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ÜnnepI várakozás

Szerényebben, takarékosabban, 
de közösségében erősen és
reménytelien készül az ünnepre 
Jánossomorja. 

... folytatás a 2. oldalon.  

Fásítás és vIrágosítás

Több mint kétszáz facsemete és 
négyezer virág az egészsége-
sebb és szebb otthonért. Össze-
fogott a Zöld Jánossomorja és az 
önkormányzat.

... folytatás a 6. oldalon.  

hat projekt, 380 mIllIÓ

380 milliós pályázati sikerből - 
A válság ellenére is biztos, jelen-
tős fejlesztések valósulhatnak 
meg Jánossomorjára az elkövet-
kező két évben. 

... folytatás a 4. oldalon.  

Kiadványunk újrahasznosított papírra készült.

Madárerdő - Fotó: Horváth Péter

Áldott ünnepeket, békés,
boldog új esztendőt Jánossomorja!
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reménytelI jánossomorjaI várakozás

 Teljes maradt az adventi várakozás prog-
ramsorozata Jánossomorján. Bár több önkormány-
zati energiatakarékossági intézkedés is érintette a 
város adventi ünnepeit, a közös várakozást és ün-
neplést így is igyekeztek minél teljesebbé tenni a 
szervezők, köztük a helyi Társaskör, az iskola, a mű-
velődési ház és az önkormányzat is.
A háromból az első hagyományos forgatag Puszta-
somorján, a Szent István parkban nyílt meg advent 
második hétvégéjén. Itt ajándékokat, forró italokat és 
csemegéket is vásárolhattunk. A gyertyát meggyújtó 
Lőrincz György polgármester hangsúlyozta, a máso-

dik gyertya az adventi koszorún a reményt jelképezi. 
Erre pedig nagy szükségünk van, hiszen a nehézsé-
gek mindenki számára sötétebbé tették a napokat. 
A városvezető megköszönte minden adventi progra-
mot szervezőnek a munkáját, szeretetét.  

Templom fényfestés
De mindhárom városrészen várta a hagyományos kará-
csonyi forgatag az ünnepre várakozókat az adventben.
Bár a városi ünnepi fények most szerényebbek, idén a 
templomok falát beborító fényfestéssel díszítik fel a várost 
mindhárom helyszínen. Újra nyíltak az adventi ablakok is, 
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a remény ragyogása - lőrIncz györgy polgármester ÜnnepI köszöntője
Sercen a gyufa, a láng a ka-
nócra kapaszkodik, a pis-
lákoló fényben pedig fel-
erősödnek a családtagok 
arcvonásai. És akkor arra 
gondolunk, milyen jó, hogy 
együtt vagyunk az asztalnál. 
Az adventi koszorú hagyo-
mánya az egyik legszebb, 

legmeghittebb ünnepváró szokás, aminek gyökerei a tá-
voli múltba vesznek. A régi pogányok a fény eljövetelét 
ünnepelték, a világosság lassú győzelmét a sötétség fe-
lett. A katolikus hitben a Megváltó egyre közelebbi ér-
kezését köszöntjük így, az 1930-as évek óta már általá-
nosan, az egész kontinensen. Az adventi koszorú fénye 
beragyogja a mindennapjainkat. A szimbolikája is ez. A 
koszorú zöldje maga is az életet, a reményt testesíti meg. 
Rajta a lángok az egyre teljesedő világosságról üzennek. 
A remény külön gyertyát is kapott, a második láng a Mes-
siás eljövetelébe vetett hit és bizalom. A pusztasomorjai 
adventi forgatagon az a megtiszteltetés ért, hogy én 
gyújthattam meg ezt a lángot. Annál is inkább, mert a re-
ményre nagyon nagy szükségünk van most, családi és vá-
rosi szinten egyaránt. Az energia- és háborús válság sokak 
helyzetét nehezítette meg, eluralkodott az elkeseredés, a 
kilátástalanság, a reménytelenség. Az önkormányzatok 
nehézségei különösen nagyok. Minket, itt Jánossomorján 
az erősíthet, hogy felelős gazdálkodásunknak, prosperáló 
cégjeinknek hála, tartalékaink egyelőre megóvnak a leg-
nagyobb bajoktól. Bár fontos megtakarítási intézkedése-
ket mi is hoztunk, örömteli, hogy intézmények bezárására 
vagy akár adóemelésre nem kényszerültünk, ezzel is véd-
ve a lakókat, vállalkozásainkat. 

Kemény munka és sok aggodalom mindez, hiszen
Jánossomorja jövője múlik azon, hogy megfelelően rea-
gálunk-e az élet adta kihívásokra. Ennek érdekében min-
den tőlünk telhetőt megteszünk, ezt minden kollégám 
nevében mondhatom. 
A város idei éve a biztos fejlődésről szólt. Útjaink, járdáink 
már egy modern, fejlett város képét tükrözik. Pályázati si-
kereink, az ezek segítségével megvalósított, vagy a közel-
jövőben megvalósítandó projektjeink pedig azt mutatják, 
a nehéz évek ellenére is biztosan fejlődik és fejlődni is fog 
Jánossomorja. De sokkal lényegesebb ezeknél, hogy civil, 
közösségi rendezvényeink, programjaink egyre bővülnek. 
Sokkal lényegesebb például az is, hogy kedves rendezvé-
nyemen, a félévente sorra kerülő babaköszöntőn egyre 
több kis jánossomorjai apróságnak és családjának gra-
tulálhatok. Akik elmondják, jó Jánossomorján élni, babát 
vállalni, ehhez a közösséghez tartozni. Ehhez hozzájárul 
a városvezetés több intézkedése is, így a kedvezményes 
telkek kialakítása, a babakötvény, de – és sok családnál ez 
meglepően akár az ide költözést is eldönthette – a játszó-
terek felújítása is. Mindez azt mutatja, hogy a hosszútávú, 
felelős és tervszerű cselekvés meghozza a gyümölcsét. 
Most pedig nézzünk le újra az előttünk táncoló adventi 
gyertyalángra. A remény lángjára, amely bevilágítja a kö-
rülöttünk lévő családtagok, barátok arcát. Legyen az egy 
családi asztalnál, vagy egy városi forgatagban. A remény 
erős közösségeket világít be itt Jánossomorján. Azt súgja, 
együtt, összefogva a mostani nehézségeken is úrrá lehe-
tünk. Gyertyaláng az alagút végén. Maga a bizalom és a 
hit. Nincs ennél szebb ünnepi ajándék. 
Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok 
mindannyiuknak!

Lőrincz György polgármester   

az évek óta népszerű Ablaknyitogató program december 
elsejétől 24 estén át várja a rejtvényfejtő keresgélőket.

Városi Mikulás
A városi Mikulás december 5-én köszöntötte a családo-
kat a város három főterén, amik zsúfolásig megteltek 
gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel. A Mikulás, ma-
nói és krampuszai társaságában, fényes lovaskocsikkal 
és természetesen ajándékokkal érkezett. A nagysikerű 
rendezvényt az önkormányzat, az OTP programja, a 

helyi lovas egyesület, a művelődési ház és az ifjúsági 
klub is segítette.

Ünnepi díszfotel
A közös városi szilveszter pedig ugyan tűzijáték és 
LED-fal nélkül telik majd, de koccintásokra, jó zenére 
és társaságra most is számíthatnak a kilátogatók. Szil-
veszter délután pedig ismét elrajtol a maskarás futás, 
ezúttal a pusztasomorjai Gödörig futnak majd a jóked-
vű újévvárók.
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hat projekt 380 mIllIÓs pályázatI sIkerből
 A válság ellenére is biztos, jelentős fejleszté-
sek várnak Jánossomorjára a következő két évben, 
hiszen hat tervünkre is nyertünk forrást.
Hat fontos helyi közösségi fejlesztést valósíthat meg 
a következő két évben Jánossomorja, több mint 380 
millió forintból. A TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető települé-
sek” településfejlesztési program TOP PLUSZ-1.2.1-21-
GM1-2022-00063 projektjére tavaly pályázott az ön-
kormányzat. A most elnyert támogatás 100 százalékos 
intenzitású, így saját forrást nem igényel, a fejlesztése-
ket 2024 novemberére kell befejeznünk. 

A hatból már szinte csak a startra vár a belváros parkja-
inak átalakítása, ami modern városközpontot hoz létre, 
de a városi rendezvények és a parkolás számára is új 
korszakot nyithat.
A Millenniumi park teljesen átalakul. Az első szakaszán 
lépcsőzetes nézőtérrel egy szabadtéri színpadot ala-
kítanának ki a kisebb városi előadások számára, vilá-
gítással, infrastruktúrával. Mögötte a zenepavilon egy 
beszélgetéseknek helyet adó, padokkal körbevett ago-
rává válik, árnyas parkkal. Küszöbön áll az uszoda előtti 
park átalakítása is, amivel fejleszti a városközpont ren-

dezvényeit és parkolási lehetőségeit a város, segítve a 
biztonságosabb reggeli iskolába jutást is. A zöld terület 
hátsó kétharmadán szilárd burkolatú parkolót alakít ki 
a város, de párhuzamos megállóhelyek létrejönnek a 
sportcsarnok oldalában is. Összesen több mint ötven 
új parkolóhely segíti a lakókat. Az autók az Iparos utca 
felől hajthatnak be, kihajtani pedig két irányban lehet 
majd. A tér világítást is kap, sőt, a nagyobb városi ren-
dezvények helyszíne is ez lesz, megfelelő térrel és inf-
rastruktúrával a nagyobb rendezvénysátrak számára. A 
munka várhatóan márciusban indulhat.
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ÚtFelÚjítások - a városFejlődés Fokmérője 

 Zömében felújított, jó állapotú belterületi 
úthálózatra lehet büszke Jánossomorja mára. A 
legutóbbi hároméves útépítési és felújítási kon-
cepció zárásaként három utcát adott át a város 
októberben.
A lakókkal közösen vágta át a nemzeti színű szalagot 
a kivitelező, a városüzemeltető és a polgármester az 
Óvoda és a Radnóti utcákban. De megújult a Sport-
köz is, ami fontos az átmenő forgalom számára. Az 
önkormányzat harapnivalókkal és persze közös sö-
röshordó-gurítással is várta a lakókat. Mindkét hely-
színen sokan látogattak ki egy koccintásra és egy 
köszönetre.  Ez a három út közel 50 millió forintos, 
önkormányzati forrásból készült el. Mint az összes 
szakasz a felújítási programban, ezek is süllyesztett 
szegéllyel készültek, ami növeli az élettartamot. Lő-
rincz György polgármester a megnyitón elmondta, a 
több éve működő útépítési és útfelújítási program 
eredménye, hogy a város úthálózata mára büszke-

ségre adhat okot. A legtöbb utca felújított a város-
ban, a hátralévők zöme pedig kavicsos, ahova szilárd 
burkolatú utat épít a jövőben a város. A rossz állapo-
tú szakaszok zöme megszűnt, ennek anyagi hozadé-
ka, hogy kátyúzásra, útjavításokra nagyságrendekkel 
kevesebbet kell költenie Jánossomorjának.
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ráhÚztak a járdákra a hajrában
 Közel hetven millió forintot fordíthatott 
idén járdáinak felújítására és építésére Jánosso-
morja, ami az eddigi legnagyobb összeg a több éve 
tartó felújítási programban.
Az őszi tervekre december első napjaiban is ráhúz-
hattak, méghozzá majdnem 200 négyzetméternyi új, 
betonozott járdaszakaszat, a Domb és az Erdősor utca 
között teremtve átjárót. Bella Zsolt alpolgármester, a 
terület felelőse elmondta, régi lakossági kérés volt, 
hogy ide építsenek járdát, ami nagy könnyebbséget je-
lent nemcsak a lakóknak, de az erre sétálóknak is. 
Ezzel közel hetvenmillióssá növekedett az idén járdákra 
fordított önkormányzati forrás, ami rekord a tervszerű 
felújítási program történetében - emelte ki Bella Zsolt. 

A válság közel 10 százalékos áremelkedést okozott, de 
ezzel együtt is növeltük a felújított járdaterületet a ta-
valyihoz képest, 3534 m2-t sikerült elkészítenünk – fo-
galmazott az alpolgármester.  

Mint arról beszámoltunk, az önkormányzat az energia-
válság nehézségei ellenére már félévkor is további 20 
millió forinttal növelhette az eredetileg erre év elején 
elkülönített, 45 milliós keretet, kizárólag saját forrást 
használva e célra. Ebben az évben kilenc utcában vé-
geztek felújtást, összesen majdnem 1500 folyóméte-
ren. Ilyenek az Újtelep, a Felső-Lovarda, a Klafszky, a 
Dózsa, a Szent István, az Iskola, a Petőfi, a Domb és az 
Óvoda utcák. 

kétszáz Fa, négyezer vIrág 
 Közel 200 fát ültettek el ősszel Jánossomor-
ján a város fásítási programja keretében.
Novemberben nagyobb lombozatú fák kerültek a he-
lyükre  a Rákóczi utcában, ahol tavaly fogott az utcakép 

rendezésébe a város.
Ennek része az egységes, árnyat adó, de nem magas 
fák ültetése, amivel a szentpéteri főutca régi arculatát 
is őrzik. De a Féltoronyi utcában is ültettek a kivitelező 
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és a városüzemeltető munkatársai az elmúlt napokban. 
Az új telepítések mellett a régebbi ültetések pótlására 
is jutott fa mindegyik településrészen, sőt, több lakó 
kérését is tudták teljesíteni, akik egy-egy fát szerettek 
volna házaik elé.
De a civilek is összefogtak a várossal ismét, hogy to-
vább zöldítsék Jánossomorját. A jánosi bányatóhoz ve-
zető út mellé kis csemeték kerültek, ami szimbolikus 
lezárása volt a város őszi fásítási és virágosítási akció-
jának. Ennek a zöldítés mellett célja, hogy szélfogóként 
segítse a fasor az itteni utcák lakóit. Az elmúlt években 
már több közeli út mellett is telepítettek így fasoro-
kat. Most összesen közel 30 fácskát ültettek, számos 
fajtát, amit lakók, barátok ajánlottak fel. Ezzel össze-
sen nagyjából kétszáz fával lett zöldebb Jánossomorja 
2022 őszén.  
De a virágokról sem feledkezett meg a városüzemel-
tető. A szentjánosi templom előtti központi virágágyás 
sok árvácskával szépült meg, üde őszi színei nemcsak 

az átutazók, de a lakók kedvét is derítik egy kicsit a 
városüzemeltető reményei szerint. Ám nemcsak ide ül-
tettek virágokat: Jánossomorja most ősszel közel 4000 
egynyári virágot telepített a főterekre, köztéri virágtar-
tókba, ágyásokba. A három főtér mellett Hanságligetre 
és Újtanyára is jutott. 

energIatakarékosság Intézménybezárás nélkÜl
 Átfogó és három csoportra bontott energia-
takarékossági intézkedéseket vezetett be Jánosso-
morja október közepétől fokozatosan.
Ebben szemléletformáló, illetve kis- és nagymértékű 

megtakarítási intézkedést egyaránt szerepelnek. 
Már ősz közepétől alacsonyabb hőmérsékletre fűtik az 
épületeket, megtiltották a kiegészítő fűtőberendezése-
ket. Korlátozták az intézményi, nem biztonsági világítá-
sokat, a világítási időszakok hosszát, de a közvilágítást 
nem. Tilos a műemlékek és az önkormányzati épületek 
külső megvilágítása, ahogy este 8 után a parkok, ját-
szóterek világítása is lekapcsol. 
Ugyanakkor a legfontosabb, hogy más városokkal ellen-
tétben nálunk jelenleg nem fenyeget intézmény bezárá-
sa, és remélhetőleg a következő hónapokban sem kerül 
erre sor. Nyitva tartások rövidítésére azonban igen.
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A városházán négynapos munkahetet vezettek be. 
Pénteken nem nyitnak ki, az előző napok munkaide-
je meghosszabbodott, reggel héttől ötig dolgoznak. 
Mindez az ügyfélfogadási időket nem érinti. A Kor-
mányablak, bár nem a hivatalhoz tartozik, szintén zárva 
tart pénteken. Az Egészségház rendeléseit a lehetősé-
gek szerint a rendelési napok délelőttjeire csoporto-
sították. Az orvosi ügyeletet a rendelkezés nem érinti. 
Az intézmények és a rendelések maguk tájékoztatják 
változásaikról a lakókat.
A művelődési házat és intézményeit érintette a legjob-
ban a változás: A könyvtár pénteken, szombaton és va-
sárnap zárva tart, de keddenként újra kinyitott. A Hely-
történeti Gyűjtemény és a Sós Antal Közösségi Ház 
teljesen bezárt a télre, előbbi télente zárva tart, utób-
biban pedig belső aljzatfelújítás kezdődött. A változás 
miatt sok itt működő csoport számára a szombaton is 

nyitva tartó művelődési ház adott helyet. 
Az intézkedések várhatóan április közepéig hatályosak, 
de a körülményekhez képest rugalmasan szigoríthatja 
vagy enyhítheti azokat a város, amely minden dolgo-
zójától, ügyfelétől és lakójától megértést és együttmű-
ködést kért.
A város ünnepi díszkivilágítását csak a három főtérre és 
a malom tornyára koncentrálták, az intézmények, lám-
paoszlopok most sötétek maradnak. A közös szilvesz-
ter is takarékosabb lesz, sem tűzijáték, sem LED-fal nem 
várja a polgárokat a főtéren, de meleg italok, zene és 
közösségi hangulat igen. A sporttelepen is csak fagy-
mentesítő fűtés maradt a szezon végétől, ami jelentős, 
havi másfél millió forintos megtakarítás. Az energia-
árak emelkedése terén a közvilágítás okozta gondokra 
is számít a jövőben Jánossomorja, hiszen ennek az ára 
megnégyszereződött. Ezt a szektort érinti, hogy jövő-
re a város közvilágításának LED-es modernizálásába is 
belefogna Jánossomorja, ami lényeges megtakarítást 
jelentene. 
Az energiaválság ösztönözte azt a november végi, pol-
gármesteri előterjesztést is, ami elérte, hogy 2023-ban 
nem emelkednek a helyi adók és újat sem vezet be az 
önkormányzat. Bár voltak az emelés melletti javaslatok, 
végül Lőrincz György polgármester indítványa kapta a 
többséget: Azért nem emelnek, mert a lakosság és a 
helyi vállalkozók amúgy is megnövekedő terheit nem 
akarja tovább fokozni a város. 
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lőrIncz györgy: nem emel adÓt jövőre jánossomorja

Polgármesteri összefoglaló az októberi és novem-
beri legfontosabb képviselő-testületi döntésekről

A novemberi ülésen nehéz kérdések kerültek az asz-
talra. Javaslatomra nem vezetett be új adót, és nem 
emelte a már meglévő adók mértékét sem az önkor-
mányzat. Bár voltak más vélemények is, a testület nagy 
többséggel támogatta javaslatomat, hogy a mostani 
helyzetben ne nyúljunk az adónemekhez. Talán sokan 
nem tudják, de ilyenkor van lehetősége a város képvi-
selőtestületének, hogy döntsön a jövő évi adókról, év 
közben pedig nem változtathat rajta. 

Kulturált és érveken alapuló vita követte a javaslatot 
bizottsági és testületi szinten egyaránt – ezt azért em-
lítem meg, mert nagy megelégedésemre szolgált, és 
példaértékűnek tartom. 
Ugyanakkor az adónemek emelését több javaslat is fel-
vetette, alaposan megvizsgálva az esetleges hozadé-
kokat. Felelősnek tartom azokat a hangokat is, amelyek 
valamilyen szintű emelést tartottak szükségesnek. Pon-
tosan a háborús és energiaválság bizonytalan hatásai 
miatt gondolkozott így több képviselőtársam, hiszen 
a nehézségek önkormányzatunkat – ahogy az önkor-

mányzatokat, intézményeket országosan is – sújtották 
és várhatóan a jövőben még jobban sújtják majd. 
De pontosan ebben a bizonytalan időben nem sza-
bad nekünk is tovább nehezítenünk a lakosság, a helyi 
vállalkozások helyzetét. Nem zárhatjuk ki, hogy ilyen 
emelésre rákényszerülhetünk majd a jövőben, ám leg-
közelebb jövő ilyenkor dönthetünk erről. De mégis, a 
jelenlegi helyzetet felelősen mérlegelve azt gondolom, 
amíg csak tudjuk, ezzel is védjük és támogatjuk polgá-
rainkat és vállalkozásainkat. 
Sok dicséretet kapott a testülettől a Jánossomorjai Vá-
rosüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet (VÜMESZ), 
amelynek éves beszámolója került terítékre. Mindany-
nyian látjuk, hogy a VÜMESZ az elmúlt évek város-
fejlesztésének szakmailag és odaadásban is egyaránt 
értékes motorja volt. A fejlesztési programok és kon-
cepciók sikerre vitele mellett a fenntartási, működte-
tési munkák egyre szaporodtak, sokrétűbbé váltak. A 
szervezet bővült, műszaki és gépesítési fejlesztésekbe 
is fogott. Nyilvánvaló, hogy vannak még célok, ahová 
el kell érnünk, és vannak hiányosságok is, de az elmúlt 
hét év vitathatatlanul igazolta e szervezet felállításának 
szükségességét, a mindennapok feladatai és a város-
fejlesztés terén egyaránt. 
Ugyanakkor a térség különösen jellemző kihívásával 
hatványozottan meg kell küzdenünk: Ez pedig a szak-
emberhiány. Sok a nyugdíj előtt álló kolléga, ráadásul az 
önkormányzat nehezen tudja felvenni a versenyt a piaci 
szféra szakember-béreivel. Ezzel a kérdéssel átfogóan 
kell foglalkoznunk a jövőben, hiszen a városüzemeltető 
a város fejlődésének fontos mozgatórugója.  Itt is gra-
tulálok a VÜMESZ vezetőinek, minden kollégájának, és 
köszönöm egész éves munkájukat a város nevében is! 

A frissen megalakult Főnix Horgász Egyesülettel kötöt-
tünk megállapodást a jánosi bányató hasznosítására. 
Az új egyesülettől halgazdálkodási tervet is kértünk. 
Összességében mindkét félnek hasznos és értékes 
megállapodás jött létre, végre gazdát talál, és rende-
zetté válik a terület, a helyi horgászok pedig egy közeli, 
értékes horgászhelyhez juthatnak. 

A testületi ülésen a város jövő évi rendezvénytervét is 
elfogadtuk. Öröm számomra, hogy a nehézségek el-
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lenére nem csökkent a város civil és közösségi ereje, 
az önkormányzat mellett sok helyi szervezet tervez 
rendezvényeket, összejöveteleket. Osztom azt a Chur-
chillnek tulajdonított gondolatot, amely a második 
világháborús nehézségek közepette született meg. 
Amikor a brit miniszterelnök szembesült azzal, hogy a 
hadi kiadások miatt csorbítani szándékozták a kultu-
rális büdzsét, így fakadt ki: „Akkor miért harcolunk?” 
Most hasonló a helyzet. Azt látjuk, hogy az energia- és 
háborús válságot, a bezárásokat is a kultúra és a közös-
ségi élet szenvedi meg elsőként.  Nem szabad elfelejte-
nünk, hogy a kulturális és civil rendezvények a városnak, 
közösségünknek sava-borsát, lényegét, önazonosságát 
adják. Ezért örülnék, ha programjaink drasztikus csorbí-
tására nem szorulnánk rá, ha az a szellemiség hatná át a 
városvezetést, hogy kulturális és civil értékeinket tőlünk 
telhetően védjük meg. 

Októberben több, városunk számára értékes munkát 
végző szervezet tartott beszámolót a képviselő-testü-
leti ülésen, mi pedig köszönetet mondtunk nélkülözhe-
tetlen és sokszor önfeláldozó munkájukért az önkéntes 
és hivatásos tűzoltóknak, a helyi rendőrőrs és a moson-
magyaróvári kapitányság munkatársainak és városunk 
polgárőreinek. Igazán megérdemlik a köszönetet!
A rendőrök beszámolójából megtudtuk, hogy Já-
nossomorja közbiztonsága folytatja az elmúlt évek 
javuló tendenciáját, főleg, ha több évtizedes statisz-
tikákkal hasonlítjuk össze. Ehhez a várossal közösen 
üzemeltetett kamerarendszerek is nagyban hozzájá-
rulnak, melyeket minden évben közösen fejlesztünk, 
bővítünk. Üdvös, hogy a rendőrök közterületeken 
való fellépése is hatásos, akár a szemetelők, rend-
bontók, rongálók ellen is. Sajnos városunk térsége 
erős tranzitútvonalat jelent az embercsempészet 

számára, ez sok munkát a rend őreinek. 
A polgárőrség értékes, felelős önkéntes munkájára lehet 
büszke idén is. Sokat segítettek a városnak és a rend-
őrségnek egyaránt. Bár korábbi, több mint negyvenfős 
létszámukhoz képest a mostani, több mint húsz fő körüli 
tagság keserű pirula, a szervezők és mi is bízunk abban, 
hogy sok helyi, felelős fiatal érzi úgy, hogy itt fontos se-
gítséget tud adni családjának, városának. Erre már most 
vannak jó példák a szervezetben. Csak így tovább!

A Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelem Kirendelt-
ség beszámolójának egyik legjobb híre volt, hogy a 
helyi hulladékdepónián szükséges beavatkozások szá-
ma idén jól láthatóan csökkent, a depónia helyzete je-
lentősen javult, erősebb a kontroll, a keletkező bomlási 
gázok kezelése is javult. 

Szabó András parancsnok a fűtési szezon alatti felelős 
tüzelésre, a fűtőeszközök ellenőrzésére és a különböző 
érzékelő berendezések használatára ösztönözte a nyil-
vánosságot a testületi ülésen is. Városunk és önkéntes 
tűzoltóink is évek óta hívják fel a figyelmet erre, akár a 
Fűts okosan kampányon keresztül is. Valóban, egészsé-
günk, városunk tisztasága, környezetünk és pénztárcánk 
védelme egyaránt ezt teszi észszerűvé. Fűtsünk okosan!

Kránitz József tűzoltóparancsnok, városunk díszpolgára 
beszámolójában kiemelte, hogy az önkormányzat vízel-
vezető csatornákat érintő, több éves fejlesztései sikere-
sek. A munka jelentősen csökkentette a veszélyes helyek 
számát Jánossomorján. Ezt örömmel hallottuk az e téren 
rendszeresen, sokat dolgozó önkénteseinktől. 

Újra terítékre kerültek az energiamegtakarítási intézke-
dések – ahogy ez várhatóan még sok ülésen lesz így 
a közeljövőben. Felelős takarékossági intézkedése-
ket kell hoznunk rövid és hosszú távon egyaránt, és a 
szemléletformálás érdekében is – ami a környezetvé-
delem terén is eredményes lesz. 
Fontos, hogy városunk forintosított megtakarításokat 
érjen el, mert az állami álláspont szerint csak olyan ön-
kormányzatok számíthatnak segítségre, akik maguk is 
lényeges megtakarítási intézkedéseket hoztak – nem-
csak magukért, hanem az ország egészéért is. Jánosso-
morja ilyen település. (Az intézkedésekről bővebben a 
7. oldalon olvashatnak.)
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az ország egyIk legjobb brIngapályája jánossomorján
 Mintegy 150 néző és bringás vett részt a Já-
nossomorja Bringapark október közepi megnyitó-
ján, ahol államtitkári és miniszteri köszöntő is mél-
tatta a pálya szerepét és hatásait. De már a folytatás 
is küszöbön áll – új építkezéseket jelenthetett be itt 
a polgármester.

A Jánossomorja Bringapark jelenleg az ország egyik 
legnagyobb ilyen jellegű pályája. Nemzetközi verse-
nyekre is alkalmas, amin versenyeket is rendezhetnek 
a közeljövőben.
A megnyitón közel 150 fős közönséghez szólhatott Ré-
vész Máriusz illetékes államtitkár, aki nemcsak a gyere-
keket, a szülőket is ösztönözte a pálya kipróbálására. 
Dr. Nagy István országgyűlési képviselő, agrárminiszter 
hangsúlyozta, a fiatalok számára olyan mozgásos él-
ményt kell nyújtani, ami felveszi a versenyt a digitális 
világgal. Lőrincz György polgármester pedig további 
örömhírrel is szolgált, a város ugyanis újabb extrém 
beruházásra készülhet, gördeszka parkra nyertünk pá-
lyázatot, ami szintén ide kerül. 
A város világítással, futópályával, pavilonokkal és asz-

talokkal is fejlesztené a helyszínt, igazi jánossomorjai 
ifjúsági parkot hozva létre. Kótai László atya a bal-
esetmentes bringázásért is kérte az áldást az ünnepé-
lyes felszentelés során. A szalagátvágáson a kivitelező 
szakemberek a vezetőkkel közösen avatták fel a pályát. 
Ezután jelképesen Révész Máriusz és Lőrincz György 
polgármester egyaránt végiggördültek a pályán, be-
mutatva, hogy nemcsak a profiké a terep Jánossomor-
ján. Velük együtt a Tatanaka Racing Team ifjú kereke-
sei is bemutatót tartottak, de a külsősöket sem lehetett 
visszatartani. Rövid időn belül közel ötvenen kerekez-
tek, rolleroztak, deszkáztak a pályán, ahol a felelősség 
is nagyon fontos, hiszen a megfelelő védőfelszerelés 
például kötelező, és sok komoly sérüléstől megkíméli 
az embert. 
A jánossomorjai pálya Győrtől egészen Bécsújhelyig 
vonzó lett a bringások számára. Ez már most is bebi-
zonyosodott. A 220 m hosszú, tekerés nélkül is végig-
kerekezhető pumpapálya négy mandineres és öt visz-
szafordító kanyart kínál, egymásba fonódó, választható 
útvonalakkal, amatőröknek és profiknak egyaránt.



- 12 -

jánossomorja város önkormányzatának negyedéves hírlevele 2022. Iv. negyedév

A projektre az Aktív Magyarország programban nyert 
15 millió forintot Jánossomorja, az önkormányzat pe-

dig kicsivel több mint ugyanennyit adott hozzá a meg-
valósuláshoz, így szerezve örömet a helyi fiataloknak.

szemléletFormálÓ szelektív kukák
 Szelektív hulladékgyűjtőket helyezett ki az ön-
kormányzat és a Zöld Jánossomorja csoport: A három 
városrész főterére, Szentjánosra, Pusztasomorjára és 
Szentpéterre is került kültéri, szelektív kuka, valamint 
a város összes intézményébe is helyeztek hulladékvá-
logatásra alkalmas gyűjtőket, már kartonból.

Ezeket a Zöld Jánossomorja csoport nevében Maglódi 
Zsolt, önkormányzati képviselő állította fel. A városve-
zetés és a zöld csoport számára is fontos, hogy lehető-
séget biztosítson az intézmények dolgozói és látogatói 

számára a hulladékok elkülönítésére. A közterületeken 
pedig elsősorban a szemléletformálás a cél, hiszen a 
város többi köztéri szemetese megmarad. A kukákat 
a városüzemeltető üríti majd rendszeresen. A Zöld Já-
nossomorja több környezetvédelmi projektje közül 
a szemetelés visszaszorítása az egyik legfontosabb. 
Több szemétszedő akciót szerveztek már külterületen 
és belterületen egyaránt, és mozgásérzékelő kamerák-
kal is figyelik az illegális szemetelést. Bár sok még a 
szemetelő, a város és környéke az elmúlt években so-
kat tisztult a szeméttől.
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teljes a templom kÜlső FelÚjítása
 Több szakaszra bontva, több év alatt, de 
befejeződött a mosonszentjánosi templom külső 
felújítása. A nagy munkát sokan támogatták, egy-
házi, önkormányzati, állami és magánszférából 
egyaránt. Az október végi, ünnepi szentmisén pro-
minens személyiségek részvételével áldották meg a 
külsejében megújult templomot.  
Dr. Veres András megyéspüspök érkezett városunk-
ba, hogy megáldja a felújított Keresztelő Szent János 
templomot és szentmisét mutasson be. Bella Zsolt, 
egyházi ügyekkel megbízott alpolgármester a felújítási 
munkákról beszélt, hangsúlyozva, hogy büszkén állha-
tunk megújult templomunk előtt, mely városunk egyik 
dísze, ékessége, az itt élők értékmegőrző lelkületének 

újabb bizonyítéka.
A mosonszentjánosi templomot 1769-ben a Habsburg 
Mária Krisztina és Albert Kazimir Szász-Tesseni válasz-
tófejedelem építtette. Lőrincz György polgármester en-
nek az örökségnek a megóvására hívta fel a figyelmet. 
„Nemcsak egy gyönyörű, későbarokk épületet hagyták 
ránk, hanem a feladatot is, hogy óvjuk, védjük ezeket a 
templomokat, Isten házát, amelyek nemcsak a hívő kö-
zösségnek fontos, hanem a város egész közösségének.”

A templomot közösen imádkozva dr. Veres András 
megyéspüspök áldotta meg. A szertartás végén az 
egyházközség a Mosonszentjánosi Kódexet bemutató 
könyvet ajándékozott a megyéspüspöknek.

Az épület felújítási munkálatai 2013-ban kezdődtek, 
azóta több szakaszban restaurálták: szigetelték és újra 
vakolták a falazatok alsó részét, átalakították a torony 
faszerkezetét, új héjazatot, új külső vakolatot kapott az 
egész templom. Az ablakokat, ajtókat is lefestették és 
térkővel vették körül az épületet. A munkálatok során 
a sekrestye is megújult kívülről. A mosonszentjánosi 
templom felújításához a győri püspökség, Magyaror-
szág Kormánya, Jánossomorja Város Önkormányzata, 
helyi vállalatok és hívek is hozzájárultak. A felújítások 
összesen 72 millió forintba kerültek.

Ünnepségsorozattal emlékezett jánossomorja
 Az igaz szó erejére hívta fel a figyelmet János-
somorja városi megemlékezése az október 23-i nem-
zeti ünnep alkalmából. Az igaz szó volt az, ami 1956-
ban is ösztönözte a forradalmi tetteket, ezt emelte ki 
a szónok, László Zsuzsánna, helyi pedagógus.
Az emlékezésen több helyi civil szervezet, társaság és 
az önkormányzat egyaránt elhelyezte a tisztelet koszo-
rúit az ’56-os menekülők, áldozatok előtt tisztelgő kop-
jafa előtt. Az iskolákban szintén ünnepséggel és rend-
hagyó történelemórával igyekeztek közelebb hozni a 
diákokhoz a forradalom és szabadságharc történéseit. 
A gyásznapon pedig a Társaskör szervezésében gyer-
tyákat gyújtottak az emlékezők a helyi mártírok sírjai-
nál, emlékezve mindazokra, akik áldozatul estek a har-
coknak vagy a megtorlásnak. Mindkét helyen Lőrincz 
György polgármester, egyesületi tag és helytörténet-

kutató beszélt a mártírokról. Elsőként a pusztasomorjai 
sírkertben gyújtottak gyertyákat, Kelemen Rezső nyug-
helyénél. A 16 éves ipari tanuló a mosonmagyaróvári 
sortűzben vesztette életét, ahol még több helyben lakó 
fiatal is megsebesült. Az október 26-i sortűz a forrada-
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lom legvéresebb vidéki tragédiája volt, ahol becslések 
szerint száznál is többen veszthették életüket. A nyug-
helynél nemcsak a helyi Társaskör tagjai, hanem a csa-
lád képviselői is fejet hajtottak. Az emlékezők ezután a 
szentjánosi temetőben nyugvó Iró László sírjához vo-
nultak, és itt emlékeztek. A fiatal sorkatona egysége a 
forradalmárok oldalára állt, a szentjánosi fiatal a Blaha 
Lujza téren esett el a harcokban. De itt emlékeztek meg 
a szentpéteri Szalai Imréről is, aki diákként esett el egy 
belövéstől Budapesten. A Társaskör évek óta rendsze-
resen emlékezik gyertyagyújtással a temetőkben, nem-
csak az ott nyugvók emléke előtt tisztelegve, de fejet 
hajtva a forradalom és szabadságharc, illetve a későbbi 
megtorlás minden helyi hőse, áldozata előtt. De a bécsi 

’56-os emigrációt tömörítő Európa-Club is megemlé-
kezést tartott október végén a kopjafánál.

aradIak emlékezete
 Csendes gyertyagyújtással és főhajtással 
emlékezett Jánossomorja október hatodikán, a 
nemzeti gyásznapon.
A város a Hármashalom és Országzászló emlékműhöz 
várta az emlékezőket. Itt elsőként Kótai László beszélt 
a mártírok hazáért és értünk hozott áldozatáról, majd 
közös imára kérte az egybegyűlteket. A város koszo-
rúját Lőrincz György polgármester és Bella Zsolt alpol-
gármester helyezte el, majd a megemlékezők gyújtot-
tak gyertyát. 

bÚcsÚ a közösségért Is dolgozÓ pedagÓgustÓl
 November elején tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Jakabné Gruidl Teréz, a helyi Társaskör egy-
kori elnöke, meghatározó tagja, Jánossomorja ki-
váló tanára.

A város kiemelkedő pedagógusainak járó kitünte-
tést 2014-ben kapta meg. A körzeti általános iskolá-
ban pályája kezdete óta, 1982 óta dolgozott. Tanított 
matematikát, testnevelést és német nyelvet is – utób-
bi családi kötődései miatt is nagyon közel állt hozzá. 
2007-től 2020-ig elnöke, majd elnökhelyettese volt a 
Jánossomorjai Társaskör Egyesületnek. Zászlóvivője 
volt a kör hosszú évek óta sikeres kerékpáros klubjá-
nak, és a Fut a város rendezvénynek is. De több más 
összejövetel, program elindítója, meghatározó munka-
társa is volt egyben.
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50 évesek köszöntése
Közel háromszáz polgárát köszöntötte már az elmúlt 
évtizedben Jánossomorja: Épp tízéves az 50 éves la-
kók önkormányzati köszöntésének szokása. Idén több 
mint húszan fogadhatták a gratulációt. A hagyomá-
nyos vacsorára az egyik helyi étteremben került sor 
november közepén. Itt elsőként Lacknerné Fördős 
Klára szervező köszöntötte a meghívottakat, majd 
Lőrincz György polgármester gratulált a kerek évfor-
dulót ünneplőknek. Kiemelte, Jánossomorja számára 

fontos és egyben hálás feladat a kerek születésnapok, 
házassági évfordulók köszöntése, aminek első eleme 
volt az 50 évesek ünneplése. Azóta egyre népszerűbb 
ez a rendezvény, sokan fogadják el a város meghí-
vását. A gratuláció mellé emléklapot és kis ajándékot 
is kapott mindenki. Az esten a Moson-Szél Egyesület 
adott műsort, a vacsora és a torta után pedig a késő 
estébe nyúló beszélgetések, nosztalgiázás kapta a fő-
szerepet az asztaloknál.

90 évesek köszöntése
 90. születésnapján köszöntötte a város Posz-
tós Ferencné Erdélyi Erzsébetet, és Major Gézát, át-
adva a város és a miniszterelnök gratulációját.

Erzsi nénit otthonában látogatta meg a város dele-
gációja, átadva a miniszterelnök és az önkormány-
zat okleveleit, és a város ajándékcsomagját is. Erzsi 
néni jó szívvel, süteménnyel és persze kedves emlé-
keket idézve fogadta a látogatókat. Lőrincz György 
polgármester kiemelte, az ünnepelt időskori ak-
tivitása, a helyi civil és közélet iránti érdeklődése 
példaértékű lehet minden helyi idős számára. Erzsi 
néni a közösségi élet több területen is aktív volt, a 
nyugdíjas klubban való tevékenysége mellett pél-
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dául még 80. születésnapját is a helyi néptáncgálán 
fellépve ünnepelte. Ennél is fontosabb, hogy a fel-
vidéki Búcsról ide telepített Erzsi néni több interjú-
ban, városi ünnepségen, iskolai előadáson osztotta 
meg emlékeit a sorstragédiáról. Ezzel a város tör-
ténelmi emlékezetének nagy segítőjévé is vált. Ezt 
megelőzően Major Gézának gratulálhatott a pol-
gármester a kiemelkedő születésnapon. Jánosso-
morja már hagyományosan így köszönti egy szép 
kort megért polgárait. 

zeneI élményhez segít az önkormányzat
Újra önkormányzati finanszírozással juthatnak nívós 
zenei élményekhez a jánossomorjai diákok. Ismét foly-
tatódik a Filharmónia bérletes sorozat, ahol nemcsak 
zeneiskolás tanulók ismerhetnek meg testközelből or-
szágos szinten is kiemelkedő zenészeket, együtteseket, 
táncosokat. A sorozat első állomása novemberben zaj-
lott, ekkor a Junior Prima Díjas Oláh Dezső Triót láthat-
ta a közönség, míg a következő két, tavaszi koncerten 
Magyar Bori Bandája a népzenét, a Bordó Sárkány pe-
dig a középkori muzsikát mutatja majd be. Mindezt a 
gyerekek számára ingyenesen, városi támogatással.

teleFonos csalÓkra FIgyelmeztet a rendőrség
 Bajba jutott unoka, be nem fizetett villany-
számla, közlekedési bírság csekkje – számos mód-
szerrel igyekeznek becserkészni a jóhiszemű áldo-
zataikat a telefonos csalók. Egyre több eset történik 
a környékünkön, Várbalogon, Jánossomorján, Új-
rónafőn is.

A megcélzott áldozatok között sok az idős. Ezért a 
helyi rendőrőrs és a Mosonmagyaróvári Rendőrkapi-
tányság munkatársai közösen tartottak tájékoztatót a 
helyi nyugdíjas egyesület heti összejövetelén, október 
végén, a művelődési házban. A rendőrök elmondták: 
A csalók sokszor bajba jutott unoka barátjának adják 
ki magukat, pénzt kérnek és ismeretleneket, akár néha 
taxisokat is küldenek a pénzekért. Előfordult már vá-
rosunkban, hogy be nem fizetett közlekedési bírságra 
vagy közüzemi számlára hivatkozva kértek banki uta-
lást. De olyan is, hogy nyereménnyel kecsegtető játék-
ba húzták bele a hívottakat, jövedelmező üzleti ajánla-
tuk volt, nagy vagyont kilátásba helyezve örökösödési 

illetéket kértek vagy hazajönni nem tudó ismerős ne-
vében kértek pénzt. A telefonos csalók lebuktatása 
nehéz, sok esetben külföldön élő magyar bűnözőktől 
érkeznek a hívások. A rendőrök legfontosabb tanácsa, 
hogy mindig ellenőrizzük le az állításokat, tegyünk fel 
kérdéseket, ne utaljunk, küldjünk pénzt pusztán tele-
fonos hívásokra. Ha bizonytalanok vagyunk, kérjük 
családtagjaink, de akár a helyi rendőrség segítségét is, 
mielőtt bármit kifizetnénk.



- 17 -

2022. IV. negyedéV jánossomorja Város önkormányzatának negyedéVes hírleVele

közös programok hanságlIgeten
 Emlékezetes ünnepeket tartottak szülők és 
gyerekek összefogva Hanságligeten.
Gyerekek és szülők teremtettek igazi közösségi prog-
ramot Halloween estéjére Hanságligeten. Három 
gyermek kezdeményezését karolták fel a társak és a 
szülők, immár negyedik alkalommal. Közel harminc 
gyerek gyűlt össze, hogy maskarába öltözve játsz-
szon a parkban, majd meglátogassa azokat a házakat, 
ahol előre megbeszélten várták őket. Sokan fogadták 

örömmel és kis édességekkel a gyerekeket. Ugyanígy 
szerveztek Mikulás ünnepséget is a lelkes családok. 
Az önkormányzat és a HIPP Kft. segítségével csoma-
gokat állítottak össze, korosztályok szerint, amiből 
közel negyven gazdára is talált. Az esti ünnepségen 
is 30 gyerek vett részt, és találkozhatott a Mikulással. 
Többen verseket, dalokat adtak elő a nagyszakállú-
nak. A szülők harapnivalókkal készültek, a gyerekeket 
kézműves foglalkozások várták.
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 Több éremnek is örülhetett az idei szezon 
végén a Jánossomorja Rascals.
Október 8-án a Rascals U12 utánpótlás csapata a ma-
gyar bajnoki ezüstöt vehette át, hazai közönség előtt.
A jánossomorjai fiatal fiúk és lányok a Debrecen csa-
pata ellen maradtak alul a szoros végjátékban, 3-2-
es összesítésben. A lányok pedig a legnagyobb ha-
zai softball sikert érték el, magyar bajnokok lettek. A 
baseball női ágában hosszú végjáték döntött az idei 

elsőségről. A jánossomorjaiak az Érd csapatával ját-
szottak a három győzelemig tartó mérkőzéssorozat-
ban. A kiegyensúlyozott erőviszonyokat mutatja, hogy 
két-két győztes meccs után következett csak a döntő, 
jánossomorjai összecsapás. Kemény küzdelem után, 
remek megmozdulásokkal sikerült elérni a 8-1-es, ha-
zai győzelmet az 5. inningben. A csapat az önfeledt 
ünneplés során a szurkolóknak és a támogatóknak is 
megköszönte a segítséget.

16. alkalommal várta a Jánossomorjai Tökfesztivál az 
érdeklődőket októberben. Megtelt a nagyterem a helyi 
termelők, kézművesek portékáival, az iskolások és óvo-
dások is őszi alkotásokkal készültek erre az alkalomra. A 
tökfaragás állandó és fontos programja a fesztiválnak, 
minden évben rengeteg lámpást készül. A Tökfesztivál 
a Társaskör legnagyobb rendezvénye az évben, amihez 
nagyon sok civil szervezet csatlakozik.
Az önkormányzat Virágosítsuk Együtt Jánossomorját 
programjára közel százan jelentkeztek idén. A sok szép 
előkert és párkány nagy örömére szolgált a városüze-
meltetőnek, így idén mindenki átvehette a Szép Közte-

rületért Díjat. A Tökfesztivált a hagyományos töklám-
pás felvonulás zárta.

tökFesztIvál és szép közterÜletért díj

magyar bajnok a rascals soFtball csapata
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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
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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
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