 
csoportjába sorolt. Másrészt az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium számára feladatul szabta, hogy 
előterjesztést készítsen a kormány számára a megva-
lósításhoz szükséges intézkedésekről, bevonva az érin-
tett gazdasági szereplőket, gazdasági és társadalmi 
szervezeteket. Harmadrészt a kormány felkérte a szak-
tárcát vezető minisztert, hogy a nemzeti vagyonkezelő 
és a belügyminisztérium bevonásával 2021. szeptem-

ber 15-ig készítsen előterjesztést a kormány számára a 
beruházás előkészítéséről, megvalósításáról és pontos 
forrásigényéről.
A kormány konkrét lépését megelőzte, hogy Jánosso-
morja Város Önkormányzata delegációja a külügymi-
nisztériumhoz tartozó Nemzeti Befektetési Ügynök-
ségnél járt, hogy a tervezett, Jánossomorját északról, 
Ausztria felé elkerülő út ügyében előrelépést érjen el. 
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A tárgyaláson részt vett a tervezett nyomvonal mentén 
jelentős fejlesztéseket tervező Lajta-Hanság Zrt. vezér-
igazgató-helyettese is, de a hatóság több nagyobb érin-
tett helyi vállalat véleményét is kikérte. Az északi elkerülő 
út ugyanis nemcsak a városon átmenő, Ausztriába tartó 
napi forgalomtól, illetve az átmenő helyi teherforgalom-
tól tudná mentesíteni a város szűk, kanyargó, óvodá-
val, iskolával szegélyezett utcáit, hanem lehetőséget is 
adna a Jánossomorja északi részén fekvő vállalatoknak 
az infrastrukturális fejlesztésre. Hogy gyorsítsa a folya-
matot, Jánossomorja még a tavalyi évben elkészítette 
az út megvalósíthatósági tanulmánytervét, a konkrét 
tervek alapját képezhető tervdokumentációt. Ezt tavasz-
szal az ITM-ben is bemutatta a város Dr. Nagy István 
országgyűlési képviselőnk személyes támogatásával. A 

politikus akkor. három-öt éven belül kivitelezhetőnek 
tartotta az elkerülő megépítését. Lőrincz György polgár-
mester számos tárgyaláson van túl a tervvel kapcsolat-
ban: „Nagyon örülünk, hogy ilyen gyorsan támogatásra 
talált a tervünk, amely három értékes fejlesztést is ma-
gában hordoz, nemcsak a város, hanem a régió számára 
is. Egyszerre hoz biztonságot és nyugalmat a város ha-
tárátkelő felé vezető szűk főútja mellett élőknek és az 
utakon közlekedőknek; egyszerre könnyíti meg a térség 
ingázóinak, átutazóinak mindennapjait; de a város észa-
ki határában működő vállalatok számára is tág fejlődési 
horizontot nyit a nagy teherforgalmat is elbíró gazda-
sági köldökzsinór. Nagyon fontos munkát végzett e cél 
érdekében Dr. Nagy István országgyűlési képviselőnk, 
aki felkarolta az ötletet!”

	 17	 kislányt	 és	 13	 kisfiút	 köszönthetett	 Já-
nossomorja	 Város	 Önkormányzata	 2021	 első	 fél-
évében,	ami	bíztató	létszám	a	sokéves	születési	át-
lagot	tekintve.	Így	harminc	kisgyermek	és	családja	
vehette	át	a	város	ajándékát	szeptember	elején,	a	
hagyományos	fogadáson.
 A már több mint három éve itt élőket 100 ezer 
forintos babakötvénnyel támogatja az önkormányzat, 
az ennél kevesebb idő óta itt élőket pedig egy ba-
bakelengye-csomaggal, amiket most Lőrincz György 
polgármester adott át a szülőknek. Köszöntőjében 
kiemelte: „Minden ide születő kisgyermek öröm a vá-
rosnak is, nem csak a családnak. Ezért is fontos, hogy 
babaköszöntőinkre egyre többször jönnek el nemcsak 
a szülők, hanem a nagyszülők is.” A város több támo-
gatást is nyújt a kisgyerekes családoknak, ilyen például 

a kedvezményes telekvásárlás, a rendszeres játszótér- 
és óvodafelújítás, illetve a bölcsődebővítés és felújítás.
De nem csak őket köszönthettük nyáron: 11 kislányt 
és 12 kisfiút ünnepelhetett a város nyár közepén - a 
februárban szokásos, de a pandémia miatt elhalasztott 
előző köszöntőn. A gyermekek és családjaik Lőrincz 
György polgármestertől itt is 100 ezer forint értékű ba-
bakötvényt illetve babakelengyét  vehettek át a város 
ajándékaként.

egyre több apró jánossomorjaI
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MÉG ELÉGETHETI!

Jánossomorján az érvényben lévő helyi rendelet szerint október 1. és november 30.
között, minden nap 9-től 18 óráig tüzelheti el kerti zöld hulladékát, a megfelelő
védelmi szabályokkal.:
- a tűz folyamatos felügyeletével, védőeszközökkel, oltóeszközöket a helyszínen tartva,
- a már szükségtelen tüzet azonnal eloltva, a helyszínt gondosan átvizsgálva, a parázs, izzás
megszüntetése érdekében
- csak szélcsendes időben, tűz- és robbanásveszélyt elkerülve, légszennyező anyagok nélkül
- csak teljesen száraz levelet, avart, kerti hulladékot égethetünk!
MÁS ANYAGOK, KIVÁLT HULLADÉK, GUMI, MŰANYAGOK, STB. TÜZELÉSE
SZIGORÚAN TILOS, BÜNTETÉST VON MAGA UTÁN!

KÖRNYEZETTUDATOS, BÉKÉS EGYÜTTÉLÉS
A városért, a környezetért! - Szépítsük, téliesítsük kertjeinket, a portáink előtti
közterületet, DE kezeljük helyesen a keletkező zöld hulladékot! Ne uralkodjon el a
kerten, és környezetbarát módon hasznosuljon! 
Jánossomorja Város Önkormányzata segíti a lakókat a zöld hulladék
megfelelő kezelésében, a jelenleg érvényes szabályok adta keretek között!

KOMPOSZTÁLJON!
A leginkább környezettudatos megoldás kerti és konyhai zöld hulladékaink

kezeléséhez a házi komposztálás útján történő újrahasznosítás. 
Ehhez további zöld komposztáló edények igényelhetők a városházán (06-96-

565-240), ahol szükségesetén házhoz szállítás is kérhető!

MINDENKI A MAGA HÁZA ELŐTT

Feladatunk a házaink előtti járda, az út széléig terjedő terület tisztán tartása
is, különös tekintettel a korai csúszásveszélyre! Készüljünk fel arra, hogy az

avarhullás, a korai fagyok, havazás esetén is megtisztíthassuk, 
mentesíteni tudjuk a házunk előtti járdákat!

BARNA KUKÁK
Zöld hulladék a barna kukákban, illetve mellé, szabványos, lebomló szelektív

zsákokban is kihelyezhető a porták elé. Ezeket a szolgáltató, mint a feladat egyedüli
felelőse, a honlapján közölt, és városunk honlapján is megjelenő hulladéknaptárban

feltüntetett időpontokban szállítja el.

ZÖLD HULLADÉK
A Fehérkereszt utcai hulladékudvarban elhelyezett konténer, illetve
a város Zöld Pontja fogadja a lakosságnál keletkező fűnyesedéket,
lombokat, illetve fát, gallyakat, gyökérzetet is - a közzé tett szabályok
és nyitva tartási idők szerint, már szombaton is!
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MIT ÜLTETHETÜNK?

Közterületre csak olyan növényeket ültethetünk, ami magasságával, méretével
vagy gyökérzetével nem veszélyezteti a közműveket, vízelvezető és
szikkasztó árkokat, vezetékeket; illetve nem okoz közlekedési
veszélyhelyzetet, eltakarva, zavarva, közelségével akadályozva a forgalomban
lévőket. Erről minden esetben egyeztetésre van szükség! A szabályok betartása
és a szükséges jegyzői engedély megszerzése érdekében forduljon a
Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalhoz! 

KÉSZÜLJÜNK AZ ŐSZI ESŐKRE!

Felkészülés az őszi esőkre – a város vízelvezető árkai az elmúlt években
sok fejlesztésen mentek keresztül, jelentősen csökkent azon helyek száma,
ahol heves esők során be kellett avatkoznia a tűzoltóknak. Az őszi, nagyobb
esőkre való felkészülés érdekében szükséges árkaink, védműveink
tisztítása, az ott felhalmozódott lombok, föld, stb. eltávolítása, hogy a
védművek elláthassák feladataikat. Ha megrongálódott közterületi árkokról,
eltömődött elvezetőkről, szikkasztókról szerez tudomást, értesítse a VÜMESZ
illetékeseit! 
(Fördős Tamás városgondnok: 06-30-933-4292), 
vagy használja a Jánossomorja APP 
lakossági bejelentés lehetőségét! 

KÉMÉNYEK

A fűtési szezonra készüljünk fel! Szakemberekkel ellenőriztessük fűtési
berendezéseinket, kéményeinket – magánszemélyként, cégként keressük meg a

feladat ellátására hivatalosan kijelölt kéményseprő vállalkozásokat! 
Ennek érdekében a Katasztrófa-védelemhez fordulhat. 

A zárt térben, fűtőberendezésekben sem égethetünk el környezetszennyező
anyagokat (gumit, műanyagot, stb.)!

 A TISZTA ÉS SZÉP JÁNOSSOMORJA ÉRDEKÉBEN 
TARTSUK BE A SZABÁLYOKAT! 

 

 ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁS

Büntetendő az illegális szemétlerakás
A zöld hulladék, háztartási hulladék, építési törmelék, stb.

szabálytalan, nem kijelölt helyen (külterületeken, erdősávokban, stb.)
való elhelyezése tilos! Ezt a rendőrség, polgárőrség, városüzemeltető,

akár rejtett vadkamerák segítségével is rendszeresen felügyeli.
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segítő kezek jánossomorjáról
	 Közel	90	jubiláló	véradóját	köszönthette	Já-
nossomorja	és	a	Magyar	Vöröskereszt	helyi	alapszer-
vezete	szeptember	közepén,	a	művelődési	házban.
 Voltak, akik már hatvanadszorra nyújtottak segít-
séget, a pandémia ellenére is töretlenül. A megjelenteket 
Timárné Bíró Anita, a helyi szervezet vezetője köszöntöt-

te. A díjakat Korom Zsófia, a Magyar Vöröskereszt terü-
leti koordinátora adta át. Lőrincz György polgármester a 
város nevében köszönte meg a jánossomorjai véradók 
segítségét. Kiemelte, a város büszke arra, hogy ilyen sok 
segítő polgára van. Hangsúlyozta, az önzetlen emberek 
jósága az, ami hittel, és reménnyel tölti meg a jövőt. A 
MOSON-SZÉL Egyesület musical- és popdalokkal kö-
szöntötte a véradókat. A város 2017-ben elevenítette 
fel a jubiláló véradók köszöntésének régi szokását. Ez a 
negyedik ünnepség, a pandémia egy éves szünete után. 
A város véradói között van olyan, aki a 120-as számot 
is átlépte, ami megyei szinten is ritka eredmény. A vér-
adások tekintetében Jánossomorja nagyon aktív tagja a 
megyének, véradóinak száma minden alkalommal eléri,  
vagy meghaladja az Országos Vérellátó Szolgálat vára-
kozásait.

szent István áldozatkészségével a környezetért
	 A	nemzeti	ünnep	kezdetén	a	pusztasomorjai	
városrész	 templomának	 védőszentjéről,	 Szent	 Ist-
vánról	 emlékeztek	 meg	 augusztus	 20-án	 délelőtt	
Jánossomorján.	
 

A szentmise után a gyülekezet a fúvószenekar és az 
önkéntes tűzoltók vezetésével vonult át államalapító 
királyunk mellszobrához. Lőrincz György polgármes-
ter beszédében a környezetvédelem, a zöld gondolat 
mellett állt ki, amely ma a megmaradásunkért foly-
tatott küzdelem terepe. Ehhez pedig sokat meríthe-
tünk Szent István áldozatkészségéből, hangsúlyozta. 
A járványhelyzet közelgő negyedik hullámában is az 
oltakozásra buzdított, de nyomatékosította, már a 

koronavírus legyőzése is rajtunk múlik, az eszközök a 
kezünkben vannak. Pontosan ilyen a környezetvéde-
lem is. Ezért az ünnep lényegeként a zöld cselekvés-
re kért mindenkit, saját mindennapjaiban, vagy akár 
csatlakozva a városi Zöld Jánossomorja programhoz.
A megemlékezést a MOSON-SZÉL egyesület tagjai 
verssel és énekkel segítették. Kótai László plébános 
és Demjén István református lelkész egyaránt közös 
imádságra kérte a híveket az új kenyér hagyományos 
megáldásánál. Az áldások után az önkormányzat és 
helyi szervezetek, egyesületek tagjai helyezték el a 
tisztelet koszorúját a szobor talapzatánál, és hajtottak 
fejet az államalapító emléke előtt. 
Az ünnepség záróakkordja az új kenyér megszegé-
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se volt, amihez bort és egy tál pörköltet is kínáltak 
a Jánossomorjai Társaskör Egyesület tagjai, illetve a 
művelődési ház dolgozói és maga az önkormányzat. 
Ezzel idézték meg a településrész szintén ekkor ün-
nepelt búcsújának egykori közösségi hangulatát is. 
 Az ünnepi rendezvények sorát délután a 
Jánossomorjai Füzetek helytörténeti kiadvány 
legújabb számának bemutatója zárta a Sós Antal 
Közösségi Házban. A 15. évébe lépett sorozat új 
tanulmányaira sokan voltak kíváncsiak. A kellemes 
olvasmánynak ígérkező kiadványt a szokásos el-
árusító helyeken, illetve a művelődési házban és a 
könyvtárban is beszerezhetik az érdeklődők. 

	 Hamarosan	 talán	már	a	86-os	út	mellett	 is	
kerékpározhatunk	 biztonsággal,	 akár	 munkába,	
akár	kirándulni	indulunk.
 Jól halad a Mosonmagyaróvárt Jánossomor-
jával összekötő kerékpárút megépítésének ügye. Er-
ről az állami szándék szerint a Magyar Közút Zrt. kez-
dett egyeztetéseket a környék településeivel, köztük 
Jánossomorja városvezetésével, akik hosszú évek óta 
szorgalmazzák a kerékpárút megépítését Mosonma-
gyaróvár és Jánossomorja, illetve Jánossomorja és 
Andau között. Ebből az első szakasz került most el-
érhető közelségbe. A terveket év végére szeretnék 
konkrét formába önteni.
 Az előzetes elképzelések szerint a kerékpárút 
jórészt a 86-os főúttal párhuzamosan, attól elkülönít-
ve futhat, több mint két és fél méter szélességben, és 
a vasútállomásnál érkezhet be Mosonmagyaróvárra.

kerékpárÚt tervezőasztalon

 Az útfelújítások terén további siker a lakos-
ság számára, hogy a Magyar Közút Zrt. felújította a 
Várbalogra vezető út belterületi szakaszának jelen-
tős részét a nyár közepén, a Vasút utcai torkolattól 
a településhatárig, közel 600 méteren. A munkát Já-
nossomorja Város Önkormányzata is segítette, biz-
tosítva a szegélykavicsot és a föld elszállítását. Az 
állami kezelésben lévő szakasz erősen kátyús, már 
balesetveszélyes volt, az önkormányzat többször 
kérte a felújítást, amire most sikerült forrást biztosí-
tania a Magyar Közút Zrt-nek.

felÚjított Útszakasz

Archív
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 Közel egy héttel az ígért, szeptember közepi 
dátum előtt adták át a 86-os főút Rákóczi utcai szaka-
szát a forgalomnak az állami közútkezelő munkatársai, 
így egy hónap után újra fennakadások, lámpás forga-
lomirányítás nélkül folyhatott a forgalom a város egyik 
legzsúfoltabb csomópontjában. A 86-os főút e szaka-
sza évek óta megsüllyedt, kátyús, rossz állapotú volt, 
ami jelentősen zavarta a lakókat és a forgalmat egy-
aránt. A város kérésére a Magyar Közút Zrt. tavasszal 
kezdett komoly, mélyebb rétegeket érintő javításba, 
két ütemben. A második ütem augusztusban zajlott, 
befejezése azonban elhúzódott, amiért városi és lakos-
sági panaszok is érkeztek, ezért a JTV és a városvezetés 
is a munka felgyorsítását kérte a kezelőtől. 

megÚjult a 86-os rossz szakasza

hanságfutás
 Szeptember végén ismét elrajtolt a 
jánossomorjai Hanságfutás, amely több száz amatőr 
és profi futót vonzott. A szervezők különböző távok-
kal vártak kicsiket és nagyokat egyaránt. A nagy sike-

rű rendezvény fő számai a 3 és a 13 kilométer volt, de 
az óvodások és iskolások is rajthoz állhattak kisebb 
távokon. A versenyt több helyi cég és az önkormány-
zat is támogatta. 
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	 Felszabadult	 hangulattal,	 sok	 érdeklődővel	
zajlott	a	városi	gyermeknapot	pótló	Kölyök	Gödör,	
illetve	a	hozzá	társult,	a	térség	kiváló	kézműveseit	
összefogó	 piac,	 a	 Szigetközi	 Szatyor	 vására	 július	
elején,	a	Pusztasomorjai	Játszó-	és	Pihenőparkban.
 A pandémia miatt elhalasztott városi gyermekna-
pot Kölyök Gödör néven tartotta meg a város, már több 
szabadtéri játékot kínálva, az addigra enyhült járványügyi 
szabályok szerint. A népszerű Szigetközi Szatyor vásár 
pedig a térségben eddig két helyszínen várta a minőségi, 
kézműves vásárokat szerető közönséget. Most Jánosso-
morjára is ellátogatott a vásáros sátrak sora, felvonultatva 
a környékbeli kézműves mesterek, művészek krémjét. 
 A rendezvényt kora délután Lőrincz György pol-
gármester nyitotta meg, a város nevében is köszöntve a 
gyerekeket, családokat, akik végre szabadon szórakoz-
hattak. De a gyermekek és felnőttek oltakozására is fel-
hívta a figyelmet, hogy elkerüljük az újabb veszélyhely-
zetet. Számos civil szervezet, cég vagy társaság várta 
ismét a gyerekeket a sátrakban: hagyományosan sültek 

a palacsinták a Dr. Oetker és a Társaskör jóvoltából, de 
a Lions helyi aktivistái is jótékonysági könyvvásárral 
várták a közönséget. Kivonultak a jánossomorjai ön-
kéntes tűzoltók; trambulinok, vízi játékok, ugrálóvárak, 
fajátékok, tipegő játszóterek várták a gyerekeket. A 
színpadon előadások, mesék, koncertek kínáltak szó-
rakozást. Elsőként mindjárt az Apnoé zenekar mutatta 
be a Kincskereső Kisködmön című előadását, Nikházi 
Árpád közreműködésével. De táncokkal, dalokkal, me-
sékkel megtelt a színpad ezen a délutánon. 

kölyök gödör és szIgetközI szatyor

	 Nagyfödémes	
díszpolgára	 kitünte-
tést	 vehette	 át	 Bella	
Zsolt	 iskolaigazgató,	
Jánossomorja	 alpol-
gármestere.
 Az elismerés 
átadására a felvidé-
ki testvértelepülésünk 
800 éves évfordulója 
alkalmából zajló ün-
nepségsorozaton ke-

rült sor júliusban. Nagyfödémes vezetése hangsúlyoz-
ta: Bella Zsolt iskolaigazgatóként és önkormányzati 
képviselőként egyaránt sokat tett a két település jó 
kapcsolatáért, amit iskolai és települési szinten is szá-
mos találkozó, közös pályázati projekt, kirándulás 
fémjelez. Testvértelepülésünk 2012-ben díszpolgári 
kitüntetéssel ismerte el Dr. Kurunczi Károly és Lőrincz 
György kapcsolatépítő munkáját, míg Jánossomor-
ja dísz-, illetve tiszteletbeli polgári címmel köszönte 
meg Gőgh Ferenc, nagyfödémesi polgármester és 
Száraz Erzsébet, kultúrház-igazgató testvériséget erő-
sítő tevékenységét. 

nagyfödémes díszpolgára
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 A város idei parkosítási munkái során két fontos 
terület is átalakult. A jobb kilátást is segítő átalakításba 
fogott Jánossomorja Város Önkormányzata a Rákóczi 
és az Ady utcák kereszteződésében. A 86-os főútra 
kifordulás sokszor vált itt nehézzé a közlekedőknek 
a főút forgalmát takaró növényzet miatt, amiről már 
több lakossági kérés is érkezett mind a városhoz, mind 
a közútkezelőhöz. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a 
jánossomorjai Aranykapu Óvoda központi, szentjánosi 
tagintézménye előtti előkert felújítása is, ami nemcsak 
az óvodát, hanem a városközpontot is szépíti. Az ősz 
során további parkosítások is várhatók.

fontos parkosítások 

Újra kamIonellenőrzések
 Az őszi hónapoktól Jánossomorja Város Ön-
kormányzatának kérésére újra fokozottabban ellenőr-
zik a 86-os főút e szakaszán közlekedő kamionokat a 
helyi őrs munkatársai, kifejezetten az érvényben lévő 
tranzit teherforgalom tilalmát megszegőkre fókuszál-
va. A tavaszi, hasonló akció során világossá vált, hogy 
bár az áthaladó teherjárművek zöme ugyan szabályo-
san, engedéllyel közlekedik a vonalon, vannak mégis, 
akik megszegik a szabályokat. Sőt, fiktív telephelye-
ket létesítve igyekeznek engedélyhez jutni. Őket tán-
toríthatja el az erőteljes rendőri jelenlét, melyben a 
csornai és a mosonmagyaróvári rendőrkapitányság is 
együttműködik. 

 A Zöld Jánossomorja program kertében az út-
széli szemetelést megelőzni igyekvő táblák kerültek ki 
a 8507-es főút mellé, a város határába és a határátke-
lő közelébe, „Ez a föld is a hazád, ne szemeteld össze!” 
– felirattal. Az akció keretében ilyen táblák már a város 
parkjaiban, sétaútjai mellett is megjelentek tavasszal. Já-
nossomorja szemeteléssel leginkább fertőzött szakasza 
az andaui út mente, itt jellemző a főként a ki- vagy be-
felé tartó ingázók által eldobott szemét, ami nemcsak 
a külterületen, de a belterületi házak, árkok mentén is 
éktelenkedik. A rendszeres városi szemétszedési akciók 
állandó területe a főút két széle, amely a városüzemel-
tető munkatársai számára is állandó munkát ad. Ezt a 
felelőtlen hozzáállást szeretné most csökkenteni a város. 

ez a föld Is a hazád, ne szemeteld össze!

Archív
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 A város egészségügyi dolgozóit köszöntötte 
az önkormányzat július elseje, a magyar egészségügy 
napja alkalmából. Ezt a napot az anyák megmentője, 
Semmelweis Ignác születésnapja alkalmából ünnep-
li az ország. A Patkó Étteremben tartott díszvacsorán 
Lőrincz György polgármester köszöntötte az Egészség-
ház és a gyógyszertár munkatársait, illetve a meghívott 
nyugalmazott egészségügyi dolgozókat. Megköszönte 
munkájukat, és a koronavírus járvány alatt tanúsított, 
sokszor emberfeletti erőfeszítéseiket, amiket a közös-
ség megvédése érdekében tettek, vállalva a többlet 
feladatokat és a veszélyeket is. A már nyugdíjas ünne-
pelteknek a pályájuk során tanúsított segítő munkáju-
kért mondott köszönetet a város nevében. 

	 Országosan	is	nívós	produkciókat	és	előadó-
kat	 láthatott	 vendégül	 Jánossomorja	 nyári	 feszti-
váljain	 augusztusban.	Uniós	pályázati	 forrásból,	 az	
Interreg	 szlovák-magyar	 kapcsolatok	 égisze	 alatt	
nyújtott	kulturális	élményt	augusztus	elején	a	Pusz-
tasomorjai	Vigasságok	és	augusztus	végén	az	Omlás	
Virágai	Malomfesztivál.	A	város	anyagi	támogatása	
mellett	mindkét	fesztivál	civil	kezdeményezés.	
 A Sós Antal Közösségi Házban az Örökség Kul-
turális Egyesület által szervezett Vigasságokon vígan 
megfért egy tető alatt a folk-, a pop- és a rockzene a 
mesével, nótaszóval, táncházzal és az irodalommal. A 
számos program közül kiemelkedett Grecsó Krisztián 
és Kollár-Klemencz László irodalmi zenei estje, amely 
a fesztivál egyik hangulati tetőpontja volt. Dalok és 
prózák hangzottak el a szerzőktől, de - témáikhoz 

kapcsolódva - ők maguk is felfigyeltek Jánossomorja 
sváb hagyományaira. A két nap alatt fellépett töb-
bek között a Jánossomorjai Ifjúsági Fúvószenekar; a 
hazai fesztiálok egyik sikerzenekara, a Konyha; óriási 
bulit csapott a csángó dallamokat pörgető Csángálló 
és a magyar népzenét tisztelettel beat hangzások-
kal elegyítő Aurevoir is. A népzenei berkekből induló 
zenekar Sós Antal munkásságáról is megemlékezett. 
A pincében az egykor itt működő, a közösségi élet 
központjának számító Prikler-kocsma elevenedett 
meg, helyi idősekkel, nosztalgikus történetekkel, jó 
borokkal, egészen késő estig. Mint az estet megnyitó 
Lőrincz György polgármester elmondta, az ő ősei is e 
falak között éltek közösségi életet, a fesztivállal pe-
dig a régi és új időket, egykori és mai korosztályokat 
is összeköti a város.

köszönet az egészségügynek

omlás vIrágaI és pusztasomorjaI vIgasságok
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 Erős fényű kandelábert állított fel a város a 
szentjánosi temető bejáratánál, és az oda vezető járda 
mentén, hogy a rossz látási viszonyokat kiküszöbölve 
segítse a temető látogatóit, a sírokat gondozókat. Kü-
lönösen fontos ez az ősztől tavaszig terjedő időszak-
ban, a korai sötétedések idején. A város által vásárolt és 
felállított lámpatesteket augusztus közepén helyezte 
működésbe a szolgáltató. A város kavicsos és zöld fe-
lületes parkolót is kialakított az év elején a szentjánosi 
temetőnél, hogy enyhítse a megállási nehzéségeket a 
jelentősebb ünnepek alatt. Ennek  használatára táblá-
val is felhívja az autósok figyelmét az önkormányzat.

 Az egykori Szórády-féle hengermalom pedig 
kilencedszer, újra élettel telt meg a nyár utolsó hét-
végéjén. Mély gondolatokat, kiváló zenei és kulturális 
élményt, lenyűgöző épületfestést egyaránt találtak az 
ide látogatók. Berecz András és szerzőtársai Csuvas-
földre, a rokondicsérő sördalok világába utaztatták el 
a közönséget, majd hosszan énekelt együtt a nézők 
a Queen emlékzenekarral. Szombaton Mácsai Pál és 
Huzella Péter Villon verseit terítette a közönség elé 

dalokkal, szavalatokkal, de verseket hozott a színpad-
ra a helyi RizikóFaktor is. Két baráti blues zenekar, 
a Grunting Pigs és a Bobos-Marek duó pedig páros 
koncertet adott, megmutatva, hogy a magyar-szlovák 
baráti viszony a blues zenében mennyire ki tud tel-
jesedni. A szlovák-magyar együttműködés jegyében 
a programon részt vett Nagyfödémes delegációja is, 
a két polgármester a közeli Ki-és Betelepítési Emlék-
ponton koszorút helyezett el.

Új lámpa segít a temetőben 
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 Összefogtak a jánossomorjai Bercsényi utca 
lakói, és az utca egyik bozótos, parlagon heverő te-
rületéből családi parkot alakítottak ki, ahol összegyűl-
hetnek kicsik és nagyok, és mintegy közösségi térként 
szolgál az utcabelieknek. Az elkészült parkot július 
17-én, szombaton délután adták át, sütögetéssel, fo-
cival, játékokkal, és három napon át kisebb közösségi 
rendezvények várták itt az utca lakóit. Lőrincz György 
polgármester is köszöntötte a társaságot a megnyitón, 
példaértékűnek tartva a közösség összefogását ezért 
az értékes célért, különösen, mert a munkát még a jár-
ványhelyzet kellős közepén kezdték el. A nemrég még 
bozótos, elhanyagolt terület egy része magántulajdon-
ban van, az érintett terület másik fele az önkormányza-
té, amely örömmel állt az ötlet mögé, segítséggel, ki-

helyezett padokkal, szabadtéri szabadidő-eszközökkel 
is segítve a parkot. A magánterületre játékok, hinták, 
mászókák is kerültek, amit szülői felügyelettel használ-
hatnak a gyerekek. 

 Önkormányzati támogatásból segítik a kutyák, 
macskák ivartalanítását Jánossomorján. Az önkormány-
zat a civil pályázati alapból 500 ezer forintos keretet 
biztosított a környékünkön meghatározó munkát vég-
ző, és több helyi aktivistával is bíró Menedék Állatvédő 
Alapítvány számára az ivartalanítási programra. Ez a 
műtét árának felét állja a keret erejéig a jánossomorjai 
lakcímkártyával rendelkező gazdikat segítve. Maglódi 
Zsolt önkormányzati képviselő, aki az Alapítvány kéré-
sének egyik fő támogatója, hangsúlyozta, hogy a fe-
lelős állattartás egyik fontos eleme a program, ami a 
város számára is sok gondot megoldana, amit a kóbor, 
befogadásra váró, vagy esetleg veszélyesen viselkedő 
állatok okoznak. Nemcsak a programban, a támoga-
tásban is közreműködik a helyi Vacak Cica Állatorvosi 
Rendelő, 20 százalékos további kedvezményt kínálnak. 
Így a fajtától és nemtől függően változó, de átlagosan 

20 ezer forintba kerülő beavatkozások csupán 6 ezer 
forintért elérhetőek. A program népszerűsége jelentős, 
az első hónapokban már több mint ötven állat esett át 
a műtéten, októberre pedig a keret kétharmada elfo-
gyott.

 Folytatódott a mosonszentjánosi templom 
külső burkolatának felújítása. Az áprilisban állami 
forrásból nyert 15 millió forintos támogatást az ön-
kormányzat most 5 millió forinttal egészítette ki. A 
restaurálást a város lehetőségei szerint a legjobban 
támogatja, hiszen a hitéleti szerepe mellett ez a vá-
ros egyik emblematikus épülete is. Az egyházközség 

megtakarításaiból még 2 millió forintot tett az ösz-
szeghez, így idén a sekrestye, illetve a szentély vona-
láig újul meg a templom. A tavaly megkezdett mun-
kában a templom tornyot és homlokzati burkolatát 
restaurálták, most a következő szakaszon folytatódik 
a munka a falak külső részének megóvásával, festé-
sével.

csInáld magad park 

Ivartalanítás városI támogatással

folytatódó templomfelÚjítás
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 A városi babaköszöntőkön már mérhető az ön-
kormányzat telekfelújítási programjának haszna, ezt 
a védőnők hangsúlyozták a legutóbbi rendezvényen: 
Már több olyan babát is köszönthetett itt a város ne-
vében Lőrincz György polgármester, akit az új utcák-
ba hozott a gólya. „Ennél nagyobb sikerdíjat nem is 
várhatott volna a város, hiszen ez óriási eredmény és 
öröm mindannyiunknak! Az elmúlt évek legfontosabb 
várospolitikai kérdése volt számomra a fiatalok hely-
ben tartásának elősegítése, amire számos projektet 
indítottunk az évek alatt. Idén nyárra az egyik legko-
molyabb eredményt sikerült elérnünk e téren. 37 telket 
adtunk el a Kertalja és Szőlőskert utcákban, ebből 25-
öt jánossomorjai fiatal és családja vásárolhatott meg. 
– mondta Lőrincz György.” 
 A program előkészítése 2016-ban indult, 2021 
nyarára pedig már elfogytak a telkek. Fontos tény, hogy 

mindegyiket kedvezménnyel értékesíthette az önkor-
mányzat, azaz zömében fiatalokat támogathatott a 
program. Az ötéves projekt során a város teljesen saját 
forrásból közel 120 millió forintot fordított e célra. Még 
hátra van a két utca aszfaltozása és a járdaépítés, amit 
majd az építkezések befejeztével kezd el a város. 

 A Felsőlókert utcai játszótér pavilonjait mos-
ta le és takarította ki egy szeptember közepi szombat 
reggelen egy maroknyi helyi fiatal, akik gyakran járnak 
ide szabadidejükben. A csapat Maglódi Zsolt önkor-
mányzati képviselő felhívására köszörülte ki a csorbát, 
miután sok panasz érkezett a játszótéri pavilonok ál-
lapotáról - bár nem csak és kizárólag ők használják a 

helyet. Ezek után a Lókertbe is átmentek, ott is foly-
tatva a pavilonok, közös terek tisztítását. A fiataloknak 
Jánossomorja Város Önkormányzata nevében Lőrincz 
György polgármester is tájékoztatót tartott a város if-
júsági terveiről, felajánlva nekik a csatlakozást a már 
formálódó projekthez, a tervezett helyi ifjúsági cso-
porthoz, várva céljaikat, elképzeléseiket is.

látszIk a telkek eredménye 

fIatalok takarítása a játszótéren
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felhívások
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