23. sz. jegyzőkönyv
a Városi Képviselőtestület ünnepi üléséről
Somorján, 2017.04.08-án

Jelenlévők: a jelenléti ív alapján

1.

Megnyitó

A város polgármestere a Szlovák Nemzeti Tanács települési
önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. törvénye 12. § 1. bekezdése értelmében
összehívta a városi képviselőtestület ünnepi ülését.
Az állami himnuszt és az Európai Unió himnuszát követően a város
polgármestere, Bárdos Gábor megnyitotta a képviselőtestület ünnepi ülését,
üdvözölte a jelenlévőket és kellemes szombat délután kívánt. Elmondta, hogy a
városi képviselőtestület 2015-ben elfogadta a város új Statútumát, amelynek alapján
az önkormányzat minden év áprilisában városi díjakban részesíti a javasolt és a
képviselőtestület által jóváhagyott díjazottakat. Ezeket a díjakat abból az alkalomból
ítélik oda, hogy 1405 áprilisában Luxemburgi Zsigmond király Somorja városnak a
szabad királyi városi jogokat adományozott.
A város polgármestere elmondta, hogy a városi képviselőtestület 2017.04.06-i
ülésén hagyta jóvá az idei díjak odaítélését, amelyek a következők
A 22/2017/XVII. sz. határozattal - Somorja Város Díszpolgára címet
A 22/2017/XVIII. sz. határozattal - Somorja Város Polgármesterének Díját
A 22/2017/XIX. sz. határozattal - A PRO URBE Díjat
A 22/2017/XX. sz. határozattal - Somorja Város Különdíját
A városi képviselőtestület ünnepi ülésének műsorvezetői Inka Galbáčová és
Hushegyi János az egyes díjak átadásakor felolvasták a díjazottak laudációit.
Az egyes díjak átadása között műsort adotta Harmonia Classica
Kamarazenekar, aSANCTA MARIA énekkar, a Híd Vegyes Kar, a CSALI
gyermektánccsoport és a Prvosienka gyermektánccsoport, a somorja Milan Rastislav
Štefánik Gimnázium és a Madách Imre Gimnázium diákjai.

2. Somorja Város Polgármestere Díjának átadása
A város polgármestere és képviselőtestülete a Város Napja alkalmából a
Polgármester Díját adományozza két díjazottnak.
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Elsőként a CSALLÓ néptánccsoportnak megalakulásának 40. évfordulója
alkalmából, kiemelkedő kulturális tevékenységéért és városunk jó hírnevének
öregbítéséért. A Csalló néptánccsoport nevében Sill Eszter és Keresztes Róbert
vette át a díjat.
A második díjazott Ivana Tisoňová, aki az AIN KARIM P. T. élén a város
polgárainak érdekében végzett sokéves szociális munkájáért kapta a kitüntetést.

3. A város Különdíjainak átadása
3.1 PRO HUMANA
A PRO HUMANA díjat Kecskeméthy Viktor vehette át a Támaszalap élén
végzett sokéves, különösen jelentős tevékenységéért.
A díjat a város polgármestere, alpolgármestere és Ing. Bauer Edit, a lakás-,
szociális és egészségügyi szakbizottság elnöke adta át.

3.2 PRO HONORIS
A PRO HONORIS díjat Forgách Krisztián kapta a város sportéletében és a
sporttehetségek nevelésében végzett sokéves kimagasló tevékenységéért.
A díjat a város polgármestere, alpolgármestere adta át.

3.3 PRO CIVIS
A PRO CIVIS díjat Méry Lajos vehette át a város fejlesztése érdekében
végzett sokéves eredményes munkájáért.
A díjat a város polgármestere, alpolgármestere és Ing. Tóth Imre, a pénzügyi
és vagyongazdálkodási szakbizottság elnöke adta át.

3.4 PRO FUTURA
A PRO FUTURA díjat Görcs Lajos kapta a fiatal generáció nevelése terén
végzett sokéves, kimagasló munkájáért.
A díjat a város polgármestere, alpolgármestere és PaedDr. Veres Gábor, az
oktatási szakbizottság elnöke adta át.

3.5 PRO CULTURA
A PRO CULTURA díjat Skriba Pál kapta in memoriam városunk kulturális
életében végzett sokéves, különösen jelentős munkájáért.

2

A díjat Skriba Pál özvegye, Skriba Mária vette át a város polgármesterétől,
alpolgármesterétől és Ing. Bauer Edittől, a lakás-, szociális és egészségügyi
szakbizottság elnökétől.

4.

A PRO URBE díjak átadása.

A PRO URBE Díjat két díjazottnak ítélték oda. A díjat a város polgármestere,
alpolgármestere és Prof. Ing. Élesztős Pál, CSc. adta át.
Az első díjazott Hecht Anna in memoriam, aki a Somorjai Híd Vegyeskar élén
végzett jelentős munkájáért és városunk kulturális életében kifejtett kimagasló
tevékenységéért kapta a díjat.
A díjat lánya, Hecht Éva vette át.
A másik díjazott Stanislav Biskupič, in memoriam, aki a fizikális kémia
területén kifejtett kiváló munkájáért és sokéves pedagógiai tevékenységéért kapta az
elismerést.
A díjat lánya vette át.

5.

Somorja Város Díszpolgára cím átadása

A Somorja Város Díszpolgára címet Somorjai Kiss Tibor vehette át, a
képzőművészetek terén végzett több évtizedes kimagasló munkájáért és városunk jó
hírnevének öregbítéséért.
A díjat a város polgármestere, alpolgármestere és Prof. Ing. Élesztős Pál,
CSc. adta át a díjazottnak.

6.

Zárszó

A rendezvény végén szót kért a magyarországi testvértelepülés,
Győrsövényház jelen lévő polgármestere, Hokstok Imre. Ebből az ünnepi alkalomból
átadta a város polgármesterének, Bárdos Gábornak a Szent Korona kicsinyített
mását, mint az együvé tartozás, a kölcsönös együttműködés és a jó kapcsolatok
jelképét.
A város polgármestere köszönetet mondott az értékes ajándékért és
hozzátette, hogy azt a többi értékes ajándék számára elkülönített díszhelyen helyezik
el.
A Városi Képviselőtestület ünnepi ülése ezzel befejeződött A város
polgármestere mindenkinek megköszönte a részvételt és meghívta a jelenlévőket a
fogadásra, amelyet a Tallós Prohászak István Kiállítóteremben készítettek elő.

Lejegyezte: Katarína Boróková
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