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városnapok jánossomorján

Jánossomorjáért Emlékplakettet 
vehetett át Rozs Gyuláné, tisz-
teletbeli polgári címet dr. Smuk 
András, díszpolgári címet pedig 
Kránitz József.

... folytatás a 2. oldalon.  

jánossomorja BrIngapark

Elkészült a Jánossomorja Brin-
gapark, az ország egyik legna-
gyobb, ilyen jellegű pályája. A 
már most népszerű ring nemzet-
közi versenyekre is alkalmas.

... folytatás a 8. oldalon.  

sIkerrel zárult útépítésI program

Összesen hét új utat adhatott 
át idén az önkormányzat, állami 
pályázati és saját forrásból. Közel 
150 millió forintot fordíthattunk 
útjainkra 2022-ben.

... folytatás a 4. oldalon.  

Kiadványunk újrahasznosított papírra készült.

Fotó: Bartus Róbert
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városnapok jánossomorján 
 Egy hét a születésnap jegyében, amely nem-
csak bulit tartogatott, de találhattunk benne nemes 
célért való megmozdulást, egy élet munkájáért járó 
elismeréseket és a helyi közösség számára értékes 
programokat, országos nívójú kiállításokat. 
Jánossomorja 2004-ben kapott városi rangot, mint a 
Mosoni-síkság egyik fejlett, kistérségi központnak szá-
mító települése. Azóta a közösség minden évben őszi 
fesztivállá érett rendezvénysorozattal köszönti a szüle-
tésnapi évfordulót szeptember második felében. 

A városért végzett munka elismerése

 Hagyományosan a városnapok során adják át a 
város kitüntetéseit is, ünnepi képviselő-testületi ülés ke-
retében, ahol elsőként Rozs Gyuláné Fáni néni vehette át 
a Jánossomorjáért Emlékplakettet, a vele járó oklevelet 
és a virágcsokrot Lőrincz György polgármestertől. Fáni 
néni nemcsak megmentette, de tovább is fejlesztette és 
tovább is adta a pusztasomorjai mákos rétes receptjét, 
ami mára Jánossomorja egyik nevezetessége. A méltatás 
kiemelte, nemcsak a megyerikummá vált sütemény, de 

maga Fáni néni is a város mindenki által szeretett értéke. 
A város tiszteletbeli polgára címet dr. Smuk András ve-
hette át. A gyermekként, családjával ’56-ban Pusztaso-
morjáról elmenekült díjazott a bécsi magyar emigráció 
meghatározó alakja lett, vezetője a magyar kulturá-
lis értékeket őrző „Europa”-Clubnak. Fontos munkája 
mellett nem feledkezett meg szűkebb szülőföldjéről. 
Lokálpatriótaként nagy szerepe van abban, hogy nem-
csak Jánossomorja ismerte meg ’56-os múltját, de az 
országos emlékezet is. 
A város díszpolgára címet idén Kránitz József vehette 
át. A város önkéntes tűzoltó egyesületének parancsno-
ka még gyermekként került közel a védelmi önkéntes 
munkához. Mára az általa irányított Jánossomorjai Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület a város veszélyelhárításának 
kiemelkedő tényezője, de a közösségi életben, rendez-
vényeinken is aktív, tevékeny szerepet játszanak tűz-
oltóink. A díjazott maga is több civil szervezet tagja, 
számos közösségi kezdeményezést támogat rendsze-
resen, odaadóan. Az önkormányzat számára kiemelten 
fontos megköszönni a városért dolgozó emberek mun-
káját, ezt hangsúlyozta a díjakat átadó polgármester.
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egy délután autók nélkül jánossomorján
 A város a születésnapi héten egy nemes célhoz 
is csatlakozott, a Jánossomorjai Társaskör Egyesület 
és a Zöld Jánossomorja csoport tagjaival közösen.

Az Európai Mobilitási Héten autómentes nap kereté-
ben rendezték meg az évek óta sikeres tömegsport-
rendezvényt, a Fut a várost. Az autómentes nap célja 
egy fontos terület autók előli elzárása egy napon át, 
ezzel is megértetve és megértve a környezetvédelem 
fontosságát a kényelmességgel szemben. Így idén a 
belváros lezárt utcáin futhatott a több száz jelentkező 
gyermek, ifjú és felnőtt. 

 Az ünnepi hét kezdetén mutatták be a város 
helytörténeti kiadványának, a Jánossomorjai Füzetek-
nek a legújabb számát, amit sok helyi lokálpatrióta várt 
érdeklődéssel, és amely számos új, hiánypótló témát 
tartogat az olvasónak. A kiadványt a szerzőkkel és Ve-
res Dávid szerkesztővel közös beszélgetésen Lőrincz 
György polgármester mutatta be.

 A város diáksága is hagyományosan ekkor méri 
össze a településről szerzett tudását a helytörténeti ve-
télkedőn, amit a városi könyvtár rendez. A nem papír-
ízű feladványok megoldása, és maga a készülés is segít 
a diákoknak közelebb kerülni szülőföldjükhöz, ami a 
vetélkedő legfontosabb célja is egyben.

 A helyi művészeti kiállítótér, a Glázer-Kozma 
Galéria két nívós kiállítással is köszöntötte a születés-
napot: Dimény Luca üvegtervező-fotógráfus és Borbély 
Máté szobrász tárlatát még október végéig megtekint-
heti a közönség a városközpontban lévő galériában. Az 
első kiállításon Lőrincz György polgármester köszön-
tötte a művészt, és egyben köszönetet mondott a ki-
állítótérnek azért, hogy rendszeresen tárlattal ajándé-
kozzák meg a várost ezen a héten. Kiemelte, a most 
kiállított anyag Európa bármely nagyvárosában meg-
állná a helyét.

 A hétvége a buli jegyében telt a város sportpá-
lyáján, ahol több százan szórakoztak együtt. Itt Kurucz 
Kornél jánossomorjai versenyző sikerét hozta az orszá-

Füzetek, verseny és BulI
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gos erősember-versenysorozat jánossomorjai állomá-
sa. A színpadon a helyi produkciók nagy tapsot kaptak, 
köztük a nyugdíjas táncosok és a kórus műsorai, illetve 
a város hip-hop tánccsoportja egyaránt. A fiatal kö-
zönség Manuel fellépését várta izgalommal, a Balance 
Band és L.L. Junior felvezetése után pedig Horváth Ta-
más élő nagykoncertje jelentette a tetőpontot.

Felelős úthálózat-Fejlesztés mInIszterI elIsmeréssel
 Nem kevesebb, mint hét jánossomorjai utca 
lakói örülhettek idén annak, hogy portól vagy ká-
tyúktól mentes, új út vezet a házukig. A város újabb 
hároméves útépítési és útfelújítási programja zárult 
sikerrel, a pandémia, illetve a háború és energiavál-
ság ellenére is. 

A Domb utca október eleji átadása zárta le szimbo-
likusan a legutolsó hároméves útépítési és -felújítási 
programot Jánossomorján. Itt a városvezetés a kicsi és 
nagy lakókkal közösen gurította végig a hordót az új 
pályatesten, felavatva a rég várt, új utat. Lőrincz György 
köszöntőbeszédében hangsúlyozta, a város egy újabb 
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hároméves programját zárta le itt. A hátralévő két évre 
szóló terv kapcsán – ennyi van ugyanis ebből az önkor-
mányzati választási ciklusból – továbbra is töretlen a 
folytatás iránti önkormányzati szándék. A jelenlegi ne-
héz körülmények azonban okoznak bizonytalanságokat, 
mind a megrekedő Uniós pályázatok, mind a város saját, 
az energiaválság által fenyegetett forrásai terén. A vá-
rosvezető ugyanakkor hangsúlyozta, minden körülmény-

nyel szemben megnyugtató, hogy a város úthálózatának 
állapota sokat javult az elmúlt években. A legrosszabb 
állapotban lévő utcák zömét mára sikerült tartós meg-
oldásokkal felújítani, sőt, többet ki is szélesíteni. A haté-
konyságot jól mutatja, hogy az előttünk lévő célok között 
többségében jelenleg még kavicsos utcák útépítése sze-
repel, és már idén is a forrás javát ezekre, az úthálózatun-
kat fejlesztő beruházásokra fordíthatta Jánossomorja.

Az éves munkák áttekintése

Idén két ütemben dolgoztak Jánossomorján a kivitele-
ző munkatársai, tavasszal és ősszel. Utóbbinál fontos 
cél volt, hogy a beruházásokat még az ősz végi hide-
gek beállta előtt befejezzék a városban, ez sikerült is. 
Ősz elejéig új, aszfaltos pályatestet kapott a Radnóti 
utca Szentpéteren, a 86-os főutat és a sportpályát ösz-
szekötő Sport-köz, és az Óvoda utca kavicsos szakasza. 
Az utak hagyományosan süllyesztett szegéllyel készül-
tek a tartósság érdekében. A három útépítés közel 50 
millió forintba került, amit teljesen saját forrásból fede-
zett Jánossomorja. 

Tavasszal négy utca újult meg: A Sarok-köz és a Kereszt 
utca egy szakasza kavicsos helyett szilárd burkolatot 
kapott. A Domb utca és a Legelő utca pedig nemcsak 
új burkolatot kapott, de utóbbi szélesebb is lett, ami je-
lentős fejlesztés, és jól szolgálja majd a magas átmenő 
forgalmat és a lakók nyugalmát is. E négy útépítés for-
rását, összesen 97 millió forintot pályázati úton nyerte 
el a város, a kisvárosok támogatását célzó alapból.

A Sarok-köz avatásán a várost megtisztelte Dr. Nagy 
István argárminiszter is

Ez eredményezte, hogy Dr. Nagy István agrárminiszter, 
országgyűlési képviselőnk társaságában vághatta át a 
szalagot nyár közepén a Sarok-közben Lőrincz György 
polgármester és a kivitelező közösen, majd együtt gu-
rították a teli söröshordót a csap felé, felavatva az utat. 
Süllyesztett szegéllyel építeni egy utat mindig nehéz 
döntés egy önkormányzatnak, mondta el tapasztalatait 
Dr. Nagy István, országgyűlési képviselő, agrárminisz-
ter. Szegély nélkül ugyanis kevesebbe kerül, tehát több 
utat lehet építeni, ami politikailag kifizetődő, azonban 
szegélykővel két-háromszor hosszabb az út élettar-
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tama. Jánossomorja már két ciklus óta így épít és újít 
utakat, ami felelős és hosszú távú gondolkodásra vall 
a miniszter szerint. Ezt a gondolkodást pedig János-
somorja fejlődésében is rég örömmel látja az ország-
gyűlési képviselő. Alapos és felelős tervezéssel pedig 
nagyobb eséllyel is sikerül támogatásokat szerezni a 
város projektjeihez, amilyen az idei útfelújítás is, ami-
hez 97 millió forintot adott pályázati úton az állam.

Mint írtuk, a Kereszt utca egy szakasza ugyancsak ka-
vicsosból szilárd burkolatot kapott, ezt is ekkor adta át 
a polgármester a lakóknak, akik a szalagátvágásban is 
közreműködtek. A lakók örömmel fogadták a felújítást, 
hiszen az eddig kavicsos utca hosszú évtizedek óta po-
ros volt, esők után pedig a megoldatlan vízelvezetés 
nehezítette a mindennapokat. 

lőrIncz györgy: tIszta vIzet a pohárBa
Fontos képviselőtes-
tületi döntésekről ír 
Lőrincz György polgár-
mester

Kis változás, de mégis 
fontos a képviselő-testü-
leti ülések történetében, 
hogy ezentúl üveg kan-
csókba töltött csapvíz 

várja az asztalokon a döntéshozókat. Annál is inkább 
fontos ezt hangsúlyozni, mert csapvizünk Európa egyik 
legjobbja, minőségi ásványvizekkel is felveszi a versenyt. 
Ezzel megszüntettük a műanyag palackok használatát 
az önkormányzati megbeszéléseken, üléseken. Azért itt 
először, hogy ezzel is példát mutassunk. De ez a szelle-
miség a város összes intézményében változásokat hoz 
hamarosan. Mindez a város környezetvédelmi koncep-
ciója, a Zöld Jánossomorja program mentén zajlik. Re-
méljük, a példa akár a város cégeinél, civil szervezeteinél, 
magánszemélyeknél is követőkre talál.
Bár nem kötelező, munkatársaink fáradtságot nem kí-
mélő munkájának eredményeként újra betekinthettünk 
a város költségvetésének első félévébe. Itt is köszönjük 
ezt a munkát kollégáinknak! A számokat látva örömmel 
mondhatjuk: Jánossomorja anyagi helyzete stabil, nincs 
likviditási gondunk. Tartalékunk pedig megnyugtató az 
energiaválság nehézségei ellenére is. Kiadásaink június 
30-ig 32 százalékban teljesültek – igaz, a jelentős nyári 
beruházások költségei még nem szerepelnek ebben az 
eredményben. Így is elmondhatjuk, hogy a tervezettek 
szerint haladunk, jelentős többletköltség az áremelke-
dések ellenére sem hátráltatta a célok megvalósulását. 
A bevételek a tervezett éves célok 74 százalékán állnak 
a táv felénél. A helyi iparűzési adóbevétel közel 60 szá-

zalékon teljesült eddig. Ez arra is enged következtetni, 
hogy a helyi vállalkozások, cégek idén is stabilan, sőt 
fejlődőképesen működnek.  
Önkormányzatunk jól tartalékolt, de szükség is van erre 
a várható áremelkedések miatt. A kalkulálható díjnöve-
kedésekre, az intézmények akadályok nélküli működ-
tetésére a lehetőségekhez képest megfelelően és fele-
lősen felkészültünk, ehhez megfelelők a tartalékaink is. 
Ugyanakkor energiatakarékossági intézkedések beve-
zetését is tervezzük. Ennek első lépéseként összehívtam 
a város intézményeinek vezetőit, hogy megfelelő intéz-
kedési tervet dolgozzunk ki közösen, a megtakarítások 
fokozására, az energiahasználat csökkentésére és a zöld 
energia használatának növelésére. (Lásd 7. old)  
Módosítottuk a kerti avar és gallyak otthoni elégetésé-
nek helyi rendeletét. E szerint minden év február 1-jétől 
április 30-ig, valamint október 1-től november 30-ig ter-
jedő időszakban, 9-18 óra között elégethetjük otthon 
kerti zöld hulladékainkat, de fontos, hogy csak úgy, ha 
betartjuk a rendeletben előírt óvintézkedéseket. Ugyan-
akkor az önkormányzat a kerti komposztálást és újra-
hasznosítást szorgalmazza, amihez továbbra is biztosít 
komposztáló edényt a szolgáltató és az önkormányzat.
Kértük a Magyar Közút Zrt-nél a Vasút utca útburko-
latának felújítását, ami a várbalogi főút részeként ál-
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lami kezelésű szakasz. Ez folytatása volna a Féltoronyi 
utcától a Vasút utcáig eljutó, korábbi felújításnak. Bár 
a közútkezelő ´23-as tervei között szerepelt is a felújí-
tás, azt az állami beruházások válság miatti korlátozá-
sa keresztülhúzhatja.
Önkormányzatunk idén is csatlakozott a Bursa Hun-
garica ösztöndíj-pályázathoz, hogy anyagilag is se-
gítse a felsőoktatásban tanuló, vagy oda készüli helyi 
diákokat. A november 3-ig benyújtható pályázat rész-
leteit a város honlapján is megtalálják az érdeklődők. 

energetIkaI Intézkedések a takarékosság szelleméBen
Fontos energetikai kérdésekben hívta össze a város 
intézményeinek vezetőit Lőrincz György polgármester 
szeptember közepén. Jelen voltak az egészségház, a 
bölcsőde, az óvodák, a művelődési ház, a városüzemel-
tető és a hivatal vezetői. A polgármester hangsúlyozta, 
a jelenlegi kilátások szerint a város tartalékai elegen-
dőek a megemelkedett energiaárak idei kivédéséhez. 
Intézmények bezárása nem fenyeget egyelőre János-
somorján. Ugyanakkor már most fel kell készülnünk a 
helyzet esetleges rosszabbra fordulására – emelte ki a 
polgármester. A felkészülést három területre osztották: 
olyan takarékossági intézkedésekre, amik nem igé-
nyelnek anyagi ráfordítást, olyanokra, amelyek kisebb 
költséget jelentenek, és harmadrészt olyanokra, amik 

nagyobb volumenű beruházások. A sok kérdés között 
szó esett a megfelelő munkahelyi hőmérsékletek biz-
tosításáról, a világítás korszerűsítéséről, egyéni takaré-
kosságról is. De a zöld szellemiséget is propagálta a 
város az intézmények felé, akár a műanyag palackok 
száműzésével.

A nyár végére teljes hosszában, térkővel újult meg a 
Szabadság utca páratlan oldalának járdája, ami így 
sok nélkülözés után vált méltóvá a városközponti 
ranghoz. Idén már az Újerdő utca vasúti átjáró menti 
szakasza, illetve a Móricz Zsigmond, a Petőfi és a Li-
get utcák egy-egy része, vagy teljes hossza is bizton-

ságos, új felületet kapott. Tavaly év végére 60 millió 
forintot tudott a járdafelújításra fordítani a város. Az 
idén év elején erre kijelölt 45 millió forintos keretet 
pedig a féléves zárásnál újabb 20 millió forinttal meg 
is emelte az önkormányzat, a program felett illetékes 
Bella Zsolt alpolgármester kiemelt kérésére. Az alpol-
gármester hangsúlyozta, amennyiben továbbra is ki-
emelt forrásokat tud erre a területre fordítani János-
somorja, akkor 2023 végére teljes lehet a város hét 
éve tartó járdafelújítási programja, ami most nagyjá-
ból 80 százalékon áll. Utána pedig csak kisebb javí-
tások maradnak. Bella Zsolt elmondta, nagyon fon-
tos, hogy a rossz gyalogutak leginkább az idősek és a 
babakocsival közlekedőknek nehezítik meg az életét 
a városban. Így rájuk különös figyelmet fordítanak a 
tervezések terén, és kérik is őket az észrevételek, ötle-
tek megosztására.

járdaFejlesztések a központBan
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tIétek a pálya – megnyItott a jánossomorja BrIngapark
 A város fiataljai számára már rögtön az el-
készülte után – sőt, már az építése alatt is - nagy 
vonzerőt jelentett, de a térségben is nagy figyelmet 
kaphat a Jánossomorja Bringapark. Az összetett, 
nemzetközi versenyekre is alkalmas pálya akár még 
Ausztriából is ide vonzhatja az extrém kerekezé-
sért, deszkázásért rajongó amatőröket és profikat 
egyaránt, hiszen legközelebb Bécsújhelyen találha-
tó hasonló színvonalú ring.

A város által kiválasztott területen létrehozott pálya 
ősz elejére készült el, és már rögtön a műszaki átadás 
után megnyitotta azt a nagy várakozásban lévő fiatalok 
előtt Lőrincz György polgármester. 

A figyelem nem véletlen: A tekerés nélkül is végig-
csinálható pumpapálya négy mandineres és öt visz-
szafordító kanyart kínál, egymásba fonódó, választ-
ható útvonalakkal. A ring amatőröknek és profiknak 
egyaránt megfelelő: A kezdők, gyerekek a pálya alsó 
nyomvonalát választhatják, a ritkaságszámba menően 
magas ívek tetején pedig a profik érhetnek el nagy 
sebességet. A pálya nemzetközi versenyek rendezé-
sére is alkalmas, és a tervek között szerepel is helyi 
versenyek megrendezése.

Jánossomorja Város Önkormányzata az Aktív Magyar-
ország Program részeként meghirdetett „AOFK-1.2.1-
21 Országos Bringapark Program 2022” elnevezésű 
pályázat keretében 15 millió forint támogatást nyert a 
projektre. Kicsivel több mint ugyanennyit tett hozzá az 
önkormányzat saját forrásból, így jött létre a több mint 

30 millió forint összértékű kerékpáros pumpapálya. 

De a bringával nincs megállás. A város a fiatalok el-
képzeléseit is követve később egy erdei pályát is létre-
hozna a most elkészülttel szemben. Itt ugyanis, önkor-
mányzati területen több bringás fiatal maga alakított 
ki erdei extrém pályát. Ezt a fiatalokkal együttműködve 
nem megszüntetné, hanem profivá fejlesztené az ön-
kormányzat. De további fejlesztések is várhatók a brin-
gapark környékén: gördeszka pálya, felújított fedett 
pavilon, padok, asztalok, ivókutak és éjszakai világítás 
is. A város a fiatalok számra szeretne itt megfelelő te-
ret létrehozni, egy fiatalokat szolgáló parkot teremteni. 
De fontos, hogy az ifjúság terei mellett a zöld környe-
zet, a madarak megfigyelésére is alkalmas, erdős rész 
is megmarad. Sőt, nagyobb rendezvényekre, például a 
lovastalálkozók számára is jut még hely az önkormány-
zati területen.
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őszköszöntő Felújítások

 Három felújítást is el tudott végezni az önkor-
mányzat a tanévkezdés előtt az oktatási és nevelési in-
tézményekben, a jelentős áremelkedések ellenére is. 

 A központi iskolában a felső-tagozat földszint-
jén a vizesblokk újult meg a nyár folyamán, miután ta-
valy az emeletei mosdót újította fel a város. Mindez 10 
millió forintot tett ki, amiből 2 milliót a győri tanker-
ület, 8 milliót az önkormányzat finanszírozott. Az uszo-
dában is megújult az infra szauna az őszi startra, de ki 
is egészült egy teljesen új, finn szaunás fülkével, hogy 
minél teljesebb legyen a szaunázási lehetőség. 

 A legnagyobb felújítást a központi óvoda vizes-
blokkja jelentette. Az 1970-es években épített rész tel-
jesen elöregedett, elavult és korszerűtlen volt, ráadásul 
a sorozatos vízszivárgások mind a talaj, mind a falak 
felé komoly károkat okoztak, amit a korábbi többszöri 
javítások sem tudtak megakadályozni. Ezért a bontás-
kor mélyre kellett lejutniuk a szakembereknek. Ezeket 
a munkákat Zalán Zsolt, a város főépítésze koordinálta. 

A felújítás valóban átfogó: építészeti, villamossági és 
épületgépészeti egyaránt; az alapokig lebontva telje-
sen új mosdót kaptak a gyerekek és a nevelők. A költ-
ségek végül közel 27 millió forintra rúgtak, amit teljes 
egészében saját, önkormányzati forrás fedezett. Ez már 
a válság miatti, közel hét millió forinttal megemelke-
dett ár, a testületnek ennyit kellett hozzátennie az ere-
detileg elkülönített forráshoz, az építőanyag- és szol-
gáltatási árak emelkedése miatt. 

óvoda mosdó felújítás előtt óvoda mosdó felújítás után
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játszótérFelújítások őszre
 Új köztéri játékok várják a gyerekeket a négy 
legnagyobb helyi játszótéren októbertől.
A város idén is folytatta a játszótérfejlesztési progra-
mot, aminek keretében az elmúlt években felújította 
összes intézményi és közterületi játszóterét, a követ-
kezőkre pedig azok bővítését határozta meg célként. 
Ennek idei szakasza valósult most meg, összesen kö-
zel 15 millió forintból. Ebből kilenc új játék került a 
jánossomorjai parkokba. Pusztasomorjára egy kötél-
piramis, egy mérleghinta és egy földbe süllyesztett 
trambulin, Szentpéterre egy nagy kötélpiramis és egy 

körhinta, A Felsőlókert utcai játszótéren egy kosárhin-
ta és egy körhinta, míg a Malom utcain egy körhinta 
és egy mérleghinta várja a gyerekeket. A város célja az 
eszközök beszerzésénél, hogy minden park minden 
korosztály számára élményt nyújthasson, kis és nagy 
gyerekek egyaránt jól érezzék magukat, sőt, a szülők 
is leülhessenek beszélgetni. Jánossomorja játszóterei 
a város nagy vonzerejét jelentik, nemcsak a lakók kö-
zött népszerűek. Sokan járnak ide kikapcsolódni még 
a Szigetközből is, de az ide költözésnél is szempont a 
gyermekek öröme.

kImagaslóan sok BaBa – Folytatódó támogatásI program 
 Jánossomorján a növekvő gyermeklétszám-
ra hatással volt az is, hogy az önkormányzat több 
területen is igyekszik segíteni a kisgyermekes helyi 
családokat. 

Augusztus végén tartotta Jánossomorja Város Önkor-
mányzata a hagyományos féléves babaköszöntőjét, 
amikor az előző félévben született babákat és családja-
ikat köszöntik. Már a tavalyi évben is kimagaslóan sok, 
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65 gyermek született, míg a korábbi években ez a szám 
50 körül volt. Így a mostani a harmadik babaköszöntő 
a sorban, amikor 30 felett van az elmúlt fél évben szü-
letett jánossomorjai gyermekek száma.

A város nevében Lőrincz György polgármester köszön-
tötte a családokat. E mellett iskolai műsor, fogadás és 
személyre szóló ajándék is várta a babákat. Ilyenkor 
hagyományosan Jánossomorja 100 ezer forintos baba-
kötvényt ad a legalább három éve helyben lakó szülők 
gyermekeinek. 
Jánossomorja számos, a kisgyerekes családokat tá-

mogató intézkedése között a legfontosabb, hogy az 
elmúlt években két utcát is létrehozott, ahol kedvez-
ményesen, akár a piaci ár feléért vásárolhattak telket 
a helyi kötődésű fiatalok. Az összes telek elkelt azóta, 
sőt, a mostani babaköszöntőre is több újszülött érke-
zett ezekből az utcákból. Lőrincz György polgármester 
hangsúlyozta, hogy folytatják a megkezdett projekte-
ket: „Mindazokat a fejlesztéseket, amiket a kisgyerekes 
családok érdekében kezdtünk el, folytatni szeretnénk a 
jövőben is. Gondolok itt a telekértékesítési és -támo-
gatási programra, az óvodák, a bölcsőde, a játszóterek 
fejlesztésére és természetesen a babakötvényre is.”

90. születésnap

 Rozs Gyuláné, mindannyiunk Fáni nénije 90. 
évét töltötte be. Ebből az alkalomból köszöntötte 
őt otthonában a város delegációja szeptemberben. 

A pusztasomorjai mákos rétes mai napig irigylésre 
méltóan energikus készítője otthonában, rokonai 
körében fogadta az ünneplést. A városvezetés átad-
hatta a kormányfő és a város emléklapjait, illetve az 
önkormányzat ajándékait. A művelődési ház Fáni né-
nivel sokat dolgozó, rétessütő munkatársai pedig sa-
ját készítésű tortával ajándékozták meg az ünnepel-
tet. Persze Fáni nénit nem lehet meglepni sütemény 
terén, az asztalon somorjai mákos rétes és puszedli 
várt mindenkit. Jánossomorja Város Önkormány-
zata évek óta rendszeresen köszönti Jánossomorja 
szépkorú polgárait 90. születésnapjukon, így idén 
ősszel is többeket kerestek fel lakásukon, családjaik 
körében a város vezetői.

akcIóBan a kamerák

 A szép szó és a szemléletformáló akciók mel-
lett a szigorúbb tettek mezejére is lépett az elmúlt 
hónapokban a Zöld Jánossomorja csoport.

Az önkormányzattal, a városüzemeltetővel, és a rend-
őrséggel együttműködve igyekeznek meggátolni az 
illegális szemetelőket, parkrongálókat. Ebben moz-
gásérzékelővel ellátott, mobil vadkamerák is segítsé-
gükre vannak, amik a városi biztonságikamera-rend-
szer részét képezik, és alkalmasint össze is vethetők a 
fix kamerák képeivel. Ebből többet a csoportot támo-
gató helyiek vásároltak és egészítették ki a város által 
vásárolt készletet, segítve az akciót.

Az aktivisták nemcsak segítenek az illegális szemét-
tel fertőzött területek védelmében, de be is mutattak 
oldalukon pár elképesztő esetet, ám nem feledkeztek 
meg az értékes példák elismeréséről sem. 
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sok lehetőség, passzív FIatalok…
 Hosszú évek kihagyása után első Uniós csere-
kapcsolatán vesz részt a Jánossomorjai Ifjúsági Klub, 
amely tavaly novemberben alakult. Jánossomorja kép-
viseli ugyanis egy október végi liptódi uniós ifjúsági ta-
lálkozón Magyarországot, számos más európai ország 
fiataljaival közösen. A találkozó célja a kapcsolatépítés 
mellett az ifjúsági közösségek erősítése, az ezt szolgáló 
tudás elsajátítása. 

A jánossomorjai fiatalok nyáron egy magyar ifjúsági 
klubokat összehozó találkozón is részt vettek, Levélen. 
Itt közel egy tucat ifjúsági szervezet gyűlt össze szerte 
az országból, hogy megosszák tapasztalataikat a he-
lyi fiatal közösségek szervezéséről, nehézségeikről, le-
hetőségeikről. A várost Neuberger Szonja és Szilágyi 
Tessza képviselte. Számukra a találkozó egyik tanul-
sága az volt, hogy a fiatalok közössége számos kor-
társnak, kamasznak adhat segítséget, célt és örömet, 

olyanoknak, akik otthon ülnek, begubóznak. Ezt egy 
plakáttervben is bemutatták a fiatalok a többieknek. 
Az országos áttekintés tapasztalata szerint, míg az 
ország számos pontján a fiataloknak leginkább az a 
gondja, hogy nincs számukra biztosított hely, illetve az 
önkormányzat kevéssé tudja támogatni a lelkes csapa-
tot, ezzel szemben Jánossomorján mind a hely, mind a 
biztos városi anyagi és erkölcsi támogatás adott. Mégis 
nagyon kevés fiatal mozdul meg a közösségi progra-
mok, az önszerveződés irányába Jánossomorján - ahol 
pedig a 2000-es évek elején magas szinten állt ez. Most 
az Uniós cserék lehetőségeivel is meg szeretné mutatni 
a klub, hogy érdemes és hasznos csatlakozni a helyi ifi 
közösséghez. 

A Jánossomorjai Ifjúsági Klub közösségi oldalán is várja 
a csatlakozni vágyókat:
https://www.facebook.com/ifiklub.janossomorja

az Idősek a közösség Fontos tagjaI
 A város fontos és értékes polgárai a nyugdí-
jasok, ezt hangsúlyozta Jánossomorja „Városi idősek 
napja” című ünnepsége a művelődési házban, szept-
ember utolsó hétvégéjén, amit az idősek világnapja 
alkalmából tart rendszeresen az önkormányzat. 
Az időskor szépségeire és örömeire hívta fel köszöntő-
jében a figyelmet Laknerné Fördős Klára. A város ne-
vében pedig Bella Zsolt alpolgármester tolmácsolta a 
köszönet szavait. Hangsúlyozta, hogy mennyi mindent 
tanulhatunk az idősektől, akik sokat tettek azért, hogy 
a fiatalabb generációk tanulhassanak, dolgozhassanak, 
fejlődhessenek. A Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület 
köszöntővel, vidám jelenetekkel, énekszóval és táncok-
kal is ünnepelte a megjelenteket. 



- 13 -

2022. III. negyedév jánossomorja város önkormányzatának negyedéves hírlevele

 Tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit az 
Omlás Virágai Malomfesztivál. Idén már három na-
pon át várták különleges színházi és zenei előadá-
sok a szép számmal megjelenő közönséget. A város 
és a civilek által közösen szervezett fesztivált idén 
az Európai Unió pályázata is segítette, támogatva a 
fiatalos programok megvalósítását a malomban.

Az Omlás Virágai Malomfesztivál csütörtök esti, szín-
házi nyitóelőadása Mikó István Svejkjének folytatása 
volt, a programjának első részét 2015-ben már láthatta 
itt a közönség. Most Svejk kommunista érában megélt 
kalandjairól mesélt és énekelt a Kehely sörözőben, tük-
röt tartva ezzel a mindenkori diktatórikus rendszerek 
elé. Az előadást kifejezetten a malomfesztivál kérésére 
elevenítette fel a társulat, akik nagy örömmel érkeztek 
vissza a számukra is emlékezetes helyszínre.

Pénteken a helyi Lófi János Bábműhely általános isko-
lai csoportja indította a délutánt. Az gyerekek régóta 
készültek Vitéz László Aranyországban! című előadá-
sára. A helyi bábműhely a covid előtt kezdte a munkát, 
bábtechnikákat ismerő és használó pedagógusokat ké-
pezve. Este a bábcsoport munkáját is segítő Magamura 
Alkotóműhely a Johannes Doktor Faust című darabot 

játszotta el marionett bábok segítségével. Boráros 
Milada és Boráros Szilárd az ország kiemelkedő bábos 
szakemberei. A kukucska színpadra alkalmazott elő-
adást idén az ország legjobb felnőtt darabjai közé so-
rolták az ezzel foglalkozó cikkek.

Németh Juci és G. Szabó Hunor több zenei formáci-
óban játszott már, most duóban lépett színpadra a 
házaspár. Több különböző hangszerrel kísérve ismert 
slágerek és saját számok is helyet kaptak műsoruk-
ban. Az estet három nemzetközileg elismert blues ze-
nész koncertje zárta. Jumping Matt és Little G. Weevil 
már más formációkban játszottak a Malomban, most 
Mr. Jambalaya zongoristával kiegészülve varázsoltak 
fergeteges hangulatot.
Szombaton Benkő Imola Orsolya és Hauptmann Tamás 
verseit és novelláit hallgathatta meg a közönség, majd 
a helyi RizikóFaktor zenekar következett.  Ezután Szalai 
Anna világát ismerhettük meg, fanyar-ironikus szöve-
geit Dorozsmai Gergő kísérte zongorán és gitáron. A 
duó már több országos elismerést is elnyert különleges 
produkciójukkal. 

tIzedszer Is malomFeszt
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Az idei fesztivál egyik fénypontja Szabó Balázs szóló-
koncertjére volt, amire újra elfogytak a pótszékek is. 
A 2016-ban az év férfi előadója címet nyert művész 
népzenei hagyományokhoz visszanyúló muzsikája, 
irodalmi igényű szövegei különleges élményt nyúj-
tottak. Az ír népzenére aztán átrendeződött a Malom 
nézőtere. A Firkin zenekar pörgette folk-punk-rockkal 
a rajongókat, majd a nagyerdei ifjúsági találkozók-
ról sokaknak ismerős Erőspista zárta a napot Red 

Hot Chilli Peppers számokkal. A színpadi programok 
mellett idén is esti fényjáték és a városi könyvtár Pe-
tőfi 200 címmel összeállított installációja várta még az 
érdeklődőket. Az idén már háromnapos fesztivált tíz 
évvel ezelőtt indította útjára egy lelkes szervezőcsapat 
az egykori hengermalom épületének megmentéséért, 
új funkciót találva a város egyik ikonikus ipartörténeti 
emlékének. A város pedig támogatással és már másod-
szor is sikeres, közös pályázattal segíti a fesztivált.

az összeFogásról üzent szent István
 A nehéz időkben az összefogás és az egyet-
értés a legfontosabb a problémák átvészeléséhez. 
Ezt hangsúlyozta Jánossomorja augusztus 20-i ün-
nepségén Lőrincz György polgármester.

 A Szent István templom búcsúi szentmiséjével 
kezdődött az augusztus 20-i ünnepség. Innen a hívek 
az önkéntes tűzoltók zászlójával kísérve, a fúvószene-
kar vezetésével indultak a közeli Szent István parkba, 
ahol a városi ünnepség várta az odaérkezőket.
Itt Lacknerné Fördős Klára, a művelődési ház igazga-
tója köszöntötte az ünneplőket, és a magyar nyelv kin-
cseire hívta fel a figyelmet, hiszen nyelvünk is önálló 
államiságunk által megvédett érték. Ezután a Moson-
Szél Egyesület műsora következett, ami az államiság 
megőrzésének öröme mellett a nehéz évszázadokra, 
de a haza kínálta csodákra is fókuszált. 

Lőrincz György polgármester ünnepi beszéde is a ne-
héz időkről kellett, hogy szóljon, de a jelenre utalva. Az 
el sem múlt pandémia, a szomszédban dúló háború, 
a gazdasági és energiaválság a második világháború 
utáni nehézségeket juttatta a szónok eszébe, amikor 

a tragédiában és nincstelenségben összefogott az or-
szág. Erre volt idézett példa a Valahol Európában című 
film utcagyerekeinek története. Végül az ellentétek 
félretételére, egymás segítésére kérte a polgármester 
a város lakóit az előttünk álló nehéz időkben. A város-
vezető megköszönte azoknak a jánossomorjaiaknak a 
munkáját is, akik segítenek az ukrán menekülteknek. 

 Majd Kótai László plébános megszentelte az 
új kenyeret, az ima erejére, a gondviselésbe vetett 
bizalomra hívva fel az ünneplők figyelmét. Ezután 
az önkormányzat és a helyi szervezetek, egyesületek 
helyezték el a tisztelet koszorúit Szent István mell-
szobra előtt, az önkéntes tűzoltók segítségével, a fú-
vós zenekar muzsikájával kísérve. Figura Ilona, a helyi 
nyugdíjas egyesület tagja verssel zárta az ünnepsé-
get. Ezután a résztvevőket a közeli Sós Antal Közös-
ségi Házban vendégelte meg a város. A finom falatok 
mellé a megáldott kenyeret, és a város különleges 
édességét, a pusztasomorjai mákos rétest is megkós-
tolhatta mindenki. De kortyolhattunk a város borából 
is, amit örömmel kínált a közreműködő Jánossomorjai 
Társaskör Egyesület és az önkormányzat. 
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lovastalálkozó jánossomorján
 Felvonulással, fogathajtó megmérettetéssel 
és akadálypályás lovaglással ünnepelt a város lovas 
társadalma a Jánossomorjai Baráti Lovastalálkozón 
augusztus végén, immár hetedik alkalommal.

Az indulók között sok jánossomorjainak, köztük több 
fiatalnak is tapsolhatott a közönség. Ez azért is öröm-
teli, mert a rendezvény célja mindig is a helyi lovas élet 
felvirágoztatása volt. A jánossomorjai egyesület mára 
11 hivatalos tagot számlál, fogathajtókkal és díjugra-
tókkal, köztük sok fiatallal.

pusztasomorjaI vIgasságok

 A nyarat megkoronázó helyi kulturális ren-
dezvény évről évre a Pusztasomorjai Vigasságok. Ír és 
görög, balkáni, majd Kárpátok-beli magyar lépések, 
hazai, spanyol és brazil roma népzene és néptánc. Így 
utazhatott a közönség át a világon, de ki sem moz-
dulva a jánossomorjai Sós Antal Közösségi Házból. 
A helyi néptáncosokat tömörítő Örökség Kulturális 
Egyesület szervezése hangsúlyt fektet arra, hogy sok-
színű, de nívós stílusokat, előadókat vonultassanak fel, 
ismertessenek meg a közönséggel, mondta el a szerve-
ző, Maglódi Zsolt. Német fúvószene, magyar néptánc, 
majd ír és skót muzsika a kultikus M.É.Z. zenekartól, 
utána pedig görög lépések a Mydros talpalávalójára - 

színes koncerteket kínált a Vigasságok első napja. Más-
nap is folytatódott a kavalkád, a Karaván Família elő-
adása autentikus, értékes, a világ különböző pontjairól 
származó cigányzenékkel mozgatta meg a közönséget, 
szó szerint is, hiszen mindenki megtanulhatta a cigány-
tánc alapjait. Majd balkáni hangulatot hozott a Gypo 
Circus. A handpan hangzását elektronikus hangszerek-
kel kombináló Flowkötők pedig a magyar népzenét, 
a rockot és az ősi, törzsi zenét ötvözték a különleges 
hangszer segítségével. 
A zenei programok mellett bábszínház és játszóház 
csalogatta, főként a gyerekeket: a környezetvédő he-
lyiek alkotta Zöld Jánossomorja csoport és a moson-
magyaróvári Kétfecske műhely pólók újrahasznosítási 
trükkjeit mutatta meg kicsiknek és nagyoknak.
Az egykor neves Prikler kocsma is e falak között mű-
ködött, ami a Vigasságokon rendszeresen újra várja 
a vendégeket a pincében, borkóstolóval, népzenével, 
nótázással, vidám beszélgetésekkel. Idén a város borát 
is adó pannonhalmi Herold Pincészet mutatkozott be, 
ahol a város két zászlósborát, a Lieblinget és a rajnai 
rizlinget is megkóstolhattuk. 
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 Egészségügyi dolgozóit köszöntötte János-
somorja város július elsején, a magyar egészségügy 
napján, ami egyben Semmelweis Ignác, az anyák 
megmentőjének születésnapja.
Az önkormányzat hagyományos ünnepi vacsorára vár-
ta a város egészségügyében dolgozókat az egyik helyi 
étterembe. Közel harminc jelenlegi és nyugalmazott 
dolgozó fogadta el a meghívást. Őket Jánossomorja 
nevében Lőrincz György polgármester köszöntötte, 
kiemelve, hogy a talán már csak gyengén visszatérő 
pandémia miatt a korábbiaknál is nagyobb megpró-
báltatásokat állt ki a helyi egészségügy eddig, amiért 
külön köszönet illeti a felelősen és türelemmel dolgo-
zókat. A közös koccintás után a város ajándékát is át-

adták, mindenki egy városi címerrel ellátott tollkészle-
tet kapott a vacsora mellé. 

köszönet az egészségügynek

Boldog születésnapot rascals!
25 éves a Jánossomorja Rascals
A város arculatát is meghatározza mára a baseball és 
softball sportágban egyaránt sikeres Rascals, amely 
szeptember közepén egész napos rendezvénnyel ün-
nepelte fennállásának 25. évfordulóját. Itt számos vi-
dám program várta a sportbarátokat, városlakókat, 
de mérkőzésen is szurkolhatott a közönség. Köszön-
tőjében Lőrincz György polgármester hangsúlyozta, 
az egyesület számos korosztályhoz kapcsolódik, igazi 
közösséget teremt Jánossomorján, de a város nevét is 
megismerteti az országban, sőt, Európában is. 

Az U12-es együttes a Budapest Reds-szel mérkőzött 
meg a bajnoki döntőbe jutásért az ünnepen. A két 
nyert meccsig tartó rájátszás első körében a főváros-
ban diadalmaskodtak a Csirkefogók, így most hazai 
pályán vívhatták ki a továbbjutást. Az ünnepi hangu-
latot, valamint a közönség buzdítását kihasználva vé-
gül 9-4-re be is húzták a meccset. A másik születésnapi 
ajándékot az önkormányzattól kapta az egyesület egy 
500.000 forintos jutalom formájában, amely az egyesü-
let fejlesztését hivatott szolgálni, és elismerni egyben a 
Rascals fontos szerepét a város életében. 
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Ismét nekIlódultak a hanságnak
Már ötödik alkalommal várták a futókat az uszoda mel-
letti rajthoz október elsején, az idei Hanságfutáson. Az 
időjárás ezúttal hűvös, nedves levegővel, de eső nélkül  
tette próbára az indulókat, akik három és tizenhárom 
kilométeren álltak rajthoz, a rajtolók soraiban profi fu-
tókkal és a sportot kedvelő helyiekkel egyaránt. A tere-

pet a kisebbek melegítették be a profiknak. Az ovisok 
400, míg az alsósok 800 méteren indultak, a korábbi-
akat meghaladó létszámmal. A futókat Bella Zsolt al-
polgármester köszöntötte, és a díjak átadásában is se-
gédkezett, a másik fő támogató, a binder components 
helyi üzem kollégáival együtt. 
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Felhívások
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