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HIRDETÉS

MOZDULJ KIMLE!
KIMLE. Mozdulj Kimle! címmel 
családi sportnapot szerveznek 
augusztus 7-én délután 2 órától 
a Faluháznál. Bemutatkozik a 
Magyarok Madara Íjász Egye-
sület, lesz torna, bemutató, 
kajakozás,  sárkányhajózás. Aki 
három mozgásformát kipróbál, 
ajándékot kap. 5 órakor inter-
aktív zenés műsor kezdődik. 
További programok: sétahajózás, 
ugrálóvár, grillterasz, éjszakai 
horgászverseny, utcabál.

TÉRKÖVEZIK A PARKOLÓT
MOSONMAGYARÓVÁR. Szilárd 
térköves burkolatot kap a Bástya 
utcai parkoló. Hétfőn a csapa-
dékvíz-elvezetés kiépítésével 
kezdte meg a munkát az Aqua 
Szolgáltató Kft. A fejlesztés 
előreláthatólag két hónap 
múlva fejeződik be. Ez idő alatt 
a parkolás csak korlátozottan 
lehetséges. Aki teheti, a közeli 
Kapucinus utcai ingyenes parko-
lót vegye igénybe.

Hírek

TÉRSÉGI SZINTEN KIEMELKEDŐ A JÁNOSSOMORJAI IDŐSEK KLUBJA

Modern intézmény 
gyorsház technológiával
A környék egyik legszebb és 
legkorszerűbb nappali idős-
gondozó intézménye a jános-
somorjai Idősek Klubja, amit 
nemrég adtak át hivatalosan. 

JÁNOSSOMORJA
HAUPTMANN TAMÁS

A jánossomorjai Idősek Klubja 
hangulatos külsővel és belső-
vel várja a helyi időseket és 
családjaikat. Az akadálymen-
tes parkoló, a bejárat és az 
épületben való akadálymentes 

mozgás lehetősége önmagában 
óriási megkönnyebbülés az 
érkezők számára. 

A rendezett, virágos udvar 
közepén fedett, hűs terasz 
köszönti a belépőt. Mellette 
magaságyások sorakoznak, 
jelezve, hogy az idősek szá-
mára olyan fontos kertészke-
désről egyáltalán nem kell 
lemondani. Sőt, a már zsíroske-
nyerezéssel és kártyapartival 
megkoronázandó paradicsom-
szüretet tervezgették a tagok a 
megnyitó ünnepségen, amelyet 
nemrég tartottak.

SZÉP ÉS KORSZERŰ
A környék egyik legszebb és leg-
korszerűbb nappali idősgondozó 
intézménye a jánossomorjai Idő-
sek Klubja. A tavasz óta működő 
klubot az építtető jánossomor-
jai önkormányzata és a térségi 
önkormányzatok társulásban az 
idősellátást végző, és az intéz-
ményt is működtető Kistérségi 
Egyesített Szociális Intézmény 
képviselői avatták fel, közösen, 
a tagokkal és szakemberekkel. 
Az itt dolgozó gondozók és a 12 
főt számláló tagság vidám és 
megható műsorral készült az 
ünnepre, amelyen kisdiákok 
segítettek átvágni a nemzeti 
színű szalagot. 

ÖT KLUB A JÁRÁSBAN
Az eredmény a szakmai elisme-
résre is méltó lett. Öt hasonló 
klub működik a járásban, egyi-
kük a jánossomorjai, amely 
ma a legszebb és legmoder-
nebb környezetet és feltétele-
ket kínálja, de a szervezet tíz 
telephelye között is kiemelke-
dik – méltatta az eredményt a 
megnyitón Csiba Erzsébet, az 
intézményszervezet vezetője. 

– A modern idősellátás tel-
jesen más feltételeket követel 
meg, mint pár évtizede, ehhez 
Jánossomorjának is fel kel-
lett zárkóznia – hangsúlyozta 
Lőrincz György polgármester. 

Alig több mint fél év alatt 
emelte a város az új épületet 
gyorsház-technológiával, hogy 
minél hamarabb megfelelő 
környezetbe költöztethesse a 
klubot. A hosszú évtizedek óta 
a helyi bölcsődével egy épület-
ben működő klubban korlátozott 
volt az akadálymentesítés, sza-
badidős programokat sem tart-
hattak udvar híján, és közösségi 
tereik is szűkösek voltak. Ráadá-
sul az új intézménnyel a régi hely-
színen is lehetőségek nyíltak meg 
a település számára, így a sikeres 

pályázattal októberre felújíthatja 
és egy csoporttal bővítheti is a 
bölcsődéjét a kisváros.

SZÉLESKÖRŰ  
SZOLGÁLTATÁSOK
Az Idősek Klubjának építése 50 
millió forintos saját forrást igé-
nyelt, 13 millió forintból pedig 
az épület bútorzatát, az eddig a 
foglalkozásokhoz, pihenéshez 
annyira hiányzó udvart és a 
kertet szépíthették. Az épület a 
terasz felé bővíthető, ha később 
szükség lenne rá. 

Sokan segítettek, helyi vál-
lalkozók és magánszemélyek 
kisebb-nagyobb hozzájáru-
lásokkal, adományokkal. Így 
már például lengőteke is várja 
az udvaron az időseket. 

A klub gondozói létszámát 
idén bővítették háromra, ami 
lehetővé teszi a szolgáltatások 
bővítését akár a nappali idős-
gondozás, akár a házi segítség-
nyújtás terén. Mindezek mellett 
a demens ellátás fejlesztése is 
cél Jánossomorján. A leépü-
lés egyre több embert érint. A 
demenciával küzdőket most is 
fogadják, de hivatalos demen-
sellátó intézményként maga-
sabb állami támogatás jár, terá-
piás munkatárs és több gondozó 
is szükséges. 

A nyári hónapoktól az új klub-
ban már a helyi nyugdíjas egye-
sület tagjai, vezetői is tartanak 
társas foglalkozásokat, bemutat-
kozókat, hogy ezzel is erősítsék a 
két szervezet közötti kapcsolatot.

Az Idősek Klubja építési költsége 50 millió forint saját forrást igényelt. További 13 millió forintba került az 
épület bútorzata, az udvar és a kert szépítése. Az épület a terasz felé bővíthető. FOTÓK: HAUPTMANN TAMÁS

VALLÁSTURISZTIKAI ÉRTÉKEKET ŐRIZNEK A SZENT MÁRTON ZARÁNDOKÚT ÁRNYÉKÁBAN

Megszépült egyházi emlékek
A Lurdi és a Nepomuki kápolnák mellett a 
Szent Flórián szobrot, valamint két út menti ke-
resztet újítottak fel Halászin egy Jókával (Szlo-
vákia) közös határon átnyúló projekt keretében. 

HALÁSZI
MÉSZELY RÉKA

Éppen egy éve számoltunk be 
arról, hogy Halászi adott ott-
hont a Vallásturisztikai érté-
kek a Szent Márton zarándo-
kút árnyékában című pályázat 
projektindító sajtótájékozta-
tójának az Interreg V-A Szlo-
vákia-Magyarország Együtt-
működési Program Kisprojekt 
Alapjának (KPA) keretében. A 
halászi önkormányzat a felvi-
déki Jókai Egyházközséggel 
közel 47 ezer eurót nyert. 

A SZENT MÁRTON  
ZARÁNDOKÚT MENTÉN
– Az együttműködés eredmé-
nyeképp a régióban növekszik 
a vallási turizmus, a zarán-

doklatok jelentősége. A Szlo-
vákia-Magyarország határ-
térség nyugati szakaszán az 
egyik legismertebb zarándo-
kút a Szent Márton-út, amely 
áthalad Halászin, onnan foly-
tatódik Pozsonyon keresztül 
Csehországba, elhaladva Jóka 
mellett – hangsúlyozta érdek-
lődésünkre Majthényi Tamás, 
Halászi polgármestere.

TOVÁBBI EMLÉKEK IS  
MEGÚJULHATTAK

– Halásziban két kápolna, a 
Lurdi és a Nepomuki, a Szent 
Flórián szobor, valamint a győri 
és a máriakálnoki út menti 
kereszt szépülhetett meg. Látva 
a megújult vallási emlékek 
szépségét, a többi utak, dűlők 
melletti keresztet is megújítot-
tuk – fűzte hozzá a faluvezető. 

A szigetközi településen 
tehát öt vallási emléket újítot-
tak fel, míg Jókán két liturgikus 
tárgyat (oltárasztalt, szószéket) 
szereztek be a Keresztelő Szent 
János Születése plébániatemp-
lomba. 

IFJÚSÁGI NAP  
ÉS PUBLIKÁCIÓ
Jókán egy egynapos közössé-
gépítő ifjúsági napot is szer-
veztek, amelyre többek között 
halászi diákokat vártak. 

A két községet felkereső turisták 
tájékozódásához fontos kellék a 
Római Katolikus Értékeink című 
publikáció, ami bemutatja a két 
községben található szakrális 
műemlékeket, azok egyedülálló 
értékeit, képet fest a két községet 
összekötő zarándokútról, az egy-
házi turizmus irányvonalainak 
alakulásáról a szlovák-magyar 
határmente ezen térségében. A 
projektzárónak Jóka adott ott-
hont, ahol bemutatták a pályá-
zat eredményeit. 

Majthényi Tamás a felújított kálnoki keresztnél, amely mellett több val-
lási emlék is megszépült.

A szigetközi telepü-
lésen tehát öt vallási 
emléket újítottak fel.

Lőrincz György polgármester, Csiba Erzsébet intézményvezető és Vida Zol-
tán, a kivitelezést végző Jövő Háza Bt. ügyvezetője avatta fel az épületet.


