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Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

fásítás

bölcsőde

útátadás

Több mint 170 fát ültetett el az
ősz végi időszakban a város utcáin Jánossomorja Város Önkormányzata, a faültetési program
év végi szakaszában.

Elkészült a Kék Bagoly Bölcsőde
felújítása és bővítése. Ezzel már
csak a szükséges felszerelés beszerzése és a munkatársak megtalálása kell.

Az aszfalt burkolatot kapott Széchenyi, és a felújított Hársfa utcákat is átadhatta november végén a város, a lakókkal közösen.

... folytatás a 3. oldalon.

... folytatás a 4. oldalon.

... folytatás a 6. oldalon.

Kiadványunk újrahasznosított papírra készült.
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Polgármesteri köszöntő

Néha elsodornak minket az ünnepek. Ott parázslik a körmünkön a sok elintéznivaló a családban,
a munkahelyen, a karácsonyi készülődésben... Az
ember szinte fújtatva ér a fa alá. De néha mi magunk rohanunk át az ünnepen. Megvan a kerti dísz,
kész a fa, elkészült a halászlé, nem kevertük össze
az ajándékokat, jóllaktak a rokonok... Ilyenkor úgy
ér véget az ünnep, hogy csak visszanézünk rá, mint
egy forgóajtóra, amiből most léptünk ki.
Ám amikor az ember felkészíti a szívét az ünnepre és megéli a pillanatot... Ahogy mindennap kezet
mosunk, mielőtt az asztalhoz ülünk, és ettől figyelmet,
tiszteletet, rangot kap az, amiért leültünk, akiért leültünk, sőt, tiszteletet kapunk mi magunk is saját magunktól. Mint a lassú, mély levegő a futás befejeztével,
úgy kell az ünnep a lelkünknek, a szívünknek. Függetlenül attól, hogy mennyi a csomag a fa alatt, hogy men�nyire drága az étel az asztalon.

Az ünnep az, amikor megállsz az életed kapkodó szaladásában, hogy körülnézz. Megnézd a mögötted lévőt
és biztosabb tervet fontolhass meg a még előtted álló
távra. Amikor újra pontosíthatod az iránytűdet, hogy
helyes úton maradj, vagy arra kerülj. És körülnézhess,
hogy kik vannak körülötted. Mert az egyes ember szívének, de egy családnak, sőt, egy településnek, egy társadalomnak is fontosak az ünnepek.
Voltaire regényében a kalandor Candide társaival az
élet élvezeteinek, gazdagságának hajszolása után lát
nagyságra vágyó királyokat, birodalmakat a semmibe
hullani. Ebből tanulva végül kis földön gazdálkodva, a
közös, békés, nyugodt építkezésben találja meg életcélját. „Fogjunk munkához, műveljük kertjeinket...” –
mondja.
Mi is hasonlóan műveljük kertünket, itt a Hanság szélén. Utakat, járdákat építünk, türelmesen, de biztosan,
több évre szóló tervek szerint. És a munka eredménye
a város történetében még soha nem látott mértékű útés járdafejlesztés. Bölcsődét bővítettünk, az időseink
nappali ellátását javító, modern intézményt adtunk át
idén. Civil szervezeteinknek lakosságarányosan az egyik
legtöbb támogatást adhatjuk a megye városai között.
Komolyan dolgozunk a jövőnkért, csak idén közel 800
fát ültettünk, és civil aktivistáinkkal közösen környezetvédelmi munkacsoportot alakítottunk. Játszótereinket
bővítjük, fejlesztjük. Kedvező áron biztosítunk telkeket
a helyi fiataloknak...
A legnagyobb hegyekre apró lépésekkel lehet
felgyalogolni, és mi céltudatosan megyünk előre. Az év
végén pedig mi is megállunk, felkészítve szívünket a
közös ünneplésre - végigtekintve az idei közös eredményeken. Mert minden helyi család, minden egyes
helyi lakó hozzátett ehhez a munkához, ehhez az úthoz. Talán koccinthatunk is erre együtt a város főterén
éjfélkor.
Aztán jövőre újra nekivágunk, és gyermekeink boldog
jövőjéért műveljük tovább kertünket.
E gondolattal kívánok békés karácsonyt és boldog új
esztendőt!
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Őszi fásítás Jánossomorján
Több mint 170 fát ültetett el az ősz végi
időszakban a város utcáin Jánossomorja Város
Önkormányzata, a faültetési program év végi szakaszában. Szimbolikusan a városvezetés és a városüzemeltetés az akcióban részt vevő civilek képviselőjével közösen ültette az első növényeket.
A Dózsa György utcában elültetett fákkal befejeződik a belterületi főút szépítésének egy fontos
szakasza: az elmúlt két évben a Szent István utca és
a Dózsa György utca mentén ültettek fákat. Novemberben az Óvoda, a Bajcsy-Zsilinszky, a Rákóczi és a
Legelő utca is fasort kapott. De ültetett egy fasort a
város a szentjánosi bányatótól a Pusztasomorja felé
tartó mezőgazdasági földúthoz, mintegy 600 csemetével.

Az őszi ültetés során újra együttműködik a város lelkes civiljeivel az önkormányzat. A szimbolikus
őszi első ültetéseken megjelent az aktivisták képviselője, Maglódi Zsolt is. Bár a közös faültetési megmozdulás a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt, tavasszal
közösen folytatnák a lakók és a város, sőt, fákat örökbefogadót akciót is terveznek.
Az önkormányzat saját forráson alapuló faültetési programja több éve tart. Idén tavasszal és ős�szel közel 300, már erősebb fát ültethetett el Jánossomorja. De az elmúlt hat évben eddig mintegy 1200 fa
került ki a közterületekre. E munka elismerése is volt,
hogy szeptemberben nálunk rajtolt az Országos Településfásítási Program, Dr. Nagy István agrárminiszter,
országgyűlési képviselő vezetésével.

Zöld Jánossomorja csoport
Megalakult a Zöld Jánossomorja program
aktivista csoportja. Vállalt feladatuk, hogy a város
idén elkészült környezetvédelmi programját értékes zöld ötletekkel töltsék meg a jövőben. Ezeket
pedig a város és az aktivista csoport közösen hajtaná végre. A Zöld Jánossomorja csoport már októberben döntött több projekt életre hívásáról.
Halaszthatatlan lépéseket követel meg például a város környéki illegális szemetelés visszaszo-

rítása. Fontos terület a felelőtlen tüzelések okozta
légszennyezés, illetve a felesleges csomagolások
mérséklése, a helyi csomagolásmentes vásárlás elősegítése, együttműködve a boltokkal. A társaság szeretne szemléletformáló akciókat, előadásokat is tartani a helyi iskolákban, klubokban. A rendszeresen
összeülő csoport továbbra is várja soraiba a tettre
kész, akár új ötletekkel érkező helyieket. Jelentkezni
a Zöld Jánossomorja Facebook oldalán, vagy a zold@
janossomorja.hu e-mail címen is lehet.
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Megszépült és kibővült Kék Bagoly Bölcsőde
Elkészült a Kék Bagoly Bölcsőde felújítása
és bővítése. Már csak a szükséges felszerelés beszerzése és a munkatársak megtalálása kell az új
csoport megnyitásához, amit a jövő év tavaszára
remél a város. Az intézmény nemrég kinevezett, új
igazgatója pedig a családias hangulatra fektetné a
hangsúlyt a jövőben.

pályázaton bizonyult a legjobbnak, és váltotta a leköszönt Csendes Viktóriát. A mosonmagyaróvári szociális
szakember több évtizedes tapasztalattal bír, bölcsődevezetőként is több évig dolgozott.  Jánossomorjára nagy
munkakedvvel érkezett, és az intézmény családbarát jellegét fokozná. Ezt szolgálta az első családi rendezvény is
november közepén, a közös, vidám levélgyűjtés is.
A bölcsődei beruházás összesen közel 115
millió forintba került, amiből 70 millió forint pályázati
forrás volt, 45 millió pedig Jánossomorja Város Önkormányzatának hozzájárulása. Az építés után hátra van
még az új eszközök beszerzése, illetve az új csoporthoz szükséges munkaerő felvétele. A város várakozása
szerint az új csoport ezek után, várhatóan tavasz elején
nyílhat meg a családok előtt. Az új csoport 14 gyereket
fogadhat majd, amivel nagy igényt elégít ki a város, sok
családnak segítve ezzel.

Az épület bővítését, energetikai korszerűsítését és
felújítását magában foglaló munka november elejére készült el, a terv szerint. A felújítás során több belső és külső
nyílászáró megújult, felújították a villamos- és fűtésrendszert, szigetelték a külső homlokzatot és a tetőfödémet is.
Új formát kapott a parkoló és az épület külseje is modernebb lett. Akadálymentessé vált az épület, a gyerekek pedig kül- és beltéri játékokat is kapnak. Az elkészült munkát a városvezetés már az új intézményvezetővel együtt
nézhette meg: Németh Tímea az önkormányzat által kiírt

Rendőri felhívás az időseknek
Unokázó csalók, házalók, közlekedési veszélyek - A
helyi rendőrség és a mosonmagyaróvári rendőrkapitányság munkatársai tartottak előadást a Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület november eleji összejövetelén, amelynek témája az időseket fenyegető veszélyek
megelőzése volt. Jánossomorja bűnügyi helyzete sokat
javult az elmúlt években, tavaly a felére csökkent a bűncselekmények száma. Ez nemcsak a pandémiának, hanem a helyi köztéri kamerarendszernek is nagyban köszönhető. Az idősek ellen elkövetett bűncselekmények
intenzitása is csökkent az elmúlt években, de minden
évben akad több példa is környékünkön, akár unokázó,
akár házalásos csalásokra. Ezért is érdemes figyelnie az

időseknek, főleg az ünnepek időszakában. Fontos tanács például, hogy ha az unoka, vagy az ő nevében
annak barátai segítségként pénzt kérnek telefonon, ne
dőljenek be, mindig ellenőrizzék le a családnál a helyzetet. A becsengető házalóknak pedig el kell mondani,
hogy nem egyedül vannak otthon, bent van a gyermek, az unoka. Alkalmi lopások is előfordulhatnak a tél
közeledtével, amiket körültekintéssel, értékeinkre való
ügyeléssel meg tudunk előzni. A rendőrség a város
közlekedési veszélyeiről is beszélt, hiszen az Ausztriába irányuló, megnövekedett forgalom reggel és este is
már sötétben zajlik, ezért érdemes óvatosabbnak lenni
az utakon, főleg az időseknek.
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A forradalomra és a menekülőkre is emlékeztünk
Jánossomorja elválaszthatatlan az 1956os forradalom és szabadságharc emlékétől. Már a
forradalom első napjaiban példaértékűen a békés
átmenetre készültek a településen, temették és
gyógyították a mosonmagyaróvári sortűz helyi áldozatait, és segítették a településen át menekülő
ezreket. A Jánossomorjáról a határ felé induló út
mellett áll a Menekülők Kopjafája, amely a forradalom végnapjaiban erre menekülő több ezer embernek állít emléket.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján, a Menekülők Kopjafájánál tartott ünnepségen Dr. Nagy István agrárminiszter, országgyűlési
képviselő mondott beszédet, megidézve a hely múltját, az egykor erre menekülők emlékét is. Elmondta,
az ehhez az emlékhelyhez visszatérő egykori emigránsok, a tragédiákat itt átélő helyiek felé is felelősséggel tartozunk azzal, hogy méltón emlékezünk
ezen a helyen.
Lőrincz György polgármester azt emelte ki, hogy a
mai Jánossomorját alkotó korábbi két településen,
Mosonszentjánoson és Pusztasomorján már a budapesti történések után azonnal megindult a békés
átmenet előkészítése, vértelenül. „A remény 13 napja
alatt itt is megtettek mindent az emberek, hogy egy
demokratikus Magyarország épülhessen fel. A forradalom leverését követően a megtorlásnak sokan
áldozatul estek, volt, aki bele is halt a verésekbe, de
sokakat évekig megfigyeltek. Az ő áldozatuk is kötelez minket, a mai Jánossomorján élőket.”

A szabadságharc leverésének gyásznapján, az orosz
csapatok bevonulásának 65. évfordulóján a temetőkben emlékezett Jánossomorja. Hagyományosan a helyi
Társaskör Egyesület invitálta közös gyertyagyújtásra,
koszorúzásra a tagokat és a lakókat. Lőrincz György
polgármester, társasköri tag emlékezett a síroknál az
áldozatokra, mártírokra. Az emlékezés első állomása
Kelemen Rezső pusztasomorjai sírja volt, aki a mosonmagyaróvári sortűz egyik halálos áldozata. Az október
26-i tüntetést a határőr laktanyából sortűz és gránátok
fogadták, ahol még több, a mai Jánossomorjáról származó fiatal is megsérült. A szentjánosi temetőkert sírjánál is gyújtottak gyertyákat. Író László kiskatonatként
esett el Budapesten, miután egysége a betörő oroszokkal vette fel a harcot. De itt emlékeztek az azóta
már a mosonmagyaróvári temetőben nyugvó Szalai
Imrére is, aki szentjánosi egyetemistaként egy lakásbelövés áldozata lett.
Másnap este a Tarcsai utcai Menekülők Kopjafájánál emlékezett a bécsi „Europa” Club, a várossal
közösen. A főként ’56-os bécsi emigrációt tömörítő
magyar kulturális egyesület épp tízéves kezdeményezésére állították a kopjafát. A tisztelgőket Lőrincz
György polgármester köszöntötte, méltatva a helyi
emlékezésben betöltött szerepüket. A klub vezetője,
a Pusztasomorjáról menekült Smuk András egy könyv
megjelenéséről is beszámolt a közönségnek. ’56-ban
az itt menekülők közül több ezren kaptak segítséget
egy akkori majorságban, a mai Hansaghofban (Ausztria), ahol az intéző és családja mentették, gondozták a
menekülőket. A jegyzeteiket és a menekülők névsorát
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2021. IV. negyedév

klub vezetősége és tagjai versekkel, beszéddel hívták
fel a figyelmet az emlékmű által betöltött szerepre az
emigránsok emlékezésében.

Kiemelt cél az út- és járdaépítés
Két utcát, az elkészült Széchenyi és Hársfa
utcákat is átadhatta november végén a város, hangsúlyozva az út- és járdaépítési programra fordított
nagy figyelmet és eltökéltséget. De szilárd burkolatú
út épült Hanságligeten, az Alkotás utcában is.
Lőrincz György polgármester a kivitelezővel és a városüzemeltetővel adhatta át a két új szakaszt, a Hárfa utcába várva a lakókat, itt működő vállalkozásokat
egy kis ünneplésre: -„Fontos a közös ünneplés, főként
akkor, ha egy utca felújítását ünnepelhetik közösen a
lakók és az ott működő vállalkozások, illetve az önkormányzat. Büszke voltam, hogy minden nehézség ellenére elkészült a munka és átvághattuk a nemzeti színű
szalagokat.”
A Hársfa utca több cég telephelyét is összeköti a belterületi főúttal, leromlott állapota miatt pedig fontos

volt a felújítása. Most erősebb és tartósabb is lett, több
mint 600 méteren. A Széchenyi utcában is süllyesztett
szegéllyel épült új úttest a lakók nagy örömére. Az útépítés és útfelújítás a városvezetés kiemelt célja, hangsúlyozta a polgármester: „Az előző ciklusban, 24 utcában közel 6 km-t újítottunk meg 240 millió forintból. A
mostani, 2020-22-es időszakban 19 utca a terv, amiből
11 kavicsos, murvás úttest helyett teljesen új útpálya
építése, összesen több mint 4 km-en. De ezzel az idei
útépítések még nem fejeződtek be. December elejére
elkészül a hanságligeti Alkotás utca új aszfaltburkolata, és reményeink szerint idén még a Vásártér utca két
szakaszán is elindulhatnak a munkagépek. Jövőre pedig folytatódik az útfelújítási és -építési programunk.”
Az ősszel megemelte a város járda- illetve útépítésekre
és felújításokra fordított keretét az önkormányzat. Az
útépítések idei városi forrása addig is már kiemelkedő
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mértéken, 144 millió forinton állt és kilenc utcát érintett. Ám újabb 28 milliós átcsoportosítással még idén
biztossá vált két szakasz, a Vásártér utca ipari és lakóövezeti része egyaránt. Ráadásul, bár évek óta jórészt
saját, önkormányzati forrásokból épülnek az utak a kisvárosban, jövőre két, akár százmilliós nagyságrendű,
állami és Uniós pályázat is sikerrel kecsegtet.
A járdaépítési programban ősszel a mosonszentpéteri
Liget köz közel 100 négyzetméteres szakaszát építették
újra a szakemberek. Ezt követte a szomszédos Liget utca
teljes bal oldali járdája, ahol november végével kezdték a
munkát. Idén még megújul a Felsőlókert utca Féltoronyi
és Béke utcák közötti része, és az Árpád utca egyes részei.
Hanságligeten két utca járdáján végeznek felújításokat.

Az Újerdő utcában eddig nem volt gyalogút, sokszor
alakult ki veszélyes helyzet. Ennek vette elejét ősszel
a város. Másodszor emelte meg a képviselőtestület
a város járdaépítési programjának idei keretét, most
19 millió forinttal, így összesen közel 60 millió forint
szolgálja ezt a célt. Az emelést az tette lehetővé, hogy
a város nemrég állami pályázati forrást nyert az Erdősor utca már saját forrásból elindult útépítésére, így
fontos további célokra tudott forrást felszabadítani,
amelyet most a járdákra csoportosított át. Az Újerdő
utca most megépült járdájával a 86-os úttól a vasúti
átjáróig lehet majd sétálni. A vasúti átjárón jövőre tervezi átvinni a gyalogjárdát a város, a vasúttársasággal
együttműködve, ez azonban komolyabb tervezést és
forrást is igényel.

Városi támogatással szépül a templom

Véget ért a szentjánosi templom felújításának második
szakasza. Az oldalsó külső burkolat elkészítése mellett
a munka mostani üteméhez kapcsolódott a falak víztelenítésének megújítása is, amit egy vízelvezető járda
kialakítása követett a templom falai körül. Utóbbit a
templom víztelenítését végző cég kivitelezte, ingyenesen, megújítva az eddigi módszert. A templom tatarozása három éve indult. Akkor a már veszélyessé vált

torony és az épület homlokzata újult meg. A második
évben az épület oldalai kaptak új külső burkolatot, de
hátra van még az épület hátuljának tatarozása. Ezt jövőre, de legkésőbb két éven belül szeretné elkészíteni
a plébánia. Az eddigi munkák állami pályázati, püspökségi és önkormányzati támogatásból valósultak meg.
Közel 40 milliót költhettek a templomfelújításra eddig,
a még hátra lévő munkák pedig 15-20 millió forintra
rúghatnak a becslések szerint. Ehhez szintén pályázati
forrásokat és támogatásokat remél az egyházközség,
amely köszönetet mondott az eddigi segítségért az
államnak és a püspökségnek, a felelős kivitelezőknek,
de kiemelten Jánossomorja önkormányzatának, amiért
szívügyeként kezelte a támogatást. Ugyanígy hálásan
köszönik Pálvölgyi Zsolt helyi festőnek, hogy megújította a templom külső feliratait.
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Ősszel is munkában a képviselőtestület
Nem emel adót és nem vezet be új adónemet Jánossomorja jövőre. Ez a kérdés novemberben került a képviselőtestület elé, a szabályok szerint ilyenkor dönthetnek erről az önkormányzatok.
Lőrincz György polgármester hangsúlyozta, idén
sem éltek ezzel a lehetőséggel, különös tekintettel
a pandémia mindenkit érintő nehézségeire.
Eltökélt a képviselő-testület abban is, hogy a városüzemeltető szervezetnek új telephely létesítésre van
szüksége, olyanra, amely megfelelő a korszerű város-

üzemeltetési feladatok számára. A jelenlegi műhelyek
felszabadításával a központi iskola hasznára is fontos
területek nyílnának meg. A költséges beruházás anyagi hátteréről és ütemezéséről azonban egyelőre még
nem döntöttek. A képviselő-testület jutalommal egészítette ki a polgármester díjazását, amely törvényileg
hat éve változatlan, és a testület egyhangú kijelentése
alapján méltatlanul alacsony a feladathoz és az elvégzett munkához.
A polgármester és Bella Zsolt alpolgármester
egyaránt az áramszolgáltató városunkban év végén
végzett karbantartási munkáinak módja ellen emelt
szót, ami a testületi ülésen is téma volt. Az év végi határidejű oszlopcserék egy fejlesztési munka velejárói,
ám a téli időszakban nagy nehézséget okoz, hogy hetekig, több utcában is hosszabb áramszünettel kellett
megbirkózni a lakóknak, intézményeknek, fogalmazott
Bella Zsolt. Lőrincz György korábban szóban jelezte a
város fenntartásait a szolgáltató illetékeseinek, de december elején írásban is nyomatékosította ezt, remélve,
hogy nagyobb tekintettel lesz a lakókra a kivitelező.

Felére csökkenő bűncselekmények
Kiderült: a bűncselekmények száma a felére
csökkent az elmúlt évben Jánossomorján, és minden
bűncselekményfajtánál jelentős mérséklődés mutatkozik. Ez részben a covid korlátozásainak hatása, de jó
szolgálatot tesz a kamerarendszer is, amely az illegális
szemétlerakás, az embercsempészek, balesetek, elkóborolt kutyák, vagy jogsértő köztéri cselekmények terén is segített az elmúlt évben. Ennek bővítése közös
cél, amire a szintén beszámoló polgárőrség is felhívta a
figyelmet.

Októberben fontos beszámolókat hallgathatott meg a képviselő-testület. Erős a város közbiztonsága – erről a rendőrség számolt be a testületnek. Szabó Jenő kapitányságvezető és Gellén
Sándor ügyvivő őrsparancsnok köszönetet mondott azért a támogatásért, amit nyújt a város.

Elhangzott, közös cél egy vagy két fix traffipax-állás kiépítése a városban, amire a jövő évben már
esély is mutatkozik. A 86-so főút kamionellenőrzései
során pedig újra kiderült, zömük jogszerűen megy erre,
ugyanakkor csak Jánossomorját napi 300 kamion célozza meg. Kevés, de van szabályszegő külföldi kamion,
ám a jogszabály szerinti, közel 30 ezres bírság nem kellő hatású.
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Egy év a depónia jegyében
A szintén beszámoló Szilágyi János, a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi kirendeltség
vezetője szerint az elmúlt évük a depónia tüzeinek
jegyében telt.
Több nagyobb tűzeset is volt, sőt, nyár óta a tűzoltók
állandó ügyeletet látnak el a depótesten. A tűzoltók
most bizakodnak a jövő évi stabilizálásban, hiszen a
helyzet a gázelvezetés újraindításával és a földtakarással javul, de nagyon lassan.

Beszámoló a tavalyi évről
Az októberi ülés után következő közmeghallgatás az elmúlt évek legcsendesebbje volt, hiszen hiába jelent meg a testület, a hivatal és a városüzemeltető
képviselője, nem kapott senki kérdést, mert nem volt
kitől. Lőrincz György polgármester ugyanakkor beszá-

molt a város tavalyi évéről, és a főbb beruházási, felújítási eredményekről. Elhangzott, tavaly 2 milliárd 171
milliós volt a költségvetés kerete. Ennek közel fele saját
adóbevétel, az állami támogatás pedig alig 12 százalék.
Az iparűzési adó 877 millió forint volt.

Tartalomhoz a forma

Folytatódott a pusztasomorjai Sós Antal Közösségi Ház felújítása. A novembertől december
közepéig tartó szakaszban a belső udvari homlokzat és a szomszédos ház felöli oromfal újul meg.

Erre közel 7 millió forintot fordíthat az önkormányzat saját forrásból, 5 millió forintot pedig
Leader pályázati támogatás segítségével. Az elmúlt időszakban a födém megerősítését és az utcai
homlokzat felújítását végezte el a város, megőrizve
az épület jellegét, amely egykor a helyi Prikler-féle
vendéglőnek is otthont adva volt a településrész
közösségi színtere.
A munkakezdés kapcsán a városvezetés is
hangsúlyozta, fontos a közösségi ház felújítása, hiszen a lakóknak, civileknek is az: számos baráti, családi
program; városi vagy civil rendezvény színhelye volt az
elmúlt években a Sós Antal Közösségi Ház.

Új járda a parkolókhoz
Tovább folytatódott az Egészségház melletti
park átalakítása. Az intézmény parkolóját tavaly bő-

vítették, hogy enyhítsék a rendelő előtti zsúfoltságot.
Ebben az évben az új parkolóhoz vezető járda készül el,
hogy a betegek biztonságosabban közelíthessék meg
az épületet. Ezt megelőzően két kandelábert is felállítottak az új parkolók megvilágítására, az Egészségház előtti lámpatesteket pedig LED lámpákra cserélte
a városüzemeltető. Jövőre is folytatja az átalakításokat
a város. A ciklus végéig a park teljes rekonstrukciója
megvalósul, a főutca felé vezető gyalogúttal együtt.
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Közelebb a kerékpárút

Újabb tárgyalások zajlottak a Jánossomorja –
Mosonmagyaróvár közötti kerékpárút megvalósításáról október elején, amin Jánossomorja Város Önkor-

mányzata is részt vett. A megyei önkormányzat és az
állami közútkezelő vezette megbeszélésen az érintett
települések polgármesterei, képviselői egyeztettek a
kerékpárút egyes kérdéseiről és a nyomvonal terveiről.
A következő megbeszélések már az egyes érintett közműszolgáltatókat is bevonva folytatódhatnak. A cél az,
hogy év végére elkészüljenek az engedélyes és kiviteli
tervek. Az elképzelések szerint a kerékpárút több mint
két és fél méter széles, az úttesttől teljesen elkülönülő
útpályaként épülne meg, amely javarészt a 86-os főút
déli oldalán futna, és a vasútállomásnál érkezne be
Mosonmagyaróvárra.

Új zebra segít
Befejeződött az új gyalogátkelő építése a
Szent István utcán, a hanságfalvi csomópontnál. A
zebrával az itt fekvő pihenőpark biztonságosabb
megközelíthetősége és a buszmegálló gyalogosforgalmának védelme volt a legfőbb cél. Az építkezés a

város gyalogátkelő építési programjába illeszkedik.
Ennek keretében az elmúlt években a Rákóczi utcán,
illetve a pusztasomorjai templom mögött is új zebrát
létesítettek. Mindegyik saját, önkormányzati forrásból valósult meg.

Bográcsozó várja a lakókat
Két helyi játszótéren is bográcsozó-grillező
helyeket állított fel az önkormányzat az ősszel. Ezzel

teret adva a baráti társaságok, családok összejöveteleinek a város szép parkjaiban, a játszóterek közelében – már a tavaszi szezontól. A szentpéteri és
a pusztasomorjai gödörben felállított padok mellé
grillező és bográcsozó eszközök is kölcsönözhetők
a városüzemeltetőtől, meghatározott szabályok szerint, amikről a helyszínen, vagy a városüzemeltetőtől
tájékozódhatnak a lakók. A város célja, hogy a két
népszerű, látogatott szabadidőpark egyre tágabb teret engedjen a lakók kikapcsolódásának, összejövetelének, és igazi közösségi térként több korosztályt
és szabadidős célt szolgálhasson.
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Virágos, szép közterület
A lakók és a város közösen díszíti virágokkal Jánossomorját. Ennek eredményeként közel hetven, szép
portát gondozó családot díjazhatott októberben a városvezetés és a városüzemeltető a Szép Közterületért
Díjjal. A város elismerő okleveleit a művelődési házban
tartott Tökfesztiválon adta át a kertbarát házigazdáknak a polgármester és a városüzemeltető. A tavasszal
indított virágosztáshoz csatlakozott helyi polgárok értéket teremtve használták fel és egészítették ki a ka-

pott növényeket, de többen voltak, akik nem vettek
részt ugyan a programban, de mégis elismerésre méltó
módon tették széppé, üdévé a házuk előtti közterületet, utcai ablakaikat. A munka azonban ezzel nem ért
véget: ősszel közel négyezer tő virág került ki a város
köztéri ágyásaiba, virágtartóiba. Mindegyik tavasszal
és nyáron gondozott virágágyást, köztéri virágtartót
új díszbe öltöztette az őszi napokra a város, beleértve
Hanságligetet is.

Fitnesz park Szentpéterre
Ősz végén elkezdődött az újabb szabadtéri fitnesz park építése Jánossomorján, a városi sporttelepen. A park 175 négyzetméteres területen 17 különböző fintesz-eszközt foglal magában. Világítást és külön
bejáratot is kap, hogy a nap 24 órájában bárki hasz-

nálhassa. De az eszközök nemcsak a lakók és a sportolók edzéseihez lehet hasznos, délelőttönként a közeli
Klafszky-tagiskola testnevelés óráiban is nagy segítség
lehet. A park teljes költségét az Emberi Erőforrások Minisztériumának célzott pályázatán nyerte meg a város.  
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közérdekű
ELÉRHETŐSÉGEK
Városháza (96) 565-240;
hivatal@janossomorja.hu

Orvosi ügyelet
Az aktuális járványügyi szabályok betartásával!
Jánossomorja, Dr. Dicsőfi Endre utca 2.
96/226-038, 06/30 657 5717

Kormányablak (96) 565 955
Rendőrőrs (30) 339 8841
Polgárőrség (30) 266 8661
Orvosi ügyelet (96) 226 038, (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!

VÜMESZ
(Fördős Tamás településgondnok)
(30) 933 4292
ÜGYFÉLFOGADÁSOK A VÁROSHÁZÁN
9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.

Jánossomorja Televízió / JTV Képújság
Balassi Bálint Művelődési Ház, Óvári u. 1.
www.jtv.hu
jtv@jtv.hu / hirdetes@jtv.hu

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal
Tel: 96/565-240
Fax: 96/226-145
hivatal@janossomorja.hu

Hulladékudvar
Jánossomorja, Fehérkereszt utca
Telefon: +36/30-722-8250

Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet
Tel: 96/565-240
vumesz@janossomorja.hu

A hulladékudvar és a városi Zöld Pont
december 11-től január 31-ig zárva tart.
Kedd: 10:00-16:00 • Péntek: 8:00-16:00
Szombat: 8:00-14:00

Kormányablak Jánossomorja
Tel: 96/795-343 / 96/795-268
Központ: 1818 / (külföldről: +36 1 550 1858)
www.magyarorszag.hu

Közvilágítási hiba bejelentése (80) 533 533
Gázszolgáltatási hiba bejelentése (80) 440 141
Lakossági áramszolgáltatási hiba bejelentése:
Észak-dunántúli régió - 06-80-533-533
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