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14. számú jegyzőkönyv 
Somorja Város Önkormányzata  Képviselő-

testületének 2016. április 17-i üléséről 
 

 
Jelenlevők: lásd a mellékelt jelenléti ívet. 
 
1. Az ülés megnyitása 
 
A város polgármestere az önkormányzatokról kiadott 369/1990-es sz. törvény 2. 
paragrafusának 1. bekezdése alapján, illetve e törvény későbbi kiegészítései és 
módosításai értelmében összehívta Somorja Város Önkormányzata Képviselő-
testületének ünnepi ülését. 

 
Az állami himnusz elhangzása után Bárdos Gábor, a város 

polgármestere megnyitotta az a Városi Képviselő-testület ünnepi ülését, majd 
köszöntötte a jelenlevő kitüntetetteket, vendégeket, képviselőket, a város egykori 
nyugalmazott polgármestereit, a polgárokat és a Városi Hivatal dolgozóit. Elmondta, 
hogy ezen a napon – a Város napján – először kerülnek átadásra a Somorja Város 
statútumában meghatározott díjak. A díjátadásra ezentúl minden évben ezen 
a napon kerül majd sor, mivel egykor Zsigmond király ezen a napon adományozott 
városi jogokat Somorjának. 

 
Következett a kultúrműsor – Szergej Prokofjev Prelúdiuma és Keringője 

a Harmonia Classica Kamarazenekar előadásában, Hegyi Brigitta vezényletével. 
 
Az ünnepi városi képviselő-testületi ülést Inka Galbáčová és Húshegyi János 

vezették, akik az egyes díjík átadásakor felolvasták a laudációkat, illetve 
a Határozatot a díj odaítéléséről. 

 
 
2. Kultúrműsor 
 
Csodálatos 17. századi szerelmes dalokat hallhattunk, Virágénekek címmel 

Németh Imre előadásában. 
 

 
3. Díjátadás 
 

3.1 PRO CULTURA 
 
PRO CULTURA - díjat kapta a kultúra területén végzett sokéves, különösen 

kiemelkedő tevékenységéért. 
A díjat Valacsay Franciskának a város polgármestere, alpolgármestere, 

valamint Kovács Koppány, a kulturális és egyházi bizottság elnöke adta át.  
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A díjátadást tánccsokorral színesítették Végh Banka és Lukács Márk Bence, a 
Csali Gyermektánccsoport tagjai,akik lassú és gyors csárdást táncoltak. 

 
3.2. PRO HUMANA 
 
A PRO HUMANA - díjat Domsitz Máriának nyújtották át, szociális téren, 

valamint az egészségügyben végzett sokéves, áldozatos munkájáért. 
A díjat Domsitz Máriának a város polgármestere, alpolgármestere, valamint 

Bauer Edit mérnök,  a lakás-, szociális és egészségügyi bizottság elnöke adta át. 
A kultúrműsorban Bél Mátyás Alapiskola 9. évfolyamának tanulója, Laura 

Prokešová a Dospelosť című verset adta elő, majd Gaál Jenő, Lengyel Pista és Erich 
Bobos Procházka alkotta somorjai zenésztrió adta elő Skuta Miki Elfelejtett 
bosszanova című szerzeményét. 

 
 
3.3.  PRO CIVIS 
 
A PRO CIVIS - díjat Tuba Lajos vette át a polgármester kezéből, a díjazottnak 

gratulált  még Tóth Imre mérnök, a pénzügyi és  vagyonjogi bizottság elnőke. 
A díjazott a kitüntetést a város fejlődéséért végzett sokéves, kiváló munkájáért 

vette át. 
A műsorban a Prvosienka Gyermek- és Ifjúsági Népi Együttes tagjai hegyháti 

páros táncot adtak elő. 
 
 
3.4. PRO FUTURA 
 
A PRO FUTURA díjat posztumusz ítélték oda Pokstaller Ottíliának, a fiatal 

nemzedék nevelésében kifejtett sokéves,  érdemdús munkájáért.  
A díjat lánya, Mgr. Solymos Lívia vette át a város polgármesterétől, 

elismerését kifejezte még a város alpolgármestere, valamint PaedDr. Veres Gábor,  
az iskolaügyi bizottság elnöke. 

A műsorban Greman Dorka szavalata következett, aki 2014-ben az első, 
2015-ben a második helyen végzett a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny 
országos döntőjében Rimaszombatban. 

 
 
3.5.  PRO HONORIS 
 
A PRO HONORIS- díjat Hokstok Imre vette át, aki 1994-től Győrsövényháza 

Község polgármestere, s a díjat városunk  népszerűsítéséért, a nemzetközi 
kapcsolatok fejlődéséért végzett sokéves fáradhatatlan munkájáért kapta. 

Holstok Imre a díjat a város polgármesterétől vette át, a díjazottnak gratulált 
még az alpolgármester és Nagy József, Tejfalu városrész választmányának elnöke. 

A díjazott Hokstok Imre megköszönte a díjat.  
 
4. Kultúrműsor 
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A következő műsorszám a 4 M kvartett bemutatkozása volt. Az együttest a 

Somorjai Németh István Művészeti Alapiskola hangszeres zenét oktató tanárnői 
alkotják. Alapítója Vierka Hlaváčková  és Judita Bobeková tangóharmonikán, 
Domsitz Erika tanárnő pedig zongorán játszott. Az egykor csak tanárnőkből álló 
együttest ma egy fiatalember erősíti, a MA egykori diákja, Matej Machúrek. 
Gioachimo Rossini operájának, a Cavallerának nyitányát mutatták be. 

 
5. A POLGÁRMESTER DÍJÁNAK átadása 
 
Inka Galbáčová elmondta, hogy a város polgármestere és önkormányzata a 

“VÁROS NAPJA” alkalmából a POLGÁRMESTER DÍJÁT adományozza a Sancta 
Maria egyházi vegyeskarnak sokéves kiemelkedő kulturális és társadalmi 
tevékenységéért, a város példás képviseletéért, majd felkérte Bárdos Gábort, a város 
polgármesterét, hogy fáradjon a színpadra, és adja át a POLGÁRMESTER DÍJÁT. 

A polgármester elmondta, hogy SANCTA MARIA  egyházi vegyeskar immáron 
20 éve működik a Nagyboldogasszony Római Katolikus templom égisze alatt. 
A kórus nem csak az egyházi ünnepeken, miséken, koncerteken lép fel, de szerepel 
a világi ünnepélyeken is. Jól ismert Csallóköz-szerte a falvakban és a nagyobb 
városokban is. Somorját rendszeresen képviseli a nagyszombati NOVENA 
Fesztiválon, Dunaszerdahelyen a Remény fényei csallóközi kórustalálkozón. 
A dunaszerdahelyi kórustalálkozón a vegyeskar ezüst sávos minősítést szerzett. 
Nagy sikerrel zárult első külföldi fellépésük Budapesten. És természetesen nem 
felejthetjük ki a felsorolásból a kedvelt, s immáron legendás háromkirályok-napi 
koncerteket Somorján.  A kórust 1995-ben a kórusvezetésben jártas Marta 
Galbáčová alapította és vezette 7 éven át. Időközben kinevelte az utánpótlást lánya 
személyében: 13 éve Inka Galbáčová, a pedagógiai tudományok doktora a kórus 
vezetője. 

A Sancta Maria megalakulása után két hanghordozót adott ki a Perfekt Kiadó 
gondozásában, Énekelj az Úrnak és Szűz Máriának, melyeknek köszönhetően a 
kórus éneke nemcsak Szlovákiában, de a Vatikáni Rádió közvetítéséből a világban is 
ismertté vált. 

2015-ben a kórus Inka Galbáčová karnagy felügyelete alatt egy újabb 
hanghordozót jelentetett meg, Jesus loves me – Jézus szeret engem címmel. 

A Sancta Maria vegyeskart 20 amatőr énekes alkotja, valamennyien más-más 
területen dolgoznak. Valami azonban közös bennük: a zene, az éneklés szeretete, 
az öröm, hogy a teremtő dicsőségére énekelhetnek, hogy hallgatóik felé szeretetet 
és jóságot sugározhatnak, és megajándékozhatják őket a közösen átélt 
megismételhetetlen pillanattal.  

Eric Clapton híres dalát a Teras in heaven – Könnyek a mennybent adták elő. 
Zongorán kísért Mezei Ernő zenetanár. 
 
	
	

6. A PRO URBE- díjak átadása 
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A PRO URBE díjakat a város polgérmestere és alpolgármestere nyújtották át 
az alábbi díjazottaknak:  

- prof. PhDr. Dolník Juraj DrSc. úrnak, a nyelvészet terén végzett 
kiemelkedő tudományos tevékenysége és sokéves pedagógiai 
munkássága elismeréséül  

- Székely Istvánnak a város sportéletének fellendítéséért végzett sokéves 
érdemdús munkájáért, valamint a város népszerűsítéséért itthon és 
külföldön egyaránt.  

- Tóth Károlynak a város kulturális életének fellendítéséért végzet sokéves  
odaadó munkájáért, valamint a Fórum Intézet élén végzett kiváló 
tudományos munkásságáért 

- az At Home Gallery - Somorja kortárs művészeti galériának, amely 
megalapításának kerek évfordulóját ünnepelte, s amely létrejötte óta 
jelentős munkát végzett a város kulturális életének fellendítésében, 
valamint nagy mértékben hozzájárult a város hazai, illetve külföldi 
népszerűsítéséhez.  

 
 

7. Kultúrműsor 
 

 Az ünnepélyes díjátadás záróakkordjaként Turtev György gitáron játszott, és 
a Sancta Maria egyházi vegyeskar énekelt. Közösen adták elő a Hársfák című 
szerzeményt, melynek szövege Kaššovicová  Judita műve.  

 
 

8. Befejezés 
 

A város polgármestere köszönetet mondott minden jelenlevőnek 
a részvételért, és egyben meghívta a jelenlevőket a Tallós Prohászka István 
Kiállítóterembe, rövid állófogadásra.  

 

 

Sármány Ervin mérnök       Bárdos Gábor 
hivatalvezető        a város polgármestere 
 

 

 

 

Lejegyezte: Katarína Boróková   
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   Somorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
határozatainak gyűjteménye 

                     14/2016 számú dokumentumtár 
         a 2016.04.17-én elfogadott határozatok 

 
 
 
 
 
 

Somorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.04.17-i ülésén 

nem fogadott el semmilyen határozatot. 

 A 13/2016/XXV, 13/2016/XXVI. és 13/2016/XXVII. számú határozatok alapján 

a díjazottaknak átadták  Somorja Város különböző díjait, a Polgármester díját, 

valamint a PRO URBE-díjat. 

 

 

 

Lejegyezte: Katarína Boróková 

 

 

 

 

 

 

 


