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BölcsŐde

Március	 elsejétől	 kitárhatta	 ka-
puit	 az	 új	 bölcsődei	 csoport	
Jánossomorján,	 így	 14	 picivel	
többet	 fogadhat	 a	 Kék	 Bagoly	
Bölcsőde.

...	folytatás	a	2.	oldalon.		

BrIngapark

Egy	 bringapálya	 kialakításával	
átalakul	és	fi	atalodik	a	Lókert.	A	
teljes	 pályaépítés	 30	 millió	 fo-
rintba	kerül,	amelynek	fele	saját,	
fele	pedig	pályázati	forrás.		

...	folytatás	a	7.	oldalon.		

97 mIllIó

97	 milliós	 állami	 támogatást	
nyert	 az	 idei	 útfelújításokra	 Já-
nossomorja.	 Egy	 összegben	 ek-
kora	forrást	még	soha	nem	nyer-
tünk	építésére	és	felújítására.

...	folytatás	a	4.	oldalon.		

Kiadványunk újrahasznosított papírra készült.

Illusztráció



- 2 -

jánossomorja város önkormányzatának negyedéves hírlevele 2022. I. negyedév

márcIus 15.
 Együtt emlékezett Jánossomorja az 1848-
1849-es forradalom és szabadságharc nemzeti ün-
nepén, március 15-én, a mosonszentpéteri Szabad-
ság Emlékoszlopnál. A versekkel, dalokkal átszőtt 
műsor mellett a tisztelet koszorúit is elhelyezték a 
pártok és a város civil szervezetei, valamint János-
somorja Város Önkormányzata egyaránt. 

	 Két	év	felemás	emlékezés	után	most	újra	közös,	
szabadtéri	ünnepet	szervezett	a	város.	A	Moson-SZÉL	
Boloct	társulat	szavalata	és	dala,	illetve	Wittmann	Elek-
né	szavalata	után	a	város	és	több	helyi	civil	szervezet	
helyezte	el	a	koszorúit	a	kopjafa	előtt.	Az	ünnepségen	
a	fúvószenekar	és	a	helyi	önkéntes	tűzoltóság	is	közre-
működött.

megnyItott a BölcsŐde
 Március elsejétől kitárhatta kapuit az új böl-
csődei csoport Jánossomorján, így 14 picivel töb-
bet fogadhat az intézmény.

	 Az	 elmúlt	 év	 egyik	 legfontosabb	 városi	 pro-
jektjét,	a	Kék	Bagoly	Bölcsőde	 felújítását	és	bővítését	
nemrég	fejezte	be	a	város.	Bár	a	hivatalos	átadó	már-
cius	végén	lesz,	ám	az	intézmény	már	fogadja	a	gyer-
mekeket,	hogy	ezzel	segítse	a	családokat.	Összesen	47	
kisgyerek	jár	így	a	bölcsődébe,	immár	négy	csoportba.	
A	14	új	bölcsist	elosztották	a	vegyes	csoportok	között.	
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A	beruházás	összesen	115	millió	 forintba	került,	ami-
ből	70	millió	forint	pályázati	forrás	volt,	45	millió	pedig	
Jánossomorja	 hozzájárulása.	 Ez	 magában	 foglalta	 az	
épület	bővítését,	teljeskörű	energetikai	korszerűsítését.	
Nyílászárókat	 cseréltek,	 felújították	 a	 villamos-	 és	 fű-
tésrendszert,	szigetelték	a	külső	homlokzatot	és	a	tető-
födémet	is.	Új	formát	kapott	a	parkoló,	és	az	épületkülső	
is	modernebb	 lett.	Akadálymentessé	vált	az	épület,	a	
gyerekek	 pedig	 kül-	 és	 beltéri	 játékokat	 is	 kaptak.	 A	

modern	csoportszoba	mellett	kiszolgáló	helyiség,	mo-
sókonyha,	és	a	főzőkonyha	számára	új	szárazárú-raktár	
épült.	De	a	bölcsőde	megújulása	teljesebb	lesz,	hiszen	
az	udvar	is	több	elemében	megújul,	terasztetőket	cse-
rélnek,	kerítéseket	újítanak	fel.	Az	intézmény	munkaerő-
bővítési	gondjai	is	megoldódtak,	pedig	országosan	is	ke-
vés	a	szakember.	Két	korábbi	helyi	dajka	továbbképezte	
magát	kisgyermek-nevelővé	a	felújítás	előtt,	így	két	daj-
kát	kellett	csak	felvennie	az	intézménynek.	

 Teljessé vált Jánossomorján a fiatalok lakóhá-
za, vagyis a fecskeház felújítása, így a lakhatás már je-
lentősen kevesebb rezsiköltséget jelent az ott lakó fia-
tal pároknak. Az 1998-ban épült 4 lakásból álló házsor 
már a kezdetektől azt a célt szolgálja, hogy segítse a 
helyi fiatal párokat az elindulásban. A lakásokra a mai 
napig pályáznia kell a helyi kötődésű fiataloknak, és 
a rezsiköltséget és egy minimális, havi 5000 forintos 
lakbért kell megfizetni az előtakarékosság mellett. 

	 A	pár	közösen	vállalt	előtakarékossága	legalább	
a	mindenkori	bruttó	minimálbér	kell,	hogy	legyen.	En-
nek	fejében	legfeljebb	öt	évig,	pályázat	útján	kaphatják	
meg	a	lakhatási	jogot	az	önkormányzattól,	az	átlagos	
bent	töltött	idő	azonban	három	év.	Kiköltözés	után	az	
előtakarékosság	teljes	összege	a	fiataloké	lesz.	
Bella	 Sándor,	 a	 városüzemeltető	 vezetője	 elmondta:	
a	 rezsiköltség	 az	 idők	 során	elavult	 szigetelés	 és	be-

rendezések	 miatt	 egyre	 nagyobb	 költséget	 jelentett,	
ezért	 több	 éves	 programban	 teljes	 felújításba	 fogott	
az	önkormányzat.	Szigetelték	a	födémet,	felújították	a	
teljes	fűtési	és	vízellátási	rendszert.	Tavaly	már	a	külső	
rekonstrukcióhoz	érkeztek,	nyílászárók,	homlokzati	hő-
szigetelés	is	zajlott,	így	teljessé	vált	az	energetikai	meg-
újulás,	és	ennek	köszönhetően	 jelentősen	csökkentek	
a	rezsiköltségek.	Most	a	lakók	kérésére	teraszfedő	ár-
nyékolókat	épít	a	városüzemeltető,	közösen	a	lakókkal	
és	családtagokkal,	akik	jelentős	segítséget	nyújtottak	a	
munkákban.	Ez	a	folyamat	is	a	végéhez	közeledik.	

	 A	 2017	 óta	 tartó	 felújítási	 munkák	 összesen	
húszmillió	 forintos	 nagyságrendre	 tehetők.	A	 fiatalok	
lakóháza	1998-óta	már	50	helyi	fiatalnak	nyújtott	se-
gítséget.	Az	önkormányzat	ugyanakkor	szeretne	újabb	
bérlakásokat	is	építeni,	amire	azonban	önállóan	kevés	
a	forrása,	így	pályázati	segítséget	szorgalmazott,	töb-
bek	között	a	kisvárosokat	segítő	állami	program	kere-
tében	–	amelynek	megvalósítása	a	járványhelyzet	miatt	
sajnos	 lelassult.	A	város	a	helyi	szakemberek	megtar-
tása,	 ide	 vonzása	 érdekében	 is	 erre	 a	 lépésre	 készül.	
Ugyanakkor	 a	 helyi	 fiatalok	 kedvezményes	 telekvá-
sárlási	 programja	 is	 sikeres,	 közel	 húsz	 helyi	 fiatal	 és	
családja	tudott	építkezni	jelentős	kedvezményekkel	az	
elmúlt	évben	Jánossomorján.

megújult a fIatalok lakóháza - eddIg már 50 fIatalnak nyújtott segítséget
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 97 milliós állami támogatást nyert az idei 
útfelújításokra Jánossomorja. Az összeg várostör-
téneti jelentőségű: Egy összegben ekkora forrást 
még soha nem nyertünk belterületi önkormányzati 
utak építésére és felújítására. Ez majdnem az útépí-
tési és felújítási program 2022-re tervezett teljes 
forrásigénye.  

	 A	 kormány	 két	 éve	 a	 Magyar	 Falu	 program	
mintájára	az	5	és	25	ezer	lakos	közötti	kisvárosok	szá-
mára	 is	 szeretett	volna	hasonló	 támogatási	 rendszert	
életre	hívni.	Az	ekkora	méretű	települések	ugyanis	sok	
pályázatból	kiestek	eddig,	 vagy	nem	elég	nagy,	 vagy	
nem	elég	alacsony	lélekszámúak	a	kritériumokhoz.	Az	
előkészületek	során	egy	kisvárosokat	összefogó	mun-
kacsoport	 is	megalakult,	hogy	segítsen	meghatározni	
a	fontos	támogatási	területeket.	Ebben	akkor	Jánosso-
morja	 is	 részt	vett,	az	egyeztetéseken	Lőrincz	György	
polgármester	képviselte	városunk	érdekeit,	céljait.	Saj-
nos	ezt	a	folyamatot	félbeszakította	a	pandémia.	A	kor-
mány	azonban	úgy	gondolta,	hogy	a	csoport	által	már	
megnevezett	fejlesztési	területeken	támogatja	a	kisvá-
rosokat.	Így	a	program	keretét	pályázható	kormányzati	
támogatásként	tette	elérhetővé	a	települések	számára,	

figyelembe	véve	azt,	hogy	ki	milyen	fejlesztési	célokat	
szeretett	volna	megvalósítani.	

	 Jánossomorja	a	belterületi	utak	felújítását	jelöl-
te	meg	fontos	céljaként,	mivel	a	lakosság	számra	is	ez	
az	egyik	legfontosabb	fejlesztendő	terület.	Ennek	érde-
kében	az	önkormányzat	évek	óta	kidolgozott	útépítési	
és	 -felújítási	 program	 szerint	 dolgozik,	 zömmel	 saját	
forrásból.	Az	előző	ciklusban	24	utcában	közel	6	km-t	
újítottunk	meg	240	millió	 forintból.	A	mostaniban	19	
utca	a	 terv,	amiből	11	 jelenleg	még	kavicsos,	murvás	
úttest	helyett	teljesen	új	szilárd	burkolatú	útpálya	épí-
tése,	összesen	több	mint	4	km-en.	A	terv	félúton	már	
teljesült,	legutóbb	december	végén	készült	el	két	utca.	
2021-ben	5	utcában	felújítás,	kettőben	pedig	útépítés	
valósult	meg	összesen	2,5	km	hosszban.
A	kormányzati	támogatás	Jánossomorján	kicsivel	több	
mint	97	millió	forintos	forrást	jelent,	amit	2022-ben	kell	
felhasználni	belterületi	utak	már	tervekkel	rendelkező	
építésére,	 felújítására.	 Ebből	 a	 Legelő	 és	 Domb	 utca	
felújítása,	illetve	a	Sarok	köz	és	Kereszt	utca	útépítése	
valósulhat	meg.	

Lőrincz	György	polgármester	elmondta:	A	város	évek	
óta	jelentős	saját	forrást	fordít	a	fejlesztésekre,	kivált	a	
helyi	polgárok	számára	is	fontos	területeken.	„Nagyon	
örömteli	ez	a	mostani,	kiemelkedő	mértékű	támogatás,	
mert	jelzi,	hogy	a	kormány	a	járvány	nehézségei	ellené-
re	is	felkarolja	a	kisvárosokat	is,	amelyek	eddig	sajnos	
sok	 forrásról	 lemaradtak.	 Jánossomorja	 a	maga	6100	
lakosával	 több	pályázatból	maradt	ki,	amelyek	általá-
ban	5000	fő	alatti	településekre	íródtak.	Bízunk	abban	
is,	 hogy	 a	 kisvárosokat	 segítő	 program	 végül	 kitelje-
sedhet	a	járvány	legyőzésével!”	

97 mIllIós útfelújításI támogatás

 Lőrincz György polgármester értékelése a 
költségvetés elfogadásáról.
 Első	 rendes	 idei	 ülésünk	 februárban	 mindjárt	
kijelölte	a	város	idei	évének	körvonalait:	elfogadtuk	a	
város	éves	költségvetését,	amely	felelős	és	biztos	ala-
pokon	 nyugszik,	 ugyanakkor	 előremutató	 gazdálko-
dást,	fejlődő	Jánossomorját	vetít	elénk	2022-ben	is.

	 Az	önkormányzat	legfontosabb	napirendi	pont-
ja	az	éves	költségvetés,	ami	általában	februárban	kerül	
a	testület	elé	-	ahogy	most	is.	Számomra	a	gazdasági	
stabilitás	és	a	fenntartható	fejlődés	a	két	legfontosabb	
szempont,	és	úgy	érzem,	ezt	 idén	 is	sikerül	biztosíta-
nunk	Jánossomorjának.	
A	kiadási	és	bevételi	főösszeg	közel	2,4	milliárd	forint.	

fejlŐdést BIztosító költségvetés, felelŐs munka

Archív
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A	fejlesztések	és	beruházások	terén	pedig	erősíthettük	
kiemelt	programjainkat,	mint	az	út-	és	járdaépítést.	Az	
útjainkra	 kormánytámogatást	 is	 elnyerve	 118,5	millió	
Ft-ot	 biztosan	 fordíthatunk	 erre	 a	 célra,	 de	 további	
pályázati	 támogatásokat	 remélünk	az	 év	 folyamán.	A	
járdákra	ugyancsak	magas	keretet,	45	millió	Ft-ot	kü-
lönítettünk	el.	 Ezzel	 idén	megvalósulhat	 a	Szabadság	
utca	páratlan	oldali	 járdájának	 rekonstrukciója,	 ami	 a	
lakók	nagy	igénye	volt,	és	amely	a	városközpont	pati-
nája	számára	 is	kiemelkedően	fontos.	Folytatjuk	a	fá-
sítási,	parkosítási	és	játszótér-fejlesztési	programunkat	
is,	 hiszen	 mindegyik	 program	 fontos	 befektetés	 egy	
egészségesebb,	fiatalosabb	Jánossomorjáért.

	 Köszönöm	 minden	 aktív	 képviselő-testületi	
tagnak,	hivatali	kollégának,	hogy	áldozatos	és	 felelős	
munkájuknak	hála	mindenre	kiterjedő,	alapos	anyagot	
készítettünk	el!

	 A	civil	szervezetek	a	városi	élet	motorjai,	ezért	
Jánossomorja	évek	óta	kiemelten	támogatja	az	önkor-
mányzati	 forrásra	pályázó	szervezeteket:	 lakosságará-
nyosan	az	egyik	legtöbb	forrást	juttatjuk	nekik	megyei	
szinten.	 Idén	 ráadásul	 megemelhettük	 ezt	 a	 forrást,	
23-ról	26	millióra,	amire	március	21-ig	nyújthatók	be	a	
pályázatok.	Tesszük	ezt	azért	is,	hogy	a	pandémia	után	

majd	 gyorsabban	 kapjon	 új	 lendületet	 a	 civil	 városi	
élet.	Ugyanakkor	más	pályázati	lehetőségekre	is	felhív-
tuk	a	civilek	figyelmét,	hiszen	 számos	állami	 forrás	 is	
elérhető	a	számukra.

	 Szabályoztuk	 a	 gyűléseink	 ülésrendjét:	 a	 vá-
lasztott	önkormányzati	 képviselők	mellett	 kijelöltük	a	
meghívottak,	vendégek	helyeit.	A	vendégek	hozzászó-
lását	 pedig	 érintettségük	 mértéke	 szerint	 szabályoz-
tuk.	Mindezt	azért,	hogy	átláthatóbbak	legyenek	és	ne	
nyúljanak	 túlságosan	 hosszúra	 a	 napirendek	 tárgya-
lásai	 -	 amire	 korábban	 volt	 példa,	 és	 ami	 jelentősen	
csökkentheti	a	hatékonyságunkat.

Ezért	is	rendkívül	fontos	a	bizottsági	szinteken	végzett	
előkészítő	munka,	amire	az	ülésen	többször	is	utaltak	
kollégáim,	 kiemelve	 annak	 hasznosságát.	 Mára	 már	
van	példa	arra,	hogy	egy-egy	képviselő	nemcsak	a	sa-
ját	 bizottsága	 ülésén	 vesz	 részt	 aktívan,	 hanem	más	
bizottságokéin	 is,	 hogy	 alaposabban	 ráláthasson	 az	
ügyekre	a	döntést	megelőzően.	Ez	már	az	a	bizottsági	
munka,	amit	már	a	ciklus	elején	 ideálisnak	 tartottam,	
és	aminek	az	egész	városért	felelős	polgármesterként	
nagyon	örülök.	

A	részletes	költségvetés	a	város	honlapján	olvasható.

kIalakult fejlesztésI célok jánossomorján
 Rendkívüli ülésen döntött januárban az 
önkormányzat, hogy az uniós forrású Település-
fejlesztési Operatív Program Plusz most induló új 
pályázati szakaszában milyen célokra nyújt be pá-
lyázatot a város.
Közösségi	terek	kialakítása	és	a	belvárosi	parkolási	hely-

zet	 rendezése	–	 többek	között	ezek	 is	szerepelnek	Já-
nossomorja	fejlesztési	terveiben.	Erről	rendkívüli	ülésen	
döntöttek	 a	 képviselők,	 amikhez	 a	 TOP	Plusz,	 azaz	 az	
uniós	és	hazai	forrású	Településfejlesztési	Operatív
Program	most	induló	új	pályázati	szakaszának	forrásait	
vennénk	igénybe.	A	TOP	forrás	fontos	fejlesztési	elem	a	
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hazai	települések	számára,	Jánossomorja	is	több	sikeres	
pályázati	sikert	tudhatott	magáénak	az	elmúlt	években.
A	döntés	értelmében	az	önkormányzat	pályázik	a	vá-
rosközpontban	található	Millenniumi	Park	felújítására,	
illetve	a	szintén	itt	lévő	városi	uszoda,	illetve	sportcsar-
nok	parkolási	helyzetének	javítására.	Két	közösségi	te-
ret	is	kialakítanának,	az	egyiket	a	városháza	sok	lehető-
séget	rejtő	pincéjében,	a	másikat	a	szentpéteri,	Rákóczi	
utcában	 álló	 egykori	 heidebauer	 házban.	 Pályáznak	
egy	 skate-park	 megvalósítására,	 illetve	 a	 Béke	 utca	
évtizedek	óta	problémás	csapadékvíz-elvezetési	rend-
szerének	felújítására.	 Itt	komoly	eső	után	az	árkokból	
is	kilépve	pincéket	áraszt	el	az	esővíz.	De	a	városháza	
energetikai	korszerűsítése	is	szerepel	a	célok	között.	

lendület a cIvIl életnek

	 Idén	a	 tavalyinál	 több	mint	három	millió	 fo-
rinttal	magasabb	keretösszegű,	26	millió	forintos	pá-
lyázati	keretösszeggel	támogatja	az	önkormányzat	a	

városért	 is	dolgozó	civil	 szervezeteket.	Mint	 ismert,	
Jánossomorja	 évek	 óta	 pályázati	 formában	 támo-
gatja	a	város	számára	 is	értékes	munkát	végző	civil	
szervezetek,	 egyesületek	 éves	 céljait,	 rendezvénye-
it.	 Lőrincz	György	 polgármester	 a	 februári	 testületi	
ülésen	 kiemelte,	 a	 városi	miliő	 fontos	 alkotóelemei	
e	szervezetek,	amelyeknek	a	pandémia	végével	még	
fontosabb	szerep	jut	majd.	

Ezért	 lakosságarányosan	nemcsak	 járási,	de	megyei	
szinten	is	kiemelkedő	Jánossomorja	civileknek	jutta-
tott	éves	támogatása.	E	mellett	szigorú	az	elszámo-
lás	és	a	saját	források	elérésére,	és	más	pályázatokon	
való	indulásra	is	ösztönzik	a	civileket.	

 Decemberi útépítésekkel teljesítette 2021-
es fejlesztési főbb céljait Jánossomorja. Az év utol-
só napjaiban készült el két rég várt útszakasz: Meg-
újult a Vásártér utca két része Mosonszentjánoson, 
és új, szilárd burkolatú út épült Hanságligeten, az 
Alkotás utcában. Mindkettőre régen vártak a lakók, 
és a város minél gyorsabban igyekezett is elkészíte-
ni a munkát. 
	 Ezzel	a	két	utcával	a	város	2021-re	tervezett	fej-
lesztései	 is	 teljesültek	 –	 hangsúlyozta	 Lőrincz	György	
polgármester.	„A	lakosság	számára	a	legfontosabb	te-
rület,	az	utak	és	a	járdák	állapota.	Tavaly	az	utakra	több	
mint	170	millió	forintot	fordíthattunk.	Itt	már	a	máso-

teljesültek a 2021-es városI tervek

Lőrincz	György	polgármester	az	elkészült	Alkotás	utcában

Archív
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dik	 hároméves	 felújítási	 program,	 a	 2021-24	 közöt-
ti	szakasz	közepén	 járunk.	Tartjuk	a	tervezett	ütemet,	
ami	19	utca,	amiből	11	teljesen	új	út	építése	felváltva	a	
kavicsos-murvás	szakaszokat.	Ha	a	gazdasági	környe-
zet	jelentősen	nem	változik,	2024-re	minden	belterületi	
lakott	utca	szilárd	burkolatú	lehet	Jánossomorján.”
 
	 A	járdafelújítás	is	kiemelt	terület:	Tavaly	11	ut-
cában	 sikerült	 dolgozni,	 a	 2020-as	 hossz	 kétszeresét	
felújítva,	 összesen	 60	milliós	 keretből,	 ami	 az	 eddigi	
évek	legnagyobbja.	
A	város	fontos	fejlesztési	célja	volt	2021-ben	az	Idősek	
Klubja	megépítése	és	átadása,	ami	nyárra	sikerült,	kö-
zel	70	milliós,	saját	forrásból.
Ezzel	párhuzamosan	felújította	és	bővítette	az	önkor-

mányzat	 a	 Kék	 Bagoly	 Bölcsődét,	 ami	 idén	 tavasztól	
már	 14	 kisgyerekkel	 többet	 fogadhat,	 segítve	 a	helyi	
családokat.	 Mindez	 közel	 115	 millió	 forintba	 került,	
amiből	70	millió	forint	pályázati,	45	millió	pedig	saját	
forrás	volt.
De	a	várakozáson	felül	végzett	a	telekkialakítási	prog-
ram	is,	20	helyi	fiatal	vásárolhatott	kedvezményes	tel-
kek	és	két	utcával	bővült	a	város.	
Nem	várt	lendületet	kapott	tavaly	a	város	északi	elke-
rülő	útjának	ügye,	amely	kormánycéllá	emelkedett,	és	
három-öt	éven	belül	meg	is	épülhet.			
Teljesült	a	város	zöldítése	 is,	 környezetvédelmi	prog-
rammal,	a	megalakult	Zöld	Jánossomorja	csoporttal	és	
a	fásítással,	amely	csak	idén	900	fával	tette	egészsége-
sebbé	a	várost.

 Fiatalos arculatot ölt az Alsó-Lókert (Legelő 
utca vége) szabadidőpark. Az átalakulás egy brin-
gapálya kialakításával kezdődik, amire egy tavaly 
beadott, és nemrég sikeresen zárult pályázat segít-
ségével jutott az önkormányzat az Aktív Magyar-
ország Program keretében. A teljes pályaépítés 30 
millió forintba kerül, ennek felét nyertük el most, a 
másik felét saját forrásként tesszük hozzá. 

	 A	Legelő	utca	végén	található	zöldfelületen	épí-
tik	ki	a	pályát,	várhatóan	július	végéig.	A	több	mint	200	
méter	hosszú	és	átlagosan	két	méter	széles	aszfaltkö-
rön	emelkedők,	kanyarok,	ívek	várják	az	extrém	sportot	
kedvelő	fiatal	bringásokat,	rollereseket,	görkorisokat	és	
deszkásokat.	A	ring	arra	is	alkalmas	lesz,	hogy	pumpá-
ló	mozgással,	akár	tekerés	nélkül	is	körbe	érjenek	rajta	
az	ügyesebbek.	A	város	további	célja	egy	modern	gör-
deszka	pálya	elkészítése	is,	a	most	készülő	bringaring	
mellé,	erre	a	TOP	Plusz	keretében	nyújtott	be	pályáza-
tot	az	önkormányzat.	De	tervezik	a	leromlott	állapotú	

fedett	pavilon	átalakítását	is,	hogy	az	megfelelő	talál-
kozóhelyet	kínáljon	a	helyi	fiataloknak	–	hangsúlyozta	
Lőrincz	György	polgármester,	bemutatva	a	helyszínt.	A	
pihenőpark	ligetes,	fás	részei	megmaradnak,	így	a	ter-
mészetszeretők	 is	 megfelelő	 kikapcsolódást	 találhat-
nak	majd	itt.

BrIngapálya a lókertBen

  PROFESSZIONÁLIS PUMP-TRACK PÁLYÁK ÉPÍTÉSE 

 pump-track.hu - 4 - 

 

3.2 A RITMUS - „FLOW” 
A ritmus („flow”) definíciója a lágyan ismétlődő oszcilláció. A szinusz hullám írja le ezt egy 
matematikai görbével: 

 
A pump-track egy tökéletes szinusz hullám. 

Illusztráció
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jánossomorjaI cIvIlek a szemét ellen
 Egyre több jánossomorjai baráti társaság, 
család választ magának példaértékű mozgást, sza-
badidős elfoglaltságot mostanában: kiválasztanak 
egy területet a város környékén, és összeszedik az 
ott elszórt szemetet.
	 Ezzel	 a	 kezdeményezéssel	 mozdította	 meg	 a	
jánossomorjaiakat	a	Zöld	Jánossomorja	Csoport.	Leg-
utóbb,	március	12-én	kokárdás	szemétszedésre	szólí-
tották	a	lakókat,	diákokat,	és	sikerült	is	közel	50	ember	
megmozgatniuk,	több	mint	40	zsák	szemetet	gyűjtve.	
Az	aktivisták	azért	szerveződtek	meg	nemrég,	hogy	a	
város	által	megalkotott	 környezetvédelmi	programot,	
az	 önkormányzattal	 együttműködésben	 tartalommal	
töltsék	meg,	a	mindennapok	szintjén	juttassák	érvényre	
a	környezettudatos	gondolkodást.	Rendszeresen	szer-
veznek	szemétszedéseket	a	város	kül-	és	belterületén	
egyaránt,	amihez	egyre	többen	csatlakoznak.	Akciójuk-
ban	egy-egy	városi	 területet	 is	örökbe	 lehet	 fogadni,	

vagyis	 vállalni,	 hogy	 az	 örökbefogadók	 rendszeresen	
megtisztítják	a	felelőtlenül	elszórt	szeméttől	a	fasoro-
kat,	parkokat,	erdősávokat.	Vannak,	akik	lakóhelyükhöz	
közeli,	vagy	számukra	kedves	területeket	vállaltak,	va-
lakik	csatlakoznak	egy-egy	csapathoz	rendszeresen.	A	
munkát	 a	 városüzemeltető	 is	 segíti	 a	 zsákokba	 kihe-
lyezett	szemét	elszállításával,	amelyek	pontos	helyét	a	
Jánossomorja	mobil	 applikáción	 keresztül	 jelentik	 be	
az	önkéntesek.	
	 Ezen	kívül	az	aktivisták	már	több	mozgásérzé-
kelő	vadkamerát	is	munkába	állítottak	az	önkormány-
zattal	 együttműködve,	 figyelve	 az	 illegális	 szeméttel	
leginkább	 fertőzött	 területeket.	 Több	magánszemély,	
támogató	 további	 vadkamerák	 vásárlásával	 segítette	
az	akciót.	A	felvételeket	az	eljáró	hatóságok	felhasznál-
hatják.	A	kamerák	kihelyezése	és	a	felvételek	kezelése	a	
vonatkozó	szabályok	figyelembevételével	zajlik.	Céljuk	
a	szemetelés	visszaszorítása.

Fotók: Zöld Jánossomorja
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megújult a közösségI ház
 Régi fényében tündököl az egykori Prikler-
féle vendéglő, ma Sós Antal Közösségi Ház épülete 
Jánossomorján. Az év utolsó napjaiban adhattuk át 
a felújítás után a város népszerű közösségi terét.
	 A	novembertől	 december	 közepéig	 tartó	 sza-
kaszban	a	belső	udvari	homlokzat	és	a	szomszédos	ház	
felőli	oromfal	újult	meg	és	két	nyílászárót	is	kicseréltek.	
Erre	közel	7	millió	forintot	fordíthattunk	saját	forrásból,	
5	millió	forintot	pedig	Leader	pályázati	támogatás	se-
gítségével.	Az	elmúlt	 időszakban	a	pincefödém-meg-
erősítését	és	az	utcai	homlokzat	felújítását	végezte	el	
a	város,	megőrizve	az	épület	jellegét.	Az	épület	már	a	
19.	század	vége	óta	a	közösséget	szolgálja,	de	a	helyi	
néptáncosokat	tömörítő	egyesület	és	az	önkormányzat	
összefogásával	2014-től	vált	közösségi	házzá	és	indul-
tak	meg	 a	 felújítás	 lépései	 –	 számolt	 be	 róla	 Lőrincz	
György	 polgármester.	 Hangsúlyozta,	 fontos	 a	 közös-

ségi	ház	felújítása,	hiszen	a	 lakóknak,	civileknek	 is	az:	
számos	baráti,	 családi	program;	városi	 vagy	civil	 ren-
dezvény	színhelye	volt	az	elmúlt	években	a	Sós	Antal	
Közösségi	Ház	–	amely	Jánossomorja	magyar	népmű-
vészet	mestere	díjas	lakójának,	néhai	Sós	Antal	kecske-
dudásnak	a	nevét	viseli.

fŐállású helyI fŐépítész
 Zalán Zsolt, a Jánossomorjai Közös Önkor-
mányzati Hivatal munkatársa látja el a város főépí-
tészi feladatait februártól. Ezzel a város régi célja 
teljesült, helyi szakember tölti be a fontos pozíciót.
Névjegy:
Zalán	 Zsolt,	 56	 éves,	 városgazdasági	 üzemmérnök,	
szaküzemgazdász,	 építészmérnök.	 Hobbija	 a	 fotó,	 a	
festészet,	a	horgászat,	túrázás,	természetjárás
Talán nem mindenkinek egyértelmű elsőre, mi is a 
főépítészi munka lényege?
Az	Építési	Törvény	alapján	egyszerűen	úgy	lehet	meg-
fogalmazni,	hogy	a	főépítész	közreműködik	az	önkor-
mányzat	 építésügyi,	 településképi	 feladataiban.	 Na-
gyon	fontos	ez	például	a	település	tervszerű	alakítása	

és	védelme,	az	építési	törvény	szerinti	településfejlesz-
tés	és	településrendezés,	vagy	épp	a	településkép	vé-
delme	terén.	Ezekben	az	ügyekben	a	főépítész	szakmai	
támaszt	ad	a	döntésekhez.	Építésügyi	hatósági	felada-
tokat	nem	látok	el,	de	ezekben	is	segítem	a	város	mun-
káját.	A	településrendezési	eszközök	nyilvánosságának	
szakmai	előkészítése	szintén	a	főépítészre	tartozik.
Mégis, mivel fordulnak hozzád leginkább az emberek?
Olyan	életszagú	ügyekkel,	mint	a	rendezési	terv	módo-
sítások,	a	településképpel,	a	rendezési	tervvel	vagy	te-
lekalakításokkal	kapcsolatos	ügyek,	de	ilyen	az	épített	
környezetünk	védelme	is.	Részt	veszek	városfejleszté-
si	feladatokban	is.	35	éves	szakmai	tapasztaltomra	tá-
maszkodva	 szívesen	 segítek	 bárkinek.	Hétfőtől-pén-
tekig	 ügyfélfogadási	 időben	 a	 városházán	 elérhető	
vagyok.
Nemcsak civilként, hanem szakmai fronton is a vá-
rosért dolgozhatsz. Újra…
Munkámat	 a	 főiskola	 elvégzése	 után	 itt	 kezdtem,	 35	
éve.	Két	éve	kerültem	ismét	„haza”.	Rövidebb	megsza-
kítással	 Jánossomorján	élek	 születésem	óta.	 Jó	 lokál-
patriótának	tartom	magam.

Hauptmann Tamás
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TAVASZI KISOKOS
2022.A TISZTA VÁROSÉRT

JÁNOSSOMORJA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

ÁROKSZÉLI  NÖVÉNYEK

Tilos az árkok feltöltése,
betemetése, oda bokrok
ültetése, mert azok problémát
okozhatnak a vízelvezetésben.
Hasznos továbbá, ha a telkünk
elé ültetett fák nyesésével
megakadályozzuk, hogy azok
veszélyeztessék a 
 légkábeleket, áramszünetet
okozva; vagy eltakarják a
közvilágítást, veszélyes
helyzeteket teremtve!
Közterületre fás szárú növényt
telepíteni, illetve meglévőt
kivágni csak a jegyző
engedélyével lehet.

TUDATOSAN A ZÖLD
HULLADÉKKAL!

A lenyírt füvet, lombokat,
kerti és konyhai hulladékot
 mindig környezettudatosan,
a szabályok szerint kezeljük! 
Tájékozódjunk a kínálkozó
lehetőségekről!

ÉLNI ÉS ÉLNI HAGYNI!

Tilos a településen zajjal járó
építési, bontási, szerelési,
zöldfelület-kezelési
tevékenységet hétköznap 
21 óra és 6 óra között, 
valamint vasárnap és
ünnepnapon végezni. 
Kerti munkáinkat,
favágást végezzük olyan
időpontokban, hogy ne
zavarjuk vele
környezetünket!

A MAGA HÁZA
ELŐTT…

Az ingatlan
tulajdonosának vagy
használójának
kötelezettsége az
ingatlan előtti terület
tisztán tartása,
gondozása, ideértve a
járdát és az útpadkáig
terjedő területet is.
Feladataink tehát az
árkok tisztán tartása,
ápolása, a fűnyírás,
gyomtalanítás, az ott álló
fák, bokrok gondozása,
levelek gyűjtése.

JÁRMŰVEINKKEL SE
SZENNYEZZÜNK!

Közterületen tilos a
járművek mosása,
olajcseréje, javítása - 
a hirtelen fellépő
meghibásodás elhárítása
kivételével. Szigorúan
tilos a mosóvíz, egyéb
káros anyagok
közterületre vezetése,
engedése.
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Készüljünk fel a szélsőséges

időjárási jelenségekre!

A heves széllökésektől ágak,

gallyak, illetve cserepek

hullhatnak le. Ezért például

szeles időszakban a

gyerekeket ne engedjük ki a

játszóterekre!

Vezetési nehézségeket is

okozhatnak a széllökések.

Hosszabb áramkimaradás is

előfordul, ami akár a

világítást, fűtést is gátolhatja.

Hirtelen érkező, néha több

heti csapadékátlagot elérő
esők, zivatarok szintén

előfordulhatnak. Tartsuk

tisztán vízelvezetőinket

házon belül és kívül is! A

veszélyeztetett ingatlanokon

érdemes homokzsákokat

előkészíteni!

A TŰZ NEM JÁTÉK!
Az erdőtüzek és szabadtéri
tüzek tavasszal különösen
gyakoriak. Ezek leggyakoribb
oka az emberi gondatlanság. A
séta, kirándulás, vagy az
utazás során eldobott
tűzveszélyes eszköz, gyufa,
üveg is természeti
katasztrófához vezethet.
Kirándulás előtt
tájékozódjunk az esetleges
tűzgyűjtási tilalmakról

SZÉLSŐSÉGEK VESZÉLYE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
9241, JÁNOSSOMORJA, SZABADSÁG U. 39.

WWW.JANOSSOMORJA.HU
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JANOSSOMORJA.HU     /    JÁNOSSOMORJA APP

 

FELELŐSEN ÉGESSÜNK!

·Tilos tüzelő-berendezésben
háztartási szemét, vagy
hulladék (gumi,
műanyag, vegyszer-
maradvány, fáradt olaj, stb.)
égetése. A levágott füvet,
avart, kerti hulladékot
elsősorban komposztálás
útján javasolt hasznosítani.

...MAGA FELÉ HAJLIK?

Az épületek, melléképületek,
garázsok, térkövezett
udvarok csapadékvíz-
elvezetéséről, elszikkasztá-
sáról a telken belül kell
gondoskodni. Az ereszek
utcára vezetése szabálytalan. 
A telken belül keletkező
esővizet az utcára vezetni
szintén szabályellenes. 
Tegyünk a változásért, ne
veszélyeztessük a védeke-
zést, környékünk ingatlanjait!

TAVASZI KISOKOS
2022.A TISZTA VÁROSÉRT

JÁNOSSOMORJA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA
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közel száz rendezvény
Elkészült Jánossomorja 2022-es rendezvénynaptára
A	pandémia	ellenére	is	erős	a	közösségi	élet	Jánosso-
morján.	 Ezt	mutatja,	 hogy	 a	 január	 végén	megjelent	
2022-es,	 online	 városi	 rendezvénynaptárban	 közel	
száz,	pontosan	98	önkormányzati	és	civil	rendezvény-
ből	 válogathatunk	 –	 és	 a	 sor	még	 bővülhet	 is	 az	 év	
közben	létrejött,	vagy	a	járványhelyzet	elmúltával	újra	
porondra	kerülő,	most	még	elhalasztott	programokkal.	
A	 rendezvényekről	 havonta	 plakátok	 is	 tájékoztatják	
majd	 a	 lakókat,	 de	 egy,	 a	 város	 fontosabb	híreiről	 is	
tájékoztató,	szabadtéri	LED	fal	kihelyezését	is	tervezi	az	
önkormányzat	a	városháza	előtt.	

 Értékeinket ünnepeltük: A helyi általános 
iskola kórusa a közalapítvány Építőkő Díját, a Já-
nossomorja Televízió pedig a Jánossomorja Kultú-
rájáért Díjat vehette át a magyar kultúra napján a 
művelődési házban. 
	 Városunkban	hagyomány,	hogy	a	magyar	kul-

túra	napján	díjazzák	azokat,	akik	sokat	tesznek	a	város	
kulturális	fejlődéséért.	Idén	lakossági	ajánlásra	a	János-
somorja	Kultúrájáért	díjat	a	Jánossomorja	Televízió	ér-
demelte	ki,	25	éves	munkájáért.	A	helyi	TV	első	adását	
1996	 decemberében	 sugározta,	 az	 évek	 során	 sport	
és	 magazin	 műsorok,	 portrék,	 szilveszteri	 körjáratok	

díjazottjaInk a magyar kultúra napján

Archív
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és	 vallási	műsorok	 is	helyet	 kaptak	a	műsorfüzetben.	
Hauptmann	Tamás	 főszerkesztő	köszönetét	 fejezte	ki	
minden	 volt	 és	 jelenlegi	 kollégának	 és	mindenkinek,	
aki	az	elmúlt	25	évben	segítette	a	munkát.	
A	 Jánossomorja	 Építőköve	 díjat	 minden	 évben	 egy	
olyan	 személynek,	 szervezetnek	 adja	 a	 Jánossomorja	
Kultúrájáért	 Közalapítvány	 kuratóriuma,	 akik	 az	 előző	
évben	kiemelkedő	kulturális	eredményt	értek	el.	 Idén	
ezt	a	díjat	az	általános	iskola	diák	és	pedagógus	kóru-
sa	kapta,	amely	kiváló	adventi	koncertet	adott,	ahogy	
teszi	ezt	2015	óta	minden	évben.	Lőrinczné	Karácsony	

Hajnal,	a	kórus	vezetője	elmondta,	nagy	megtisztelte-
tés	nekik	ez	a	díj,	amit	a	tagokkal	közösen	vett	át.	
	 Az	ünnepség	után	Lőrincz	György	polgármes-
ter	 pohárköszöntője	 keretében	 bemutatta	 a	 város	
borait	 is.	A	kétfajta	 fehérbort	a	pannonhalmi	Herold	
pincészet	készíti,	akik	egykor	városunk	külterületéről	
vásárolták	 azokat	 a	 szőlőtőkéket,	 amikkel	 elkezdték	
a	termesztést	-	 így	ténylegesen	 is	kapcsolódik	a	bor	
városunkhoz.	A	kiváló	italokat	az	idei	pusztasomorjai	
vigasságokon	a	városlakók	is	megismerhetik	egy	nyil-
vános	borkóstoló	alkalmával.

összefogtak az utakért

	 Újra	összefogtak	a	jánossomorjai	gazdák	és	Já-
nossomorja	városüzemeltető	szervezete,	hogy	rendez-
zék	a	 legrosszabb	állapotú	külterületi	utakat.	Február	

elején	a	hansági	és	pusztasomorjai	rész	került	sorra	az	
évenként	 ismétlődő	akcióban.	Az	első	alkalommal	15	
traktor	állt	csatasorba	és	hordta	ki	a	nagyobb	kátyúk,	
mélyedések	betemetésére	szolgáló	zúzalékot	Jánosso-
morja	határába.	A	következő	hetekben	a	felületegyen-
gető	kavics	kihordása	majd	padkázás	következett,	szin-
tén	a	gazdákkal	együttműködve.	

	 A	város	felhívására	jelentkező	helyi	gazdák	sa-
ját	járműveikkel	dolgoztak	egész	nap,	a	járművek	költ-
ségeivel	is	támogatva	az	akciót.	A	város	meleg	étellel,	
vendéglátással	 is	 segítette	 őket.	 A	 városüzemeltető	
telephelyéről	kiszállított	zúzalékot	a	város	az	éves	fel-
újítási	és	beruházási	munkák	során	gyűjtötte	itt	össze,	
majd	speciális	zúzógéppel	felapríttatta.	Ezzel	az	építési	
törmelék	 elhelyezésének	 és	 a	 tömedékelő	 anyag	be-
szerzésének	költségeit	is	megtakarította.	

	 Több	 mint	 600	 facsemetét	 ültetett	 el	 késő	
ősszel	 Jánossomorja	 Város	 Önkormányzata	 a	
pusztasomorjai	Halomalja	utca	végén,	két	külterületi	
földút	mellett.	 A	magasra	 növő	 fafajták	 ültetésének	
célja	a	város	e	szegletének	megóvása	a	heves	széltől,	
portól,	de	az	egészségesebb	környezetet	is	szolgálja	
majd	a	fasor,	amely	a	mosonszentjánosi	bányató	felé	
tartó	szakaszon	a	sétálók,	sportolók	még	kedveltebb	
helye	lehet	a	jövőben	-	hangsúlyozta	Lőrincz	György	
polgármester.	A	munkálatok	során	az	út	nyomvonalát	
is	korrigálta	a	város,	amelyet	a	földhivatali	térképeken	
rögzítetthez	igazított,	egyenessé	téve	az	utat	és	ren-
dezve	a	földproblémákat.	

facsemeték a határBa
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tIsztelgés az elűzöttek elŐtt 
Az	elűzetés	 szörnyűségeire	emlékezett	 Jánossomorja.	
A	 magyarországi	 németek	 kitelepítésének	 országos	
emléknapján,	 január	19-én	gyújtott	gyertyát	 a	 város-
vezetés	a	vasútállomáson	álló	Ki-	és	Betelepítési	Em-
lékponton,	 a	 transzportok	 elindulásának	 helyén.	 De	
közösen	 emlékezett	 a	 város	 a	 Német	 Nemzetiségi	
Önkormányzattal,	 illetve	a	Heideboden	Egyesülettel	a	
Hármashalom-Országzászló	 emlékműnél.	 Ez	 a	 nap	 a	
budaörsi	vonatszerelvények	elindulásának	évfordulója.	
Ezt	 követően,	 1946	 április	 20-a	 és	 26-a	 között,	 négy	
vonatszerelvénnyel	 4840	 embert	 telepítettek	 Német-
országba	a	mai	Jánossomorjáról,	a	város	egyik	legna-
gyobb	sorstragédiájaként.	A	kitelepítésre	a	világhábo-

rú	 utáni	 nagyhatalmi	 rendezés	 keretében,	 a	 kollektív	
bűnösség	elve	mentén	került	sor.	

Már	használhatják	a	gyerekek	a	város	nemrég	megépí-
tett,	új,	komplex	játszótéri	eszközét,	a	Világítótornyot	
a	Felsőlókert	utcai	játszótéren.	Az	új	típusú,	mászóká-
val	és	hosszú	csúszdával	rendelkező	építmény	az	első	
ilyen	az	országban.	Az	enyhébb	téli	napok	pedig	már	
most	sok	kisgyereket	csábítottak	az	eszköz	kipróbálá-
sára.	De	bővült	a	szentpéteri	„gödör”	játszótere	is,	itt	
a	 szánkódombra	állíttatott	 egy	hosszabb	 csúszdát	 a	
városüzemeltető,	beváltva	a	korábban	a	gyerekeknek	
tett	 ígéretet.	 Itt	 tavasztól	már	 használható	 a	 bográ-

csozó	is,	amihez	az	önkormányzattól	lehet	eszközöket	
kölcsönözni.	A	pusztasomorjai	pihenőparkban	szintén	
felállítottak	egy	hasonló	sütögető	helyet.	A	téli	válto-
zások	része	a	parkban,	hogy	a	nagy	kihasználtság	mi-
att	biztonsági	szabályokat	vezetett	be	a	város,	meg-
előzni	igyekezve	az	ütközéses	baleseteket	a	futópálya	
és	az	azt	keresztező	 járda	 találkozásánál.	De	a	 futó-
pálya	 állagmegóvásának	 érdekében	 is	 szabályozta	 a	
használatot	a	város,	kérve	a	lakókat,	hogy	mellőzzék	a	
rugalmas	műtalaj	felszínét	rongáló	mozgásmódokat.	

felújítások a játszótereken
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a krIstályon túl
Hétévnyi	bizonytalanság	után	eladta	a	város	az	egykori	
Kristály	Vendéglőt.	A	szentpéteri	főutca	régen	patinás,	
mára	erősen	leromlott	állapotú	épületét	licit	útján	ér-
tékesítette	az	önkormányzat.	Fontos,	hogy	az	épületet	
bontási	és	beépítési	kötelezettséggel	adták	el.	A	Bartók	
utcai	telket	is	magában	foglaló	területre	társasházakat	
kíván	építeni	a	befektető.	Korábban	olyan	elképzelés	is	
volt,	hogy	az	épülettel	bővítették	volna	a	szomszédos	
Klafszky-iskolát.	Egy	évre	rá	azonban	kiderült,	a	vásár-
lást	nem	előzte	meg	előzetes	szakmai	felmérés,	a	közel	
százéves,	többször	átalakított	épület	alkalmatlan	a	cél-
nak	megfelelő	felújításra,	így	az	intézmény	lemondott	
e	 reményeiről,	mondta	 el	 Bella	 Zsolt	 alpolgármester,	
iskolaigazgató.	A	város	még	évekig	„jegelte”	az	ügyet,	
majd	újra	átfogó	felmérést	végeztetve	 jutott	el	az	el-
adásig,	 mert	 beigazolódott:	 az	 épület	 gazdaságosan	

nem	újítható	fel.	Lőrincz	György	polgármester	úgy	véli,	
összességében	sikerült	ráfizetés	nélkül	értékesíteni	az	
ingatlant,	 nem	 egészen	 20	 millió	 forintért,	 ha	 pedig	
társasházak	épülnek	a	szentpéteri	városrész	központ-
jában,	az	az	egész	város	számára	értéket	hozhat.

JTV	archívum

évBúcsúztató ünneplés és BulIkocogás
Szilveszter	napján	a	város	és	a	helyi	 iskola	buzdítására	
gyűltek	össze	sportkedvelőink,	hogy	vidám	maskarákba	
öltözve	fussanak	a	város	központi	terein	át,	így	búcsúz-
tatva	az	óesztendőt.	A	központi	iskolától	rajtoló	vidám	
csapat	a	szentpéteri	 templom	előtti	 fordulónál	egy	kis	
frissítő	forralt	bort	és	teát	vehetett	magához	a	visszaút-
ra,	a	célban	pedig	szintén	szilveszteri	falatozással	ünne-
pelhettek	a	maskarások.	A	program	célja,	hogy	azoknak	
is	 szilveszteri	 kikapcsolódást	 nyújtson,	 akiknek	 ezen	 a	
napon	is	kihagyhatatlan	a	sport,	a	mozgás.	A	városlakók	
közül	 sokan	 számos	 versenyen,	 rendezvényen	 együtt	

mozognak	Jánossomorján	egész	évben,	így	számukra	is	
kiváló	évzáró	volt	az	esemény.	
Este	pedig	már	mindenkit	várt	a	város	főtere.	Idén,	egy	év	
kihagyás	után	ismét	együtt	köszönthettük	az	új	évet.	Éjfél	
előtt	közös	visszaszámlálás	és	Himnusz-éneklés,	majd	for-
ralt	bor	és	buli	erősítette	a	közösségi	összetartozást.	Idén	
Bella	Zsolt	alpolgármester	kívánt	a	város	nevében	sikeres	
és	boldog	új	évet	mindenkinek.	A	templom	előtti	bódék-
ban	pedig	forralt	bort,	teát	kínált	többek	között	a	Jánosso-
morjai	Társaskör,	a	helyi	önkéntes	tűzoltók,	a	polgárőrök,	
az	önkormányzat	és	a	művelődési	ház	dolgozói	is.
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Köszönjük a hasznos bejelentéseket, kéréseket!

Tavaly	 és	már	 idén	 is	 számos	 hasznos	 bejelentést,	
észrevételt	kaptunk	Önöktől,	 így	sok	elromlott	esz-
közt	javítottunk,	gondot	oldottunk	meg	ezek	segít-
ségével!
Kérjük,	ezentúl	is	jelezzenek	számos	elérhetőségünk	
egyikén,	hogy	közösen,	gyorsan,	célzottan	találjunk	
megoldásokat!	(Ne	feledjék,	a	nem	megfelelő	fóru-

mokra	felírt	észrevételek	akár	hetekre	is	késleltethe-
tik	a	változást!)

Jelentsék	segítő	észrevételeiket
a	számos	lehetőség	egyikén!:

-	A	 „Jánossomorja	App”	mobil	 applikációt	 letöltve,	
annak	lakossági	bejelentési	funkcióját	használva,	így	
akár	pontos	GPS-koordinátákat	és	fotót	is	küldve	a	
helyszínről!	 (Keressék	 a	 letölthető	mobilalkalmazá-
sok	között!)
-	 Írhatnak	 a	 város	 közösségi	 oldalára,	 üzenetben:	
https://www.facebook.com/janossomorja.hu
-	 a	 város	 honlapján,	 a	 lakossági	 bejelentés	menü-
pontot	 használva	 –	 https://www.janossomorja.hu/
kozerdeku-bejelentes/
-	 levélben,	 e-mailben	 vagy	 személyesen	 bejelent-
ve:	Jánossomorja,	Szabadság	u.	39.,	9241.,	hivatal@
janossomorja.hu
-	telefonon,	munkaidőben	a	városgondnoknak	jelez-
ve	(06-30-933-4292;	VÜMESZ:	06-96-565-240)
Köszönjük,	hogy	segítenek	a	célzott,	gyors,	pontos	
megoldásban!

önök kérték
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felhívások
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ELÉRHETŐSÉGEK
Városháza	(96)	565-240;
hivatal@janossomorja.hu

Kormányablak	(96)	565	955
Rendőrőrs	(30)	339	8841
Polgárőrség	(30)	266	8661

Orvosi	ügyelet	(96)	226	038,	(30)	657	5717

VÜMESZ
(Fördős	Tamás	településgondnok)

(30)	933	4292
ÜGYFÉLFOGADÁSOK	A	VÁROSHÁZÁN
9241	Jánossomorja,	Szabadság	u.	39.

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal
Tel:	96/565-240
Fax:	96/226-145

hivatal@janossomorja.hu

Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet
Tel:	96/565-240

vumesz@janossomorja.hu

Kormányablak Jánossomorja
Tel:	96/795-343	/	96/795-268

Központ:	1818	/	(külföldről:	+36	1	550	1858)
www.magyarorszag.hu

ORVOSi üGyELET
Jánossomorja,	Dr.	Dicsőfi	Endre	utca	2.

	96/226-038,	06/30	657	5717

–	hétköznap	délután	16	órától	reggel	8	óráig
–	hétvégén	reggel	8	órától	másnap	reggel	8	óráig
Az	orvosok	és	egyéb	egészségügyi	szakellátások
rendelési	idői	megtalálhatók	a	város	honlapján!

Jánossomorja Televízió / JTV Képújság
Balassi	Bálint	Művelődési	Ház,	Óvári	u.	1.

www.jtv.hu
jtv@jtv.hu	/	hirdetes@jtv.hu

Közvilágítási hiba bejelentése	(80)	533	533
Gázszolgáltatási hiba bejelentése	(80)	440	141
Lakossági áramszolgáltatási hiba bejelentése: 

Észak-dunántúli	régió	-	06-80-533-533

közérdekű
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