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I. A Lakosság száma és változása

Nagymegyer lakossága a 2018-as év végén 8435 volt, ami azt jelenti, hogy 51 személlyel
kevesebb, mint a 2017-es évben.
A 2017-es évhez viszonyítva tizeneggyel több volt az újszülöttek száma, mint az előző
évben. (83-an születtek)
Az újszülöttek névsora: Vörös Renátus, Erdélyi Noel, Zsoldos Lilien, Ugróczky Sára,
Diószeghy Kristóf, Klimeková Lara Ellie, Feketeová Vivien, Szigetiová Iveta, Nagy Natan,
Scherer Dávid, Fatonová Patricia, Szelle Dávid Lajos, Lőrincz Bíborka, Lukovics Sophia,
Bertóková Vanessa, Vörös Ábel František, Bertók L´udovít, Vítek Dorka, Varga Lilien,
Kubesa Sebastián, Károlyi Edina, Szajko Peter, Kosár Róbert, Nagy Júlia Apolka, Bodrogi
Benett, Huszár Jázmin, Foltánová Nela, Ježo Damián, Eliašovský Martin Marcel, Bábics
Hanna, Spanidis Alexandros, Hosszú Hanna, Mikó Miriam, Nagy Bence, Kinczer Vencel,
Turay Martin, Andaová Natália, Décsi Zsófia Izabella, Vajda Sofia, Pavlovič Adam, Németh
Zoja, Polák Ármin Péter, Bozsenik Liza Dorina, Csehová Noémi, Androvics András, Fodor
Alex, Kissová Lea, Kosár Alex, Bajusz Bálint Tamás, Juhász Lilla, Horváth Eliza, Fatonová
Trischa, Hofferik Noémi, Földesová Anna, Németh Botond, Németh Sára, Nagy Zsombor,
Kovácsová Liza, Csenkeyová Leona, Smola Anna, Laposová Janka, Demeter Áron, Bódis
Anna, Csehová Sofia, Keszeli Benett, Tóthová Brenda, Baranyai Csongor, Kotleba Vladimír,
Tánczosová Viktória, Fehér Levente, Donca Jázmin Alina, Szoboszlaiová Jana, Majer Tomáš,
Csölle Máté, Janov László, Molnár Benjamin, Fügedi Szabolcs, Szalai Franciska, Számel
Mira, Zakál Dorián, Kovács Ádám, Rózsa Panka.
A 2017-es évhez viszonyítva magasabb volt az elhalálozási arány, tizenhéttel több személy
halt meg, mint az előző évben. (108-an hunytak el)
Az elhunyt személyek névsora: Urhofer László, Paxián Károly, Kovács László, Gulázsi
Terézia, Belucz Dezső, Vendégh János, Bögi Erzsébet, Szabó László, Štefulová Viera, Földes
Erzsébet, Karácsonyi Terézia, Bakacs Edit, Kovács Géza, Košár Ľuboš, Dinga Ilona, Bugár
Károly, Lengyel Ernő, Horváth Irén, Gruzman László, Dobai Irén, Žakovič Karol, Lapos
János, Vajda Vilmos, Szamaránszky József, Farkas Mátyás, Kósa Rozália, Losonszká Ilona,
Könnyű Mária, Balaskó Mária, Lakatos György, Molnár János, Nagy Ferdinánd, Varga
Gusztáv, Fitos Katalin, Bašternák Robert, Pavlovič Imrich, Nyári Ilona, Kórósi Julianna,
Fatona Natália, Kúr Eszter, Raabová Antónia, Markó Jenő, Mezei Gabriella, Slaná Margita,
Kalmár Eszter, Kalmár Klára, Sučanský Emil, Károlyi Géza, Tánczos Mária, Csanaky Irén,
Kosár Ottó, Megyeri Sándor, Kozma Erzsébet, Rássó József, Kvasz Mihály, Magyarics
Szilvia, Lénárt Rozália, Szücs Lajos, Trifonovová Rozália, Krauz Zoltán, Szabó Mária, Vörös
Mária, Antal Milan, Nagy Zoltán, Kelemen Kálmán, Koller Vojtech, Koník Ladislav, Bartalos
Géza, Bugan István, László Árpád, Varga Iveta, Beke Ildikó, Kosár László, Slížik Jozef,
Nagy Ferenc, Káčerová Anna, Štefulová Ildikó, Csóka Mária, Mura Géza, Kákics Alfréd,
Győri Etel, Šnirc Viliam, Répási Pál, Kázmér Rudolf, Ládi Jolán, Kerepeczky János, Lencse
Mária, Nemček František, Fitos Béla, Futó Ernő, Szajková Vilma, Kürthy Mária, Stojka
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Róbert, Bugár Gizella, Paraszti István, Bugár Ilona, Gyeszat Mária, Németh János, Magyarics
Gusztáv, Sléz Ĺudovít, Karácsony Ilona, Bódis Sándor, Jarábik Mária, Tóth György, Juhásová
Anna, Kovárová Jozefína, Bartalos Ružena, Štefanik Klára, Nagy Alexander, Farkas Andrea,
Lakatos József.
A lakosság számát minden évben befolyásolja további két mutató is, mégpedig a településre
beköltözöttek, illetve az innen elköltözöttek aránya. A jellemzett időszakban ez az arány is
negatív volt. Többen költöztek el városunkból – 116 személy -, mint amennyien beköltöztek
– 90 személy A 2018-as évben 90. életévüket töltötték be Nagymegyeren : Simonics
Etel,Boros Katalin,Puzsér Irén,Kósa Gyula,Ábrahám Ernő,95 éves : Boros Magdaléna.
II. Városi önkormányzat
1. A Nagymegyeri Városi Képviselő-testület 2018. február 14-én tartotta 1. rendes ülését.
A polgármester JUDr. Lojkovič Sámuel tartalmas jelentésben számolt be a városban folyt
eseményekről. (karácsonyi koncert, oévbúcsúztató futóverseny, sportcsarnok egy részének
átadása, szilveszteri bál az önkormányzat szervezésében, tűzijátek, társadalmi szervezetek
évzárói). A tervezett beruházások közül kiemelte, hogy miután január 19-én átadták az alistáli
vasúti átjáró, csapórudas sorompóval felszerelt biztonsági berendezését, ami előfeltétele, hogy
megváltozik a kamionforgalom iránya és a kamionok ismét elkerülik a város mellékútjait,
találozóra került sor Nagyszombat megye új vezetésével. Február elején a városvezetés
megbeszélést folytatott a dunaszerdahelyi autóbusz-közlekedési vállalattal, az autóbusz –
állomás tervezett megszüntetésével kapcsolatban. Munkamegbeszéléseket tartottak a szerb
temető kerítésének befejezéséről, valamint emlékfal felállításáról.
Fontos napirendi pont volt a 2018-as városi költségvetésből nyújtott támogatások
jóváhagyása. A képviselőtestület megemelte a Nagymegyeri Thermal Városi Sportklubnak,
valamint az izsapi sportegyesületnek nyújtott támogatását. Az egyéb javaslatok közül a
testület keretében a képviselő - testület megszavazta a városi költségvetést érintő
beruházásokat.
2. A képviselő-testület 2018. március 28-án tartotta 2. ülését
A város polgármestere JUDr. Lojkovič Sámuel sikeres projektekről tájékoztatott. A Zöld
Oázis pályázaton elnyert 3000 euróból a Izsapi közösségi központ környékét rendezik, a 10
ezer eurós támogatási összegét a városi futballstadion higiéniai helyiségeinek felújítására
fordítják.
A képviselők ezután elfogadták Nagymegyer 2018-2023-ra szóló gazdasági és szociális
fejlesztési programját. A képviselő-testület kinevezte Mgr. Fitzel Lászlót városi krónikásnak.
A történetírási szakbizottság elnökének Mgr. Lapos Ildikót, tagjainak pedig Mgr. Varga
Lászlót, Mgr. Mészáros Ilonát, Mgr. Ábrahám Margitot és Ing. Jankó Lászlót választotta
meg.
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Jóváhagyták a 2018-as beruházások fedezésére szánt fejlesztési hitel felvételét, a képviselők
jóváhagyták vissza nem térítendő támogatási kérvény beadását a környezetvédelmi
minisztériumba osztályozott hulladékgyűjtési technológia vásárlása céljából és az ehhez
kapcsolódó bankhitel felvételét.
3. A képviselőtestület 3. ülését 2018. április 11-én tartotta.
A tanácskozás megnyitása után ünnepélyes keretek között JUDr. Lojkovič Sámuel
polgármester dicsérő oklevelet adott át Nagy Dávidnak a Termálfürdő úszómesterének, aki
megmentette egy a termálfürdő vizében fuldokló kislány életét.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket a SAD vezetőivel folytatott megbeszélésről az
autóbusz-állomás eladásáról, melynek ára 208 ezer euró. A képviselőtestület a polgármester
javaslata alapján a Termálfürdő mellett működő Felügyelő Tanács tagjává nevezte ki Ing.
Balázs Péter mérnököt.
4. A képviselőtestület 2018. április 25-én megtartott 4. ülése.
Városunkba látogatott április 19-én Mons. Orosch János római katolikus püspök,
nagyszombati érsek, a város önkormányzatának köszönetét fejezte ki az egyházi óvoda
létrejöttéhez. Április 23-án Nagymegyer Város Önkormányzata főszervezője volt a „Föld
Napja” című környezetvédelmi rendezvénynek, melyen előadóként részt vett Nagy József, az
Európa Parlament képviselője További napirendi pontként tárgyalták az autóbusz-állomás
ingatlan megvásárlásának kérdését. A képviselőtestület jóváhagyta, hogy Nagymegyer város
kapcsolódjon be az Egészségügyi Minisztérium integrált egészségügyi ellátó központok
operációs programjába.
A vagyonjogi jellegű műveletek keretében telekcserére került sor a Nagymegyeri
Kereskedelmi Akadémia új diákotthonának megépítése céljából.
A képviselő-testület jóváhagyta két támogatási pályázat benyújtását. Az egyiket a
környezetvédelmi alaphoz „nem kommersz célú autó megvásárlására”, Jóváhagyták a Bartók
Béla Alapiskola épület-felújításához szükséges tervdokumentáció kidolgozását. A képviselők
tudomásul vették, hogy PaedDr. Soóky Marián képviselő lemondott a Nagymegyeri Városi
Sportklub felügyelőtanácsi tagságáról.
5. A képviselőtestület 2018. május 23-án megtartott 5. ülése
A polgármester a tanácskozás megnyitása után gratulált Molnár Zsuzsannának a Nagymegyeri
Birkózó Klub junior birkózójának, aki Skopjében 69 kg súlycsoportban Európa-bajnok lett.
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a közelmúltban történt eseményekről és
rendezvényekről is. (Corvin Mátyás Napok, városi horgászverseny, szociális intézmények
találkozója, Roma Nap, újszülöttek köszöntése, izsapi folklórfesztivál), Ezek között utált
tárgyalásaira közöttük a Csallóköz környezetvédelméről szóló egyházkarcsai szakmai
konferencián, a dunaszerdahelyi autóbusz közlekedési vállalattal, a Szerb Köztársaság
képviselőivel, Földalap igazgatójával.
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A képviselők jóváhagyták a Városi Művelődési Központ 2017-es tevékenységéről és
gazdálkodásáról szóló jelentést és a városi önkormányzat 2017-es zárszámadását. Szintén
elfogadták a Termál Kft., a Műszaki Szolgáltató Kft. és a Városi Sportklub Kft. könyvviteli
zárását. A Városi Lakásgazdálkodási Vállalat éves jelentését elhalasztották A
képviselőtestület a város emléknapjává nyilvánította a következő jeles évfordulókat:
1848. március 15-e, Bartók Béla születésnapja - március 25., Corvin Mátyás Napok- máj. 1., a
Holokauszt emléknapja, Szent István Napok – aug.20., Besnyei György Napok, az I. és II.
világháborúban elesett hősök emléknapja.
A városi képviselőtestület jóváhagyta egy projekt beadását az elsődleges egészségügyi ellátást
biztosító integrált egészségügyi központok építésére kiírt pályázatra. Jóváhagyta a testület a
Wifi4 EU programhoz való csatlakozást és egy 15 ezer eurós pályázati támogatás igénylését
az EU–tól a közterületek ingyenes wifi hálózatának kiépítésére.
6. A képviselőtestület 6. 2018. június 27-én megtartott ülése.

A polgármester úr beszámolójában szólt a városi hivatalban lefolyt ellenőrzésről, amely a
Városi Lakásgazdálkodási Vállalat kezelésében levő lakások kisüzemi díjhátralékának
behajtásával kapcsolatos adminisztratív eljárásra irányult. A város 28 nem fizető
lakástulajdonos ellen folytat díjbehajtást. Ezekből egyet sikerült befejezni.
Megvalósult a tűzoltóegyletek területi versenye. A magyar tannyelvű alapiskolában
megtartották a XVIII. Bartók Béla Iskolanapokat. A város iskolái sikeresek voltak a
Csallóközi Színes Ceruzák képzőművészeti versenyben. Színvonalas rendezvény volt az Ág
Tibor emlékére szervezett énekkari seregszemle is. Hagyományosan júniusban szervezték
meg a nyugdíjasok a környező falvak nyugdíjasklubjainak találkozóját a Nagymegyeri
Művelődési Központban. A Nagymegyeri Vadásztársaság emlékművet állított elhunyt tagjai
tiszteletére.
Nagy érdeklődés kísérte a nagymegyeri hagyományos ételek II. Főzőversenyét, amelyet a
város által támogatott kulturális program színesített. A diákok elbúcsúztak a 2017/2018-as
tanévtől, a legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkezőket a városvezetés is megjutalmazta.
A veterán súlyemelők ismét öregbítették a város hírnevét, az Európa-bajnokságon két arany Patasi Oszkár, Megály János, egy ezüst – Mezei Tibor és egy bronzérmet - Juhász László
szereztek.
A Szlovák Útkarbantartó Vállalat igazgatója ellátogatott a városba, ahol a polgármester
kíséretében megtekintette a város I. osztályú útjait. Az igazgató a legkritikusabb utak
megjavítását ígérte.
A beszámoló után a képviselők jóváhagyták a városi statútumról szóló általános érvényű
rendelet módosítását, a képviselő testület tárgyalási rendjének módosítását, a polgármester és
a képviselők jutalmazásának szabályozását, Nagymegyer város 2017-es könyvelési zárását.
Továbbá jóváhagyták a városi főellenőr 2018 második félévi ellenőrzési munkatervét, a városi
képviselő testület 2018 második félévi tanácskozási tervét.
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Az ülés végén vagyonjogi kérdésekkel, a választókörzetek kijelölésével foglalkoztak.
7. A képviselőtestület 7. 2018. augusztus 22-én tartott ülése.
Az önkormányzati szervek munkájáról szóló jelentés bevezetőjében a polgármester Érsek
Árpád közlekedési miniszterrel folytatott tanácskozásról adott tájékoztatást. (Egyeztettek az
Alistál – Nyárasd közti III. osztályú út II. osztályúra történő átminősítéséről.) Éles kritikát
fogalmazott meg a Nyugat-szlovákiai Víz- és Csatornaművekkel szemben a városban nagy
károkat okozó vihar kapcsán. Tájékoztatott, arról is, hogy a járási ügyészség ellenőrizte a
gondozószolgálat hivatali ügyintézését és rendben találta. A nyári szünetben versenypályázat
zajlott a Vasút utcai magyar óvoda igazgatói posztjára, amelynek eredményeként Krascsenics
Mária nyerte el az igazgatói tisztséget.
A városi beruházasok kapcsán utalt a Bartók Béla iskolánál történt beruházsára (nyílászárok
cseréje). Elkezdődött a parkolóépítés a Vasút utcai magyar óvodánál. Az Ipari utcában a járda
építése befejeződött. Tájékoztatta a testületet az új röntgengép beszerzésénél előállt
helyzetről, (berendezés működtetését már nem vállalja a kórház.)
A beruházási tervbe bekerült új beruházásként Izsapon a Banchem céghez vezető út felújítása
az izsapi Erdőalja utca felújítása, valamint a Csicsói utcai közvilágítás kiépítése. A
tartalékalapból szeretné biztositani a járdafelújítát, hadifogoly temető előterében tervezett
emlékmű, röntgengép elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása. A nagymegyeri Integrált
Egészségügyi Központ kiépítésére vonatkozó projekt nem valósul meg. A 2018-as városi
beruházási terv utolsó módosításaként a képviselőtestület 200 ezer eurót hagyott jóvá a
költségvetési tartalékalapból a volt fogászati rendelő átépítésére városi galériává, helytörténeti
múzeum és információs idegenforgalmi irodává.
8. A képviselőtestület 8. 2018. október 17-én tartott ülése.
Szeptember elsején tartották a városban a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó
ünnepségét. Az önkormányzat és a Pro Megere PT közösen szervezték meg a nyárbúcsúztató
kulturális rendezvényt. Szeptember 17-én első alkalommal ülésezett és megkezdte munkáját a
helyhatósági választásoknál illetékes helyi választási bizottság. A városi hivatalba október 3án bemutatkozó látogatásra érkezett Szerbia új szlovákiai nagykövete. Köszönetét fejezte ki
az I. világháborús hadifogoly temetőben nyugvó szerb katonák sírjainak példás ápolásáért.
A polgármester megemlítette a Dunaszerdahelyi Svet zdravia Kórház hatáskörébe tartozó
nagymegyeri rendelőintézet röntgengépének ügyét is (az önkormányzat elhatározása alapján
saját pénzből vásárol röntgengépet.) A városi önkormányzat nem jutott közös nevezőre a
dunaszerdahelyi autóbusz- közlekedési vállalattal a régi autóbusz állomás megvásárlásával és
új megállók építésével kapcsolatban. A polgármester kifogásolta a szlovákiai Transparency
Internacional negatív értékelését az önkormányzat működéséről, és a helyi sajtóról.
A Kulturális és a Névalkotó Bizottság javaslatára a képviselő-testület jóváhagyott két új
utcanevet Nagymegyeren. Az Ekecsi úti lakótelepen - lesz Ág Tibor utca és Kazinczy Lajos
utca is. A képviselők jóváhagyták a krónikába 2017-ről bekerült feljegyzéseket.
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A 2018-as év városi beruházásos építkezések kiértékelését Hervay György, a városi hivatal
építési, városfejlesztési és környezetvédelmi főosztályának vezetője ismertette.
Folyamatban lévő beruházások: a hadifogolytemető előterének felújítása 50 ezer euró, a
futballstadion öltözőinek és higiéniai helyiségeinek felújítása 27 336,13 euró (10 000 euró
dotáció), a térfigyelő kamerarendszer II. 12 933,60 euró (5000 euró dotáció), az izsapi
közösségi ház körüli zöld oázis kialakítása 3 689,43 euró (dotáció 2000 euró).
A testületi meghallgatta az igazgatók és ügyvezetők beszámolóját a városi cégek munkájáról
és gazdálkodásáról. Az egyéb ügyek pontban a képviselők tudomásul v Egrecký Alexander, a
városi rendőrség vezetőjének lemondását. A városi képviselő-testület elfogadta a Bartók Béla
Alapiskola tanulói étkeztetési hozzájárulásának emelését a városi költségvetésből 1 euróról
1,5o euróra.
9. A Képviselő-testület 9. alakuló ülése 2018. december 7-én.
A helyhatósági választások utáni alakuló ülést a Janiga József Művészeti Alapiskola
koncerttermében tartották, melyen részt vett Nagyszombat megye alelnöke Berényi József is.
Az ülés megnyitása és a jegyzőkönyvvezetők kijelölése után a városi választási bizottság
elnöke Pivoda Krisztína mérnök ismertette a választások eredményét. November 10-én az
urnákhoz járultak az állampolgárok, hogy választójogukkal élve megválasszák a város
polgármesterét és képviselőit. A választásra jogosult polgárok száma a városban 7331 fő volt,
ebből választási jogával 3924 ember élt. A részvételi arány a városban 53,53 % volt.
A városban 2 választási körzetben a választók összesen 13 képviselőt választhattak, 12-őt az
első körzetben és egyet az Izsap városrészben. A város képviselő-testülete az érvényes
szavazatok alapján a következő:
Holényi Gergő – független – 2350 érvényes szavazat
Ing. Pongrácz Kálmán - Magyar Közösség Pártja – 1868 érvényes szavazat
Mgr. Lapos Ildikó – független- 1624 érvényes szavazat
Mgr. Varga Albin – független – 1506 érvényes szavazat
Ing. Kórósi Géza – MKP – 1385 érvényes szavazat
Mgr. Hodosi Tibor – független – 1309 érvényes szavazat
Ing. Néveri Sándor- MKP – 1244 érvényes szavazat
Ing. Balázs Péter – független – 1178 érvényes szavazat
Darina Sobeková – MKP – 1175 érvényes szavazat
Mgr. Rudický Norbert – SMER – 1162 érvényes szavazat
Nagy Tamás – független – 1144 érvényes szavazat
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Sziszák József – független – 1140 érvényes szavazat
Nagy Károly – MKP – 187 érvényes szavazat
A polgármesterválasztás eredményei:
Holényi Gergő – független – 1241 érvényes szavazat
Pongrácz Kálmán – MKP – 1205 érvényes szavazat
Lojkovič Samuel – független – 906 érvényes szavazat
Vrezgó Erzsébet – független – 535 érvényes szavazat

Mivel Holényi Gergő lett a város polgármestere, az ő helyére a képviselőtestületbe Ing. Lenče
Róbert lépett, MKP - 1121 érvényes szavazattal.
Holényi Gergő megválasztott polgármester letette az esküjét. Ezt követően elődje, JUDr.
Lojkovič Sámuel átadta Holényi Gergő polgármesternek a városjelvényeket és a
polgármesteri vállszalagot. A megválasztott képviselők letették a képviselői esküt és átvették
a képviselői megbízóleveleket. Az ünnepélyes eskütétel után Holényi Gergő, az új
polgármester tartott székfoglaló beszédet.
Az ülés további részében a városi képviselő-testület megbízást adott Mgr. Lapos Ildikó
képviselőnek a testületi ülések összehívására és vezetésére, amennyiben ezt a polgármester
nem tenné meg. A testület tudomásul vette, hogy a polgármester Ing. Pongrácz Kálmánt
alpolgármesternek, Ing. Vajai Györgyöt pedig hivatalvezetőnek nevezi ki.
A testület négyfős városi tanácsot választott Ing. Pongrácz Kálmán, Mgr. Rudický Norbert,
Sziszák József és Ing. Lenče Róbert személyében.
A testület megszüntette a szakbizottságok kialakításáról szóló 2014-es határozatot, majd
megválasztotta az új szakbizottságokat és elnökeit a 2018-2022-es választási időszakra.
A bizottságok a következők:
Közérdekvédelmi, összeférhetetlenségi, átláthatósági és mandátumvizsgáló bizottság – elnöke
Ing. Néveri Sándor
Pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottság – elnöke Sobeková Darina,
Területrendezési, építési és környezetvédelmi bizottság - elnöke Ing. Lenče Róbert,
Idegenforgalmi bizottság elnöke – Ing. Balázs Péter,
Bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság elnöke – Mgr. Hodosi Tibor,
Szociális és egészségügyi bizottság – elnöke Mgr. Lapos Ildikó,
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Kulturális, iskolaügyi és társadalmi szervezetekért felelős bizottság – elnöke Ing. Pongrácz
Kálmán,
Sport- és ifjúsági bizottság – elnöke Ing. Balázs Péter
Izsap városrész tanácsába – Nagy Károlyt.
A szakbizottsági tagok a következő képviselők lettek:
Közérdekvédelmi, összeférhetetlenségi, átláthatósági és mandátumvizsgáló bizottság – Mgr.
Norbert Rudický, Mgr. Varga Albin
Pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottság - Mgr. Norbert Rudický, Ing. Lenče Róbert,
Sziszák József, Ing. Pongrácz Kálmán,
Területrendezési, építési és környezetvédelmi bizottság – Ing. Kórósi Géza, Ing. Néveri
Sándor, Sziszák József, Mgr. Hodosi Tibor
Szociális és egészségügyi bizottság - Ing. Pongrácz Kálmán
Kulturális, iskolaügyi és társadalmi szervezetekért felelős bizottság - Mgr. Lapos Ildikó,
Sobeková Darina, Nagy Károly
Sport- és ifjúsági bizottság - Mgr. Hodosi Tibor, Nagy Tamás, Ing. Kórósi Géza
Idegenforgalmi bizottság - Mgr. Varga Albin, Sobeková Darina
Bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság - Nagy Károly, Mgr. Varga Albin, Ing. Pongrácz
Kálmán
Izsap városrész tanácsába - Nagy Károly.
A városi szakbizottságok feltöltésre kerülnek a polgárok soraiból kikerülő külsős tagokkal.A
képviselő-testület megbízta a hivatalos eskettető tisztség betöltésével Mgr. Lapos Ildikó és
Ing. Pongrácz Kálmán képviselőket.
A képviselő-testület kinevezte a városi cégek új felügyelőtanácsait és visszahívta a városi
cégek ügyvezetőit.
A Városi cégek új felügyelőtanácsai:
-Thermál Kft. - Mgr. Antal Péter, Forró Richárd, Mgr. Norbert Rudický, Ing. Lenče Róbert,
Szajkó Péter.
-Műszaki Szolgáltató Kft. - Nagy Tamás, Mgr. Varga Albin, Ing. Balázs Péter, Mgr. Hodosi
Tibor, Mgr. Marcela Szabóová,
-Városi Lakásgazdálkodási Kft. – Ing. Kórósi Géza, Barczi Dániel, Mgr. Hodosi Tibor, Ing.
Bankó Tamás, Ing. Varga Vilmos.
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- Városi Sportklub Kft. – Ing. Balázs Péter, Raisz Attila, Barczi Dániel, Mgr. Hodosi Tibor,
Nagy Tamás.
A polgármester átmeneti megoldásnak javasolta a Thermál Kft. ügyvezetőjének Ing. Tibor
Križant és Judr. Puskás Tamást. JUDr. Nyilfa Pétert a Műszaki Szolgáltató Kft. ügyvezető
igazgatójának és Mgr. Gulyás Évát pedig a Városi Lakáskezelő Vállalat Kft. ügyvezetőjének,
ideiglenesen 2019. március 31-ig. A javaslatot a képviselő-testület támogatta és határozatban
megerősítette. A Városi Sportklub Kft.-be nem történt új ügyvezető kinevezése.
A képviselő- testület továbbá megbízta a polgármestert, hogy biztosítsa be a nevezett cégek
igazgatói funkcióinak pályázati kiírását – 2019. március 31-ig.
A városi képviselő-testület úgy határozott, hogy 2018-ban nem adja ki a Nagymegyer Városa
Pro Urbe-díját.
10. A képviselő-testület 10., 2018. december 19-én megtartott ülése.
A polgármester beszámolt az önkormányzat tevékenységéről és érintette a megoldásra váró
problémákat is. Szólt a városi rendőrök túlóráiról, személyi kérdésekről, a használhatatlan
röntgenről, melynek árát csak jogi úton tudják visszaigényelni.
A polgármester visszahívta funkciójából Bobkovič Iván (Lakáskezelő Vállalat), Mgr. Kórósi
Zalán, Görföl Vilmos (Thermál kft.) és Polgár Iván (Műszaki Szolgáltató Vállalat)
ügyvezetőket. Mgr. Magyarics Norbert, Csepy Dániel, Ing. Dobis Ildikó ügyvezetőket
meghagyta funkciójukban, azzal a föltétellel, hogy melléjük ügyvezetői pozícióba jogászokat
nevezett ki. Ing. Križan Tibort ügyvezetőnek nevezte ki, ő Thermál Kft. pénzügyi átvilágítását
végzi. A nevezett személyek 2018. március 31-ig a pályázat kiírásáig maradnak
tisztségükben.
11. A szakbizottságok új tagjainak megválasztása a beérkezett javaslatok alapján a
következők:
Közérdekvédelemért felelős, összeférhetetlenségi, átláthatósági és mandátumvizsgáló
bizottság tagjai: Mgr. Gulyás Éva, Mgr. Kamil Keszegh
Pénzügyi és vagyonkezelői bizottság: Mgr. Puskás Attila, Mgr. Gulyás Éva
Építésügyi és környezetvédelmi bizottság: Ing. Kraus Attila, Ing. Táncos Szilvia,
Szociális és egészségügyi bizottság: Bc. Csémi Andrea, Mgr. Baráth Attila, PaedDr. Soóky
Marián,
Kulturális, iskolaügyi és társadalmi szervezetekért felelős bizottság: Mgr. Mária
Estergájošová, PaedDr. Soóky Marián, Mgr. Kraus Margit, Vass Ilona, Ing. Csémi Szilárd,
Mgr. Bittera Zsuzsanna,
Sport- és ifjúsági bizottság: Mgr. Ľudovít Buzgó, Raisz Attila, Ing. Csémi István, Kosár
István,
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Idegenforgalmi bizottság: Ambrus Viktória, Ing. Martin Varga, Ing. René Rojko, Tarcsi Pál,
Prevenciós és védelmi bizottság: László Anikó, Kosár Dezső, PhDr. Alexander Egrecký,
JUDr. Pákozdi Imre, Mgr. Kamil Keszegh,
Izsap városrész tanácsába: Mgr. Ábrahám Margit, Ing. Táncos Szilvia, Mgr. Bohus Attila.
A polgármester felterjesztette azt a javaslatot, hogy a képviselő-testület szüntesse meg a
városi galéria kialakítására hozott határozatot és visszahelyezte PhDr. Alexander Egreckýt
vezetői tisztségébe a városi rendőrség élére.
13.Nagymegyeri Hírmondó
2018-as évben az önkormányzat közlönyének a „Nagymegyeri Hírmondó” havilapnak 12
példánya jelent meg, melynek főszerkesztője: Vladislav Kmeť, a szerkesztőbizottság elnöke:
Mikóczy Dénes, tagjai: Mgr. Estergájošová Mária, Gútay László, PhDr. Virág Mária, PaedDr.
Soóky Marián, Polgár Iván.
A választások után az új önkrmányzat határozata alapján a szerkesztőbizottság összetétele
az alábbi formában módosult : Ing. Pongrácz Kálmán, PaedDr. Soóky Marián, Mgr.
Estergájošová Mária, PhDr. Virágh Mária, Mgr. Puskás Attila és Mgr. Sörös Angéla lettek az
új szerkesztőbizottság tagjai.
III.Városi Közigazgatási Intézmények
Városunk polgármestere JUDr. Lojkovič Samuel ,illetve alpolgármestere ,2018.december 7ig töltötte be funkcióját,A városi hivatal szerkezeti rendjében történt módosítás következtében
három főosztály lett kialakítva: a közigazgatási, szociális és iskolaügyi főosztály – vezetője
Jankó László mérnök. A közgazdasági főosztály - vezetője Mgr. Fabulya Gabriella, ezen belül
működött a pénzügyi és vagyon szakosztály melynek vezetője Kázmér Éva mérnök, később
Lapos Kornélia mérnök.
A városfejlesztési, építésügyi és környezetvédelmi főosztály vezetője Hervay György mérnök,
ezen belül pedig a városfejlesztési és építésügyi szakosztályt Varga Aranka mérnök, a
környezetvédelmi szakosztályt Pivoda Krisztina mérnök vezette.
Az építésügyi hivatalt Hervay József mérnök, a gondozószolgálatot Mgr. Fekete Edit vezette.
A városi rendőrség parancsnoka PhDr. Egrecký Alexander.
Városi rendőrség
A 2018-as évben a városi rendőrség 534 esetet vizsgált meg (87 esettel kevesebbet, mint
2017-ben). Ebből 628 esetben a kihágás gyanúját állapította meg, melyből 318 eset szóbeli
figyelmeztetéssel zárult, 310 alkalommal pénzbüntetést róttak ki (3.470 euró). A gyanúsitott
eseteket átadták az államirendőrségnek kivizsgálásra.
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IV. Városfejlesztés
A városfejlesztési beruházások 2018-ban az önkormányzati ülések állandó témái voltak.
Ezt a témakört részben már érintettem az önkormányzati ülések programjának jellemzésénél.
Ez a folyamat érintette a Termálfürdő fejlesztését .
Erre felhasznált költségvetés 1.195 millió euró volt. Az év elején sor került a modern szauna
világ átadására. Megtörtént az ún. Olasz medence teljes körű rekonstrukciója és a fürdő
területének átparkosítása, új hinták és nyugágyak beszerzése. Elkészült a főbejárat előtti
teraszok térkövezése, a belépőcsarnok előtti teraszok kialakítása.
A termálfürdő sétányának tőszomszédságában a területet megtisztították a fáktól, bokroktól és
hozzáláttak egy többfunkciós, nyilvános fitnesz park kiépítéséhez.A különféle fitneszgépeken
kívül önálló gyermeksarokkal is találkozhatnak a látogatók a parkban. A sakkozók részére
kinti sakktáblát alakítottak ki. A park közelében higiéniai helyiségeket építettek. A fejlesztési
beruházás 66 ezer euró volt.
Az önkormányzat aktivitását
önkormányzatról szóló részben.

tükrözi három pályázat elnyerése,amire utaltam a

A 2018-as évi beruházások érintették a város által fenntartott Bartók Béla Alapiskolát és
a Janiga József Művészeti Iskolát,Vasút utcai magyar óvodát
A Bartók Béla Alapiskolában elkezdték az épület fokozatos modernizálását. A legfontosabb
munkálatokkal kezdték. Az első emeleti folyosó már szinte balesetveszélyes állapotban volt.
A padló tönkrement, újra kellett cserélni. A folyosópadló javítása után az ablakok és a bejárati
ajtók cseréjére került sor. A főépület egy részén elvégezték a szigetelést, mellyel megszűnt az
egyik osztályterem beázása. Felújították az iskola higiéniai helységeit és illemhelyeit,
személyautó-parkolót építettek, lekövezték a bekötő utat és új kerékpár állványokat raktak ki.
Járdaépítésre –javításra is sor került. Az iskola 180 ezer euró pályázati támogatást nyert a
tantermek korszerűsítésére.
A Janiga József Művészeti Alapiskolának a város önkormányzata anyagi támogatást
nyújtott, melyből megújultak az iskolában a földszinti tantermek. Nemcsak kifestettek,
leparkettáztak, hanem új berendezésekkel is szépítették a tantermeket. Korszerűsítették a
művészeti alapiskola fűtésrendszerét is.
Megvalósult a Vasút utcai magyar óvodánál a parkolóépítés, és a kazánház irányító
egységének beszerzése.
Megvalósult térfigyelő kamerarendszer kiépítésének II. szakasza ,beruhazás értéke
12933,60 euró (5000 euró dotáció).volt.
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V.Gazdasági szervezetek
a, A város gazdasági életét befolyásolták a városi önkormányzat önálló gazdasági
társulásai, elsősorban a Thermál kft, a Városi Lakáskezelő kft, illetve a Városi Műszaki
Szolgáltató kft.
1.Thermal Corvinus Kft.
A termálfürdő ügyvezetői 2018. december 11-ig Görföl Vilmos és Mgr. Kórósi Zalán
voltak.Visszahívásuk után Ing. Križan Tibort nevezte ki ügyvezetőnek Holényi Gergő
polgármester Alkalmazottak száma 81 fő volt ( Négy személlyel több, mint 2017-ben.)
Az elmúlt évekhez hasonlítva megmaradt az érdeklődés a termálfürdő iránt és vele együtt a
látogatottság is. A főszezonban az idelátogatók száma szinte pontosan megegyezett a tavalyi
évi számadatokkal. Júliusban 131 ezer látogatót fogadtak. A társaság pénzügyi kondíciója
megfelelt, így lehetőség nyílt támogatni a társadalmi élet azon területeit, ahol arra szükség
volt. Támogatták a civil szervezeteket, oktatási intézményeket, továbbá a kulturális és
sportrendezvényeket. A termálfürdő vezetése megvásárolta a város utcáit járó kisvonatot. Az
termálfürdő Fedett úszómedencéjében január 6-án megrendezték a II. újévi úszóversenyt. A
nyár folyamán a Mátyás király emlékév keretében zenés programokkal szórakoztatták a
közönséget, de volt kardvívás- és solymászbemutatók is. Ingyenes esti fürdőzéssel és
lézerpartyval kedveskedtek a látogatóiknak, az augusztusi hónapot búcsúztaták ezzel a
rendezvénnyel.
2.Városi Lakáskezelő Vállalat kft.
A vállalatot 2018-as évben Ing. Dobis Ildikó és Bobkovič Iván ügyvezetők, képviselők
irányították. 2018. december 11-ig. Ezt követő időszakban Dobis Ildikó mérnököt,
átmenetileg az új polgármester meghagyta tisztségében, de mellé ügyvezető jogászt (Gulyás
Éva) nevezett ki. Alkalmazottak száma 10 fő volt. A Kft. hatáskörébe tartozott a kezelésében
lévő lakásalap (602 lakásegység) technikai karbantartása, valamint a szolgáltatások területén
biztosítani az energia és fűtés szolgáltatását. Feladatuk volt a lakástulajdonosok számlájának
kezelése is.
3.Városi Műszaki Szolgáltató kft .
A 2018-as évben önálló gazdasági egységként működött, ügyvezetői Mgr. Magyarics Norbert,
Polgár Iván képviselő 2018. december 11-ig, JUDr. Nyílfa Péter 2018. december 11-től
töltötték be megbízatásukat. Tevékenységük az alábbi területekre terjedt ki: a város területén
keletkező kommunális hulladék kezelése, gyűjtése és hulladéktárolókba való szállítása, a
szelektív hulladékgyűjtés biztosításába is bekapcsolódott az ún. házhoz menő műanyaggyűjtés
és az Ekecsi úti gyűjtőudvar üzemeltetésével. Feladatuk volt továbbá a közterületek
karbantartása (fűnyírás, temetők és játszóterek üzemeltetése, karbantartása, a városi utak
takarítása, a lakótelepi hulladéktárolók takarítása, és az önkormányzat által megrendelt
szolgáltatások, a gyűjtőudvar üzemeltetése, a közvilágítás üzemeltetése, karbantartása, a
városi rendezvények alapvető biztosítása és kiszolgálása. Az építészeti tevékenységükhöz az
önkormányzat vagy önkormányzati tulajdonú vállalat által szerződéses alapon történő
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építészeti jellegű beruházások kivitelezése tartozott, továbbá a vállalat külső megrendeléseket
is teljesített vállalkozók illetve magánszemélyek számára. A biológiailag lebomló hulladék
külön kezelésére 1700 drb 240 literes barna színű bioedényt osztottak ki minden háztartásba
egyet.
A 2018-ban elvégzett munkák az önkormányzat, vagy az önkormányzati tulajdonú vállalat
megrendelései alapján: Emléktábla megépítése - felhelyezésre került az 5 drb gránitlap, mely
az 1. világháborúban elhunyt, különböző nemzetek (szerb, montenegrói, orosz, olasz, magyar)
katonáira emlékeztet. Továbbá a Bartók Béla téri óvoda előtti járdaszakasz felújítása és
tereprendezése; a Csicsói úti közvilágítás bővítése; zöld területek, sportpálya karbantartása; a
Vasút utcai óvoda parkolójának és járdájának építése; a biológiailag lebomló hulladék
feldolgozása a gyűjtőudvaron; Petőfi utca járdaszakaszának felújítása; a Promenád, illetve
környéke megtisztítása a Szent István ünnepekre; a futball stadion öltözőjének és a szociális
helységek felújítása; technikai infrastruktúra kiépítése a Gyűjtőudvarban; a Bartók Béla
alapiskolában a tető felújítása és nyílászárok cseréje; Izsap városrészben valamint az Erdő és
az Ipari utca útburkolatának javítása, alapozása. A Városi Műszaki Szolgáltató Kft
folyamatosan bővítette gépparkját (gallyzúzó gép, emelőplatós teherautó). A nem tervezett
munkái között teret kapott egy automata öntözőrendszer kiépítése a sportpályán, konkrétan az
edzőpályán.
b, A város gazdasági életében szerepet játszó vállalatok közül az alábbi szerveztek adtak
munkájukról rövid információt: az Edscha Slovakia részvénytársaság, a Motokom Slovakia
kft. , a Dan Slovakia Agrar részvénytársaság, az RPC Bramlage részvénytársaság, az
Euromilk részvénytársaság.
1. Dan Slovakia Agrar
A nagymegyeri Dan Slovakia részvénytársaság Nagy - Dűr központtal működött a 2018-as
évben. A társaság vezetője Mogens Hansen mérnök és alelnöke Mgr. Németh Andrea, elnökségi tag Ing. Somogyi Tünde volt. A mezőgazdasági termeléssel foglalkozó társaságnak 2018as évben 138 alkalmazottja volt, ami 4 személlyel több, mint az előző évben.
2. Euromilk
A tejüzem igazgatója Ing. Balogh Tibor. Az üzemben dolgozó alkalmazottak száma 75 fő. Az
üzembe 15 környékbeli, többségben magyar ajkú termelő szállította a tejet a közeli
Dunaszerdahelyi, Galántai és Komáromi járásból. A Nagymegyeri gyár a legmodernebb
berendezésekkel van felszerelve, szinte 100 % -ban automata gépsorokkal ellátott üzem. Az
Euromilk RT. a nyers tehéntej feldolgozásával, tejtermékek gyártásával és azok
forgalmazásával foglalkozott. A gyártás a tartós tej, a tejföl, a vaj, a túró, a savanyított
tejtermékek és a tejpor tartalmú pudingok előállítására fókuszált. Az Euromilk Rt. a
szlovákiai alapanyagok felhasználásával, szakképzett munkaerőgárdával és a legújabb
gyártási eljárások alkalmazásával szavatolta termékeinek kiváló minőségét. Termékeit
nemcsak a hazai piacon értékesítette, hanem nagy mennyiségben szállított külföldi piacokra
is.
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3. Webasto Convertibles Slovakia s.r.o
A vállalat tulajdonosa Philipp Mühlbaner. Az üzem igazgatója Győrfi György. Alkalmazottak
száma 457 fő. Fő profiljuk a tető - és nyithatótető - rendszer, fűtő - és hűtőrendszerek,
valamint töltési megoldások és akkumlátor - rendszerek fejlesztése, illetve gyártása az
elektromos mobilitás jövőjéért.
4. Edscha Slovakia s.r.o.
Az Edscha Slovakia részvénytársaság igazgatója a 2018-as évben Ing. Fülöp Tibor mérnök
volt. Az üzem növelte alkalmazottainak számát, így 170 személyt alkalmazott a Széleshíd
utcai üzemében. Az üzem fő profilja járművek, autóalkatrészek és közlekedési eszközök
alkatrészeinek gyártása.
5. A Motokom Slovakia kft.
A német érdekeltségű üzem a 2018-as évben 95 személyt alkalmazott. A vasútállomással
szembeni üzem helyi vezetője Ing. Farkas László. Az üzemben fém és kiegészítő
alkatrészeket gyártottak az autóipar számára.
6. RPC Bramlage kft.
Az RPC Bramlage kft. a vasútállomással szembeni épületben működik. Az intézmény
igazgatója Andreas Keller. A 2018-as évben 432 személyt alkalmaztak. Az üzem műanyag
csomagolóanyagokat készít az élelmiszeripar, vegyipar és gyógyszerészeti ipar részére.
c, A 2018 -as évben egész sor gazdasági egység működött a vendéglátás területén. Köztük a
Stefarez Panzió, Heléné étterem, Corvin étterem, Fantázia étterem, , a Hotel Thermal
Varga, a Hotel Orchidea, a Plauter Kúria.
1. Hotel Plauter- kúria
A kúria tulajdonosa Plauter Péter vállalkozó. Április 23-30. között a Plauter kúriában
képzőművészeti rendezvényt tartottak tizenegy képzőművész - kilenc festő, egy szobrász és
egy fazekas részvételével. A tavaszi alkotóműhely fő témája volt, hogy képzőművészeti
alkotásokat készítettek a város hírnevet szerzett személyiségeiről.
Hagyományos őszi rendezvény volt október 1-11. között, a XII. Meger Art tíznapos
képzőművészeti szimpózium, amelyen a Kárpát-medencéből érkező képzőművészek
találkoztak, hogy együtt alkossanak, tapasztalatokat cseréljenek, bemutassák sokrétű
kultúrájukat.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Comenius Pedagógiai Intézet és
a Szlovákiai Magyar Iskolavezetők Társulása szervezésében„ A pedagógusok vezetése és
fejlesztése“ elnevezésű háromnapos szakmai pedagóguskonferenciának adott helyet a Plauter
kúria október 16 -18. között.A szakmai fórumon hazai, magyarországi és németországi
szakemberek tartottak előadásokat, valamint vezettek szakmai műhelyfoglalkozásokat.
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A kúria adott otthont a Szlovákiai Svájci Pásztorkutya Klub egyesületei kiállításának.
A rendezvényt 11. alkalommal tartották Nagymegyeren, ezúttal 96 egyed bemutatásával.
2. A Hotel Thermal Varga kft.
A Hotel Thermal Varga vezetői Varga Ernő mérnök, Varga Márta mérnöknő, Varga Martin
mérnök. A 2018-as évben 25 személyt alkalmaztak. Helyt adtak családi rendezvények,
esküvők, szalagavatók, bálok megrendezéséhez. Szállásoltatással és étkeztetéssel is
foglalkoztak.
3. Orchidea kft.
Az Orchidea Kft. statuáris képviselője Štefan Meliško mérnök, alkalmazottainak száma a
2018-as évben 18 személy volt. Szállásoltatással és étkeztetéssel foglalkoztak. Wellnesz
szolgáltatást nyújtottak.
VI. Állami közigazgatás, szolgáltatások
1. A pénzügyi intézetek hálózatához tartozott az Általános Hitelbank részvénytársaság
dunaszerdahelyi kihelyezett részlege, a Szlovák Takarékpénztár nagymegyeri kihelyezett
részlege, valamint az OTP Banka kihelyezett részlege, munkájáról nem küldtek
információt.
2. Állami rendőrség körzeti részlege -Nagymegyer
Vezetője Judr. Pákozdi Imre alezredes. A 2018-as évben 16 személy volt az alkalmazásukban.
A körzet irányítása alá a köv. települések tartoztak: Balony, Bögellő, Csilizradvány, Alistál,
Kulcsod, Medve, Nyárad, Ekecs, Padány, Patas, Szap, Nyárasd.
3.Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal nagymegyeri részlege
A nagymegyeri részlegen 2018-as évben 15 alkalmazott dolgozott. Jogilag a részleg a
Dunaszerdahelyen működő központhoz tartozott. A nagymegyeri részleg koordinátora Barta
Béla volt, mindkét intézmény viszont PhDr. Richard Kmeť igazgató irányítása alá tartozott.
4.Építészeti és Lakáskezelő Szövetkezet - Stavbyt
Nagymegyeren épített szövetkezeti lakások kezelője és karbantartója. Igazgatója Öllös László
mérnök. Alkalmazottaiknak száma 5 fő. A szövetkezethez 751 lakás tartozott a 2018-as
évben. Tevékenységük közé tartozott a lakások bérbe adása, a havi előlegek kezelése. Az éves
elszámolások elkészítése és kézbesítése, a karbantartási alap kezelése és a karbantartás
elvégzése.
5.Poliklinika
A rendelőintézetet 2009 elejétől a város üzemelteti. Közös fedél alatt a köv. rendelők
találhatók: két körzeti orvos, pszichológus, belgyógyász, fül-orr-gégész orvos, ortopéd
szakorvos, két fogorvos, nőgyógyász, rehabilitációs szakorvos, tüdőorvos, két gyermekorvos.
Ezen kívül az épületben házigondozó központ is található. Az orvosokkal külön-külön bérleti
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szerződést kötött a város. A város a rendelőintézet fenntartására két takarítónőt és egy
gondnokot alkalmaz.
6.Nagyszombati Vámhivatal részlege
A Pozsonyi úton lévő épületben működött, munkájukról nem adtak információt.
7.A Nagymegyeri Körzeti Tűzoltóállomás
A 12 fő tűzoltó a tűzoltóság kötelékében végezte feladatait, ami a tűzoltás, műszaki mentés.
Az elmúlt évben 156 bevetésük volt: 66 esetben tűz, 34 közúti balest, 41 technikai
beavatkozás, 15 gyakorlati képzés. Ugyan a Dunaszerdahelyi Járási Tűzoltóság alá tartoznak,
de hatáskörük a közelségük miatt kiterjedt Szilasra, Lakszakállasra, Bogyára, Tanyra, Füssre
és Csicsóra is. Öt bevethető technikával rendelkeztek, köztük két nagy ciszternás
tűzoltóautóval, egy kisebb baleseteknél és tűzeseteknél is bevethető kocsival, egy létrás
autóval, valamint egy árvizeknél is használható mentőcsónakkal. Szeptember 1-jén változás
történt a helyi tűzoltóállomáson, mivel a tűzoltóság kerületi igazgatójának rendeletére Hodosi
Tibor századost nevezték ki a nagymegyeri tűzoltóállomás parancsnokának. A kinevezést a
járási igazgató, Čandal Tibor ezredes adta át. Hodosi Tibor húsz éven keresztül
műszakparancsnokként szolgált. Előző munkakörét Nagy Gábor hadnagy látja majd el.
A nagymegyeri Webasto gyár igazgatója látogatást tett a helyi tűzoltóállomáson.
A gyártásvezetőt a járási tűzoltóság igazgatója, Čandal Tibor ezredes és a Hodosi Tibor
őrnagy, a nagymegyeri tűzoltóállomás parancsnoka fogadta. A gyár igazgatója
megajándékozta a tűzoltóállomást egy televízió- készülékkel. Május 14-én Lojkovič Samuel
polgármester és Mikóczy Dénes alpolgármester látogatást tettek a helyi tűzoltóállomáson
a tűzoltókat hasznos ajándékkal, egy motoros fűkaszával ajándékozták meg a telephely füves
területének karbantartása céljából. Május 18-án Čandal Tibor ezredes, járási parancsnok,
Lelkes István alezredes, valamint Hodosi Tibor százados a nagymegyeri állomás parancsnoka
felköszöntötték a 85. évét betöltött Vajlik Józsefet, volt hivatásos, nyugdíjazott tűzoltó
kollégájukat.
8.Felnőtt Szociális Otthon - Nagymegyer – Izsap puszta
Az intézmény igazgatója PhDr. Hancko Ladislav. Férőhelyek száma 43. A lakók teljes körű
ellátását 38 akalmazott biztosította. A Szociális Otthon május 10-én a Városi művelődési
központban rendezte meg az Otthonok közötti negyedik humorfesztivált. A hagyományos
eseményre minden Dunaszerdahely járás-beli szociális otthont meghívtak. Az Izsap-pusztai
szociális otthon alkalmazottai megrendezték az otthon lakói részére a hagyományos retro
sportnapot..
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VII. Oktatási intézmények
1.Bartók Béla téri Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda
Az óvoda vezetője Mgr. Katona Beáta óvópedagógus. Óvoda alkalmazottainak száma 20 fő.
2017/2018-as tanévben az óvodába beíratott gyerekek száma 93 fő volt.A 2018/19-es
tanévben a gyermekek száma : 84volt.
Az óvodában 11 óvónő felügyelte a gyerekek nevelését. Az óvoda 5 osztállyal működött,
ebből 1 osztály a legkisebbek a 2,5 valamint a 3 évesek csoportja. Két osztályba a közép, 1
osztályba a kevert és 1 osztályba a legidősebb korosztályú gyerekek jártak. Beiratkozásra az
óvoda áprilisi és májusi időpontot adott meg, de lehetőséget biztosítottak nyílt napra is, ahol
megnézhették a szülők és a picik is, hogy milyen a várva várt ovi.. A 2018-as évben a
Tanítónap alkalmából kitüntetésben részesült Mgr. Écsi Márta. Anyagi támogatást az
államtól, és a fenntartótól - a Városi Hivataltól, valamint a szponzoroktól kaptak.A 2018-as
évben 8361 euró támogatást tudott az óvoda pályázati forrásokból biztosítani,amit
segédeszközökre,környezetük fejlesztésére fordítottak.
2.Vasút utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda
Az intézményben 8 csoport működött/ 7 Nagymegyeren, 1 Izsapon/. A gyermekcsoportokban
16 szakmailag jól képzett, lelkes szakember látta el a nevelőmunkát, Mgr. Krascsenics Mária
igazgatónő irányításával. Derűs, szeretetteljes légkörben biztosították a 2017/2018 - as
tanévben beíratott 144 gyermek nevelését. A 2018/19-es tanévben a gyermekek száma: 135
volt. A 2018-as évben sor került az óvoda udvari raktárépületének felújítására és új parkoló
kialakítására került sor,ahogy erre már az előző részben is utaltam. Folyamatosan
fejlesztették a játékeszközöket. A gyerekek által kedvelt fajátékokra cserélték a régieket. Az
ünnepek, a hagyományok ápolása fontos része volt az óvodai életnek (Tök jó napok, Mihály
napi vásár, természetjárás, jeles napjaik a tél jegyében). A 2018-as évben a Tanítónap
alkalmából kitüntetésben részesült Mgr. Ambrus Gabriella óvónő.
3.Szent Teréz Magyar Tanítási Nyelvű Katolikus Óvoda
Az intézményvezető Mgr. Ollári Hozman Zsanett óvópedagógus. Nevelési céljaik
megvalósításában alapvetően támaszkodtak az óvodás gyermekek természetes
megnyilvánulási formáira, a mozgásra, és a játékra, mint a fejlődést meghatározó tényezőkre
/az értelmes fegyelmet biztosító tevékenységek keretében/. A gyerekekkel Mgr. Lukovics
Veronika óvópedagógus foglalkozott. Az óvodát a 2017/18-as tanévben 19 gyermek látogatta.
A 2018/19-es tanévben a gyermekek száma: 20 volt.
Az óvodában több alkalommal szerveztek bábelőadásokat, melyek az aktuális évszakhoz vagy
ünnepkörhöz kapcsolódtak. Május elején az anyák napja alkalmából az édesanyákat
énekekkel, versekkel köszöntötték a gyerekek. Gyermeknapra az óvoda udvarán családi napot
rendeztek, ahol indiános témájú versenyjátékokat mutattak be. Szeptember végén átadták az
óvoda új játszóterét. Az óvodások műsorral készültek az ünnepélyes napra. Nagy hangsúlyt
fektettek a nemzeti hagyományok megismertetésére és megőrzésére. Ősszel a Szent Márton
naphoz kapcsolódó néphagyományokat elevenítettek fel az óvodások. Ludas játékokat és
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verseket tanultak meg, melyeket ünnepség keretén belül a szülőknek bemutattak. Karácsony
közeledtével a szülőkkel közösen adventi koszorúkat kötöttek. Az évet karácsonyi műsorral
zárták.
4.Bartók Béla Magyar Tannyelvű Alapiskola
Az intézmény vezetősége: igazgató PaedDr. Soóky Marián, igazgatóhelyettesek Mgr. Ládi
Andrea és Mgr. Mocsi Éva statuáris megbízott. Az iskolában dolgozó pedagógusok, nevelők,
aszisztensek, alkalmazottak száma 68 fő. A 2017/2018-as tanévben, az intézményben 524
tanuló kezdte el tanulmányait 29 osztályban. 2018/2019-es tanévben pedig 522 tanuló, ebből
64 tanuló az első osztályban
A 2017/2018-as évben az iskola tanulói kiváló eredményeket értek el az országos, kerületi,
járási és a helyi versenyeken. Ezek közé tartoztak a magyar nyelvi versenyek (Szép magyar
beszéd, TMVPV), ahol iskolának tanulói bejutottak az országos döntőbe (Kórósi Virág
országos 2. helyen végzett, Šiška Zea, Csémi Csillag Virág, Csepy Edvin). Mindez
elmondható a természettudományi, sport és kulturális versenyekről is. A Pacsirta és Igricek
népdalkör sikeresek voltak a Dunaszerdahelyen megrendezett Tavaszi szél vizet áraszt
országos népdal - és népzenei versenyen. Mindkettő kórus Országos Aranysávos minősítést
ért el.
Június 21-én került sor a művelődési központban a 2017/2018-as tanévet lezáró ünnepségre,
amely keretében az igazgatói dicséretek, temérdek díj átadására került sor. Június 26-án pedig
a város önkormányzata által került sor a tanév tehetséges tanulóinak ünnepélyes kitüntetésére
és a polgármesteri oklevelek átadására. A 2017/2018 – as tanév eredményes tanulói Gódány
Balázs, Szabó Bence, Turrisi Emánuel járási diákkitüntetésben részesültek.
A pedagógusnap alkalmából az intézmény igazgatója által javasolt pedagógusok Ládi Andrea
és Hegedűs Tímea polgármesteri kitüntetésben részesültek.
5.Jan Ámos Komenský Alapiskola
Az iskolát Mgr. Estergájošová Mária igazgatónő irányítja Mgr. Jana Novotná helyettesnővel
karöltve. Az iskola pedagógusainak száma 21 fő, alkalmazottainak száma pedig 9 fő volt. Az
osztályok száma 13 és 230 tanulója volt az iskolának. Három napközis csoport működött,
melybe 96 napközis járt. 2018-ban 21 gyermeket írattak be, így 1 elsős osztályt nyitottak az
iskolában.
Az első osztályos tanulók osztályfőnökük vezetésével bekapcsolódtak rajzversenyekbe is,
melyet a „Zvonček” gyereklap szervezett. 2018. február 1-jétől hirdették meg a „V ZŠ
úspešnejší” pályázatot, melybe az iskola is bekapcsolódott. Inkluzív csapat jött létre, iskolai
pszichológus, speciális pedagógus és három kisegítő tanerő, akik a tanulók felzárkózását
segítették. Az iskola diákjai bekapcsolódtak a járási, kerületi, országos és nemzetközi
versenyekbe. Az „Office Arena” kerületi versenyen az első helyezést Michal Truban
nyolcadikos tanuló érte el. A második helyezést a szintén nyolcadikos Katarína Jančovičová
szerezte meg. 2018. március 28-án a tanítónap alkalmából a városi Önkormányzat
kitüntetésben részesítette Irena Illésová pedagógust.
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7. Kereskedelmi Akadémia – Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium
Iskolaigazgató a 2017/2018-as tanévben Mgr. Horváth Erzsébet, Igazgatóhelyettes Mgr. Tóth
Mónika volt. Ebben a tanévben a pedagógusok száma 30 fő, 18 alkalmazott dolgozott az
iskolában. A diákok létszáma 240 fő volt. A pedagógusnapi kitüntetésben részesült Ing.
Baranyai Angéla kiemelkedő munkájáért.
2018/2019 –es tanévben az iskola igazgatója Mgr. Horváth Erzsébet, helyettesei Mgr. Tóth
Mónika, Mgr. Végh Vince. Pedagógusok száma 29 fő, alkalmazottak száma 11 fő. A tanulók
létszáma 232 fő.
Az iskola tanulói kiváló eredményeket értek el nemzetközi, orzságos, kerületi, megyei, járási,
regionális versenyeken. Ezek közé tartozott a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi
Karán a középiskolások számára meghirdetett „Üzleti Terv Verseny“, amelyen az iskola
csapata is részt vett. A csapat szakmai felkészültségét és színvonalas munkáját kiemelte a
négytagú zsűri és első hellyel jutalmazta a csapatot.
Az iskola oktatói és tanulói több pályázatot is nyertek. Az Erazmus+ program keretén belül
„A jövő szakmai kihívásai külföldön“ projekt, segítségével a kereskedelmi akadémia 8,
a regionális idegenforgalmi menedzsment tanulmányi szak szintén 8 diákja háromhetes
szakmai gyakorlaton vehetett részt Bécsben. Ennek eredménye a megszerzett Europass,a
nemzetközileg elismert oklevél, mely angol nyelven tanúskodik a külföldön teljesített szakmai
gyakorlatról. A Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia – a régió első középiskolájaként –
2017/2018 –as tanévben bekapcsolódott a világszerte elterjedt Edinburgh Hercege
Nemzetközi Díj programba.
A Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia és Corvin Mátyás Gimnázium tanulói már évek óta
aktív részesei a Corvin Mátyás Napoknak. A 2018-as rendezvények egyik fő kicsúcsosodását
a két iskola diákjainak felvonulása jelentette
Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium
A 2017/2018 – as évben a Gimnázium igazgatója Mgr. Horváth Erzsébet, igazgatóhelyettese
Tóth Mónika volt. Az iskola pedagógusainak száma 10 fő, alkalmazottainak száma pedig 2 fő
volt. A diáklétszám egy osztályban 19 fő volt. A pedagógusnap alkalmából kitüntetésben
részesült Mgr. Papp László tanár.
Nagyszombat megye önkormányzata döntött a nagymegyeri Corvin Mátyás Magyar
Tannyelvű Gimnázium bezárásáról, 61 év után megszűnt a Gimnázium, mivel nem sikerült
növelni a diákok létszámát Nagymegyeren, az elmúlt három évben pedig egy osztályt sem
sikerült indítani. Az utolsó évfolyam 19 diákja a 2017/2018-as tanévben érettségizett.
A Nagymegyeri Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium alapításának 60.évfordulója
alkalmából könyvbemutatóval egybekötött találkozót tartottak az iskolában 2018. május 15én. A gimnázium hatvan évét feldolgozó könyv „Nagymegyeri Gimi” (1957 – 2018) címmel
jelent meg. Az intézmény mindenkori diákjainak, tanárainak, dolgozóinak állított emléket
a könyv összeállítója Mgr.Varga László tanár.
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8.Nagymegyeri Magán Szakközépiskola
A Hidaskürti Magán Szakközépiskola nagymegyeri kihelyezett tagozata 1991 óta működik a
városban Az iskola alapítója Ing. Cservenka János. A kihelyezett részleg igazgatója Mgr.
Berényi Renáta. Tanulók létszáma a 2017/2018- as tanévben: 197 diák volt A pedagógusok,
általános tantárgyakat, szaktantárgyakat és gyakorlatot oktató szakemberek száma: 26 volt.
Két takarítónőt, egy konyhavezetőt alkalmazott a vezetőség.
Az iskola kiemelkedő rendezvényei közé tartozott a 2017/18-as tanévben :az Idegenforgalmi
világnap megünneplése ,a víz és meteorológia napja alkalmából tartott találkozó Németh
Lajos, nyugdíjazott meteorológussal.
9.Janiga József Művészeti Alapiskola
A 2018/2019-es tanévben az intézmény igazgatónője Mgr. Kraus Margit, igazgatóhelyettese
Lohner Mónika DiS art. volt. A tanári kar szakképzett elkötelezett pedagógusokból állt, akik
többen országos elismertséget vívtak ki maguknak munkájukkal, ill. növendékeik
eredményeivel. Az intézményen belül három irányzat működött, zene, képzőművészet, tánc.
Az iskola 334 fős létszámából zeneművészeti képzésben 170 fő, képzőművészeti képzésben
60 fő, táncművészeti képzésben 104 növendék részesült.
A 2017/18-as iskolai évben számos megmérettetésben volt részük az iskola diákjainak. A
gyermekkórus az „Éneklő ifjúság” elnevezésű kerületi megmérettetésen a kultúrált éneklésért
részesült díjazásban, míg az országos fordulóban aranysávos minősítést kaptak. A „XV. Alba
Regia Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválon” Székesfehérvárott díszoklevelet szereztek a
tiszta éneklésért, bravúros tempók, gyönyörű dallamívek megszólaltatásáért, valamint
díszoklevelet kaptak a szép és stílusos kórushangzásért, s arany diplommal is gazdagodtak,
elnyerték az „Év kórusa” rangos, megtisztelő címet. Az „Európai Mobilitási hét” című kreatív
pályázaton, Budapesten Nagy Vivien fődíjat nyert. Különdíjban részesültek Soóky Luca,
Fábrik Lilla, Csémi Csillag Virág, Kurucz Maja és Bankó Dávid.
A Pedagógusnap alkalmából Nagymegyer Város Önkormányzata kitüntetésben részesítette
Kovács Edit zenepedagógust. A végzős diákok május 15-én ünnepi hangversennyel vettek
búcsút a Művészeti Alapiskolától, tanáraiktól ás a diáktársaiktól. Az iskola fenntatója volt a
Kis Megyer Gyermek Néptáncegyüttesnek
Városunkban a fiatalok nevelésébe két intézmény a Városi Szabadidő Központ és a
Nagymegyeri ifjúsági Központ is bekapcsolódik.
10.Nagymegyeri Szabadidőközpont
A központ lehetőséget nyújtott a gyerekeknek, fiataloknak a szabadidő hasznos, hatékony
eltöltésére, oktató-nevelő célzatú programokat kínált az intézmény saját nevelési programján
keresztül. Vezetője PaedDr. Libuša Valuchová. Alkalmazottak száma: 3 fő volt.. A
Szabadidőközpont a művészeti tevékenységek gazdag tárházát is kínálta. A hagyományőrzést
szolgálta a népdal-és néptánc oktatása, a népi játékok tanítása. Modern táncokat, tánctechnikát
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is tanulhattak. Nyelvtanulásra is lehetőség volt. Nyári táborokat szerveztek. Az intézményt
148 gyerek látogatta.
11.Nagymegyeri Ifjúsági Központ
A központ vezetője Mgr. Bial Judit. Alkalmazottak száma 2 fő volt, 2 fő külföldi önkéntes
aktivista, akik évente cserélődnek. Legfontosabb tevékenységük volt: nyári napközis táborok,
kirándulások, sportversenyek, kézműves foglalkozások szervezése.
VIII. Kultúra
1. Corvin Mátyás Művelődési Központ
A Corvin Mátyás Művelődési Központ igazgatója Gútay László volt. Az intézmény
alkalmazottainak száma 9 fő volt a 2018-as évben. Az általa vezetett intézmény alá tartozott a
Városi Könyvtár, a Tájház. Az intézmény igazgatójának hatáskörébe tartozott a Bárdos Lajos
Vegyes Kar, a Megyer Néptánccsoport, a City Dance moderntánccsoport fenntartása is.
Az intézmény a működéséhez 180 ezer eurót kapott a városi költségvetésből. A 2018-as
évben a költségvetési terv nagysága 255 500 euró volt, a valós merítés viszont 257 962,98
euró lett.
A városi nagy rendezvények szervezésében az intézmény jelentős részt vállalt. A város
valamennyi oktatási művelődési színterének összefogásával minden év áprilisában,
augusztusában, novemberében került sor a Corvin Mátyás Napok, Szent István Napok,
Bessnyei György Napok rendezvény-sorozat megszervezésére. A programok között szerepelt
gyermekműsor, könnyűzenei program, kiállítás. A rendezvény-sorozat általában 1 hetes
időtartamú, rendszeres és fontos benne a helyi identitástudatot erősítő programok. Színházi
előadásokkal is várták a közönséget. Megtekinthették a felnőttek számára bemutatott 6
darabot: az újévi Operett gálát, a Lakiak Eccer csoportja bemutatta a Hippolit, a lakáj, a
HadaArt Színház, az Őrültek tornya, a Vidám Színpad a Meg tudom magyarázni, a Bánfalvy
Stúdió, A miniszter félrelép és a Thália Színház a Montmarte - i ibolya című előadást. Az
egészen fiatal korosztályról sem feletkeztek meg, 3 színházi előadást szerveztek az ő részükre
is. Kettő nevelő jellegű koncertet is tartottak az ifjúság részére. Három könyvbemutató és íróolvasó találkozó megrendezésére is sor került. A képzőművészeti kiállítások
megszervezésének célja volt, hogy támogassák az amatőr és hivatásos művészek
bemutatkozását. A 2018-as évben a művelődési központ 13 kiállítás fő vagy
társszervezőjeként vett részt. A klán, Rendes lányok csendben sírnak, Messzi idegenben című
könyvek bemutatójára került sor. Az előző évekhez hasonlóan gyűléseknek, tanfolyamoknak,
báloknak, iskolák és szervezetek rendezvényeinek megtartására is helyet biztosított a
kultúrház.
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2.Corvin Mátyás Művelődési Központ intézményei :
a, Városi Könyvtár
A városi könyvtárban a 2018-as évben a megszokott szolgáltatásokat nyújtották a
használóknak, a térségben élőknek és az ide látogatóknak egyaránt. Évek óta közel azonos
összeget tudtak fordítani állománygyarapításra. 2018-ban mintegy 972 dokumentummal
gyarapodott a gyűjtemény. Nagy vonzerőt jelentett ez a közel 655 olvasó számára, akik
leginkább az új megjelenésű könyveket keresték. A könyvtárnak 2018-ban 655 bejegyzett
olvasója volt. Ebben az évben három teljes munkaidős könyvtáros dolgozott a könyvtárban.
Minden könyvtáros képesítéssel rendelkezett. A legfontosabb tevékenységük az
állománygyarapítás, feldolgozás, állományvédelem volt. A könyvtár kiemelt tevékenységei
közé tartozott Nagymegyer és környékén élő valamint az olvasók körében népszerű írókkal
való találkozások megszervezése.Törekedtek arra, hogy a könyvtár ne csupán
kölcsönzőhelyként működjön. Ezért nagy hangsúlyt kaptak a könyvtár életébe ma már
szervesen beilleszkedő rendezvények. A 2018-as évben a gyermekek számára 20 rendezvényt
szerveztek, ezek között kiemelt szerepet kaptak a Mátyás király emlékév programjai. A
felnőtt olvasók számára három kiemelt rendezvény szervezett a könyvtár. Ezek egyike az „év
olvasója díj megszervezezése volt, amit a felnőtteknél Bartalos Rózsa (Izsap) Vörös Irma
kapta.
b,Tájház:
A tájház tavaszi kapunyitása 2018. április 30-án volt. Az év folyamán 849 látogatója volt a
tájháznak. A tájház megbízott godnoka Varga László nyugalmazott tanár volt. Tájház a helyi
hagyományőrző programok helye is volt. Ezek közül 2018-ban is április 30-án a tájház
udvarán került sor a májusfaállításra, ehhez kapcsolódó kulturális műsora,közel 200
érdeklődő jelenlétében. A második rendezvény a II. Hagyományos Nagymegyeri Ételek
bemutatója volt 2018. júniusában, amit a Nagymegyeri Nyugdijas Szervezet szervezett. Az
érdeklődők száma ebben az esetben is elérte a 200 főt.
3. Corvin Mátyás Művelődési Központ kultúrcsoportjai :
a, Bárdos Lajos Vegyes Kar
A Vegyes kar vezetője Nagyné Gerháth Kornélia mérnöknő, művészeti vezetője pedig Mgr.
Orsovics Yvett PhD, akik a 2018-as évben a 20 tagú énekkart irányították.Énekkari próbát
heti rendszerességgel tartottak a helyi kultúrházban. Nyolc fellépésük volt az elmúlt évben
ebből öt Nagymegyeren. A III. Ág Tibor kórustalálkozóra június 2-án került sor a Corvin
Mátyás Művelődési Központ színháztermében. A hat különféle helyről érkezett kórus
fellépését Bartók Béla szobrának megkoszorúzása előzte meg, mellyel a résztvevők a
zeneszerző, népzenekutató munkássága előtt tisztelegtek. A színpadon egymást váltották a
kórusok (a Kis-Duna Vegyeskar Pozsonyeperjesről, a Kék Duna Vegyeskar Bősről, a Csornai
Bárdos Kórus, a Halászi Vegyeskar, a Janiga József Alapiskola Művészeti Leánykara. Az
évente megrendezett találkozó főszervezője a 123 évre visszatekintő Bárdos Lajos Vegyes
Kar, akikre méltán büszke Nagymegyer városa.
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b, City Dance Club
Mgr. Házi Csilla nagymegyeri City Dance Club vezetője, oktatója. A Club táncosai korosztály
szerint három csoportra osztódtak: kicsik, junior, nagycsoport. A táncsoport a helyi Corvin
Mátyás Központban tartotta próbáit hetente másfél órában. Repertoárjukban többféle
táncstílus megtalálható: balett, dance show, moderntánc, hipp-hopp, disco, látványtánc.
A City Dance Club táncosainak kitartó hozzáállásának, a táncoktató színvonalas oktatásának
köszönhetően 2018-ban a versenyeken kitűnő eredményeket értek el. Két tánccal
versenyeztek a Magyar Látványtánc Sportszövetség által kilencedszer megrendezett Európabajnokságon,valamint a Magyar Látványtánc Sportszövetség július 1-én rendezett IX.
Látványtánc Európa bajnokság döntőjén a romániai Brassóban.
c, Megyer Néptáncegyüttes
Az együttes felépett a városi rendezvényeken és a környező falvak ünnepségein. Az év
folyamán 74 alkalommal léptek fel. Fellépéseik alkalmával Németh Dénes népi zenekara
kísérte őket. Az együttesnek a 2018-as évben 35 tagja volt, 11fiú és 24 lány. Új táncokat
tanultak be: Felcsíki táncok, Szászcsávi táncok, Küküllő – menti táncok. A csoport tagjai az
alábbi rendezvényeken léptek fel: Országos Tánctalálkozó és Kirakodóvásár - Budapest,
Szlovákiai Tánctalálkozó-Dunaszerdahely, Eszterlánc Országos Gyermek NéptáncfesztiválRimaszombat, Néptánc-Antológia-Komárom, májusfa állításakor- Nagymegyer, 60.
Gombaszögi Kulturális Fesztivál stb. A táncegyüttes irányítását Mészáros Magda látta el.
4.Egyéb kultúrcsoportok : Kis Megyer Gyermek Néptáncegyüttes
A két gyermek néptáncegyüttes, a Kis Megyer és az Apró Megyer fenntartó szerve a Janiga
József Művészeti Alapiskola. Táncpróbáikat Mészáros Magda táncpedagógus irányításával
tartották heti három alkalommal, összesen 61 próbát a helyi kultúrházban. A Kis Megyer
Gyermek Néptánc Együttes óvodás csoportjában több mint 40, az Apró Megyer csoportban 18
gyerek táncol. A Kis Megyer alakulásakor Csilizradványon is alakított egy 10-12 tagú
csoportot Mészáros Magda. Csilizradványon az óvodában is tart néptáncórákat. A Csilizke és
a Kis Megyer technikai próbái külön vannak, de egy csoportként járnak fellépni, közben
tanulják a koreográfiákat. A Kis Megyer csoportnak heti 7 óra táncpróbája volt. Nemcsak
néptáncokat tanultak, balettképzésben is részesültek, valamint a Molnár- technikát is
bevezette a tánctanár az órarendbe.
4.Városi kulturális ünnepségek :
a,.XI. Corvin Mátyás Napok
Corvin Mátyás születésének 575., Mátyás megkoronázásának 560., valamint Nagymegyer
település első írásos említésének 750. évfordulója alkalmából Nagymegyer Város
Önkormányzata 2018-as évet Corvin Mátyás Emlékévvé nyilvánította. A hármas évforduló
szellemében a XI. Corvin Mátyás Napok keretében valósultak meg a három napig tartó
kulturális programok. A rendezvénysorozat szervezői: Városi Önkormányzat, Pro Megere PT,
Csemadok városi szervezete, Thermal Corvinus, városi Kiskertész szervezet, Žitný – ostrov –
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Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség, Corvin Mátyás Gimnázium és Kereskedelmi
Akadémia voltak.
A kulturális programokat hagyomány szerint április 30-án a Gimnázium
és Kereskedelmi akadémia diákjainak korhű jelmezes felvonulása nyitotta meg. A legszebb,
legvidámabb és legszínesebb népszokás egyike a májusfa állítása volt. A Nagymegyeriek
hagyományosan honismereti ház udvarán tűzték ki a város májusfáját. A faállítást kulturális
program kísérte. Gyerekek díszítették fel szalagokkal a májusfát. Az ünnepélyes eseménynél a
Kismegyer valamint a Csilizke tánccsoportok, a Pacsirták, Vidám Nótázók és a Kéknefelejcs
énekegyüttesek léptek fel. A Kuttyomfitty Társulat az elvarázsolt királyfiról szóló előadásával
lenyűgözte a nézőközönséget. A gyerekek különféle kézműves foglalkozáson vehettek részt,
mint papírfonás vagy mézeskalács készítés.
A XI. Nagymegyeri Corvin Mátyás Napok a XIII. területi borfesztivállal folytatódott. Belucz
János, a Szlovákiai Kiskertész Szövetség városi szervezetének elnöke megnyitó beszédében
üdvözölte a résztvevőket, Lojkovič Samuel polgármestert és Csicsay Gábor mezőgazdasági és
vidékfejlesztési minisztérium államtitkárát.
Az ünnepség zárónapján Mátyás király könyvtárának Corvináiból nyílt kiállítás a művelődési
központban. Ehhez a kiállításhoz kapcsolódott Mandics György budapesti történész előadása
Mátyás királyról és az általa alapított Academia Istropolitana első pozsonyi egyetemről is. A
rendezvényeken a nagymegyeri közönségen kívül többek között a magyarországi
Ábrahámhegy és a szlovéniai Lendva képviselői voltak jelen.A kiállítással és a hozzá kötődő
előadással ért véget a XI. Nagymegyeri Corvin Mátyás Napok rendezvénysorozta.
b, XXVIII. Szent István Napok
A város hagyományos ünnepi eseménye augusztus 16 – 19. között valósult meg. A
rendezvénysorozat főszervezői a Nagymegyeri Városi Önkormányzat, a Csemadok városi
szervezete, a Thermál Kft., Pro Megere városi szervezete, a Žitný–ostrov-Csallóköz Területi
Idegenforgalmi Szövetség, valamint a Szlovák Közlekedési-, Építési- és Vidékfejlesztési
Minisztérium. Az esemény megszervezéséhez hozzájárult az Európa a Polgárokért Program, a
Bethlen Gábor Alap, a Szlovákiai Utazási Szövetség is.
A négy napos ünnepség augusztus 16-án kezdődött. A XXVIII. Nagymegyeri Szent István
Napok megnyitásakor a Corvin Mátyás Emlékév jegyében került sor a Városi Művelődési
Központ névadó ünnepségére. A kulturális intézmény felvette a Corvin Mátyás Művelődési
Központ nevet. A névadó ünnepség alkalmából a kultúrház előcsarnokában leleplezték Corvin
Mátyás fejszobrát, Lebó Ferenc szobrászművész alkotását
Augusztus 17-én, a helyi Fészek klubban nyitották meg Takács Gergely Fényben és
Faforgácsban írva című kiállítását. A termálfürdő sétányán rendezték a Villa Megere
Bornapokat, ahol a város és a környék borászai mutatkoztak be legjobb nedüikkel. A második
napot az Apostol együttes élő koncertje zárta. A továbbiakben két helyszínen folytak a
programok: a termálfürdő melletti sétányon és a Zárda iskola udvarán.
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A harmadik napon szervezték meg a XII. Szent István király kerékpáros teljesítménytúrát, 92
kerékpáros több kategóriában indult neki a különféle hosszúságú útnak. Részvételükkel
színesítették a Szent István Napok programját. A főzőverseny biztos siker. Az idei
Fakanálforgató elnevezésű gasztronómiai megmozduláson 18 csapat forgatta a főzőkanalat.
Az abszolút győztes a helyi nyugdíjasklub csapata lett. A szabadtéri főzőverseny a zárda
udvarán zajlott, mely ideje alatt a résztvevőket helyi együttesek szórakoztatták pl. Vidám
Nótázók éneklőcsoport, Tápiógyörgyeik éneklőcsoportja, Kéknefelejcs Népdalkör, Petőcz
Petra és Kovács Barbara énekesek, Czajlik Boglárka és Zsoldos Viktória népdalénekesek.
Koszorúzási ünnepséggel emlékezett Nagymegyer az államalapításról a XXVIII.
Nagymegyeri Szent István Napok keretében. Ünnepélyesen megkoszorúzták Szent István
mellszobrát. Az államalapítás fontosságáról, valamint Nagymegyerről, mint István király
nemzetségéről beszédet Dr. Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója mondott. A
koszorúzásnál a nemesócsai Oucha fúvószenekar közreműködött. A római katolikus Szent
Miklós - plébániatemplomban hagyományosan ökumenikus istentiszteletet, a Zárdaiskola
udvarán pedig ünnepi szentmisét tartottak. A szórakoztató műsor Nagy Attila izsapi születésű
népdalénekes, a City Dance Club moderntánccsoport fellépésével indult, majd a TNT zenekar
koncertjével folytatódott.
A negyedik napon a borok kedvelői továbbra is kóstolhatták a helyi borászok nedüit, s a
vidám hangulathoz a Seven, a Kalandor Plusz, a King Size, a Bing Man Band zenéje is
hozzásegített.
c.XXVI. Besnyei György Kulturális Napok
A Nagymegyeri Református Egyház, a Csemadok nagymegyeri szervezete valamint a Corvin
Mátyás Művelődési Központ szervezésében kerültek megrendezésre 2018. november 20. –
december 9. között a XXVI. Besnyei György Kulturális Napok rendezvényei.
A rendezvénysorozat a Nagymegyeri Református templom falán elhelyezett Besnyei György
emléktábla megkoszorúzásával vette kezdetét. Könyvbemutatóval egybekötött beszélgetőestet
tartottak a Corvin Mátyás Művelődési Központban november 20-án B. Vida Júlia és Kántor
Zoltán „Messzi idegenben”Egy csallóközi „levente” története című könyv szerzőivel. Mélyen
eltemetett, fájó emlékek kerültek felszínre e könyvben, melyek örök mementóul szolgálnak a
ma embere számára.
A református templomban Sola Schola Nap címmel zenés istentiszteletet tartottak november
25-én. Következő rendezvény a kulturális napok alkalmából Wass Albert verseiből készült
összeállítás volt december 9-én, melyet Tarics Péter és Kovács Hortenzia előadóművészek
tolmácsolásában hallhattak a református templomban.
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IX. Egyházak
Városunk területén 2018-es évben két egyház működött: a Római-katolikus egyház, és
a Református egyház.
1.Református egyház
A 2018. évben is megtartotta a gyülekezet rendszeres vasárnapi, hétköznapi és ünnepi
istentiszteleti alkalmait. Az ünnepi istentiszteleti alkalmakon nagyobb létszámban,
a csütörtöki-hétköznapi istentiszteleteken kisebb létszámban vett részt a gyülekezet. Az
istentiszteleteken való részvétel éves átlaga 38 résztvevő alkalmanként. A vasárnapi
istentiszteleti alkalmakon felváltva szolgáltak a gyülekezet lelkipásztorai Szabó András, és
Szabó Valéria, a hétköznapi istentiszteletek alkalmain nagyobb részben Szabó András,
a bibliaóra alkalmain pedig Szabó Valéria végezték a lelkészi szolgálatot. A gyülekezet
istentiszteleti és egyéb alkalmain a szomszédos falvak lelkipásztorai szolgáltak.
Rendszeresen voltak a felnőtt bibliaórák alkalmanként 5-6 résztvevővel. Az iskolai év idején
folyamatos volt a gyermekekkel való foglalkozás a vasárnapi iskolában, A vasárnapi
istentisztelet ideje alatt Holeš Libuša és Berecz Csilla foglalkozott felváltva a gyermekekkel a
bibliai történetek alapján összeállított tanterv szerint. A gyülekezet gyermekei 2018-ban részt
vettek a jókai bibliaismereti versenyen. A 2018/2019-es tanévben a konfirmandusok oktatását
Szabó Valéria lelkipásztor végezte 5 fiatal számára. Iskolai hitoktatás két iskolában folyt. A
Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában illetve a Corvin Mátyás Kereskedelmi
Akadémián. Az alapiskola alsó tagozatán Berecz Csilla katechéta, a felső tagozaton valamint
a középiskolában a 2017/2018-as iskolai tanévben Szabó András lelkipásztor végezte a
hitoktatást. 2018/2019 - es iskolai évben a hitoktatást kizárólag Berecz Csilla végezte, mert
Szabó András lelkipásztor nyugdíjba vonult. Összesen 67 fiatal vett részt a hitoktatásban, 8
osztályonkénti, és 1 összevont csoportban.
A gyülekezet lelkipásztora, Szabó András miután betöltötte 70. életévét, befejezte
lelkipásztori tevékenységét. Munkáját az anyaegyházközség és a leányegyházközség
gondnokai köszönték meg. A 2018-as évben az egyházközségben 7 keresztelés, 3 vegyes
házasságkötés, 14 temetés. Öt személyt konformáltak.
Az izsapi gyülekezet is megtartotta rendszeres vasárnapi, hétköznapi és ünnepi istentiszteleti
alkalmait. A részvétel éves átlaga alkalmanként 17 fő volt. A vasárnapi istentiszteleti
alkalmakon felváltva szolgáltak a gyülekezet lelkipásztorai Szabó András, és Szabó Valéria.
A gyülekezet 2018-ban is eljutatta Kárpátaljára szánt adományát. A Nyilas Misi karácsonya
ajándékgyűjtéshez pedig 17 drb csomaggal járult hozzá.
Az izsapi református templom külső rendbetétele után az egyházközösség tovább folytatta
a felújító munkálatokat, főleg az állagmegőrzés miatt. A templom belsejének
felújításához 2018-ban a nagymegyeri önkormányzat 1.700 euróval járult hozzá, valamint az
egyházközösség saját forrásból is finanszírozta a felújítást. A gyülekezetben 4 temetés volt.
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Katolikus Egyház
A római katolikus templomban naponta tartottak szentmisét. Vasárnap két alkalommal
szlovák és magyar nyelven. Mgr. Mahulányi József a római katolikus templom esperes plébánosa a 2018-as évben 38 keresztelőt, 28 temetést, 12 esküvőt celebrált, 29 fiatal járult az
első szentáldozáshoz, a plébánia közösségéhez tartozó 5 fiatal részesült a bérmálás
szentségében.
A katolikus egyház több kulturális rendezvény szervezésébe kapcsolódott be.Pünkösd hétfőn
szervezték a 13. Farkas Jenő Emléknapot. A megemlékezés a római katolikus templomban
kezdődött szentmisével.Farkas Jenő emléktáblájának megkoszorúzása után, a VMK-ban
tartották a hagyományos szavalóversenyt, amelyen 19 tanuló vett részt. Nagymegyerre
látogatott április 19-én Mons. Orosch János püspök, nagyszombati érsek. Mahulányi József
helyi plébános kíséretében megtekintette a Magyar Tanítási Nyelvű Szent Teréz Anya
Katolikus Óvodát. Az érsek érdeklődött az óvóda működéséről, és találkozott a város
vezetőivel is.
Sikeresen szerepeltek a Nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola diákjai a járási Bibliaversenyen,
ahol a 4. helyen végeztek. Felkészítőjük Mikos Gabriella hitoktató volt.
X. Társadalmi szervezetek
A 2018-as évben a városunkban működő társadalmi szervezeteket munkájuk fő iránya
szerint: kulturális, egészségügyi-szociális, sport és érdekvédelmi szervezetekre lehet
felosztani.
1.A kulturális jellegű szervezetek közé tartozott a Csemadok Nagymegyeri Szervezete, a Pro
Megere Polgári Társulás, az IQUS Polgári Társulás, a 23. Arany János Cserkészcsapat, a
Mórkomp Polgári Társulás,Sermo Popula Polgári Társulás.
A Csemadok Nagymegyeri Alapszervezete
14 tagú vezetőség irányítása alatt tevékenykedett a szervezet. Mgr. Bittera Zsuzsanna elnök
és Mgr. Soóky Marián alelnök vezetésével. Az alapszervezetnek 2018 végén 562 tagja volt.
A tagság létszáma évről évre enyhe csökkenést mutatott. Tagjaink életkora 60 év, a tagok
több mint fele nyugdíjas. A 2018-as évben a szervezet 28 rendezvénynek volt fő vagy
társszervezője.Ezek nagyrésze már a korábbi években kialakított hagyományos rendezvény
volt. Új kezdeményezés volt a kopjafaállítással egybekötött megemlékezés a pozsonyi csata
1111. évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédet Nagyszombat megye alelnöke Berényi József
mondott. A szervezet munkájáért a 2018-as évben két kitüntetést is kapott: januárban
a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepségen átvették a Csallóköz Kultúrájáért
díjat, majd szeptemberben Galántán a Magyar Művészetért Díjrendszer 41. díjátadó gáláján
Gubcsi Lajos Ex Libris díjban részesült.
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Pro Megere Polgári Társulás
A társulásnak 110 tagja volt,elnöke Mikóczy Dénes. A 2018-ban 11 rendezvénynek voltak fő
vagy társrendezői. Ezek között már hagyományosan kiemelt szerepük volt képzőművészeti
kiállításoknak. A társulás tulajdonában van mintegy 120 eredeti képzőművészeti alkotás. A
jellemzett időszakban rendezvényeik többsége kultúrális jellegű program (nyárbúcsúztató,
lecsófesztivál, könyvbemutató) volt. Rendezvényeiket nagyrészt tagsági díjakból fedezték, de
sikerrel jártak néhány pályázati kiírásban is, többek között Kisebbségi Kulturális Alapnál.
IQUS Polgári Társulás – Izsap
A már hét éves múlttal rendelkező IQUS Polgári Társulás aktív tevékenységet fejtett ki a
2018-as évben. A polgári társulás célja Izsap városrész kulturális életének fellendítése, a népi
hagyományok felelevenítése, a fiatalság mozgósítása volt. A 2018-as évben a szervezet
elnöke Ábrahám Margit volt. Az év folyamán 16 rendezvényt szerveztek. Ezek egy része már
a korábbi években is megtartott hagyományteremtő rendezvény volt (március 15-i
megemlékezés, májusfa állitás, Pünkösdi Folklórfesztivál, Új kenyér ünnepe, megemlékezés
az 1-2. világháború hősi hallotairól adventi megemlékezés). Kihasználva a városrészben
kialakitott közösségi házat itt rendszeres programokat (kézimunka kiállitás, könyvbemutató, I.
Izsapi Sütifesztivál) szerveztek. Tagjaik részére augusztusban négynapos kirándulást
rendeztek Északkelet Magyarországra.
MÓRKOMP Polgári Társulás
2014-ben az alábbi zenészek Belucz Károly hegedű, ifj. Belucz Károly hegedű, Bagin
Dominika hegedű, Sárközi Béla harmonika, Dr.Bartalos Dezső nagybőgő alakítottak társulást.
A társulást két éven keresztül Domonkos Dezső zenetanár oktatta és vezette. 2016. év elejétől
hivatalosan felvették a MÓRKOMP nevet és Polgári Társulássá váltak. A zenekarhoz új tagok
csatlakoztak Reichel Evelin hegedű, és Bartalos Réka énekesnő. A zenészek a város által
szervezett rendezvényeken léptek fel, mivel tőlük kapták az anyagi támogatást. Külföldön
Csehországban, Dobruskán, Magyaroszágon is bemutatkoztak. A MÓRKOMP zenekar tagjai
jelenleg Dr. Bagin Dominika brácsa, Reichel Evelin hegedű, ének, Dr. Bartalos Dezső
nagybőgő.
23. Arany János Cserkészcsapat
A csapat 16 taggal tevékenykedett, akiket négy őrsbe soroltak be,Vezetőjük Csémi Szilárd
parancsnok helyettese pedig Pónya Krisztián volt. A 2018-as évben aktívan bekapcsolódtak a
városunkban tartott emlékünnepségek megszervezésébe valamint a klubhelységükben három
kiállítást szerveztek. A felnőtt tagok megalapították a Kuckó és Fészek polgári társaságokat.
A Csemadok helyi szervezetével közösen kopjafát állítottak pozsonyi csata 1111. évfordulója
alkalmából.
Sermo Popula – Polgári Társulás
Az Egyesület célja megőrizni és terjeszteni a népszokásokat helyi és állami szinten kulturális
és társadalmi tevékenység által. Az Egyesület elsősorban a Megyer táncegyüttest támogatja,
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valamint a Kis Megyer, a Csilizke és az Apró Megyer tánccsoportokat. Az Egyesület további
célja, zenei anyagok feldolgozása, megőrzése, a folklór együttesek egyesítése és irányítása a
Csallóközi régióban. A társulás vezetője Ing. Lajtos Krisztián. Tagjainak száma 6 fő. volt.
2.Az egészségügyi-szociális jellegű szervezetek közé tartozott: a Vöröskereszt Nagymegyeri
Szervezete, az Egészségkárosultak Nagymegyeri Szervezete, a Nagymegyeri Nyugdíjas
Szervezet és Nyugdíjas Klub, az Együtt-Egymásért Polgári Társulás, a Geri Csodalámpása
Alapítvány.
Vöröskereszt Nagymegyeri Szervezete
A Szlovákiai Vöröskereszt Nagymegyeri Szervezetének vezetője a 2018-as évben Fülöp
Piroska volt. A tagok közé egyre több fiatallépett be. A szervezet tagjainak száma 100 fő.
Négy ízben szerveztek véradást, ebből három volt ún. mozgó véradói helyszín a városi Corvin
Mátyás Művelődési Központ nagytermében, egy alkalommal pedig a Dunaszerdahelyi
transzfúziós állomáson adtak vért. A környékbeli motorosok bevonásával mobilvéradásra ún.
guruló véradásra került sor „Életmentő gurulás” címen. Ezen a megmozduláson 72 véradó
vett részt és közülük heten első ízben adtak vért. Hír Sándor a véradók elnöke minden évben
három alkalommal szervezett véradást. Nagymegyerről az elmúlt év során 290-en adtak vért.
A véradók kitüntetésére a Janský ezüst-, arany-, és gyémántérmék átadására október 25-én
Dunaszerdahelyen került sor. Ezen az ünnepségen Feledi János gyémántérmet, Soós Attila
aranyérmet, Magyarics Tamás, Levánszky Péter, Vajda Sándor, Bobkovič Ivan ezüstérmet,
Csémi Tamás bronzérmet, Hír Sándor pedig az ezüstérem II. fokozatát vehette át.
A Szlovák Vöröskereszt május 9-én kitüntette legkiválóbb önkénteseit, tisztségviselőit,
szervezeti tagokat, támogatókat, köztük Fülöp Piroskát is a Vöröskereszt nagymegyeri
szervezetének elnökét, akinek munkáját Szlovák Vöröskereszt a Humanizmusért,
áldozatkészségért és önkéntességért I. fokozatú kitüntetéssel jutalmazta.
Három alkalommal ruhagyűjtést is szerveztek.. Többször szerveztek tartós élelmiszergyűjtést,
a szociális- és családügyi hivatallal valamint a szeretetszolgálat bevonásával a Tesco
áruházban, a gyűjtött 1383kg élelmiszert szintén a rászorult családoknak juttatták el.
Rendszeresen szerveztek egészségügyi témájú előadásokat a tagságnak és az érdeklődőknek.
Nov. 24-én jótékonysági délután megszervezésére is sor került, mely rendezvény bevételét a
szervezet Cseh Tamás beteg kisfiú családjának megsegítésére ajánlotta fel.
A Nagymegyeri Egészségkárosultak Szervezete
A szervezet vezetője Vozárik Júlia.. Szociális szolgáltatást nyújtottak, oktatási és megelőzési
tevékenységet végeztek,. Figyelmet fordítottak az egészségkárosultak munkalehetőségeinek
kialakítására. Jelenleg 147 tagjuk van. Évek óta együttműködnek a környékbeli településeken
működő egészségkárosult szervezetekkel. Tartják a kapcsolatot magyarországi, lengyelországi
szervezetekkel. Saját klubjuk van, ahol kedden csütörtökön és vasárnap tagjaik találkoznak.
Legnagyobb és legtömegesebb rendezvényükre. 2018. június 16-án a nagymegyeri
sportcsarnokban került sor az egészségkárosultak és mozgássérültek nemzetközi sportnapján.
A rendezvényt több környékbeli szervezet is támogatta. A résztvevő csapatok asztalitenisz,
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sakk, darts, boccia, íjászat, mérhették össze tudásukat, valamint autósügyességi versenyekbe
kapcsolódhattak be. A találkozón Egyetértési és Együttműködési Megállapodás aláírására
került sor Nagymegyer Önkormányzata és a Nemzetközi Kulturális és Egészségmegőrző
Egyesületek Szövetsége közt. A megállapodás értelmében a partnerek együtt tevékenykednek
majd a szociális, oktatás és az egészségügy területén.
Nagymegyeri Nyugdíjas Szervezet és Klub
A 2018-as év sikeres és eredményes időszaka volt a szervezetnek. A taglétszám bővült,
a tagok száma elérte a 320- at, ami 50 taggal több, mint az előző évben. A nagymegyeri
nyugdíjas szervezetben február 22-én új elnököt választottak. Mgr. Varga Frigyes után (aki
nyolc évig volt a szervezet elnöke) Mgr Varga László lett a szervezet új elnöke.
A vezetőségnek 11 volt, közülük a 2018-as évben Kovács Katalin és Letkó Irént
a Dunaszerdahelyi Járási Nyugdí-jas Szervezet kitüntetésben részesítette. A jellemzett
időszakban a szervezet kilenc rendezvényt szervezett. Ezek közül a három nagyobb tömeget
vonzó rendezvény volt: a májális (229 résztvevő), XX. Járási Kultúrális Fesztivál, ahol 16
csoport lépett fel és a II, Nagymegyeri Hagyományos Ételek bemutatója Ez mel-lett
a szervezet két nagy kirándulást ( Ógyalla,Zirc-Sümeg), illetve négy rövid időtartalmú
kirándulást szervezet tagjai részére.Egyhetes időtartamú gyógyfürdőre beutalókat a szervezet
14 tagja használta ki.
A szervezet szerves része a klub, amelynek vezetője és főállású munkatársa Kovács Katalin
volt. A nyugdíjasklub a város égisze alatt működik, tőlük kapják a támogatást, amiből részben
segítik az egyes csoportjaik működését is. A klub hetente öt alkalommal tart nyitva. A
nyugdíjasklub keretén belül hét csoport működött: 1. Kéknefelejcs népdalkör aranysávos
minősítésben részesültek a „Tavaszi szél vizet áraszt” népzenei verseny országos döntőjén
valamint a Kóta minősítés legmagasabb fokozatát az „Aranypáva” díjat is elnyerték. A 15
tagú népdalkör hetente tartotta próbáit a klubban. Összesen 18 alkalommal léptek fel
különböző rendezvényeken ebből 12 ízben Nagymegyeren, csoport vezetője Varga Éva
nyugalmazott pedagógus volt. A további csoportok : Vidám nótázók csoportja, vezetője
Varga Frigyes volt. A harmadik csoport Szivárvány tánccsoport, a Veterán sakkozók
csoportja, vezetőjük Cséfalvay István és Soóky László volt. A további csoportok: Gyógytorna
csoport vezetője Kósa Zsuzsa, a Memória csoportot Kovács Katalin vezette, Ügyeskezek
csoportot a varrónőként tevékenykedő, Lőrincz Judit hozta irányította.
Együtt -Egymásért Polgári Társulás – Izsapi nyugdíjas klub
Klubelnök Szabó Ferenc volt, a 2018-as évben ötvenhárom tagjuk volt, összejöveteleiket a
helyi közösségi házban tartották. A klubtevékenység 2018 márciusában indult be. Az év
folyamán 8 rendezvénynek voltak fő, illetve társszervezői. Ezek közé egyrészt társadalmi
rendezvények (nőnap, koszorúzási ünnepség) tartoztak. Programjaik egy másik csoportját
környezetvédelmi rendezvények (facsemeték,
virágpalánták kiültetése) alkotta.
Hagyományőrző rendezvényként szervezték meg a böllérfesztivált, illetve Nagy József
grafikusművész kiállíttását.
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Geri csodalámpása
Nagy Ágnes a Geri Csodalámpa Alapítvány elnöke, 2004-től segíti a rászoruló családokat.
Geri, Ágnes fia emlékére. Az alapítvány kapcsolatban áll a pozsonyi Gyermekonkológiai
Klinikával, akikkel kölcsönösen segítették egymás munkáját. Jelenleg tizenegy gyermek kap
tőlük havi rendszerességgel anyagi támogatást.A 2018-as évben legnagyobb rendezvényük
2018 novemberében szervezett gálaest volt a VMK-ban.
3.A sportszervezetek közé sorolható: a Csigák Turistaklub, a Tekergők Városi
kerékpárklub, Corvin Városi Sakk Klub és részben ide sorolható a Nagymegyeri-Izsapi
Önkéntes Tűzoltószervezet is.
Csigák Turistaklub
A Csigák turistaklub háromfős vezetőséget választott, azóta is ők irányítják az egyesületet
Ollé Alexander elnök vezetésével. A klubtagság létszáma 130 fő ebből 29-en tanulók 15 éves
korig. A 2018-as évben jelentősebb rendezvények közé tartozott:” Sanyi Bácsi Emléktúra”,
Gerencse hegyi túra, a három kerékpár túra. A TOM nevet viselő ifjúsági szakosztálynak hat
turisztikai rendezvénye volt.
Tekergők Városi Kerékpárklub
A szervezet elnöke Mgr.Varga Albin volt.Taglétszáma 110 fő.A 2018-as évben 17 kerékpártúrár szerveztek.Ezek közé tartozott : a Csárda túra Komáromba, Keszegfalvai Tip Top túra,
a 217 km-es éves nagytúra a Balaton körül, a két napos Bakony túra, illetve Szent István Nap
alkalmából (augusztus 18-án) szervezett 12. teljesítménytúra. Résztvettek a szervezet tagjai a
I. Csallóközi kerékpár- versenyen, ahol Molnár László az MTB kategóriában a senior
korcsoportban első helyezést ért el, valamint az abszolút 1. helyet is ő szerezte meg.
December 5-én „Látni és láthatóvá lenni” figyelemfelkeltő tevékenységet valósítottak meg az
állami rendőrséggel karöltve. Lámpákat osztottak a bicikliseknek, akik nem voltak kivilágítva.
Corvin Városi Sakk Klub
Tizénnégy tagja van a sakk-klubnak, köztük két tehetséges fiatal reménység, Psota Máté és
Sárközi Szabolcs. Az egyetlen női játékos Bögi Tímea.Vezetője 18 éve. Cséfalvay István.
Csapataik 2018-as évben a 4. valamint az 5. ligában szerepeltek. Az év folyamán
megszervezték (június 23-án) a VMK igazgatójának kupájáért kiírt sakk tornát 29
résztvevővel, illetve a 12. Nemzetközi szenior sakktornát 56 szlovákiai és magyarországi
sakkozó részvételével.
Nagymegyeri -Izsapi Önkéntes Tűzoltószervezet
Az izsapi önkéntes tűzoltók elnöke, Csápai Nikoletta titkára, Hodosi Tibor volt.A 2018-as
évben megvalósították régebben tervezett elképzelésüket új tűzoltószertárat létesítettek
Izsapon. Az öt éve újjáalakult szervezetnek, már van egy műszaki bevetésre alkalmas
tűzoltókocsijuk és egy vízszivattyúval ellátott utánfutójuk, amit nagy esőzések után vethettek
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be. Egyik kiemelt rendezvényük volt 2018. május 26-án a nagymegyeri stadionban tartott VI.
Polgármesteri -kupa verseny.

4.A társadalmi szervezetek negyedik csoportját az ún. érdekvédelmi szervezetek alkották.
Ezek közé tartozott a Nagymegyeri Halász Szervezet, a Szlovákiai Kertészkedők
Nagymegyeri Szervezete, a Nagymegyeri Aranyfácán Vadászszervezet, az Őzbak
Vadászszervezet.

Kertészkedők Nagymegyeri Szervezete
Szlovákiai Kiskertész Szövetség nagymegyeri alapszervezetének elnöke: ing. Belucz János
mérnök.volt A tagok sikeresen szerepeltek a helyi, járási, sőt az országos
terménykiállításokon. A helyi kultúrházban szeptember 9-11. között két napos
terménykiállítást szerveztek, ahol az iskolásoknak előadásokat tartottak. Az ünnepélyes
megnyitón kiértékelték az alapiskola diákjainak rajzait is, melyeket a terményekről
készítettek. A kiskertészeknél már hagyománnyá vált, hogy minden évben sor kerül
a jubilánsaik köszöntésére.
Aranyfácán Vadászegyesület
A társulás és a vezetőség munkáját Baranyai László elnök irányította. A vadásztársaság
tagjainak száma 20 fő volt. Az egyesület 2500 ha gazdálkodott, valamint 10 ha bérbe vett
földön termelt az állatoknak téli takarmányt. A vadászati szezon november elején kezdődött
és január közepén ért véget. Június a vadászat hónapja, az egyesület ebben a hónapban
szervezte meg a családok napját. A tagok részt vettek különféle vadászati rendezvényeken,
mint pl. a Bősön a Csallóközi Vadászati Napokon.
Őzbak Vadászegyesület
A vadászok megválasztott tisztségviselői Kosár Vilmos elnök, Ábrahám Norbert pedig a
vadászgazda volt. A társaság nagyrészt az eredeti 20 taggal dolgozik, a
2200 ha vadászterületen. A 2018-as évben hatodik alkalommal szervezték meg a vadászbált.
A bevételét pedig a vadállomány védelmezésére és élelmezésére fordították. Az egyesület
tulajdonában levő vadászlak is fenntartást igényelt. Vadászbarátaik emlékére saját tervezésű
emlékművet készítettek.
Halász Szövetség
2018 januárjában a Halász Szövetség Berecz György elnökb vezetésével kezdte el munkáját.
A tagság az előző évhez viszonyítva 67 fővel bővült. Így összesen 834 tagot tartott nyilván a
nagymegyeri horgász szövetség, ennek a létszámnak jelentős része felnőtt. A hagyományos
horgászversenyeket felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt május hónapban tartották (az
ekecsi úti bányatónál) 48 résztvevővel.
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XI. Sportélet
1.Futball – Nagymegyer
A 2018-as évben a klubnál vezetőváltás történt, lemondott Bobkovič Iván, aki három és fél
éven át irányította elnökként a futballklubot. A Nagymegyeri Labdarúgóklub új elnöke
Pongrácz Dezső, a Puskás Labdarúgó Akadémia szlovákiai nemzetközi összekötő menedzsere
lett. A felnőtt csapat a nyugat-szlovákiai V. liga déli csoportjába szerepelt.
A nagymegyeri Thermal Városi Sportklub 2018. november 4-én emlékezett meg a
nagymegyeri labdarúgás kialakulásának 90. évfordulójáról.
2018. május 1-től TSM Kft. vette át a sporttelep üzemeltertését. A változásnak köszönhetően
az edzőpályán egy automata öntözőrendszer épült. Szeptemberben a stadion főépületében
megkezdődött az ablakok cseréje és a fűtőrendszer szerelése.
2.Futball klub – Izsap
A klubelnök a 2018-as évben Kosár István volt. A felnőtt csapat bent maradt a legfelsőbb
járási bajnokságban. Az őszi szezont a 14. helyen zárták. A klubnak volt egy sikeresen
szereplő U 13-as gyermek együttese. A futballklub a 2018-as évben tizennegyedik
alkalommal rendezte meg a hagyományos labdarúgóbálját, a nagymegyeri Hotel Thermal
Varga étteremben. 150 résztvevővel.
3.Küzdősport – Fighter Bulls:
Február 23-25-e között nagymegyeri Fighter Bulls csapata részt vett a WAKO által rendezett
Slovak Open nemzetközi Kick-boksz versenyen. A csapatot Balázs Péter képviselte, aki 86 kg
ringes kategóriában a 3. helyet szerezte meg.
Március 24-25-én került megrendezésre a nemzetközi küzdősport verseny. A Fighter Bulls
csapatát Balázs Péter és Molnár András képviselték. A gyermekek kategóriájában Molnár
Andrásnak a 3. helyet sikerült megszereznie 42 kg-ban Low-Kick Light-ban. Balázs Péter, a
Fighter Bulls edzője is, K-1, és Muay- Kai szabályrendszerben lépett ringbe, K-1-ben + 87,5
kg-ban a 3. helyet sikerült megszereznie Muay szabályrendszerben megszerezte az első
bajnoki övet+ 87,5 kg-ban.
Október 28-án a csapat két tagja Sopronban vett részt az első alkalommal megrendezett I.
West Hungarian Fight-Open küzdősportgálán, melyet a Növényi Sportakadémia SE Sopron
szervezett meg. Balázs Péter a csapat edzője és harcos 81 kg-ban, muay-thai
szabályrendszerben lépett a kötelek közé, és megosztott pontozással legyőzte ellenfelét.
Molnár András, ifjú harcos élete első győzelmét könyvelhette el. Ő 46 kg-ban, K 1
szabályrendszerben küzdött és egyhangú pontozással győzni tudott. Felkészítők: Horváth
László, Leiszner Csaba, Vlasich Róbert, Csányi Péter.
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4.Birkózás
Raisz Attila edző szakmai munkájának köszönhetően a nagymegyeriek körében elismert
sporttevékenység. lett a birkozás. Birkózóink eredményeit 2018-ban megismerhette egész
Szlovákia, sőt Európa.
Molnár Zsuzsa, nagymegyeri női birkózó Skopjéban a kadét Európa-bajnokságon a 69 kg-os
súlycsoportban Európa-bajnok lett. Molnár Zsuzsa első helye egyben a szlovák válogatott
legnagyobb sikere volt. A birkózó Molnár Zsuzsa is bekerült a Szlovák Olimpiai Bizottság
Junior olimpiai csapatába. Molnár Zsuzsanna kadet Európa-bajnok birkózót fogadta a
polgármesteri hivatalban Lojkovič Samuel polgármester, aki átadott a birkózóklub
legnagyobb személyiségének egy éves családi termálfürdő belépőt, pénzajándékot és
polgármesteri köszönőlevelet.
5.Súlyemelés
A szakosztály Buzgó Lajos vezetésével működött.. A nagymegyeri veterán súlyemelők
hosszú évek óta a világ élvonalába tartoznak. Szinte minden versenyen tanúbizonyságát adták
ennek. Budapesten az idei Európa-bajnokságon az öt induló súlyemelőből négyen érmet
szereztek. Patasi Oszkár és Megály János aranyat, Mezei Tibor ezüstöt, Juhász László
bronzot, Németh Vince a 7. lett. Patasi Oszkár négy éve nem talált legyőzőre. Csupán
egyetlen cél elérése motiválja: bekerülni a „négyszázasok” klubjába. A budapesti Eb másik
aranyérmese Megály János volt, aki öt évvel ezelőtt tért vissza a súlyemeléshez. Megály János
az első helyével bekerült Szabó Ferenc, Patasi Oszkár és Mezei Tibor társaságába. Akik a
nagymegyeri veterán súlyemelőként aranyérmet nyertek Európa-bajnokságon vagy
világbajnokságon.
A veterán Szlovákiai-bajnokság május 12-én Galgócon zajlott. A hat nagymegyeri résztvevő
közül hárman, Patasi Oszkár, Mezei Tibor és Megály János aranyérmet, Németh Vince és
Dingha Roland ezüstérmes lett. Kiváló eredmény, hogy az abszolút sorrendben Patasi Oszkár
végzett az élen 376,9767 Sinclair ponttal. A nagymegyeriek dominanciáját Mezei Tibor
harmadik helye is mutatta. Megály János a kilencedik, Németh Vince a huszonötödik, Dingha
Roland pedig a harminckilencedik lett. A súlyemelők gőzerővel készültek a június 16-23.
közötti budapesti Masters Európa-bajnokságra.
Két világbajnoki címmel, négy éremmel került rivaldafénybe az öt nagymegyeri veterán
súlyemelő a spanyolországi Barcelonában rendezett Masters világbajnokságon. A résztvevők
tíz korcsoportban és nyolc súlycsoportban viaskodtak a tárcsákkal. Patasi Oszkár és Mezei
Tibor világbajnoki címet szerzett, Juhász László és Megály János bronzérmes lett, Németh
Vince pedig újoncként az 5. helyen végzett. Patasi Oszkár, pedig megismételte a budapesti
kontinensbajnokságon produkált bravúrját, súlycsoportgyőzelme mellett korcsoportelsőséget
is szerzett. Tagja lett a 400-asok Elit Klubjának. Az abszolút értékelésben pedig a
világbajnokság hatodik legjobb eredményét érte el.
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6.Íjászat
Hatalmas sikert értek el a nagymegyeri íjászegyesület. A Corvin Archery Club tagjai a
magyarországi Gyulán augusztus 13 és 19. között megrendezett Történelmi Íjászvilágbajnokság és Nemzeti Bajnokság elnevezésű versenyen, ahol 21 országból 300 íjász
mérettett meg a különböző kategóriákban. A nagymegyeri klubot Komjáthy Evelin, Szabó
Orsolya, Štefanik Gábor és Nagy Gábor képviselte ezen a versenyen. A csallóközi kisváros
íjászai összesen három arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel koronázták meg kiváló
teljesítményüket. Gyűjteményük három legfényesebb medálját Komjáthy Evelin szerezte, aki
kadet női vadászíj kategóriában, nemzeti bajnok, valamint távcéllövő világbajnok lett.
Nagy Gábor a felnőtt férfi vadászíj kategóriában a világbajnokságon a 9. helyezést ért el, a
nemzeti bajnokságon a 6. helyig jutott, viszont a távcéllövők világbajnoki versenyében
ezüstérmet szerzett. Az íjászegyesület hölgy tagja, Szabó Orsolya a felnőtt női vadászíj
kategóriában világbajnoki 9. helyezett, a nemzeti bajnokság versenyében bronzérmes lett, míg
a távcéllövő világbajnokság 6. helyét tudhatja magáénak. A Corvin Archery Club negyedik
versenyzője, Štefanik Gábor a felnőtt férfi vadászíj kategóriájában nemzeti bajnoki 17.,
továbbá távcéllövő világbajnoki 8. helyezést ért el.
XII. Rendkívüli események
1.2018. február 23-án a nagymegyeri termálfürdőben rendezték meg a „Személyiségek 18.
asztalitenisz tornáját”. A sporteseménynek második alkalommal adott otthont Nagymegyer,
ami először hat évvel ezelőtt valósult meg városunkban
2. 2018. április 9-én a Janiga József Művészeti Alapiskola koncerttermében került sor Rácz
Tibor, neves harmonikaművész 65. jubileumára rendezett hangversenyre.
3. 2018. április 19-én Nagymegyerre látogatott Mons. Orosch János római katolikus
püspök, nagyszombati érsek. a városházán Lojkovič Samuel polgármester fogadta.
4.2018. szeptember 1-én Nagymegyeren tartotta meg Országos Tanévnyitó Ünnepségét a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A tanévnyitó ünnepségen a Rákóczi Szövetség
képviselői is jelen voltak, Csáky Csongor Rákóczi Szövetség elnöke, a magyar Emberi
Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára, Dr. Lőrinczi Zoltán a Kárpát-medence
magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára, akik átadták a városban
magyar iskolát kezdő ötvenhét kisdiák számára a szövetség díjcsomagját. Az ünnepséget
Vörös Mária megbízott elnök irányításával a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
szervezte.
5.A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat 2007 óta adományoz kitüntetést a kiváló alkotó
munkáért, valamint a kiemelkedő tudományos, műszaki, művészeti, sport, publicisztikai,
közhasznú és más teljesítményért. Idén a 2004 – ben elhunyt nagymegyeri Janiga József
képzőművész posztumusz kapta. A kitüntetést özvegye vette át.
6. A nagyszombati Ján Palárik Színházban megtartott hagyományos ünnepségen Jozef
Viskupič megyeelnök, valamint Berényi József, Marek Neštický és Roman Sova alelnökök
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mondtak köszönetet mindazon kitüntetett szociális dolgozóknak, akik munkakörükből
eredően idejüket, energiájukat, tudásukat és tapasztalatukat áldozták a segítségre szoruló
embereknek. A kitüntetettek között volt a Nagymegyeri Városi Hivatal dolgozója Fekete Edit
is.
7.Jelentős sikert ért el a nagymegyerri Varga Gábor a chili szósz készítők World Hot Sauce
Awards elnevezésű világversenyén az USA-beli Illionis államban az év végén. A Burnigg
Angel Chili fantázianevet viselő kézműves chili szósz ugyanis az Ultra Hot, vagyis ultra
csípős kategóriában a világon a legjobbnak bizonyult.

XIII. Források
A Nagymegyeri Önkormányzat jegyzőkönyvei és határozatai a 2018-as évben
A Nagymegyeri Városi Hivatal a lakosság nyilvántartásával foglalkozó részleg kimutatása a
lakosság összetételéről, változásairól 2018-ban
Nagymegyeri Hírmondó 1-12. száma
Új Szó, Csallóköz lapokban 2018-ban megjelent cikkek – a Városi Könyvtár által feldolgozott
anyag alapján
A Városi Hivatal által kikért kérdőívek alapján:
1.Gazdasági szervezetek:
RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o., Edscha Veľký Meder s.r.o., Webasto- Edscha Cabrio
Slovakia s.r.o., Euromilk a.s.,-Dan-Slovakia Agrar a.s,, Hotel Thermal Varga s.r.o
Orchidea s.r.o., Hotel Plauter Kúria, Stavebné bytové družstvo Veľký Meder,-Mestský podnik
bytového hospodárstva, Motokom Slovakia s.r.o., Thermal Corvinus s.r.o., SM s.r.o., Veľký
Meder, Západoslovenská vodárenská spločnosť, Területi Idegenforgalmi Szövetség
2.Állami közigazgatási szervek:
Nagymegyeri Városi Hivatal, Munka, szociális és családügyi hivatal Nagymegyer, Domov
sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi-Ižop, Obvodné oddelenie PZ Veľký
Meder, Hasičská stanica Veľký Meder, Városi Rendőrség-Mestská PolíciaVeľký Meder
3.Oktatási intézmények:
Bartók Béla téri Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda,Vasút utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda
Szent Teréz Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Óvoda, Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola Ján Ámos Komenský Alapiskola, Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnázium, Nagymegyeri Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Kereskedelmi Akadémia
Janiga József Művészeti Alapiskola, Nagymegyeri Szabadidő Központ, Nagymegyeri Ifjúsági
Központ
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4.Egyházak:
Nagymegyeri Római Katolikus Plébánia, Nagymegyeri Református Egyház
5. Társadalmi szervezetek:
Szlovákiai Egészségkárosultak Nagymegyeri Alapszervezte, Vöröskereszt Nagymegyeri
Alapszervezete, Csemadok Nagymegyeri Alapszervezete, Pro Megere Polgári Társulás,
Nagymegyeri Nyugdíjas Szervezet és Klub, Kiskertészek Nagymegyeri Szervezete, Izsapi
IQUS Polgári Társulás, Csigák Turistaklub Nagymegyer, Tekergők Városi Sportklub
Nagymegyeri Városi Sakkszervezet, Nagymegyeri és Izsapi Önkéntes Tűzoltó Szervezet
Aranyfácán Vadászegyesület, Őzbak Vadászegyesület, Szlovákiai Halász Szövetség
Nagymegyeri Alapszervezete, 23. Arany János Cserkészcsapat, Sermo Popula Polgári
Társulás, Nagymegyeri Városi Sportklub, Izsapi Sportklub
6.Kulturális intézmények:
Corvin Mátyás Városi Művelődési Központ

