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2022. II. negyedév

együtt vIrágosítunk

Közel százan csatlakoztak a vá-
ros virágosítási akciójához, ami-
nek	keretében	több	mint	1500	tő	
növényt osztott ki Jánossomorja.

... folytatás a 4. oldalon.  

kölyök gödör

Gyerekeknek és családoknak kí-
nált	 felhőtlen	 szórakozást	 a	 va-
kációt	köszöntő	Kölyök	Gödör	a	
pusztasomorjai	pihenőparkban.

... folytatás a 3. oldalon.  

PedagógusaInkat köszöntöttük

A város oktatás-nevelésében 
dolgozókat köszöntötte János-
somorja, díjazva az egyes terü-
letek kiválóságait és nyugdíjba 
vonulóit.

... folytatás a 8. oldalon.  

Kiadványunk újrahasznosított papírra készült.

Dezamits István a városi könyvtár „Az én Jánossomorjám - 2022.” fotópályázatára benyújtott munkája.
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a szülőföldhöz tartoznI 
 Elköszönt a város a ballagó nyolcadikosok-
tól a ballagás előtt, egy, a művelődési házban tar-
tott hagyományos fogadással.

	 Lőrincz	György	polgármester	az	önkormányzat	
nevében	a	szülőföld	 fontosságát,	az	ahhoz	ezer	 szál-
lal	való	kötődést	hangsúlyozta.	Kiemelte,	hogy	János-
somorja	mindig	is	a	diákok	szülővárosa	marad,	amely	
nemcsak szép emlékeket hagy, de minden korban se-

gíteni	 igyekszik	őket:	A	város	több	programmal	is	tá-
mogatja	a	fiatalok	helyben	maradását,	visszatérését,	és	
akár	gyermeknevelését	is,	amiből,	reméli	a	városveze-
tő,	az	itt	ülő	ballagók	is	részesülnek	majd.	
A	diákok	verssel	és	köszöntő	beszéddel,	illetve	kis	aján-
dékokkal búcsúztak. A várostól mindenki oklevelet és 
egy kis mobil hangszórót kapott ajándékba, majd a fo-
gadáson	sütemények,	üdítők	és	kedves	beszélgetések	
várták a diákokat.

 Három diák is átvehette a Jánossomorja Város 
Kiváló	 Tanulója	 kitüntető	 címet	 a	 június	 közepi	 helyi	
ballagásokon:	a	központi	iskolában	Bérczi	Bíbor	Anna,	
a Klafszkyban pedig Wally János és Neuberger Szonja 
érte el éveken át ezt a kimagasló eredményt, és kerül 
fel	a	tanulók	dicsőségfalára.	A	városi	ballagásokon	az	
önkormányzat külön köszöntötte és jutalmazta a sike-
resen nyelvvizsgát tett tanulókat is. 

három kIváló tanuló

Neuberger Szonja Bérczi	Bíbor	Anna

Wally János
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 A vakációt köszöntötte a Kölyök Gödör a Pusz-
tasomorjai Játszó- és Pihenőparkban  június 19-én.
 
Közel harminc különféle játék és számos színpadi 
program várt kicsi és nagy gyereket. Ez egyben a 

város gyermeknapi ajándéka a jánossomorjai lur-
kóknak,	 ami	 tavaly	 indult	 útjára,	 és	 kedvező	 idő-
pontnak is bizonyult. Idén is rengetegen látogattak 
ki,	sőt,	mivel	idén	apák	napjára	esett,	az	édesapákat	
még egy pohár itallal is megvendégelte a város.

kölyök gödör
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vIrágos jánossomorja
 Közel százan csatlakoztak a város virágosítási 
akciójához, aminek keretében több mint 1500 tő 
növényt osztott ki a városüzemeltető, hogy a lakók 
jóvoltából a közterületeket szépítse Jánossomorján.
Aki a virágot szereti, az most ingyen kaphatott a vá-
rostól,	hogy	díszítse	vele	az	otthona	előtti	közterületet	
vagy	utcára	néző	ablakait	–	és	ezzel	magát	a	várost	is.	A	
városüzemeltető	a	második	évébe	lépett	Virágosítsuk	
együtt Jánossomorját programban igényelt egynyári 
virágokat	május	közepén	osztotta	ki	a	jelentkezőknek.	
90-nél is többen érkeztek az uszoda mellé, hogy át-
vegyék	a	növényeket.	A	jelentkezők	között	volt	olyan	

is, aki a város, utcája zöldítésében, a növényekkel teli, 
egészséges környezet fejlesztésében tett már lépése-
ket, közösen a Zöld Jánossomorja fásítási akciójával, és 
most ehhez az akcióhoz is csatlakozott, hogy tovább 
szépüljön és zöldüljön az utcája.
Több	mint	1500	tő	talált	gazdára,	ez	másfélszer	több,	
mint	 a	 tavaly	 kiosztott	 virág.	 A	 legszebb	 előkerteket	
ősszel	a	Szép	Közterületért	Díjjal	ki	is	tünteti	a	város.
Az önkormányzat tavasz végével a közterületek, ut-
cai virágágyások, ládák virágosítását is elkezdte, közel 
3500 növény került Jánossomorja tereire, utcáira, köz-
tük Hanságligetre és Újtanyára is. 

jó helyIt jobb helyen
 Teljesen megújul, eladók és vásárlók szá-
mára is modern vásártérré alakul a jánossomorjai 
helyi termelői piac, közel 118 millió forintból. A 
piac fejlesztését Széchenyi 2020 pályázati forrás és 
önkormányzati saját erő teszi lehetővé. Erre közel 
100 millió forintot nyert Jánossomorja Város Ön-
kormányzata, 15 százalékos önrésszel. 

Az	örömteli	hírt	Lőrincz	György	polgármester	és	az	in-
vitálására	a	termelői	piacra	látogató	agrárminiszter,	or-
szággyűlési	képviselőnk,	Dr.	Nagy	István	jelentette	be	
a családi gazdálkodóknak, eladóknak. 
A piactéren fedett, térburkolattal ellátott eladótér, 
standok és passzázs, akadálymentes mosdók, ra-
kodóterek várják majd a vásárlókat és a helyi, illetve 
környékbeli	őstermelőket,	árusokat.	De	maga	a	 tér	 is	
megszépül és jobban szolgálja a látogatókat, többek 
között ivókutakkal, kerékpártárolókkal, asztalokkal és 
zöld felülettel.
A	helyi	termelői	piac	hetente	1	alkalommal,	pénteken	
7:30-tól	 12	 óráig	 tart	 nyitva,	 ahová	 Jánossomorjáról	
és	40	km-es	körzetéből	érkeznek	az	árusok.	–	 „A	Ba-
lassi	 Bálint	Művelődési	Ház	 udvarán	 lévő	 piactér	 fej-
lesztése	 azt	 is	 szolgálja,	 hogy	 kedvezőbb	 feltételeket	
nyújtsunk vásárlóknak, eladóknak egyaránt, így ösztö-
nözzük	a	helyi	piac	bővítését,	minőségének,	vásárlókö-
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rének	emelkedését.”	–	mondta	el	Lőrincz	György	pol-
gármester.	 	 –	 „Ez	különösen	 fontos	az	egészséges	és	
környezettudatos táplálkozás, illetve a helyi gazdaság 
és	társadalom	fejlődése	érdekében.	Helyieket	támoga-
tunk a vásárlásunkkal, ráadásul kevesebb szállítással, 

csomagolás nélkül vásárolhatunk. A nemzetközi vál-
sághelyzet és a kovid is jó példa volt arra, hogy egyre 
értékesebbé válnak a rövidebb beszerzési láncolatok. 
Remélem,	hogy	a	 termelői	piaccal	a	helyi	kiskertek	 is	
felértékelődnek	majd.”				

megújult bölcsőde 
 Jánossomorján 14 kisgyermekkel többet 
fogadhat a Kék Bagoly Bölcsőde 2022 márciusától. 
A felújított és bővített intézményt Dr. Nagy István 
agrárminiszter, országgyűlési képviselő, Németh 
Zoltán a megyei közgyűlés elnöke és Lőrincz György 
Jánossomorja polgármestere avatta fel.

A megújult intézmény márciustól fogadja a gyermeke-
ket, hogy ezzel segítse a családokat. Jelenleg összesen 
47	kisgyermek	jár	így	a	bölcsődébe,	immár	négy	cso-
portba.	A	14	új	bölcsődés	vegyes	csoportokban	kapott	
elhelyezést. A beruházás összesen 115 millió forintba 
került,	amiből	70	millió	forint	TOP	pályázati	forrás	volt,	
45	millió	pedig	Jánossomorja	hozzájárulása.	A	bővítés	
három új munkahelyet is teremtett. 

Jánossomorja	kisgyermekes	családjai	részéről	rég	nagy	
igény	volt	a	meglévő	bölcsődei	férőhelyek	növelésére,	
ami	jelentősen	tehermentesíti	a	kisgyermekes	városla-
kókat, segíti munkavállalásukat. Ezért ennek megvaló-
sítása	Jánossomorja	Város	Önkormányzata,	képviselő-
testülete és városüzemeltetési szervezete számára is 
kiemelt	cél	volt	–	hangsúlyozta	Lőrincz	György	polgár-
mester. 

Az épületet átadó Dr. Nagy István is hangsúlyozta, a 
változó családmodellek szerint egyre fontosabb a 

munkába	 álló	 szülők	 támogatása.	Ha	pedig	 Jánosso-
morján	 újabb	 bölcsődei	 férőhelyek	 kellenek,	 az	 egy	
kellemes és támogatandó gond a vezetés és a család-
politika számára. 

Németh Zoltán elmondta, országosan, és a megyében 
is	hatalmas	bölcsődei	férőhelyfejlesztésre	lehet	büszke	
a	térség:	Az	eredeti,	kétmilliárdos	fejlesztési	keretet	vé-
gül nyolc és fél milliárd fölé tornázták, így a két megyei 
nagyvároson	kívül	több	mint	ezer	bölcsődei	férőhelyet	
hoztak létre hatvan településen. Így a 183 megyei tele-
pülés	egyharmadán	elérhető	ez	a	szolgáltatás.

A	 jánossomorjai	 átalakítás	 magában	 foglalta	 a	 bőví-
tésben	érintett	épületrész	átalakítását,	teljeskörű	ener-
getikai	korszerűsítését,	amin	belül	például	nyílszárókat	
cseréltek,	felújították	a	villamos-	és	fűtésrendszert,	szi-
getelték	a	külső	homlokzatot	és	a	 tetőfödémet	 is.	Új	
formát	kapott	a	parkoló,	és	az	épületkülső	 is	moder-
nebb lett. Akadálymentessé vált az épület, a gyerekek 
pedig kül- és beltéri játékokat is kaptak. A modern cso-
portszoba mellett kiszolgáló helyiség, mosókonyha, és 
a	főzőkonyha	számára	új	szárazárú-raktár	létesült.

De	a	bölcsőde	megújulása	teljesebb	lett	a	közelmúlt-
ban, hiszen az udvar is több elemében megújult, terasz-
tetőket	cserélt,	kerítéseket	újított	fel	az	önkormányzat.	



- 6 -

jánossomorja város önkormányzatának negyedéves hírlevele 2022. II. negyedév

teljes lesz a városháza felújítása 

 Kétszáz éve szolgálja a lakókat a városháza. 
Most teljesebbé válhat a felújítása, energiatakaré-
kosabb, zöldebb, és eredeti arculatához jobban iga-
zodó formát kap a kultikus épület: 84 milliós TOP 
Plusz pályázati forrásból zöldebb, energiatakaréko-
sabb és eredeti arculatához hűbb lesz.

Az épület 1810 óta szolgálja a település irányítását és 
a	lakókat,	alkalmazkodva	a	történelemhez	hol	mezővá-
rosi vagy települési községházaként, tanácsházaként, 
majd	–	Jánossomorja	2004-es	városi	rangra	emelkedé-
sével	–	városházaként.	Jelenleg	is	sok	száz	ügyfél	keresi	
fel	havonta,	hiszen	itt	működik	a	közös	önkormányzati	
hivatal,	a	városüzemeltető,	a	kormányablak,	de	számos	
más	ügyfélfogadás	is	itt	várja	a	lakókat	és	a	képviselő
-testület is itt ülésezik.
Az elmúlt 120 évben csupán egy átfogó felújítást ka-
pott, 2008-2009-ben, igaz, akkor valóban modern vá-
rosházává	alakult.	Ám	akkor,	a	forrás	szűkössége	miatt	
kimaradtak az energiatakarékosság olyan fontos ele-
mei,	mint	a	külső	épületszigetelés	és	a	fűtés	megfelelő	
rekonstrukciója.	Most,	 hosszas	 várakozás	után	erre	 is	
sikerült	forrást	nyernünk	a	TOP	Plusz	pályázati	progra-
mon belül. 
84 millió forintot nyert a város erre a fontos célra, 
ami	 szinte	 a	 teljes	 költséget	 fedezi.	 Ebből	magasabb	
hőszigetelésűekre	 cserélhetők	 a	 nyílászárók,	 mo-
dern kondenzációs kazánokat építenek be, illetve egy 
napelemrendszert is szolgálatba állítanak. Az épület 
külső	hőszigetelést	is	kap	–	kivéve	az	eredeti	arculatot	
hűen	őrző	utcai	homlokzatot.
„A	város	nagy	értékei	a	heidebauer	zárt	beépítésű	ház-

sorok,	amikből	az	elmúlt	években	többet	felújítunk,	a	
lehető	legnagyobb	hűséggel	az	eredeti	arculathoz,	szí-
nekhez. Az ebbe a sorba tartozó városháza épületén az 
utcai	ablakok	most	újra	olyan	 jellegűek	 lesznek,	ami-
lyenek eredetileg voltak. Fából készült, osztott felüle-
tű,	de	mégis	korszerű	hőszigetelést	biztosító	ablakok	
kerülnek fel a homlokzatra, így az épület tényleg úgy 
nézhet	ki,	ahogy	az	1900-as	évek	elején.”	–	mondta	el	
Lőrincz	György	polgármester.
A zöld energiaforrás alkalmazása is fontos cél, ezért 
50kW-os,	összesen	137	elemből	álló	napelemrendszert	
helyeznek fel az épületre, mellyel várhatóan éves szin-
ten több százezer forinttal olcsóbbá válik a város szá-
mára az épület fenntartása. 
A munkák tervezési, majd közbeszerzési szakasza rajtol 
most.	A	kivitelezés	ősszel	kezdődhet,	az	utolsó	simítá-
sokat	pedig	a	remények	szerint	még	jövő	őszig	befe-
jezheti Jánossomorja.

A mai városháza a település egyik legrégibb, ma is 
álló	épülete,	amely	már	a	19.	század	elejétől	működik	
községi	elöljáróságként.	Bár	az	építés	éve	 ismeretlen,	
valószínűleg	az	eredeti	épület	idősebb,	mint	a	vele	át-
ellenben álló, az 1750-es években emelt szentjánosi 
templom.	Mai	neoklasszicista	megjelenését	becslések	
szerint a 19. század elején kapta. Eredetileg községi 
iroda,	vendéglő,	csapszék	és	mészárszék	 is	működött	
az épültben, de fogadóként is üzemelt: szolgálati és 
vendégszobák is voltak a falak között. A város egyik 
jövőbeni	célja	egyébként	az	épület	pincerendszerének	
felújítása, az ódon téglafalak között nívós protokolláris 
rendezvényhelyszín és közösségi tér is létrejöhet.
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 Javában zajlanak az idei önkormányzati épí-
tési- és felújítási munkák Jánossomorján, mind az 
utak, mind a járdák terén. Az útépítések szinte tel-
jes összegét fedi az a 97 millió forintos állami pá-
lyázati forrás, amit tavaly év végén nyert el János-
somorja.
Ebből	négy	utcát	készíthetnek	el	a	városban,	amiből	az	
első	kettő,	a	Sarok	köz	és	a	Kereszt	utca	egy	kavicsos	
szakaszának	útépítése	már	befejeződött,	a	Domb	és	a	
Legelő	utcák	 felújítása	pedig	 zajlik.	A	 város	 2020-	 és	
2022 közötti felújítási terveiben 19 utca szerepel, ami-
ből	11	teljesen	új	út	építése,	felváltva	a	kavicsos-murvás	
szakaszokat.	Lőrincz	György	polgármester	elérhetőnek	
véli a célt, hogy 2024 végére minden lakott utca szilárd 
burkolatú legyen Jánossomorján, feltéve, ha a háborús 
válság és az áremelkedések nem nehezítik meg drasz-
tikusan a körülményeket.
A járdaépítések is látványos szakaszba léptek. Az Újer-
dő	utca	vasúti	átjáró	menti	szakaszán	megépült	járda	

nagy segítséget jelent az erre járóknak. De idén már 
dolgoztak	a	Móricz	Zsigmond,	a	Petőfi	és	a	Liget	ut-
cákban	is.	Május	végén	pedig	a	központ	fontos	szaka-
sza, a Szabadság utca következett. Itt a páratlan oldal 
teljes hosszában térköves járda épül. Tavaly év végére 
60 millió forintot tudott a járdafelújításra fordítani a vá-
ros.	A	program	felett	illetékes	Bella	Zsolt	alpolgármes-
ter reméli, az idén erre év elején szánt 45 millió forintot 
is	meg	 tudják	majd	 emelni	 félévkor,	 ha	 kedvezőek	 a	
költségvetési számok. Amennyiben továbbra is kiemelt 
forrásokat tud erre a területre fordítani Jánossomor-
ja, akkor 2023 végére teljes lehet a város hét éve tartó 
járdafelújítási programja, ami most nagyjából 80 száza-
lékon áll. Utána pedig csak kisebb javítások maradnak. 
Az alpolgármester elmondta, nagyon fontos, hogy a 
rossz	gyalogutak	leginkább	az	időseknek	és	a	babako-
csival	közlekedőknek	nehezíti	meg	az	életét.	Így	rájuk	
különös	figyelmet	fordítanak	a	tervezések	terén,	és	ké-
rik	is	őket	az	észrevételek,	ötletek	megosztására.

fontos munkák utakon, járdákon 

 Átvágták a szalagot Hanságligeten, az Al-
kotás utcában a tavasz elején. Sokan jöttek ki ün-
nepelni a felavatott utcájukat. A nemzeti szín sza-
lagból itt is mindenki örömmel tett el emlékbe. Az 
Alkotás utcában a gyerekek a hagyományos hordó-
gurításban is segítettek.
Volt is mit ünnepelni, hiszen a kavicsos utca szilárd bur-
kolatúvá válása nagyban javította a mindennapi életet, 
kevesebb a por, a gödör, könnyebb közlekedni, és nem 
utolsó	sorban	a	gyerekek	számára	is	új	játéklehetősé-
gek nyíltak. 

átadták az alkotás és vásártér utcákat
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Az öt éve belterületté vált Hanságliget az elmúlt nyolc 
évben több fejlesztési program hangsúlyos részese 
volt, az utak, járdák, játszóterek terén egyaránt. De 
ahogy az egyik önkormányzati bizottságban is állan-
dó	képviselője	van	a	településrésznek,	úgy	a	városüze-
meltető	 szervezetben	 is	 dolgozik	 egy	 hanságligeti,	 e	
területre	 koncentráló	 kolléga	 –	 hangsúlyozta	 Lőrincz	
György polgármester. Kiemelte, 2024-re a még hátra-
lévő,	kavicsos	Boglárka	utca	is	szilárd	burkolatot	kap-
hat.	De	a	Vásártér	utcában	is	az	ott	lakókkal	együttmű-

ködve avatta fel a tavaly év végével elkészült új utat a 
városvezetés.
A város útépítési és útfelújítási programjának tavalyi 
szakaszában közel 170 millió forintot fordíthatott e cél-
ra Jánossomorja.
Az idei évben közel 100 milliós állami támogatás segíti 
az útfelújítást, ami szinte a teljes idei tervet fedezi. Eb-
ből	négy	utcát	tesz	rendbe	a	város,	a	Legelő	és	Domb	
utcában felújítanak, a Sarok közben, illetve a Kereszt 
utcában pedig új utat építenek. (Lásd írásunk a 7. oldalon)

PedagógusaInkat köszöntöttük
 A város oktatás-nevelésében dolgozókat ün-
nepelte Jánossomorja pedagógusnap alkalmából, a 
művelődési házban. A tisztelgő műsorban fellépett 
az iskola diákokból és tanárokból álló kórusa.
A Klafszky-tagiskola alsós tanulói pedig egy nyusziiskola 
mindennapjaiba engedtek bepillantást játékukkal. A 
megjelenteket	 Lőrincz	 György	 polgármester	 köszön-
tötte. Hangsúlyozta, a város tudja, milyen nehéz ma a 
pedagógusok helyzete, és igyekszik az intézményeket 
a	lehetőségei	szerint	támogatni.	Jánossomorja	ugyan-
akkor	szeretettel	köszöni	a	hivatásuknak	élő	pedagó-
gusok	munkáját,	amivel	a	város	fiataljait,	újabb	gene-

rációit	nevelik,	oktatják,	segítik.	Lőrincz	György	arra	is	
kérte az ünnepelteket, legyen büszkék pályájukra, hi-
vatásukra.
-„Jánossomorja tudja, hogy amit Önök végeznek, az 
több	mint	munka.	Hivatás.	Egy	hivatásának	élő	ember	
pedig szívvel és lélekkel dolgozik azért, amire hiva-
tott. Ha teheti. Ha már nehéz ennek élni, ha már nehéz 
megélni, akkor vagy váltani fog, vagy mellékállásokban, 
éjszakázásokban	 fárad	 el.	Mi	 erőnkhöz	 képest	 igyek-
szünk,	hogy	segítsük,	erősítsük	Önöket.	Ez	korántsem	
minden, de talán ahhoz elég, hogy érezzék, Önök jó 
helyen vannak. Fontosak a közösségnek, fontosak 
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Nekünk. (…) A sok nehézség azonban mind másodla-
gos	Önöknek	 az	 év	 legtöbb	 napján.	Mert	 elsődleges	
a gyermek. (…) Ezt a hivatástudatot, ezt az odaadást 
pedig mi, a város vezetése és lakói, ünnepeljük és kö-
szönjük! Jánossomorja oktatásában-nevelésében dol-
gozni	büszkeségre	ad	okot.	Minden	nehézség	ellené-
re egyenes derékkal, eredményesen tenni azért, ami a 
szívügyünk, nos, azt hiszem, ez óriási dolog. Talán az 
egyik legnagyobb, amit az ember életében elérhet.”

Az ünnepség fénypontját a díjak átadása jelentette. 
Köszöntötték a jubileumi gyémántdiplomás Egervári 
Tibornét. A színpadon búcsúztak el a most nyugdíjba 
vonuló	pedagógusoktól,	Varga	Zoltánnétól,	Sipőcz	Já-

nosnétól,	Jakabné	Gruidl	Teréztől	és	Wyszocsánszkiné	
Zalán Nórától, akiket viharos tapsban részesítettek a 
kollégák. 
Az elmúlt év kiváló kollégáinak is hagyományosan el-
ismeréseket	 adott	 át	 a	 város.	 A	 kiváló	 óvónő	 a	most	
nyugdíjba vonuló Varga Zoltánné lett. Jánossomorja 
oktatás-nevelésének kiváló dolgozója címre Csizmazia 
Anikó volt érdemes. A kiváló táncpedagógus címet a 
művészeti	 iskola	oktatója,	Máté	Andrea	vehette	át.	Az	
év kiváló tanítója címet a szentpéteri iskola pedagógusa, 
Bagoly	Katalin	kapta.	Jánossomorja	kiváló	tanára	pedig	
Belláné	Császár	Edit	lett.	A	díjazottak	a	színpadon	hall-
gathatták meg a méltatásokat és vehették át a díjat a 
polgármestertől	és	az	iskolaigazgató	alpolgármestertől.
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fecskebarát jánossomorja
 Az első agyag fecskefészkeket adhatta át a 
város nevében Lőrincz György polgármester június 
elején, a Glázer-Kozma Galériában rendezett fecs-
kevédő délutánon, ahol a lelkes iskolások is sokat 
tanulhattak a védett madárról. Az előadás után a 
diákok a Glázer-Kozma Galéria segítségével maguk 
festhettek fecskés táskákat, ezzel is jelezve, hogy a 
tulajdonosa bizony védi a fecskéket. 
A fecskebarát város programot tavaly indította el Hor-
váth	Dániel	képviselő,	akkor	pár	mű	fészket	helyezett	
ki a város középületekre. Idén már negyven fecske-
fészket készíttetett el a város, aminek háromnegyedét 
ingyenesen	osztják	ki	a	jelentkezőknek,	akik	vállalják,	
hogy	 felszerelik	 azt	 házaikra,	 és	 óvják	 a	 beköltöző	
fecskéket. A város saját maga is helyezett ki fészkeket. 
A	tapasztalatok	szerint	a	felszerelt	mű	fészkekbe	vagy	

a	nyári,	második	költésnél,	vagy	jövőre	fészkelnek	be	
a	fecskék,	de	előnyös,	ha	olyan	helyre	rakjuk	ki,	ahol	
már fészkelnek a madarak, vagy sárral betapasztjuk a 
fészek külsejét.

másodIk IvartalanításI akcIó
 Újra városi támogatással indul ivartalanítási 
akció Jánossomorján. A Menedék Állatvédő Alapít-
vány és a helyi Vacak Cica Állatorvosi rendelő idén 
ismét pályázatot nyert az önkormányzat civil for-
rásából helyi kutyák és macskák ivartalanításának 
támogatására.
A	 Zöld	 Jánossomorja	 program	 által	 is	 népszerűsített	
akcióban	tavaly	közel	100	műtétet	végezhettek	el.	Ez-

zel	 a	 felelős	 állattartást	 igyekeznek	 népszerűsíteni	 a	
szervezők	és	 támogatók.	A	programot	2022-ben	350	
ezer	forinttal	támogatja	a	város.	A	támogatás	a	műtét	
árának	50	%-a,	ám	a	helyi	rendelő	ugyanúgy,	mint	ta-
valy, az önrészre 20 százalék kedvezményt biztosít, így 
az ivartalanítást most is 70 százalékos áron érhetik el a 
helyi	gazdik.	A	kedvezményes	műtéthez	érvényes	lak-
címkártya	és	időpontegyeztetés	szükséges.
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 Az összetartozás napja, vagyis az első világ-
háborút lezáró trianoni békediktátum évfordulója 
a határokon kívül és belül élő magyarok elszakítha-
tatlanságának ünnepe.
Jánossomorján	 június	 4-én	 délelőtt	 koszorúzással	
emlékezett az önkormányzat és a Hármashalom Ha-
gyományőrző	 és	 Városvédő	 Egyesület	 helyi	 civilek-
kel együtt a szentpéteri emlékkeresztnél. Annál is 
inkább fontos az összetartozás kifejezése városunk-
ban, mert Jánossomorja testvértelepülése a felvidéki 
Nagyfödémes. A megemlékezésen beszédet mondott 
Martinschich	Balázs,	a	Hansági	Múzeum	történész-mu-
zeológusa, aki a sorstragédia térségünkre gyakorolt, 
máig tartó gazdasági, történelmi és társadalmi hatásait 
is érintette. De hangsúlyozta, hogy mégis van ünnepel-
nivalónk ezen a napon, hiszen az egységes magyarság 
túlélte a tragédiákat. Kótai László, római katolikus plé-
bános áldást kért a megtépázott, határokkal szabdalt 
magyarságra és közös imádságra kérte a megemléke-

zőket	 a	 kettőskeresztnél.	 Az	 emlékezésen	 Dravetzky	
István,	 az	Alapfokú	Művészeti	 Iskola	 vezetője,	 a	helyi	
fúvós	 tanszakot	 vezető	 zenetanár	 is	 közreműködött,	
aki maga is Kárpátaljáról származik. A rendezvényen 
koszorút, virágot, mécseseket helyezhettek el az em-
lékezők,	köztük	a	város	önkormányzata	és	a	városvédő	
szervezet vezetése is. 

összetartozunk jánossomorján Is

 Hosszabb várakozás után kezdődött el a 
szúnyoggyérítés térségünkben. Mint ismert, május 
elején az önkormányzat jelezte az illetékeseknek, 
hogy a város és környéke szokatlanul nagy szú-
nyoginváziótól szenved.
A központi beavatkozás azonban váratott magára, ezért 
az önkormányzat két gyérítést is elvégeztetett egy helyi 
céggel,	hogy	enyhítse	a	helyzetet	az	időben	megkezdett	
akciókkal.	Az	első,	már	a	katasztrófavédelem	által	finan-
szírozott	beavatkozásra	június	elején	került	sor.	Innentől	
az	 évek	 óta	megszokott,	 több	millió	 forint	 összértékű	

gyérítési sorozatot remélheti a város, egészen augusz-
tus végéig. A nagy folyóvizek mentén, így a Duna, a Szi-
getköz területein eddig nem jelent meg nagy számban 
a	rovar,	talán	köszönhetően	a	biológiai	irtásnak	is;	ám	a	
Hanság szélén, és egyes Tisza és Körös-menti területe-
ken nehéz napokat álltak ki a lakók.  A gyérítés évek óta 
igyekszik egyre környezetbarátabb lenni, minél inkább a 
szúnyogokat célozni. A légi gyérítést ennek érdekében 
szüntették meg, és az alkalmazott szerek is rendszere-
sen	változnak,	illetve	az	élővizeket	érintő	biológiai	gyérí-
tés is egyre nagyobb területre terjed ki.

szúnyoggyérítés két forrásból
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sIkeres tavalyI év, megfontolt IdeI gazdálkodás
 Több mint biztos a városkassza, emelkedtek 
a bevételek, ami fejlődő várost, jó gazdasági kör-
nyezetet jelez. Ennek ellenére mégis óvatos gaz-
dálkodásra kérte a polgármester a képviselőket a 
május testületi ülésen, amikor a tavalyi év végleges 
számait tekinthették át.

Kellemes meglepetés érte a város tavalyi költségveté-
sét	most	 lezáró	képviselő-testületet.	A	város	költség-
vetése rendkívül jól teljesített tavaly, 2,7 milliárdos lett. 
Számos helyen növekedett a bevétel, vagy csökkent 
a	kiadás.	A	mindig	árgus	szemekkel	figyelt	és	a	város	
gazdasági	környezetét	is	mutató	helyi	iparűzési	adó	26	
százalékos	 emelkedése	 stabil,	 fejlődő	 helyi	 cégekről	
árulkodik. A város általános tartaléka is növekedett, de 
még annál is 160 millió forinttal többel, amit a korábbi 
számok alapján remélt a testület - számolt be róla a 

gazdasági	bizottság	vezetője,	Lipovits	Máté.
Ugyanakkor az ülés korántsem volt hurráoptimista. A 
járványhelyzet utórezgései mellett a háborús válság 
már	most	érezteti	 a	hatását:	 Jelentősek	az	 áremelke-
dések, a piacról hiányzó termékek. Ez pedig a város 
idénre tervezett beruházásaira is rányomja a bélyegét. 
Ezért	 Lőrincz	 György	 polgármester	 arra	 kérte	 az	 ille-
tékes	 bizottságokat	 és	 az	 intézményvezetőket,	 hogy	
a várható áremelkedések szemüvegével tekintsék át a 
tervezett felújításokat. Addig a 160 milliós többlethez 
sem	nyúlnak	-	a	korábbi	gyakorlattól	eltérően,	amikor	
fontos felújítási forrásokat egészítettek ki vele. Arra 
számít a polgármester, hogy lesz olyan terv, amire töb-
bet kell fordítani, de olyan is lehet, amit el kell halaszta-
ni.	Ugyanakkor	a	város	stabil	működése,	a	köz	számára	
leginkább fontos fejlesztési beruházások biztonsága 
kiemelt szempont marad.

rendőreInk köszöntése
Négy	 jánossomorjai	 rendőrnek	 is	 köszönetet	 mon-
dott éves munkájukért Szent György napja, a magyar 

rendőrség	ünnepe	alkalmából	Jánossomorja.	A	megyei	
rendőrkapitányság	 hagyományosan	 a	 győri	 régi	 zsi-
nagógában	 rendezett	megyei	 állománygyűlésen	 tün-
tette ki az értékes munkát végzett kollégákat. A jutal-
mak és köszönetek átadásához azok a települések is 
csatlakoztak, akik így szerették volna elismerni az ott 
dolgozó	rendőrök	szolgálatát.	 Jánossomorja	nevében	
Lőrincz	György	polgármester	mondott	köszönetet	Né-
meth	László,	Gellén	Sándor,	Szmola	István	és	Bán	Jó-
zsef	rendőröknek	Várbalog	község	kitüntetettje	pedig	
Boros	Attila	lett.	Jánossomorja	közbiztonsága	az	elmúlt	
évek	 adatai	 alapján	 is	 erősödik,	 jelentősen	 csökkenő	
tendenciát	mutat	a	bűncselekmények	száma.
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 A jánossomorjai vasútállomáson kapcsoló-
dott össze a német kitelepítettek és a helyükre ér-
kezett felvidéki magyarok sorsa. Innen indultak és 
ide érkeztek a szerelvények.
A	felvidéki	magyarok	elűzésének	országos	emléknap-
ján	hajtott	fejet	a	sorstragédia	elszenvedői	előtt	János-
somorja.	A	Ki-	és	Betelepítési	Emlékponton,	a	parkban	
álló	táblánál	helyezett	el	koszorút	a	város	nevében	Lő-
rincz	György	polgármester	és	Bella	Zsolt	alpolgármes-
ter. A vasúti kocsik mementójául szolgáló emlékfalnál 
pedig	mécseseket	gyújtottak	a	városvezetők.	
A	második	 világháború	utáni	 kollektív	bűnösség	elve	
mentén, 1947. április 12-én indult meg a felvidéki ma-
gyarok szervezett kitelepítése. Összesen közel 90 ezer 

fő	 került	 át	 Magyarországra.	 A	 mai	 Jánossomorjára	
Szencről,	Búcsról	és	Nagyfödémesről	érkeztek	szerve-
zetten, összesen 67 család, közel 300 ember.

emlékezés a sorstragédIára

cIvIl faültetés 
 Civil faültetéssel ünnepelte a Föld Napját a 
Zöld Jánossomorja akciócsoport. A környezettuda-
tos civil aktivisták egy ligetet alakítanak ki a Szé-
chenyi utca végén az önkormányzattal együttmű-
ködve, ide ültették a felajánlott fákat.
Idén	tavasszal	támogatókhoz	fordult	a	szervezet:	elül-
tethető	 fákat,	 csemetéket	 kértek	 a	 lakóktól.	 Közel	 35	
csemetét, számos orgonatövet kaptak, de 150 nyárfa-
csemetével	is	támogatták	a	kezdeményezést,	amit	ősz-
szel telepítenek majd. Az ültetés közösen, a lakókkal 
összefogva	zajlott.	A	felajánlásról	és	a	segítségről	egy	
táblát	is	elhelyezett	a	szervezet	a	leendő	parkban.	
Ugyanakkor a napokban a csoport vadkamerás akciója 
is	sikert	hozott.	Mint	ismert,	a	szervezet	az	önkormány-
zattal	közösen	számos	mozgásérzékelő,	 rejtett	kame-

rával	 figyeli	 az	 illegális	 szemétlerakókat.	 Egy	 társasá-
got már sikerült kameravégre kapni, ennek nyomán a 
szervezet	és	az	önkormányzat	már	a	 rendőrséghez	 is	
fordult. A bolygó védelmét szolgáló Föld Napját áp-
rilis 22-én ünnepeljük, 175 országban már a hetvenes 
évektől,	hazánkban	pedig	1990	óta.	

 18 kislányt és 13 kisfiút köszöntött János-
somorja a város immár tizedik babaköszöntőjén, 
ahol a tavalyi év második félévben világra jötteket 
ünnepelhettük. Az örömöt fokozta, hogy az elmúlt 
évben kiemelkedően sok, 65 baba érkezett János-
somorjára. 
Jánossomorja Város Önkormányzata az utóbbi évek-
ben helyi családtámogatásokkal is igyekezett segíteni 
a	fiatalok	 itthon	maradását,	 a	 kisgyermekes	 családok	
helyzetét,	 emelte	 ki	 köszöntőjében	 a	 polgármester.	

cIvIl faültetés 
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Nemrég	 adták	 át	 az	 új	 csoporttal	 bővített,	 felújított	
bölcsődét.	De	eredményes	akció	volt	az	önkormányza-
ti	telekkialakítást	is:	a	nemrég	nyílt	két	új	utcában	több	
mint	40	fiatal	alapíthat	családot	önkormányzati	segít-
séggel.	Több	apróság	már	ezekből	az	utcákból	érkezett	
az	utóbbi	babaköszöntőkre.
A város versekkel, fényképvetítéssel köszöntötte a 
megjelenteket, és ajándékokat is adott a családoknak. 
A	legalább	három	éve	már	itt	élő	szülők	kisbabája	100	

ezer forintos babakötvényt is kap Jánossomorjától. 
Ezeket a városházán negyedévente megtartott, baba-
kötvényről	 szóló	napokon	 lehet	majd	érvényesíttetni,	
amit ajánl is a város a családoknak, hiszen nagy segít-
ség lehet a kamatozott összeg majd, a nagykorúvá váló 
apróságoknak.
A	délelőttöt	 fogadás	és	az	emléklapok	átvétele	zárta.	
Itt	egy	süti	és	üdítő	mellett	alkalma	nyílt	mindenkinek	
a beszélgetésre, tapasztalatcserére is. 

újra szabadon – városI majálIs 2022.
 A kétéves covid-szünet után most újra ha-
gyományos módon ünnepelhette Jánossomorja a 
majálist, azaz a munka nemzetközi ünnepét, Uniós 
csatlakozásunk évfordulóját és a tavasz eljövetelét 
a sportpályán.

Újra több mint egy tucat csapat fogott össze, hogy a 
saját	készítésű	pörköljeivel,	egyéb	finomságaival	ven-
dégelje	meg	 a	 lakókat.	 Őket	 a	 város	 nevében	 is	 kö-
szöntötte	Lőrincz	György	polgármester.	Délelőtt	a	so-
kak által várt retró felvonulás vezette fel a programokat, 
szó szerint, hiszen a városközpontból a sportpályáig 

vonultak a csapatok. Délutántól a színpad és a pálya 
lett	a	fő	színtér,	helyi	előadók	és	neves	sztárok	adták	
egymásnak a mikrofont, a gyerekeket pedig szabadtéri 
programok	várták.	Május	elseje	a	munkások	által	elért	
gazdasági és szociális vívmányok nemzetközi napja, a 
legtöbb országban munkaszüneti nap. Jánossomorján 
a majális hosszú évtizedek óta a legnagyobb szabad-
téri rendezvény.
A majálist hagyományosan a város májusfájának felál-
lítása	előzi	meg.	Ezt	idén	is	az	Örökség	Kulturális	Egye-
sület szervezte az erdészet támogatásával és több lakó 
segítségével. 
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 Idén is köszönti 90. születésnapjukon 
szépkorú polgárait Jánossomorja, ahogy ez már 
több éve hagyomány a városban. Idén elsőként 
Nagy Gyuláné Juci nénit látogatta meg az önkor-
mányzat delegációja. Lőrincz György polgármester 
itt átadhatta a város és a miniszterelnök gratuláló 
okleveleit, és a város születésnapi ajándékkosarát is. 
Juci néni 90 évesen is szellemi frissességgel büszkél-
kedhet, halad a korral, digitális eszközöket is használ. 
De sokszor tollat is ragad, kedves emlékeit, a város tör-
ténetét jó rímeléssel megírt versekbe szedi. Ezeket meg 
is	mutatta	 a	 látogatóknak,	 ahogy	 fiatalkora	 óta	 ked-
ves hobbiját, a fényképezést is. Az ünnepelt elmondta, 
nehéz évek, sok tragédia nehezíti a szívét, de kilenc-
venedik születésnapján is jó szívvel gondol a sok szép 
pillanatra, a családra, unokáira és dédunokáira. De a 
munkahelye, egykori kollégái is szép emlékeket hagy-
tak benne, amire jó visszagondolni. 

Az önkormányzat személyes oklevéllel köszönti nem-
csak a 90 éveseket, de a 50. és 60. házassági évfor-
dulóikat	 ünneplő	 helyi	 polgárokat,	 és	 az	 50	 éves	
jánossomorjaiakat is.

köszönet a széPkorúaknak

Harmadik, egyúttal utolsó szakaszához érkezik a 
mosonszentjánosi templom felújítása. A nyáron a sek-
restye fölött vakolják és festik le az oldalt, valamint a 
szentély	mögötti	részt	is	restaurálják.	Így	kívülről	teljesen	
megszépül a templom. A plébánia megtakarításokkal, a 
hívek anyagi hozzájárulásával 5 millió forintot fordít a 
felújításra, a püspökség és az önkormányzat szintén 5-5 
millió forinttal segíti az épület három éve tartó, szaka-
szos felújításának utolsó fázisát. Kótai László atya a vá-
rosi televíziónak elmondta, hálás az önkormányzatnak a 
támogatásért, amivel a városközpontot, a város arcula-
tát is meghatározó templom teljesen megszépül.

városI segítség a temPlomfelújításhoz
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FFFÉÉLLLIIIDDŐŐSS CCIIIKKKLLLUUUSSSÉÉRRRTTTÉÉKKKEELLLŐŐFÉLIDŐS CIKLUSÉRTÉKELŐ

Jánossomorja térségének felszíni
vízpótlása, öntözésfejlesztése:
A kezdeményezés állami beruházássá
vált, amely a Lébény-Hanyi csatorna 
és a Tarcsai csatorna összekötésével
valósul meg.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSi CÉLOK

A város határába szánt, Uniós vagy 
befektetői forrású naperőműpark építési
lehetőségeinek felmérése:
Felmértük az alkalmas önkormányzati 
területeket - de a szolgáltatónak most 
nincs kapacitása az áramtermelés befogadására  

A város határában lévő termálkutak 
városi hasznosításának vizsgálata:

Mezőgazdasági gépek tárolására
helyszínek kijelölése a városban:
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia
felülvizsgálata során felmérjük a
lehetséges helyszíneket

Új ifjúságpolitikai akcióterv, és Gyermek- 
és Ifjúsági Önkormányzat létrehozása:
Hároméves tervet hoztunk létre. 
A szervezet, a helyi ifjúsági klub
hagyományait követve, 2021. végén
megalakult, két korosztállyal.

A Kék Bagoly Bölcsőde bővítése:

TOP pályázati sikerrel bővíthettük
és fel is újíthattuk bölcsődénket, 
amely így 14 kisgyermekkel 
többnek adhat helyet 2021. márciusától.

Korszerű idősellátásra lehetőséget 
nyújtó Idősek Klubja megteremtése:
Új épületet emeltünk, ami 2021
márciusától a térség egyik 
legmodernebb idősellátásával segíti a
helyi időseket és családjaikat.

Babakötvény bevezetése 
Jánossomorján:
2020. óta minden helyi újszülöttnek 
100 ezer forintos babakötvényt 
biztosítunk, aki a feltételeknek megfelel.

Pályázati forrásból nyilvános, 0-24-es
fitnesz-parkot alakítottunk ki itt. 
A Lókertbe épülő bringa- és deszkapálya
mellé skate-parkot tervezünk, kiváltva 
a sportpályán álló régit. 

Sportcsarnok bővítése oldalirányba, 
lelátóval és alatta helyiségekkel:

A cél legmegfelelőbb módjának 
felmérése, és a tankerületi központtal 
való egyeztetés szükséges. 

HUMÁNPOLITIKAI CÉLOK

A jelen gazdasági környezetben 
nem sürgető.

Telekkialakítási program és folytatása:
2021-ben lezárult az új Szőlőskert 
és Kertalja utcák telkeinek eladása. 
20 helyi fiatal és családja jutott így
kedvezményes telekhez, maradhatott 
helyben. A folytatás tervezése zajlik. 

2021-re megújult a Fiatalok Lakóháza.
Városképi értékű homlokzatait megóvva
már több bérlakást újítottunk fel,
legutóbb, 2020-ban a Mayer-Amon házat.

A sportcsarnok melletti zöld terület
hasznosítása, központi agóra 
és piac kialakítása:
A terület hasznosítására pályáztunk, 
várjuk az eredményt. A termelői piactér
felújítására pályázatot nyertünk 2021-ben,
így a modern piacteret a művelődési ház
udvarán tudjuk megvalósítani.

A város kulturális fesztiváljának helyet
adó épület építészeti állapotfelmérése
2021-ben megtörtént.

Az egykori Kristály Vendéglő 
épületének hasznosítása:
A lehetőségeket felmérve az épületet 
2022. februárjában értékesítettük, 
19,6 millió forint értékben. 

ÚjÚjÚ épüüületet emeltünk, ami 2021
márcciiiusától a térség egyik
legmmmodernebb idősellátásával segítítí i a
hhheeelllyyi időseket és családjjdjd aikat.

Babbbaaakötvény bevezetése
Jánossssomorjrjr án:
2020. óta minden helyi újújú szülöttnek
100 eeezzzer fofof rintos babakötvtvt énytyty
bizztttooosítítí unk, aki a fefef ltételeknek megfefef lel.

adó ééépület építítí észeti állapotfefef lmérése
20022211-ben megtörtént.

Azz eeegykori Kristály Vendéglő
épülleeetének hasznosítítí ása:
A leheetőségeket fefef lmérvrvr e az épületet
2022... fefef bruárjrjr ában értékesítítí ettük,
19,66 mmillió fofof rint értékben.

FÉLIDŐS CIKLUSÉRTÉKELŐFFFFÉFÉFÉÉÉLLLLILILIIIDIDIDDDŐŐŐŐSSSS CCCCIIIIKIKIKKKLKLKLLLULULUUUSUSUSSSÉSÉSÉÉÉRRRRTRTRTTTÉTÉTÉÉÉKKKKEKEKEEELLLLŐLŐLŐŐŐ
A polgármesteri, alpolgármesteri és képviselő-testületi

programokra alapuló, közösen meghatározott célokból épült fel 
a város e ciklusra kitűzött fejlesztési stratégiája. Most, a féltávhoz

érkezve fontos visszapillantanunk, hogy lássuk, mit értünk el
eddig, és mit kell még tennünk a következő időszakban. Fontos,

hogy mindebbe a lakosság is pontosan belelásson, hiszen 
Önökkel közösen dolgozunk a város jövőjéért. 

A vizsgálat lezárult, ám aránytalanul
magas költségeket mutatott ki, kevés
előnyért cserébe. Az állami kutak vize
csak a közeli földeken alkalmas fűtésre.

Jánossomorjai sporttelep modernizációja:

KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK FEJLESZTÉSE

A baseball pálya méltó körülmények közé
való áthelyezése, ha a szomszédos
ipari üzem bővítése küszöbön áll:

Önkormányzati bérlakások külső, 
majd belső felújítási programja:

Az egykori Szórády-féle hengermalom 
épületének megfelelő hasznosítása:

Sikeresen 
megvalósult 
projekt

Folyamatban 
lévő projekt

Későbbiekben
megvalósítandó

Sikertelen, vagy 
a célok közül
kikerült

Városi idegenforgalmi stratégia kidolgozása
A szakszerű, a város számára kínálkozó
reális lehetőségeket tartalmazó
stratégia kidolgozása a következő
szakaszban tervezett.
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Ezt a városháza energetikai
korszerűsítése és a pince felújítása 
után tűzhetjük napirendre.

Tervek készítése a városháza alatti, 
jó állapotú pince városi és közösségi 
célú hasznosítására:

A terveket elkészíttettük, és pályázatot
nyújtottunk be a megvalósítására 
a TOP+ programban.

Az ezt célzó Interreg SK-HU pályázatunk
nem nyert 2021-ben. A  jövőben más
forrást kell találnunk erre.

Az egykori pusztasomorjai 
iskola felújítása:

A projekt számára megfelelő 
pályázati lehetőségre várunk. 

A Don-kanyar tragédiája előtt tisztelgő
emlékhely és emlékkereszt kialakítása:
A 2022-es költségvetésben erre 
forrást különítettünk el. 

A korszerű feladatellátáshoz és 
fejlesztésekhez szükséges VÜMESZ 
telephely kialakítása:
A lehetőségek felmérése után 2022-ben
elkezdődött a tervek elkészítése. 

A program sikeresen, a terveket
meghaladva zajlik, kiemelt forrásokat
tudtunk e fontos célra fordítani 
minden évben. 2019-ben négy, 2020-ban
négy, 2021-ben hét utcát újítottunk fel
vagy építettünk új, már szilárd burkolatú
utat. 2020-21-ben 28 utcában összesen
4600 méter járdát építettünk, 
vagy újítottunk fel.

A Szabadság utca városközponti részének
páratlan oldalán térköves járdafelújítás:

E városrészek a városi programok
fontos részei. (Út- és járdaépítés,
lomtalanítás, virágosítás, szúnyoggyérí-
tés… stb.) A városüzemeltetés és a képviselő-
testületi munka során is állandó képviseletet
és figyelmet kapnak

INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

Bringa és skate pálya kialakítása, 
ifjúsági közösségi tér fejlesztése 
a Lókertben:
Sikeres pályázat után a munkálatok
megkezdése áll küszöbön. 

Digitális temető-nyilvántartás
elkészítése:
2022-ben a szentpéteri és a 
pusztasomorjai sírkert elkészült, a
szentjánosi sírkert hamarosan elkészül.

Pormegkötő, szélfogó fásítás, 
fasor telepítés a város északi részén: 
Az első ütemként a szentjánosi bányató
és a Halomalja utca között két,
egymásra merőleges külterületi út
mentén csemetéket telepített a város.

Béke utcai vízelvezetés teljes 
rehabilitációja:
A terület gondjait felmértük,
megoldására pályázatot nyújtottunk 
be 2022- ben, döntésre várunk.

emléékkkhely és emlékkereszt kialakítítí ása:
A 202222-es költségvetésben erre
fofof rrááást különítítí ettünk el.

Digiiitttális temető-nyilvántartás
elkéssszítítí ése:
2022--bben a szentpéteri és a
puszzztttasomorjrjr ai sírírí kert elkészült, a
szeeenntjtjt ánosi sírírí kert hamarosan elkészül.

PPooorrrmegkötő, szélfofof gó fáfáf sítítí ás,
fafaf sooorrr telepítítí és a város északi részén:
Az elssső ütemként a szentjtjt ánosi bányató
és a HHHalomaljljl a utca között két,
egymmmásra merőleges külterületi út
meeennntén csemetéket telepítítí ett a város.

rehabbbilitációjójó a:
A terrüület gondjdjd ait fefef lmértük,
megggooldására pályázatot nyújújú tottunk
beee 222022- ben, döntésre várunk.

Erről a következő időszakban kell
döntenie az önkormányzatnak.

A Közös Önkormányzati Hivatal 
épületébe beléptető rendszer 
kiépítésének lehetőségét megvizsgálni:

Épített és környezeti értékek, 
emlékek megóvása:

Egységes városi információs táblák 
kihelyezése (utca-, infó-, műemlék-):

Szabadtéri színpad kialakítása 
a pusztasomorjai pihenőparkban:

Az egykori somorjai tanítói (jegyzői) ház 
felújítása vagy értékesítése:

E célra Leader pályázatot nyújtottunk 
be, amely jelenleg elbírálásra vár 

Erről a következő időszakban kell
döntenie az önkormányzatnak.

A program sikeres, ezt elismerve
indulhatott városunkból az országos
Településfásítási program 2021
második felében. A következőkben
felmérjük a  város faállományát, és
arról katasztert készítünk.

A Jánossomorja és Mosonmagyaróvár
kerékpárút terveit együttműködésünkkel
 a megyei önkormányzat elkészíttette
a projekt jelenleg forrásra vár. Az ország-
határ felé épülő szakasz érdekében az
Interreg AT-HU pályázat kiírására várunk.

Járda- és útfelújítási program folytatása:

Fásítási és zöldítési program folytatása:

Közvilágítás korszerűsítése és a város-
központ légkábeleinek földbe telepítése:

Hanságliget és Újtanya helyzetének és
lakhatási körülményeinek javítása:

Kerékpárút az országhatár és Moson-
magyaróvár között, Jánossomorján át: 

Felmértük és árajánlatot kértünk a
városközpont e munkáira. Az összeg
százmillió forint feletti összeg, ami
meghaladja a város lehetőségeit. 
Pályázati forrásra várunk.

E munka 2022. júniusában kezdődött el,
és 2022 nyarán le is zárul. 

FÉLIDŐS CIKLUSÉRTÉKELŐFÉLIDŐS CIKLUSÉRTÉKELŐ
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A Jánossomorját Északról elkerülő út
tervdokumentációjának elkészítése: 
A tervek elkészültek, sőt, elértük, hogy 
a döntéshozók asztalára került, majd 
2021-ben kiemelt állami beruházás lett, 
ami akár 3-5 éven belül meg is valósulhat.

A Várbalogra vezető, 8507-es sz. közút 
belterületi szakaszának felújítása: 

Rekreációs tó kialakítása az új
öntözőcsatornához kapcsolódva:

A csatornaépítési tervekbe a lehetőség
beemelését sikerült elérnünk, ám
megvalósítandó forrást hozzá 
egyelőre nem kaptunk.

Pályázatot nyújtottunk be e célra 
2022 februárjában.

A város és a gazdák eredményes
összefogásával több akciót indítottunk,
sok fontos szakaszt megjavítva

Külterületi utak rendbetétele:

Közösségi ház kialakítása a mosonszent-
péteri Rákóczi utcai ingatlanunkban:

2021-ben a Magyar Közút felújította az
egyik szakaszt a Frank utcától 
a település végéig. A másik, Vasút utcai
résznél is elértük, hogy bekerüljön a
közútkezelő tervébe. A munka várhatóan
még ebben az évben elkészülhet

2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.

2019.10.13. 2024. ...

önkormányzati választási ciklus 2019-2024.

a ciklus fele

ÖSSZEGZÉS:ÖSSZEGZÉS:
A ciklus végére kitűzött 
41 stratégiai célból féltávnál:
Megvalósult:            11  -  26,73%
Folyamatban lévő: 19  -  46,17%
Későbbiekben 
megvalósítandó:    10  -  24,30% 
Sikertelen:                 1  -    2,43%
Megvalósult vagy folyamatban lévő célok:

FÉLIDŐS CIKLUSÉRTÉKELŐFÉLIDŐS CIKLUSÉRTÉKELŐ

"Jánossomorja az elmúlt két ciklusban
elindult egy jövőbe mutató terv útján,

ami tudatosan, hosszú távra épít, 
és nemcsak az infrastruktúrát, 

hanem a város közösségét,
szellemiségét is fejleszti." 

- Lipovits Máté, a városfejlesztéssel 
foglalkozó bizottság elnöke a 2022. júniusi
képviselő-testületi ülésen értékelte így a
beszámolót, elismerését fejezve ki az
eredményekért a közreműködőknek,
városvezetőknek, városüzemeltetőknek, 
a sikeres pályázatok munkáiban dolgozóknak, 
a programokhoz csatlakozó civileknek, 
és prosperáló cégeknek egyaránt.

                           A vizsgálat végén látható, hogy
                        a városfejlesztés  sarokpontjaiként 
                        meghatározott főbb terveink  sikerrel 
          haladnak, sőt, több téren időarányosan túl is
teljesültek.  A megvalósult, vagy folyamatban lévő
ügyek száma 30, ami nemcsak azt jelenti, hogy a ki-
tűzött feladatok háromnegyedében jelentős
eredményeket értünk el, hanem azt is, hogy helyesen
határoztuk meg a város által elérhető célokat. 

Köszönöm a közreműködő kollégák, testületi tagok,
támogató és együttműködő civilek, lakók munkáját
az elért eredményekben!

                                      Lőrincz György polgármester                             

30 - 73%

kijelölt célok 
és teljesülésük állapota
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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)
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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
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