JEGYZŐKÖNYV
Készült 2019. szeptember 21. napján a jánossomorjai Városháza dísztermében megtartott
ünnepi képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)
Lőrincz György: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 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 154/2019. (IX.21.) Kt.
Határozata Jánossomorja Város Önkormányzata a következő napirendet fogadta el:
1./ Díszpolgári cím és Tiszteletbeli Polgára cím átadása
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.
1./ Napirendi pont
Díszpolgári cím és Tiszteletbeli Polgára cím átadása
Lőrincz György: Már 2004 óta hagyomány, hogy Jánossomorja Város Önkormányzata az általa
alapított kitüntető címeket a Jánossomorjai Városi Napok rendezvénysorozat keretében adja át.
Az idei évben egy díszpolgári cím és tiszteletbeli polgára cím átadására kerül sor. Megkérte
Pandur Biankát az ünnepi műsor felkonferálására.
Pandur Bianka: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy először F. Schubert Szerenád
című művét kürtön előadja Dravetzky István, a Jánossomorjai Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója. Zongorán kíséri Horváthné Török Adél a zeneiskola zongoratanára. Majd Chopin
Asz-dúr keringőjét szintén Horváthné Török Adél előadásában hallhatják. Ezt követően Csiti
Virág, a Klafszky Katalin tagiskola diákja adja elő Mátyás Ferenc: Nekem van hazám; Utamat
járom; illetve Az én falum, ma város című verseit.
Az ünnepi műsor után Pandur Bianka elmondta, hogy elsőként a Jánossomorja Tiszteletbeli
Polgára cím átadására kerül sor. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2019. (VI. 19.) Kt. Határozatával döntött arról, hogy a Jánossomorja Tiszteletbeli Polgára
Fettik Ferenc részére adományozza.
Fettik Ferenc pusztasomorjai gazdálkodó családból származik. Az iskola befejezése után a
hegyeshalmi kavicsbányában dolgozott a kovácsműhelyben, majd 1955-től a 66-os
buszközlekedésnél. Itteni pályafutása nem tartott sokáig, ugyanis 20 évesen részt vett a
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pusztasomorjai forradalmi eseményekben, ezért a forradalom leverése után, 1956. november 4én el kellett hagynia az országot. Mosontarcsán gyűjtőtáborba került, majd lehetőséget kapott,
hogy továbbutazzon Svájcba, ahol szakmai-és nyelvismeret nélkül kezdett el dolgozni egy
gépjavító műhelyben.
Hatalmas akaratereje, állhatatossága, tenni akarása megbecsülést és elismerést váltott ki az
idegen országban is. 1967-ben megkapta a svájci állampolgárságot. Munkahelyein fokozatosan
haladt a ranglétrán felfelé, megbecsülték és szeretették bármilyen munkakörben is dolgozott.
15 éve vonult nyugdíjba, de mai napig jó kapcsolatot ápol volt munkatársaival, akik
rendszeresen látogatják, hívják a cég rendezvényeire.
Bár Svájcban alapított családot, húga és legjobb barátai, rokonai ide kötik. Évente többször
látogat haza, mióta nyugdíjas, heteket tölt Jánossomorján, húga házának udvarán épített kis
lakásában. Pusztasomorját tartja igazi otthonának. Aktívan részt vesz a településrész közösségi
életében. Buzgón segíti Pusztasomorja helytörténeti kutatását és hagyományainak ápolását.
Néhány éve adományokat gyűjtött Svájcban a pusztasomorjai templom javára, az összegyűlt
több mint 4 millió forintnyi svájci frankot a templom állágának megóvására fordította a
templom alapítványa. Saját vagyonából is rendszeresen jótékonykodik. Nemrégiben
visszakapta magyar állampolgárságát is.
Fettik Ferenc a díj átvétele után megköszönte a díjat az önkormányzatnak, a képviselő-testületi
tagoknak.
Pandur Bianka: Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2019. (VI.
19.) Kt. Határozatával döntött arról, hogy 2019-ban a díszpolgári címet Mátyás Ferenc részére
adományozza.
Mátyás Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató. 70 éves koráig napi 8 órában dolgozott. 1957-ben
érettségizett a győri Tanítóképző Intézetben, még az év szeptemberében megkezdte tanítói
munkáját Mosonszentjánoson. 43,5 évet töltött a közoktatásban. Ez idő alatt folyton képezte
magát, elvégezte a pécsi Tanárképző Főiskolát, majd az ELTE pedagógus szakát. Egész
pedagógusi munkáját vezetőként végezte, a nagyközség 4 iskolájánál dolgozott.
Vörös József igazgatóval a sajátos nevelési igényű gyerekeknek kisegítő csoportokat hoztak
lére. Mintegy 15 éven át volt a helyi Szakmunkások Szakközépiskolájának vezetője, valamint
felkészítette az érettségire a diákokat. Mátyás Ferenc nevéhez fűződik a szentpéteri iskola
névadása, a nemzetiségi német nyelvoktatás bevezetése, mely a mai napig az intézmény
legmarkánsabb ismertetőjegye.
Pedagógusi munkássága mellett kiemelkedő a város sport-és kulturális életében való aktív
részvétele is. 8 évig volt önkormányzati képviselő, az oktatási bizottság elnöke. Fiatalkorától
kezdve aktívan sportol. A helyi labdarúgó ifjúsági csapat edzője, majd szakosztályvezető lett,
később a teke vonzotta inkább, a mai napig tekézik, segíti a helyi tekeklubot.
A nyugdíjhoz közeledve elkezdett verseket, novellákat írni, iskolatörténeti kiállítása is volt a
helyi múzeumban. 6 verseskötete jelent meg eddig, jelenleg a 7. és egy külön válogatáskötet
kiadásán dolgozik. Verseinek nagy része Jánossomorjáról szól. A 2018-as Jánossomorjai
Füzetekben a Pusztasomorján honos házassági szerződésekről (un. móring levelekről)
publikált.
Szeretne egy levéltárat létrehozni a városban, ehhez gyűjti az anyagokat, melyeket majd
közkinccsé tesz. Emellett megkezdte a péteri iskola történetének kutatását.
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Mátyás Ferenc a díj átvétele után megköszönte a díjat az önkormányzatnak, a képviselőtestületi tagoknak.
Lőrincz György: Megköszönte a részvételt és az ünnepi képviselő-testületi ülést befejezte.

K. m. f.

Lőrincz György
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző
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