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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült 2015. szeptember 17. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos 

helyiségében megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésről. 

 

 

Jelen vannak:   Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)   

   Jánossomorja Televízió munkatársai 

 

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, megjelenteket. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 6 fő képviselő jelen van, továbbá azt, 

hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra 

jogosultak. (2. sz. melléklet) 

Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetértenek-e a képviselő-testület tagjai. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2015. (IX. 17.) Kt. Határozata 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

  

 1./ Díszpolgári és posztumusz díszpolgári címek átadása 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

- Díszpolgári és posztumusz díszpolgári címek átadása  

 

 

Lőrincz György: Immár hagyomány, hogy a 2004-ben hozott rendeletnek megfelelően a 

Jánossomorjai Város Napok alkalmával kerül sor a díszpolgári és tiszteletbeli polgár kitüntető 

címek átadására. 2004 óta szinte minden évben osztottak díjat. Az idei évben módosításra került 

a rendelet. Ennek értelmében 2015-től posztumusz díszpolgári címet is adományozhat a 

képviselő-testület. Megkérte Lacknerné Fördős Klárát az ünnepi műsor felkonferálására. 

 

Lacknerné Fördős Klára: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy először az Alapfokú 

Művészeti Iskola tanárai adnak elő egy Mozart tételt, majd Wittmann Elekné adja elő Váci 

Mihály – Szelíden, mint a szél című versét.  
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Az ünnepi műsor után Lacknerné Fördős Klára elmondta, hogy elsőként a Jánossomorja 

Posztumusz Díszpolgára kitüntető cím átadására kerül sor. Jánossomorja Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2015. (VIII. 26.) Kt. Határozata alapján a mai 

napon Jánossomorja Posztumusz Díszpolgára kitüntető címet adományoz Dr. Strecker Ottónak. 

Dr. Strecker Ottó 1920. január 15-én született Mosonszentjánoson. Elemi iskoláit is itt végezte, 

majd Győrben érettségizett. Tanulmányait a budapesti orvostudományi karon folytatta, 

vendégdiákként a jénai egyetemen is tanult. A budapesti ostrom kezdete előtt pár nappal avatták 

orvossá a fővárosban. Frissen végzett orvosként került haza szülőfalujába. A térségben, 

beleértve a közeli osztrák területeket is, krónikus orvoshiány volt az elmenekülő doktorok miatt. 

Egyedül Ő maradt. Megnyitotta rendelőjét és ellátta a környék sérültjeit, betegeit, gyakran 

mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Rendelkezésre állt mind a német, mind a magyar és 

osztrák, mind pedig az orosz sebesültek ellátására. A lakosság és a sebesültek egészségügyi 

ellátásának megszervezéséért 25 évesen kitüntetést kapott. A kultúra szervezésben is részt 

vállalt. 1946-ban a helyi Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom Színjátszóköre nagy sikerű 

darabot adott elő, melyet 1946 augusztusában már ötvenedszerre adhattak elő. E csoport 

vezetője Dr. Strecker Ottó volt. Több vendégelőadást is szervezett a faluba. 1950-57-ig 

katonaorvosként dolgozott Győrben és a fővárosban. 39 évesen 1959-ben a hévízi kórház 

igazgatójának nevezték ki. Nagy lendülettel és kitartással vágott neki a kórház fejlesztésének. 

Korán felismerve Hévíz természeti adottságainak vonzerejét, céltudatosan fejlesztette a gyógy-

idegenforgalom kibontakozásának feltételeit. Tapasztalatszerzés céljából bejárta a környező 

országok fürdőhelyeit, meghozatta a legújabb gépeket, bővítette a fizikoterápiás lehetőségeket. 

1968-ban készült el a fedett fürdő, mely szinte új fejezetet nyitott Hévíz életében. Vallotta, hogy 

a túlzott gyógyszerfogyasztás helyett a természet adta gyógymódokat is alkalmazni kell. Nevét 

a magyarországi gyógy-idegenforgalom alapítójaként emlegetik. A hévízi gyógyfürdő mind a 

mai napig neki köszönheti hírnevét és korszerű állapotát. Az Országos Balneológiai Társaság 

tagja, majd elnökeként következetesen érvelt a mozgásszervi betegek rehabilitációja, ezen belül 

a természetes gyógymódok helyes alkalmazása mellett. Mindig hangoztatta a 

környezetvédelem jelentőségét is. Tudományos munkásságát több, mint száz előadás, 

publikáció jelzi. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. 1964-ben kiváló orvos címet 

kapott, majd 1968-ban elnyerte a Munka Érdemrend Ezüst, 1977-ben az Arany fokozatát. 1986-

ban az osztrák kormány a Goldene Ehrenzeihe díjjal tüntette ki. 1987. május 15-én vonult 

nyugdíjba és köszönt el a hévízi kórháztól. 1989. augusztus 25-i haláláig a Hévízi Termál Hotel 

Aqua orvos-igazgatójaként tevénykedett. Hévíz városától posztumusz Pro-urbe díjat kapott. 

2013-tól a hévízi gyógyfürdő kórházában állandó kiállítás látható életútjáról.  

Tisztelettel felkérte Dr. Strecker Ottó fiát, Strecker Rajmundot, vegye át a díjat Polgármester 

Úrtól. 

 

Strecker Rajmund a díj átvétele után elmondta, nagyon megtisztelő számára, hogy ennyi idő 

elteltével emlékeznek édesapjára. Életútja során nagyon sok díjat és kitüntetést kapott. Biztos, 

hogy ez a díj, amit a szülőfalujától kapott és a kezdetekről szól, lenne a legszívhezszólóbb és 

legmegérintőbb.  

 

Lacknerné Fördős Klára: Jánossomorja Díszpolgára kitüntető cím átadására kerül sor. 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2015. (VIII. 26.) Kt. 

Határozata alapján a mai napon Jánossomorja Díszpolgára kitüntető címet adományoz Balsay 

Sándornak.  

Balsay Sándor 1943. október 3-án született Kapuváron. A soproni egyetemen 1968-ban szerzett 

erdőmérnöki diplomát. Fiatal mérnökként 1969-ben került Jánossomorjára az erdészethez, 

amelynek nyugdíjazásáig vezetője volt. Ideérkezése után gyorsan bekapcsolódott a helyi 

közéletbe. Megszervezte a helyi bélyeggyűjtő klubot és tagja lett a helyi TIT alapszervezetének 
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is. Több éven át aktív tagja volt Jánossomorja Nagyközségi Közös Tanácsnak, majd 2002-től 

2014-ig a helyi önkormányzatnak. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

elnökeként, majd tanácsnokként sokat tett az épített és természeti környezet megóvása 

érdekében. A város védendő természeti értékeinek felmérésében sokat dolgozott. 1976-tól 10 

éven át elnöke volt a Jánossomorjai Sportegyesületnek. Regnálása idején épült meg az új 

sporttelep, melyben elévülhetetlen érdemei vannak. 2001-ben, az egyesület megalapításának 

90. évfordulóján jelent meg az általa szerkesztett, a helyi sportéletet feldolgozó könyv. Alapító 

tagja a Jánossomorjai Társaskör Egyesületnek és a Jánossomorja Kultúrájáért 

Közalapítványnak. Mindkét szervezetben sokat tett a város kulturális életének előmozdításáért. 

Egyik megálmodója, kivitelezője és anyagi támogatója a Szabadság Parkban látható Szabadság 

emlékoszlopnak. Éveken át a Hanság-nagyerdei Ifjúsági Találkozó megrendezésének 

támogatója. A kezdetektől tagja volt a Jánossomorjai Napló és a Jánossomorja Füzetek 

szerkesztőségének. Az évek során több írása jelent meg mindkét folyóiratban. Évtizedek óta 

tagja és helyi vezetője a Magyar Madártani Egyesületnek. Az 1970-es, 1980-as években több 

alkalommal szervezett természetvédelmi nyári tábort a jánossomorjai általános iskolásoknak 

Krisztina-berekben. Több évtizede látja vendégül kollégáival az iskolásokat ismeretterjesztő 

programokon a Madarak és Fák Napján. A város rendszeres fülemüle figyelési akcióinak 

vezetője. Sok-sok éven át rengeteget tett azért, hogy a helyi fiatal generációval megismertesse 

és megszerettesse a természetet.  

Tisztelettel felkérte Balsay Sándort, vegye át a díjat Polgármester Úrtól. 

 

Balsay Sándor a díj átvétele után megköszönte, hogy rá gondoltak a díj odaítélése során. 

Megköszönte annak is, aki a javaslatot tette. Ha meglátja a sporttelepet, a kopjafát, akkor 

mindig szép emlékei ébrednek, komoly munka fekszik ezekben. Örül, hogy jó néhány téglával 

tudta ezt a települést várossá fejleszteni. Azt kívánja, hogy a mai fiatalok köréből is jöjjenek 

olyan tevékeny emberek, akik hasonló munkát tudnak végezni. Remélte, hogy még sok ilyen 

díjat át tudnak adni az aktív embereknek. 

 

Lőrincz György: Több napirendi pont nem lévén, megköszönte a részvételt és az ünnepi 

képviselő-testületi ülést befejezte. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Lőrincz György      Dr. Péntek Tímea 

   polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


