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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2021. szeptember 15. napján, szerdán 17 óra 30 perckor a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.) hivatalos helyiségében 

megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésről. 

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

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, hiszen minden képviselő jelen van. Ismertette a kiküldött napirendi pontot, 

mely a díszpolgári cím átadása. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e módosító 

indítványuk, kiegészítésük. 

Egyéb módosító indítvány, kiegészítés nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a napirendet. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2021. (IX.15.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő napirendet fogadta el: 

1./ Díszpolgári cím átadása 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1./ Díszpolgári cím átadása  

Lőrincz György: Elmondta, hogy az ünnepi képviselő-testületi ülés kezdetén a Jánossomorjai 

Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai zenés irodalmi összeállítást 

mutatnak be. 

Zenés irodalmi összeállítást hangzott el. 

Lőrincz György: Felkérte Hauptmann Tamást, hogy ismertesse a képviselő-testület döntését, 

illetve a méltatást. 

Hauptmann Tamás: Jánossomorja Város Önkormányzata 36/2021. (VII.1.) számú 

határozatával posztumusz díszpolgári címet adományoz özvegy Vajda Gyulánénak.  A jelölő 

civil szervezet és a díjat odaítélő Jánossomorja Város Önkormányzata egyaránt érdemesnek 

találja özvegy Vajda Gyuláné munkásságát az elismerésre, mert személyes kapcsolatai révén 

elindította, odaadó munkájával ápolta a nagyfödémesi és jánossomorjai nyugdíjas klub 

barátságát. Ez a kapcsolat településeink közötti, határokon átívelő testvériséggé szélesedett, 

egyfajta igazságot is szolgáltatva a sorstragédia elszenvedőinek. 

Özvegy Vajda Gyuláné, leánykori nevén Andrássy Zsófia 1928. január 18-án született 

Nagyfödémesen. Bár jómódú parasztcsaládba érkezett, édesanyja korai halálával már 

ifjúkorától komolyan kivette a részét az otthoni teendőkből édesapja mellett. A háború után, a 
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kollektív bűnösség elve mentén zajlott le a szlovákiai magyarok kitelepítése: Zsófi nénit 19 

évesen telepítették ki 83 éves édesapjával Szászvölgybe, Pécsvárad mellé, egy tanyai 

pincelakásba, nehéz körülmények közé. Még ivóvizet is fél kilométerről kellett hordaniuk. 

Sorozatos kérésére Máriakéménden, immár egy községben kaptak végre egy öreg lakást. Zsófi 

nénire itt talált rá vőlegénye, akit Nagyfödémesről Mosonszolnokra telepítettek. 

Összeházasodtak, három gyermekük született. 1973-ban költöztek Jánossomorjára. Férje halála 

után, 1990-ben alapító tagként lépett be a helyi nyugdíjas klubba, annak aktív, mindenki által 

szeretett tagjává vált. Rendszeresen és sikerrel szavalt, a kórusban énekelt. A rendszerváltással 

a helyi klub is próbálkozott baráti kapcsolatok kialakításával a határon túl. Zsófi néni maga 

látogatott el a nagyfödémesi nyugdíjas klubhoz az ötlettel, amiből egy találkozó, majd hosszú 

barátság lett. Hamarosan a települések fiataljai, iskolásai, kulturális csoportjai, egyesületei is 

átvették a példát. A két önkormányzat 2004-ben testvértelepülési kapcsolatot létesített, azóta 

pedig számos közös program, Uniós pályázati győzelem bizonyítja a sikert. Zsófi néni többször 

is nyilatkozta, milyen büszke arra, hogy két kedves települése az ő révén is ilyen szoros 

kapcsolatot ápol. Zsófi néni hosszú betegség után, 2021. május 20-án hunyt el jánossomorjai 

otthonában, ám személye kitörölhetetlenül egybeforrt a két település testvériségével. Zsófi néni 

a mai Jánossomorja és Nagyfödémes lakói számára is példa arra, hogy az átlagember, az 

egyszerű, tiszta szívű polgár is képes közösség, települések sorsát, történelmét formáló tettekre, 

akár idős korában is, ha igazán szívügyeként tesz azért, amiben hisz, ha nemcsak önmagáért, 

hanem közösségéért teszi, és ha támogató, baráti közösségében segítségre talál ügyében. 

Jánossomorja Város Önkormányzata képviselőtestületének döntése alapján: a nagyfödémesi és 

a jánossomorjai nyugdíjas klub kapcsolatának létrehozásában és megőrzésében, a helyi 

kultúránk határainkon túli terjesztésében, illetve a város nemzetközi testvérkapcsolatának 

kialakításában kifejtett több évtizedes áldozatos munkájának elismeréséért méltó özv. Vajda 

Gyuláné Jánossomorja Város posztumusz díszpolgári címére. Megkérjük Vajda Gyulát, néhai 

özvegy Vajda Gyuláné fiát, vegye át a díjat! 

Lőrincz György: Átadta a díszpolgári cím adományozására vonatkozó oklevelet, illetve 

emlékplakettet Vajda Gyulának.  

A díszpolgári névkönyv aláírásra került. Az aláírást követően Vajda Gyula házastársa szólt az 

ünneplőkhöz. 

Lőrincz György: Meginvitálta a jelenlévőket az ünnepi képviselő-testületi ülést követő 

állófogadásra, majd az ünnepi képviselő-testületi ülést 18 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 
 


