NAGYMEGYER – 2019

I. A LAKOSSÁG SZÁMA ÉS VÁLTOZÁSA
Nagymegyer lakossága 2019. december 31-én 8431 fő volt, ami a város lakosságának az
előző évhez viszonyítva további csökkenését jelentette 4 fővel.
A 2019-es évben 71 gyermek született. Ebből 38 fiú és 33 leány. Az újszülöttek névsora
2019 - ben1:
Pánis František, Fatona Rebeka, Kovácsová Éva Jázmin, Bihari Olivér, Balázs Peter,
Érsek Benett, Csicsai Hanna, Farkas Noel, Csikász Kristopher, Köles Ferdinand Nimród,
Gerhát Karin, Nagy Bence, László Anna, Kovács Olivia, Drieňovská Sofia, Straňák Dávid,
Bugárová Zoé, Bölcs Tamás, Lovász Izabella, Somogyi Marco Richard, Csicsó Robert Ezel,
Horváth Balázs, Farkas Bori, Nagy Péter Nathan, Cseh František Kevin, Derži Dorina,
Vajdaová Emma,
Tóth Adél, Mikolai Gergő, Vass Dárius, Lancz Noel, Vittman Zilia, Szarka Dávid,
Boros Dávid, Patasi Marcell, Kotolácsi Zita Cecília, Szigeti Fruzsina Lilla, Szabó Alíz,
Székely Lora, Farkas Gábor, Vangelová Liza, Barna Liza, Chvostal Marcel, Almáši Péter,
Molnárová Dominika, Štefanik Dávid, Szabó Levente, Szajko Patrik, Szabó Lilla, Csicsayová
Flóra, Vendégh Dávid, Beko Ladislav, Bartal Áron, Bíró Anna, Kakas Adam, Szalay Ádám,
Gumulák Oliver, Halász Dominik, Köles Benett, Antal-Bíró Martin, Demcsák Melanie,
Bandová Amélia, Köles Nolen, Balaskó Márk, Károlyi Szabina, Barkusová Zsófia, Heráková
Viktória, Kissová Renáta, Kórósiová Viktória, Szabóová Natali, Stojka Adrián.
Az újszülöttek köszöntését az önkormányzat szociális bizottsága május 2019. május 13án tartotta meg.Ebből az alkalomból Holényi Gergő polgármester kihangsúlyozta : „A
kisbabák jelentik a folytonosságot, a jövőt – nemcsak a szülők, de a város életében egyaránt.“
A jellemzett időszakban 90-en haltak meg, sajnos az örökre eltávozottak között volt:
Éliásová Alžbeta, Némethová Mária, Szarvas Michal, Vass František, Kölesová Anna, Torma
Tivadar, Takács Dezider, Fitosová Katarína, Szabóová Lívia, Ing. Fehérváry Eugen,
Kováčová Sidónia, Molnárová Alžbeta, Kórosi Juraj, Lévaiová Mária, Kubicseková Helena,
Pálos Árpád, Vida Ladislav, Mgr. Pappová Edita, Bartalos Árpád, Čaládi Viliam, Lády
Ladislav, Veilik Imrich, Buchelová Mária, Nagy Viliam,Varga Vojtech, Madarász Peter,
Majorovičová Marta, Mudr. Klas Adolf, Maliňák Pavol, László Árpád, Bogárová Zora,
Ciroková Oľga, Élesztős Ján, Sókiová Mária, Farkašová Alžbeta, Ládiová Alžbeta,
Cséfalvayová Eva, Nagy Ladislav, Kerepeczká Irena, Kovács Jozef, Rácz Evžen, Lépesová
Ema, Méryová Alžbeta, Nagy Robert, Dingová Robert, Hogenbuch Adam, Zsoldosová
Katarína, Jankó Juraj, Kubicsek František, Hamerlíková Helena, Csehová Mária, Paxián
Jozef, Pajorová Helena, Csákány Vojtech, Baráth Tibor, Vasmerová Alžbeta, Kubáň Milan,
Kúrová Rozália, Rácz Ľudovít, Borosová Júlia, Mgr. Sándor Tihamér, Kovácsová Margita,
Števliková Alžbeta, Győriová Helena, Boháč Jozef, Csepy Koloman, Korosi Jozef, Víghová
Terézia, Bognárová Alžbeta, Vasová Mária, Feketeová Margita, Zsolnai Milan, Baráthová
Juliana, Juhász Zoltán, Némethová Mária, ing. Mikláš Michal, Baráthová Mária, Érsek Tibor,
Bugár Elek, Dobai Attila, Libaiová Alžbeta, Szoboszlay Vincent, Galisová Elena, Mencel
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Samuel, Bors Michal, Kelemen Eugen, Nagy Peter, Tovaryšová Helena, Kaločai Karol,
Paxiánová Helena.
A 2019-es évben a városba 140 személy költözött be és 125 polgár költözött el
Nagymegyerről. Összességében elmondható, hogy városunkban a 2019-es évben is tovább
tartott a negatív demográfiai folyamat.

II. ÖNKORMÁNYZAT
A 2018-as év végén, az új választások után kialakult önkormányzat a 2019-es évben 14
alkalommal ülésezett.
Az első ülésre 2019. január 30-án került sor. Az ülés fő napirendi pontjai közé tartozott
a főellenőr jelentése az önkormányzati dotációkról, a polgármesteri jelentés, képviselői
interpellációk, vagyonjogi kérdések, szabad javaslatok, vita. Az önkormányzati ülés személyi
kérdésekről is döntött. Nagy Tamás, miután a városi rendőrség tagja lett lemondott képviselői
mandátumáról, helyébe Barczi Dániel lépett, aki az ülésen letette az esküt, és a képviselői
testület tagja lett. A testület tudomásul vette, hogy Csémi Szilárd nem fogadta el jelölését a
kulturális és iskolaügyi bizottságba. A polgármester szóban megerősítette, hogy nem kívánja
visszahívni tisztségéből Kovács Katalint, a nyugdíjas klub vezetőjét, továbbá bejelentette,
hogy elindítják az önkormányzat facebook oldalát. Megkezdődtek a viták a képviselőtestület
és a polgármester között a városi cégek ügyvezetőinek kiválasztásáról és az alpolgármester
kinevezéséről. Ez mellett a képviselők sürgették a medvei letérő felújításának szükségességét.
A testület jóváhagyta a 203. számú általános rendeletet, amely a város területén lévő
szennyvízgödrök kitisztításáráról, a 204. számú rendeletet a bérlakások odaítéléséről, a város
tagságának felújítását az „ARRABONA EGTC”csoportban.
A második testületi ülést 2019. február 22-én tartotta az önkormányzat, amelynek fő
napirendi pontját, a város 2019-es évi költségvetési javaslata jelentette. A költségvetési
javaslat elfogadását támogatta a főellenőr, módosításokkal a pénzügyi bizottság is. A testület
megtárgyalta és jóváhagyta a város két alapiskolájának és művelődési központjának
költségvetését is. A városi költségvetés jóváhagyása lehetővé tette, hogy a testület a 2019-es
évben 142.100,00 euró támogatást biztosított a városban működő társadalmi szervezetek
számára. Az ülésről László Zoltán, a Nagymegyeri Hírmondóban ezt írta:
„A képviselő-testületi vitát megelőzően a polgármester visszahívta alpolgármesteri
pozíciójából Pongrácz Kálmánt. A képviselő meglepettségét fejezte ki, mivel ő már korábban
lemondott az alpolgármesteri megbízás lehetőségéről.
A harmadik testületi ülést 2019. március 27-ére hívta össze Holényi Gergő
polgármester, napirendje az ülés megnyitása után több pontban változott.
A testület egyhangúlag jóváhagyta Lapos Ildikó képviselőasszony alpolgármesterré való
kinevezését. Az ülés napirendi pontjai között szerepelt a főellenőr beszámolója, a
polgármesteri jelentés, a városi rendőrség parancsnokának, Egrecky Sándornak beszámolója,
Pivoda Krisztína mérnöknő előterjesztésében a város hulladékgazdálkodásáról szóló 205.
számú általános érvényű rendelet. Az ehhez kapcsolódó javaslatot (az illegális hulladéklerakatok felszámolására) támogatta a testület.
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A polgármesteri jelentésben Holényi Gergő polgármester kitért a Nagymegyeri
Hírmondó körüli problémákra (késői kiadás, tartalom, sok nyelvi hiba). Az ülés vitájában a
képviselők is felvetették a problémát. Barczi képviselő felolvasta Puskás Attila
szerkesztőbizottsági tag levelét, aki bejelentette lemondását a bizottsági tagságról, amit
szóban megtett Pográcz Kálmán képviselő is. Döntését a bizottsági ülések elmaradásával
indokolta. A polgármester tájékoztatatta a képviselőket, hogy a közbeszerzés kiírásával
elkezdődött az új röntgengép beszerzési folyamata. A képviselők egy része azt hangsúlyozta.
hogy a beszerzés ütemét meg kell gyorsítani, mivel röntgen hiánya miatt további szakorvosok
hagyják el Nagymegyert.
Az ülésen elfogadott 12. számú határozat a) pontja értelmében visszahívták a városi
iskolatanácsok képviselőit és helyette az egyes intézetekbe az alábbi összetételű
iskolatanácsokat választották:
1. Bartók Béla téri óvoda: Sziszák József, Bzduchová Liana, Mgr. Keszegh Kamil,
2. A Vasút utcai Magyar Tanítási Nyelvű óvoda: PaedDr. Soóky Marián, Kórósi Géza
mérnök. Nagy Károly
3. Janiga József Művészeti Alapiskola: Lenče Róbert mérnök, Pongrácz Kálmán mérnök,
Barczi Dániel, Nagy Károly
4. Bartók Béla Alapiskola: Barczi Dániel, Mgr.Varga Albin, Pongrácz Kálmán mérnök,
Mgr,Puskás Attila
5. Ján Amos Komenský Alapiskola: Mgr. Rudický Norbert, Sobeková Darina, Sziszák József,
Bzduchová Diana
6. Szabadidőközpont: Mgr. Lapos Ildikó, Sziszák József, Bzduchová Diana
Holényi Gergő polgármester ismertette az új hivatali struktúra felépítését. Ennek
értelmében a polgármester közvetlen irányítása alá tartozott: a polgármesteri iroda, illetve a
városi rendőrség.
A városi hivatalvezető irányítása alá tartoztak a városi hivatal további osztályai:
ügyfélszolgálati központ, belső közigazgatási osztály, közgazdasági szakosztály, építkezési és
területfejlesztési szakosztály, építésügyi hivatal, környezetvédelmi hivatal, gondozószolgálat.
Az önkormányzati ülés további tárgyalási pontja volt a városi vállalatoknál tartott belső
vizsgálatok lefolytatásáról szóló beszámoló, illetve ennek kapcsán az ideglenes ügyvezetők
kinevezése a városi cégvezetőkre kiírt pályázatok befejezéséig.
A belső vizsgálatok eredményeiről a polgármester tájékoztatta a képviselőket. A
képviselők egy csoportja által benyújtott javaslat alapján:
a, a Termál kft ügyvezetői tisztségéből visszahívták JUDr. Puskás Tamást, helyébe 2019.
április 30-ig Križan Tibor mérnököt hagyták jóvá.
b, a TSM kft ügyvezető tisztségébe JUDr. Nyílfa Péter ügyvezetőt nevezték ki 2019.04.30-ig
c, a Városi Lakáskezelő kft ügyvezető tisztségébe Mgr. Gulyás Éva ügyvezetőt nevezték ki
2019.04.30-ig
d, az MŠK kft ügyvezető tisztségébe Csepi Dániel ügyvezetőt nevezték ki 2019.04.30-ig
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A határozat értelmében felkérték a polgármestert, hogy 2019. április 30-ig minden
városi vállalatnál tartsák meg a kiírt pályázatot, a bizottsági munkájába vonják be az összes
képviselőt.
Az ülésen a képviselők megtárgyalták a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia új
diákotthonának felépítésével felmerült telek problémát. A régi diákotthon, amely helyén
tervek szerint az új felépülne városi tulajdon. Ezért a testület egyhangúlag jóváhagyta a
telekcserét Nagymegyer város és Nagyszombat megye között az új diákotthon felépítése
érdekében.
A negyedik ülését 2019. április 2-án tartotta meg a nagymegyeri önkormányzat. Ennek
megnyitójában megemlékeztek a város egykori polgármesteréről, Családi Vilmosról, aki
április elején hunyt el. A polgármester és képviselők között ellentét alakult ki az előző ülésen
jóváhagyott határozatok megvétózása miatt, ezért a polgármester a gyűlést megszakította,
amit 2019. április 4-án folytattak.
2019. április 4-én folytatott ülésen ismét kiújult az ellentét a polgármester és a testület
között, amiről László Zoltán a Nagymegyeri Hírmondó 3. számában beszámolt:
„A polgármester úgy értelmezte, hogy a képviselői kérdések már lezajlottak, képviselők
viszont jelezték, hogy újból vissza szeretnének térni az interpellációkhoz, így végül a
képviselői nyomásnak engedve a polgármester újból a képviselők kérdéseinek
meghallgatásával nyitotta meg az ülést. Majd amikor a szabad javaslatoknál szembesült
azzal, hogy a képviselők Pongrácz Kálmán javaslatára az április 2-i ülésen levett napirendi
programpontokat sajátként terjesztik be, nem látta annak értelmét, hogy az ülésen továbbra is
részt vegyen.2
Az ülést a továbbiakban Lapos Ildikó alpolgármester vezette. Erről László Zoltán
megjegyezte: “A polgármester kivonulása után a képviselőtestület legnagyobb egyetértésben
fogadta el a polgármester által megvétózott, és saját maguk által átírt és benyújtott határozati
pontokat.“3
Az ötödik ülését 2019.április 26-án tartotta a városi képviselő-testület. Ennek
legfontosabb programpontja a városi vállalatok élére kerülő személyek megszavazása volt.
A kiírt pályázatokra az első körben 21 jelentkező volt. A termálfürdőhöz hat, a TSMhez hét, a MPBH-hoz pedig nyolc pályázó jelenkezett, de voltak olyan személyek is, akik
több pozíciót is megpályáztak. A második körbe végül kilencen kerültek be. A
meghallgatások után a termálfürdő élére Križan Tibor mérnököt, a TSM ügyvezetőjének
Paxián Károly mérnököt, a MPHB vezetői posztjára Varga Aranka mérnöknőt hagyták jóvá, a
városi sportklub ügyvezetője Csepi Dániel volt, akinek megbízását 2020. április 30-ig
meghosszabbították.
2019. május 15-én tartotta az önkormányzat hatodik ülését, amelynek napirendi pontjai
között szerepelt a városi főellenőr jelentése, a városi hivatalban használt nyomdagép
bérléséről szóló jelentés, amivel kapcsolatban kisebb vita alakult ki a polgármester és a
képviselők között. Holényi Gergő polgármester tájékoztatta a testületet, hogy megszüntette a
Lakásgazdálkodó Vállalatnál a hővezeték-cserére vonatkozó közbeszerzést. Elmondta, hogy
lezárult a város új röntgengépének közbeszerzése, a gép ára 130.800,00 euró volt. Az ülés
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további napirendi pontjai között volt a képviselői interpellációk, a 2018-as évi zárszámadásra
vonatkozó főellenőri jelentés, amit a testület egyhangúlag jóváhagyott. Elkezdődött a
körforgalom és a főút egy részének felújítása.
Az ülésen információ hangzott el 2019. április 30-án tartott Corvin napokról és
majálisról.
A testület elfogadott egyéb határozatai között volt, a projektdokumentációra tervezett
pénzösszeg megemelése (10.000,00 euró), illetve Vajai György hivatalvezetővel szembeni
bizalmatlansági indítvány.
Az önkormányzat hetedik ülése 2019. június 26-án volt. A polgármester téjékoztatta a
képviselőket a kamerarendszer bővítésének projektjéről (8 új kamera 21.182,00 euró), a
városi gyermeknap lefolyásásáról (június 1-én), amelynek főszervezője Lapos Ildikó
alpolgármester asszony volt. A rendezvény rendkívül sikeres volt, mivel közel 500 gyermek
vett részt rajta a városi sportpályán. A sikeres rendezvényt jellemezte, hogy összefogtak a
város iskolai és civil szervezetei, valamint magán személyek is. Az ülés további pontjai közé
tartozott a képviselők interpellációja, a városi vállalatok 2018-as évi zárszámadása, a 3-as
számú általános érvényű rendelet javaslat a kommunális hulladék kezeléséről. A képviselők
jóváhagyták az előterjesztett 209. számú általános rendelet javaslatot az értéktár bizottság és a
műemlékvédelmi bizottság összevonásáról és annak tagjairól. Az ülésen heves vita alakult ki
a polgármester és a képviselők egy része között Varga Aranka mérnöknő nem kinevezéséről
az MPBH kft. ügyvezetői funkciójába.
2019. június 26-án 163 diákot tüntetett ki a város a 2018/19-es tanévben elért sikeres
eredményeiért a Corvin Mátyás Városi Művelődési Központban.
A nyolcadik önkormányzati ülést 2019.július 3-án tartotta a testület. Napirendjén
eredetileg két programpont szerepelt. Az ülés vitájában felmerült a Nagymegyeri Hírmondó,
a városi röntgen biztosítása, az MPBH ügyvezetőjének kinevezése.
A kilencedik önkormányzati ülés 2019. július 31-én volt, melyet a testület kérésére
hívta össze a polgármester. Napirendjén két pont szerepelt. Az első a költségvetés
módosítására vonatkozott. A képviselőtestület megerősítette a polgármester által korábban
megvétózott határozatokat.
A tizedik önkormányzati ülés 2019.szeptember 18-án volt. Az ülést Lapos Ildikó
alpolgármester asszony vezette, mivel Holényi Gergő polgármester szolgálati úton volt. Az
ülésen megjelent Varga Aranka mérnöknő és jogi képviselője Mészáros Lajos, akik
kifogásolták, hogy a polgármester a mérnöknőt nem nevezte ki az MPHB vállalat
ügyvezetőjévé. A testület ülésének napirendi pontjai között szerepelt a főellenőr jelentése, az
MPHB 2018-as évi zárójelentése, Pivoda Krisztína mérnöknő előterjesztésében Nagymegyer
város hulladékgazdálkodási programja a 2016-2020-as évekre. A testület tudomásul vette
Forró Richárd és Antal Péter lemondását a Termál Kft. felügyelőbizottsági tagságáról.
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Az ülésen tájékoztatatta a testületet a poliklinika épületének felújítására vonatkozó
pályázatról, ami egy integrált egészségügyi központ kialakítását tenné lehetővé. A javaslatot
vita után a testület jóváhagyta.
Lapos Ildikó alpolgármester asszony javaslatot tett a partnervárosi szerződésekre Mojkovac
(Montenegró) várossal és Ábrahámheggyel (Magyarország), kulturális együttműködésre. A
javaslatot a képviselők jóváhagyták.
A tizenegyedik önkormányzati ülés 2019. október 30-án volt. Napirendi pontjai között
volt a város oktatási intézményeinek helyzetéről szóló jelentés, amit az intézmények vezetői
terjesztettek elő. A 9. számú általános érvényű rendelet javaslat a városi rendőrségről,
valamint 10. számú általános érvényű rendelet javaslat a Štúr utca egy részének
névváltoztatásáról. A benyújtott javaslat értelmében az utcarész a Kovács László tér nevet
kapta. A képviselők jóváhagyták a 11. számú általános érvényű rendeletet a tisztaság és
közrend betartására vonatkozólag csakúgy, mint a városi krónika szövegét (2018-as év). A
krónika vezetésével kapcsolatban tudomásul vették Fitzel László krónikavezető lemondását és
helyébe titkos szavazás útján Varga Lászlót választották.
Holényi Gergő polgármester jelentésében tájékoztatta a testületet, hogy befejeződött a
Ján Amos Komensky alapiskola konyhájának felújítása az előzetes tervek szerint. E mellett
befejeződött a Corvin Mátyás Kultúrális Központ tetejének szigetelése, az izsapi
tűzoltószertár kibővítési munkálatai. Elmondta, hogy időközben az új röngengépet
felszerelték, elkezdődött a tesztelése, és működtetése kapcsán több lehetséges működtetővel is
tárgyalást folytatott.
A képviselői interpelációkra válaszolva elmondta, hogy kifogások merültek fel
a folyamatban lévő optikai kábel lefektetésének visszatakarási munkáinál, ezért nem valósult
meg a Gorkij utcai járda rekonstrukciója.
Az önkormányzat tizenkettedik ülését 2019. december 12-én tartotta a képviselőtestület.
Nagy Albert előterjesztette a 2020-as év első félévére vonatkozó ellenőrző tevékenységi
tervét. A testület megtárgyalta a 2019-es évi PRO URBE díj odaítélésére benyújtott javaslatot.
A város legmagasabb kitüntetésére csak a Nagymegyeri Nyugdíjas Szervezet nyújtott be
javaslatot. A szervezet vezetősége Varga Frigyes, nyugalmazott pedagógust javasolta erre
a díjra. A testület titkos szavazás útján a javaslatot egyhangúlag jóváhagyta.
A további napirendi pontok között szerepelt a 12. számú általános érvényű rendelet
javaslat (a város iskoláit látogató tanulókra fordítható anyagi támogatás összege).
A képviselők jóváhagyták a kommunális-hulladék gazdálkodásról szóló rendelet
kiegészítését, az önkormányzat üléseinek tervezetét. Elutasították a 2020-as évre előterjesztett
költségvetési javaslatot. Ezt követő programpontok között vagyonjogi kérdések szerepeltek,
majd a szabad javaslatok programpont keretén belül jóváhagyták a Városi Tanács
megszüntetését, miután több tagja bejelentette kilépését a tanácsból. A képviselők
jóváhagyták a Nagymegyeri Hírmondó új szerkesztő-bizottságának összetételét,
megtárgyalták az izsapi kanalizáció tervezetét. Az ülés további napirendi pontjai között
szabad javaslatok, polgármesteri beszámoló és vita napirendi pontok szerepeltek.Holényi
Gergő polgármeter tájékoztatta a testület tagjait,hogy komoly érdeklődő jelenkezett,aki
beruházna az ipari parkba.
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A tizenharmadik önkormányzati ülést 2019. december 18-re hívta össze a polgármester.
Az ülés nem volt határozatképes, ezért a polgármester azt bezárta.
A 2019-es év utolsó, tizennegyedik önkormányzati ülését 2019. december 27-én tartotta
az önkormányzat, amelynek
egyetlen pontja a 2019-es költségvetési módosítások
megtárgyalása volt. A képviselőtestület az előterjesztetett javaslatotok csak egy részét hagyták
jóvá.

III. VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZMÉNYEK
A 2018-as év végén tartott választások után, 2018.december 7-én jöttek létre a város új
közigazgatási intézményei, amelyek a 2019-es évben, formájában és összetételében több
alkalommal változtak.
A városi képviselő testület 2019. január 30-án tartott ülésén Nagy Tamás lemondott
képviselői mandátumáról, miután a városi rendőrség tagja lett, helyébe Barczi Dániel
képviselő lépett.
A város alpolgármestere Pongrácz Kálmán lett, aki viszont 2019. január 30-án
bejelentette lemondását. Helyébe 2019. március 22-én Lapos Ildikó képviselőasszonyt
nevezte ki a polgármester.
A 2019-es évben a város főellenőre Mgr. Nagy Albert, a városi hivatal vezetője az
önkormányzati választások után Vajai György mérnök lett.
A város polgármestere a választások után javasolta háromtagú városi tanács létrehozását
az alábbi összetételben: Pongrácz Kálmán mérnök (mint alpolgármester), Mgr. Rudický
Norbert, Sziszák József, Lenče Róbert mérnök. A Városi Tanácsot a 2019. december 12-én
tartott önkormányzati ülésen megszüntették. A városi hivatal szerkezeti rendjében történt
módosítás következtében a polgármester közvetlen irányítása alá tartozott: a polgármesteri
iroda, illetve a városi rendőrség.
A városi hivatalvezető irányítása alá tartoztak a városi hivatal további osztályai:
ügyfélszolgálati központ, belső közigazgatási osztály, közgazdasági szakosztály, építkezési és
területfejlesztési szakosztály, építésügyi hivatal, környezetvédelmi hivatal, gondozószolgálat.

IV. VÁROSFEJLESZTÉS
A 2019-es évi városfejlesztési beruházások tervének megvalósítását 2019.december 9én értékelte a városi önkormányzat. Cződör Denisza mérnök és Mgr. Keszegh Kamil által
kidolgozott jelentés szerint a 2019-es évben több jelentős beruházás történt a város területén.
Ezek közül a legfontosabbak az alábbi területeken valósultak meg:
1.
Városi műemlékek bővítése:
emléktábla-fal kialakítása a szerb temetőnél - 7100 euró értékben.
2.
Városi egészségügy:
új röntgen megvásárlása - 130.800 euró
3.
Városi közbiztonság biztosítása:
városi kamerarendszer kibővítése (35 új kamera) - 13 958 euró
a városi rendőrség központi védelmi pultjának megvásárlása - 2 956,12 euró
7

4.

A város középületeinek felújítása:
a Corvin Mátyás Művelődési Központ tetőszerkezetének, villámhárítóinak felújítása
70 200 euró
az épület fűtési rendszerének fejlesztése - 138,281 euró
a városi tűzoltóság raktárának kibővítése - 15 798 euró

5.

A város iskoláinak és óvodáinak fejlesztése:
a Bartók Béla Alapiskolánál
- tűzvédelmi ajtók cseréje - 45 002 euró
- szaktantermek fejlesztése
a Bartók Béla téri óvodában a nyílászárók cseréje - 17 719 euró
a Vasút utcai óvoda játszó térségének kialakítása - 10 000 euró
a J.A. Komenský iskola éttermének felújítása - 35 184 euró

6.

A város utcáinak fejlesztése:
Csicsó utca, Kurtaszer utca átjárók kijelölése
Diófa utca - Fecske utca kereszteződésénél – útjavítás

A városi 2019-es évi beruházások kapcsán Holényi Gergő polgármester a Nagymegyeri
Hírmondó 2020. januári számában ezt írta a beruházások költségeiről: “Az említett
tevékenységekre összességében 834 124 eurót fordítottunk, melyből 65 182 eurót
projekttámogatásból sikerült szerezni. Az egyes építkezési beruházások, termékek és
szolgáltatások közbeszerzésével 64 268,64 eurót takarítottunk meg a képviselőtestület által
jóváhagyott kerethez képest.”4
V. GAZDASÁGI ÉLET
Városunkban a korábbi években kialakult gazdasági-szociális viszonyok jelentősebb
mértékben nem változtak. A lakosok többsége továbbra is szolgáltatásokból próbálta
megélhetését biztosítani, vagy helyi és környékbeli termelő vállalatokban helyezkedett el.
Sajnos a 2019-es évben sem sikerült befektetőt szerezni a tervezett Nagymegyeri Ipari Parkba.
A város gazdasági életét befolyásolták a városi önkormányzat önálló gazdasági
társulásai, elsősorban a Városi Műszaki Szolgáltató kft., Termál kft., a Városi Lakáskezelő
kft. Munkájukat befolyásolta, hogy a 2018-as választások után mindhárom vállalatnál
4
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személyi cserék történtek és változott a három városi vállalat felügyelőtanácsának összetétele
is.
A Városi Műszaki Szolgáltató kft. kapcsán a polgármester visszahívta funkciójából
Polgár Iván ügyvezetőt, Mgr. Magyarics Norbert ügyvezetőt meghagyta funkciójában, azzal a
feltétellel, hogy 2019. március 31-ig pályázatot írnak ki a tisztség betöltésére. Az ügyvezető
azonban később önként lemondott funkciójáról. 2018 decemberében nevezték ki a kft. új
felügyelőtanácsot az alábbi összetételben: Nagy Tamás, Mgr. Varga Albin, Ing. Balázs Péter,
Mgr. Hodosi Tibor, Mgr. Marcela Szabóová5. A vállalat ügyvezetői posztját ideiglenesen
JUDr. Nyílfa Tamás töltötte be.
A 2019-es évben kiírt pályázatra a TSM kft. ügyvezetőjének tisztségére heten
jelenkeztek. Közülük 2019. április 26-án Paxián Károly mérnököt nevezték ki ügyvezetőnek.
A Termál kft. esetében a polgármester visszahívta funkciójából Mgr. Kórósi Zalánt és
Görföl Vilmost, Ing. Križan Tibort pedig kinevezte ügyvezetőnek. A 2019-es év első
félévében kiírt pályázatra hat személy jelenkezett, közülük Križan Tibor mérnököt hagyta
jóvá a Termál kft. ügyvezetőjének. A felügyelőtanács új összetétele a következő volt: Mgr.
Antal Péter, Forró Richárd, Mgr. Norbert Rudický, Ing. Lenče Róbert, Szajkó Péter. Az év
folyamán (2019.szeptember 18-án) Mgr. Antal Péter és Forró Richárd lemondott
a felügyelőtanácsi tagságáról.
A Paraméter 2020. február 20-án így értekelte a termálfürdő munkáját a 2019-es évben:
„Az egészéves nyitvatartással rendelkező nagymegyeri THERMAL CORVINUS termál- és
élményfürdő látogatottsága 2019-ben mintegy 10-százalékos növekedést ért el. A fürdő új
vezetősége stabilizálta a városi tulajdonban levő vállalat pénzügyi hátterét. A mintegy 60
ezres látogatottság emelkedés a 8900 lélekszámú dél-szlovákiai kisváros fürdője számára
2019-ben összesen 714 ezer regisztrált belépővendéget hozott. A vendégek száma mind a
főszezonban, mind pedig az azt megelőző időszakban növekedést ért el. A Termál s.r.o.
aktuális eredményei a pénzügyi mutatók terén is elmozdulást mutatnak: az éves forgalom
elérte az 5,5 millió eurót – az előző évhez képest ez egymillió eurós növekedést jelent.”6
Majd a továbbiakban a 2019-es évi beruházásokról ezt írták: „A fürdő folyamatosan
jelentős és látványos beruházásokkal fejleszt. 2019-ben a média és a nyilvánosság
jelenlétében 3 attraktív medence ünnepélyes átadására került sor: a nyár óta impozáns
hullámmedencével, négyszintes ugrómedencével, valamint barlanggal összekötött
sodrófolyóval és sprayparkkal gazdagodott kínálata.”7
A Városi Lakáskezelő Vállalat kft. vezetésében is a 2018-as év végén változások
történtek. A polgármester visszahívta funkciójából Bobkovič Ivánt. Ing. Dobis Ildikó
ügyvezetőt meghagyta funkciójában, azzal a feltétellel, hogy mellé egy jogászt (Gulyás Éva)
nevezett ki. Megváltozott a kft. felügyelőtanácsa is. 2018 végétől tagja lett a bizottságnak:
Ing. Kórósi Géza, Barczi Dániel, Mgr. Hodosi Tibor, Ing. Bankó Tamás, Ing. Varga Vilmos.
A 2019-es évben kiírt pályázatra az MPBH kft. ügyvezetőjének tisztségére nyolcan
jelenkeztek. Közülük 2019. április 26-án a testület Varga Aranka mérnököt tartotta a
legmegfelelőbbnek, amit viszont a polgármester nem hagyott jóvá. Az ügy megoldására az
egész 2019-es évben nem került sor, erről élénk vita alakult ki 2019. szeptember 18-án tartott
Városi krónika, 2018
Paraméter, 2020. február 20.
7
Paraméter, 2020. február 20.
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képviselői ülésen is, ahol megjelent Varga Aranka mérnök és jogi képviselője Mészáros
Lajos, viszont Holényi Gergő polgármester nem volt jelen az ülésen. Ebben az időszakban az
MPHB kft. ügyvezetője továbbra is Mgr. Gulyás Éva volt egészen 2019. november 28-ig,
amikor lemondott megbízásáról, amit a képviselőtestület tudomásul vett. Helyette a
polgármester PhDr. Bognár Imrét bízta meg az ügyvezetői teendőkkel.
A város gazdasági vállalata által küldött jelentés szerint:”a vállalatnak 15 alkalmazottja
volt. Tevékenységi körébe tartozott a hőenergia biztosítása, a városi lakás-alap kezelése,
parkoló üzemeltetése a Corvin lakótelepen, a városi piac üzemeltetése.”8
A város gazdasági életében szerepet játszó vállalatok közül az alábbi szervezetek
működtek: az EDSCHA SLOVAKIA részvénytársaság, Webasto Edscha Cabrio Slovakia kft.,
MOTOKOM SLOVAKIA Kft., DAN-SLOVAKIA AGRAR részvénytársaság, EUROMILK
részvénytársaság, RPC Bramlage részvénytársaság. Közülük sajnos csak az EDSCHA
Slovakia, a Webasto Edscha Cabrio Slovakia kft. és a Dan Slovakia Agrar küldött munkájáról
a 2019-es évben egy szűk tájékoztatást.
A WEBASTO CONVERTIBLES SLOVAKIA kft. 2019-ben ünnepelte
fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból ünnepélyes keretek között 20 darab
gömbfát adományoztak városunknak, melyek a városközpontot díszítik. A kft. Kovács László
István igazgató vezetésével, 455 alkalmazottal dolgozik. Fő profiljuk alkatrészgyártás kabrió
típusú autókba.
Az EDSCHA SLOVAKIA részvénytársaság igazgatója a 2019-es évben Fülöp Tibor
mérnök volt. Az üzem a 2018-as évhez viszonyítva növelte 15 fővel az alkalmazottainak
számát. A jellemzett időszakban is 192 személyt alkalmazott a Széleshíd utcai üzemében. Az
üzem fő profilja közlekedési eszközök alkatrészészeinek gyártása volt.
A volt nagymegyeri tejgyár jogutódja az EUROMILK részvénytársaság, statutáris
képviselője Balogh Tibor mérnök volt. A 2019-es évben 65 személyt alkalmaztak.
A DAN-SLOVAKIA AGRAR részvénytársaság Újmajorban, Mogens Hansen mérnök
vezetésével működött, mezőgazdasági termeléssel (állattenyésztés és növénytermesztés)
foglalkozó vállalat. A részvénytársaság további vezetője: Mgr. Németh Andrea alelnök,
illetve Somogyi Tünde mérnök volt. A jellemzett időszakban a vállalatnak 143 alkalmazottja
volt, ami 4 személlyel több, mint a 2018-as évben.
A 2019-es évben, az előző évhez hasonlóan, túlsúlyban voltak városunk területén
a termelő vállalatokkal szemben a nem termelő gazdasági egységek.
Ebben az évben egész sor gazdasági egység működött a vendéglátás területén. Köztük a
Hotel Orchidea, Stefarez Panzió, Fantázia Étterem, Helene Étterem, Hotel Royal Diamond,
Hotel Thermal Varga kft, a Corvin étterem,valamint a jelentős kulturális aktivitást kifejtő
Plauter Kúria. Ez mellett egy korábbi felmérés szerint a város területén 400 regisztrált
szállásoltató van, közel 5000 szálláshellyel.
Sajnos munkájukról a 2019 –es évben a városi krónika számára felhasználható adatokat
csak a Wellness Hotel Orchidea küldött.
8
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A Wellness Hotel Orchidea 18 személyt alkalmazott, tulajdonosa Meliško Štefan
mérnök. Tevékenységük körébe tartozott szállás, étkezés és wellness szolgáltatások
biztosítása.
A pénzügyi intézetek hálózatához tartozott az Általános Hitelbank Rt. dunaszerdahelyi
kihelyezett részlege, a Szlovák Takarékpénztár nagymegyeri részlege, valamint az OTP
Banka kihelyezett részlege. Munkájukról nem adtak információt.
A Nagymegyeren lévő szövetkezeti lakások kezelője és karbantartója az Építészeti és
Lakáskezelő Szövetkezet - STAVBYT, akik munkájukról nem adtak információt.

VI. ÁLLAMI KÖZIGAZGATÁS
A 2019-es évben Nagymegyeren különböző jellegű állami intézmények biztosították
a helyi, illetve a környező falvak lakosságának szolgáltatásait.
Az Ekecsi úton lévő Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal nagymegyeri részlegén
15 alkalmazott dolgozott, ami megegyezett az előző években alkalmazottak számával. A
részlegnek helyi koordinátora volt (Barta Béla), jogilag a Dunaszerdahelyen működő
központhoz tartoznak, amelynek igazgatója PhDr. Richard Kmeť volt.
A Nyugat-Szlovákiai Vízgazdálkodási Társaság egy gazdasági központot működtetett
Nagymegyer városában, munkájukról a 2019-es évben Sebő László mérnök küldött egy
szűkszavú jelentést, amelyben arról tájékoztat, hogy munkájuk súlypontját a vízellátás, a
szennyvíz tisztítása jelentette. 30 alkalmazottuk volt, Nagymegyeren Horváth Gyula a
képviselője a vállalatnak. Az általuk kezelt kanalizációs hálózat 24.134,77 méter a
vízvezetékhálózat 24.601,47 méter. A 2019-es évben két válsághelyzetet kellett megoldaniuk,
valamint megközelítőleg 50 új rákötést a hálózatokra.
A Nagymegyeri Körzeti Tűzoltóállomáshoz a 2019-es évben Nagymegyeren kívül 15
falu és 18 major tartozik, összesen 26 000 lakossal. 2019.július 15-től a körzeti állomásnak új
parancsnoka lett Gaál Attila személyében. Munkájukról nem küldtek jelentést.
Az Öreg utcán lévő épületben volt elhelyezve az állami rendőrség körzeti részlege,
amelynek vezetője JUDr. Pákozdi Imre alezredes volt. Jelentésükben arra utalnak, hogy a
jellemzett időszakban 17 személyt alkalmaztak, ebből 2 személy volt polgári alkalmazott.
Meglátásuk szerint számukra problémát okozott az alacsony létszám, ami 3 személlyel volt
kevesebb, mint 2018-ban.
A Pozsonyi úton lévő épületben működött a Nagyszombati Vámhivatal részlege,
munkájukról nem adtak információt csakúgy, mint a Nagymegyeren működő Közjegyzői
hivatal sem, amit JUDr. Bányi Katalin vezetett.
Izsap városrészhez tartozó Izsap-pusztán müködött a felnőtt lakosság részére kialakított
Szociális Szolgáltatások Otthona, ahol 37 alkalmazott gondoskodott 41 személyről. Az intézet
vezetője PhDr. Hancko Ladislav volt. Az év folyamán az intézet Nagymegyeren, a városi
művelődési otthonban szervezte meg az V. Humorfest társadalmi rendezvényt.
Nagymegyeren az AD USUM nonprofit szervezet 2012-ben hozta létre szociális
ellátóközpontját, amely idősotthon, szociális otthon és gondozóintézetként is működött a
2019-es évben. Munkájukról nem küldtek jelentést.
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VII. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
A 2019-es évben a városban 8 oktatási intézmény működött.
A Vasút utcai Magyar Tannyelvű Óvoda igazgatónője Mgr. Krascsenics Mária volt.
Az óvodában 30 alkalmazott dolgozott (ebből 17 óvónő és 13 nem pedagógiai alkalmazott),
ami megegyezett az előző évben alkalmazottak számával. Az intézményt 149 gyermek
látogatta, amiben a 2018-as évhez viszonyítva nem történt változás. Az óvodát látogató
gyermekeket az óvónők az év folyamán számos városi kulturális rendezvénybe, köztük az
anyák napi, Mikulás-napi rendezvénybe is bekapcsolták. A gyermekek részére rajzversenyt
szerveztek. Az óvodát látogató gyermekek bekapcsolták a „Csallóközi színes ceruzák”
címmel meghirdetett nemzetközi versenybe.
A Bartók Béla téri óvoda igazgatónője Mgr. Katona Beáta volt. Az intézménynek 13
pedagógiai, 7 nem pedagógiai alkalmazottja volt. Az óvodát 87 gyermek látogatta, ami 4
gyermekkel kevesebb, mint a 2018-as évben volt. A gyermekek ebben az óvodában aktívan
bekapcsolódtak a különböző kulturális rendezvényekbe, karácsonyi műsorba, álarcos bálba,
anyák napi rendezvénybe, gyermeknapi, nyugdíjas napi műsorba.
A Szent Teréz Anya Magyar Tanítási Nyelvű Katolikus Óvoda intézményvezetője
Mgr. Ollári Hozman Zsanett óvópedagógus volt. A harmadik éve működő intézményt 29
gyermek látogatja. Az óvodának 4 alkalmazottja volt. Munkájukról küldött jelentésben
elmondták, hogy:
„Intézményünk a kalendáriumi évhez igazodva szervezte meg programjait. Farsangi
mulatság az óvodában valósult meg. Szülők bálja a megyeri egyházközösség tagjaival közösen
először szerveződött meg Szent József napján a teplomban az édesapákat köszöntöttük, majd
áldást kaptak a szentmisén. Édesanyák ünnepét májusban tarottuk, ballagó gyermeket
búcsúztattunk a tanév végén. Ezeken az ünnepnapokon az agapé (szeretetlakoma) már bevált
szokássá azaz hagyománnyá vált. Amit mindenki nagyon pozitívan értékel. Ősszel Szent
Márton napot tartunnk, eljátszuk a legendát és bemutatjuk a tanult libás játékokat, verseket.
Adventben koszorút kötünk, hogy minden családnál legyen. Elindul a betlehem, amely házról
házra jár karácsonyig. Az ünnep előtt közösen várjuk a kis Jézus születését. Az óvoda udvara
és játszótere elkészült.”
A Bartók Béla Alapiskola igazgatója PaedDr. Soóky Marián volt. Igazgatóhelyettesei
voltak PhDr. Ládi Andrea és Mgr. Mocsi Éva, mint statutáris megbízott. Az iskolában 67
alkalmazott dolgozott. Az oktatási intézményt 543 diák látogatta, ami 21 tanulóval volt több
mint a 2018-as évben volt. Az iskola tanulmányi átlaga 1,48 volt. Az iskola diákjai sikerrel
szerepeltek országos, illetve nemzetközi versenyen. Az alsó tagozaton: Tavaszi szél vizet
áraszt, XII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntője, Kárpát-medencei
szavalóversenyen. A felső tagozaton: Kenguru matematika verseny, Tavaszi szél vizet áraszt,
Szép magyar beszéd, Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, angol olimpiász, Vámbéry
Ármin Földrajzverseny. A 2019-es évben is megszervezték: az Elsősök faültetését, Bartókos
Adventet, Március 15-i emlékünnepséget, Költészet napját, a XIX. Bartók Béla
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Iskolanapokat, Juniálist, Szlovák nyelvi tábort és a II. Bartókos nyári tábort. Az iskola tanulói
rendszeresen felléptek a város kulturális rendezvényein. Az iskola volt a fő szervezője 2019.
október 15-16-án a magyar iskolák igazgatóinak országos konferenciájának. Az intézet a
2019-es évben kötött szerződés értelmében a Selye János Egyetem gyakorlóiskolája lett.
Jelentős mértékben javult az iskola műszaki állapota, mivel sikerült a felső tagozat
öltőzőinek teljes felújítása, a C épületben a tűzálló ajtók cseréje.
Az iskolában a 2018/2019-es tanévben öt kultúrcsoport (Pacsirták népdalkör, Igricek
népdalkör és citerazenekar, iskolakórus, színjátszókör, Megőrzők hagyományőrző csoport)
működött. 2019-ben alakult meg a Bartókos PT néven polgári társulás 50 000 euró
alaptőkével.,az iskola munkájának támogatására.
A Ján Amos Komenský Alapiskolát Mgr. Estergájošová Mária igazgatónő irányította.
Az osztályok száma 13 volt és 235 tanulója volt az iskolának. Munkájukról gyakran hírt adtak
a Nagymegyeri Hírmondó 2019-es évi számaiban, az iskola egy-egy jeles rendezvényéről,
vagy tanulóik sikereiről a tanulmányi versenyeken. Ezek közé tartozott a 2019. március 25-én
megnyitott Ján Amos Komenský Iskolanapok, a Duchonkán megvalósult természeti iskola
megszervezésére, amelyen az iskola 40 tanulója vett részt, 2019. május 15-én az anyák napi
ünnepség megszervezéséről a VMK-ban, ahol fellépett az iskola gyermekkórusa az
„Amosko”, Polák Zuzana vezetésével.
Városunk területén két középiskola működött. Ezek egyike volt a Hidaskürti Magán
Szakmunkásképző Iskola, amelynek nagymegyeri részlegét Mgr. Berényi Renáta irányította.
Munkájukról nem küldtek jelentést. A városi újság egy-egy számában viszont közöltek
tájékoztatót az iskola tanulóinak eredményeiről. Ezek közé tartozott a 2019 márciusában
szervezett országos fodrász-verseny (Vlasy a Visáž CUP 2019), ahol az iskola tanulói 3.
helyen végeztek.
A Nagymegyeri Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Kereskedelmi Akadémia 2019.
március 22-én ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját. Az emlékünnepségen a VMK-ban
megjelent Holényi Gergő polgármester és Jozef Viskupič Nagyszombat megye elöljárója.
2018/2019 – es tanévben az iskola igazgatója Mgr. Horváth Erzsébet, helyettese Mgr. Végh
Vince és Mgr. Tóth Mónika. Pedagógusok száma 27 fő, nem pedagógus alkalmazottak száma
18 fő. A tanulók létszáma 231 fő.
Az iskola fő tanulmányi irányzatai közé tartozott: kereskedelmi akadémia, amit 154
tanuló látogatott, ebből 63 tanuló a szlovák tagozaton. 56 tanuló három osztályban a
menedzsment és regionális idegenforgalmi szakot látogatta, 21 tanuló a kereskedelmi és
információs szolgáltatási szakot látogatta. Az iskola tanulói kiváló eredményeket értek el
nemzetközi, országos, kerületi, megyei, járási és regionális szintű versenyeken. A nemzetközi
versenyekbe 149, országos versenyekbe 316, kerületi versenyekbe 36 tanuló kapcsolódott be.
A 2018/19-es tanévben az iskola 65 tanulója fejezte be tanulmányait, ebből 46 tanuló
jelenkezett főiskolára, akik közül 43 tanulót fel is vettek. Munkaviszonyba 18 tanuló lépett.
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A Janiga József Művészeti Alapiskolában a 2018/2019-os tanévben három szakon:
zene, tánc és képzőművészeti szakon történt képzés, amit az új igazgatónő drámapedagógiai
szakkal bővített ki. Az iskola igazgatónője 2019. augusztus 30-ig Mgr. Kraus Margit,
szeptemberétől pedig Mgr. Csicsay Földes Éva volt. Rajta kívül 20 pedagógus és 2 nem
pedagógus alkalmazottja volt. Az intézménynek 386 tanulója volt, ami 52 tanulóval több,
mint a 2017/2018-as tanévben. Az iskola tanulóinak 88%-a kitüntetéssel megfelelt.
Az iskola kiemelkedő sikereket értek el az alábbi országos és nemzetközi versenyeken:
XII. Harmos Károly országos képzőművészeti verseny, Európai Mobilitás Hét. A
pedagógusok közül Mgr. art. Fábik Erzsébet és Mgr. Bott Mária készítette fel a tanulókat a
sikeres képzőművészeti versenyekre.
Az iskola aktívan együttműködött a város társadalmi szervezeteivel, az iskola
kultúrcsoportjai (Csiribiri énekkar) felléptek a városban szervezett kulturális és társadalmi
rendezvényeken, akiket Orsovics Ivett, Kolenčíková Lucia, Lohner Monika készítettek fel az
egyes fellépésekre.
Az iskola új igazgatónője kinevezése után cáljairól így nyilatkozott a Nagymegyeri
Hírmondó szerkesztőjének: „Mindenképpen több koncertet szeretnék megvalósítani, több
művészi élményt szeretnék adni a lakosoknak. Szeretném, ha a képzőművészet nagyobb teret
kapna.”9
Városunk területén a fiatalok nevelésébe aktívan két intézmény, a Városi Szabadidő
Központ és a Nagymegyeri Ifjúsági Központ is közreműködött a 2019-es évben. A Városi
Szabadidő Központ vezetője PaedDr. Libuše Valúchová volt. Rajta kívül még 2 pedagógus
foglalkozik a gyermekekkel. Az állandó szakkörökön kívül nagy hangsúlyt helyeznek az
egyéb rendezvényekre is, mint maszkabál, a föld napja, a víz napja, ünnepélyes táncakadémia, tavaszi – nyári - őszi gyermek táborok, ádventi ünnepség, Mikulás várás.
A Nagymegyeri Ifjúsági Központ vezetője Mgr. Bial Judit volt. A 2019-ben 20
állandó tagjuk volt. Rendezvényeik főleg a nem formális művelődési tevékenységre épültek a
testnevelés és a szabadidő felhasználása területén, valamint a tehetséges fiatalok támogatása
területén. Kiemelt rendezvényük volt az environmentális konferencia. Ehhez kapcsolódó,
gyermekek részére tartott rendezvényt 2019 júniusában szerveztek meg 800 résztvevővel,
majd 2019 októberében tartották a felnőttek részére szervezett konferenciát, amin 50 személy
vett részt.
2019. március 28-án a pedagógusnap alkalmából a Városi Művelődési Központban
ünnepélyes keretek között tüntették ki munkásságukért a város vezetői a következő
pedagógusokat:
Bartók Béla Alapiskola - Mgr. Antal Éva, Ing. Fábrik Annamária
J. A. Komenský Alapiskola – Mgr. Polák Zuzana
Vasút utcai óvoda – Bc. Gyurkovics Ildikó
Bartók Béla téri óvoda – Krupica Zlatica
JJ Művészeti Alapiskola – Nemes Aranka
9
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Kereskedelmi Akadémia – Ing. Kiss Klaudia
Hidaskürti Magán Szakmunkásképző Iskola – Mgr. Lakatos Andrea

VIII. KULTÚRA
A Corvin Mátyás Művelődési Központnak a 2019-es évben 9 alkalmazottja volt.
Igazgatója Gútay László. A VMK 2019-ben 93 kulturális-társadalmi rendezvényt szervezett:
13 színházi előadást (ebből 5 az ifjúság részére), 14 koncertet és 66 egyéb kulturális
rendezvényt, köztük 13 kiállítást.
A művelődési központ részét képezte:
1.
A városi könyvtár - a könyvtár állományát 13 832 könyv képezte, látogatóinak
száma 2594 személy volt (ebből 1614 gyermek). A könyvtár dolgozói 23 rendezvényt
szerveztek, részben a könyvtárban, illetve azon kívül is (iskolákban, óvodákban).
2.
A városi tájház - a tájház gondnoka Varga László volt. Már hagyományosan
április 30-a és szeptember 30-a között állandó nyitvatartási időben várta az érdeklődőket.
Látogatóinak száma 895 személy volt, ebből 548 személy Nagymegyer és környékéről. A
tájház területén szervezett két jelentős rendezvény volt, a májusfa-állítás (április 30-án),
illetve a hagyományos nagymegyeri ételek bemutatója 2019. szeptember 4-én.
A város kulturális életét jelentős mértékben meghatározták a 2019-es évben is az amatőr
művészeti csoportok, amelyek nagy része a Corvin Mátyás Városi Művelődési Központ
mellett működött. Ezek közé tartozott:
a.
A Bárdos Lajos Vegyes Kar vezetője Nagyné Gerháth Kornélia mérnöknő,
művészeti vezetője pedig Mgr. Orsovics Yvett PhD, akik a 2019-es évben a 20 tagú énekkart
irányították. Énekkari próbát heti rendszerességgel tartottak a helyi kultúrházban. 11
fellépésük volt az elmúlt évben, ebből öt Nagymegyeren. A IV. Ág Tibor kórustalálkozóra
június 1-én került sor a Corvin Mátyás Művelődési Központ színháztermében, Ezen kívül
városunkban még négy alkalommal lépett fel a csoport (Csemadok 70. évfordulója, Holokaust
emléknap, szentmise keretén belül a római katolikus teplomban, illetve az adventi koncerten a
református templomban.) Nagymegyeren kívül három alkalommal szerepeltek
Magyarországon (Csorna, Lébény, Mecsér) és három alkalommal a régió városaiban és
falvaiban (Dunaszerdahely, Bős, Ekecs).
b.
A City Dance Club 2019-ben ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. A 2015ös évtől a csoportot Art. Házi Csilla vezeti, az akrobatikai gyakorlatok vezetője Taric László.
A csoportnak közel 50 tagja volt. A Club táncosai korosztály szerint három csoportra
osztódtak: kicsi, junior és nagycsoport, akik hetente egyszer, szombati napon tartják
próbáikat a VMK-ban. A csoport választott tánc kategóriája az „open” (nyílt) kategória,
amelyben már számos sikert értek el rangos nemzetközi versenyeken (szlovákiai kvalifikációs
verseny, Európa-bajnokság, világkupa-bajnokság). A 2019-es évben a csoport 21 alkalommal
lépett fel. 2019-ben is megszervezték a hagyományos tánc napját városunkban.
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c. A Megyer Néptáncegyüttes művészeti vezetője Mészáros Magda. A felnőtt
csoport mellett (aminek közel 128 tagja volt) tevékenykedik két gyermek tánccsoport is: a Kis
Megyer és az Apró Megyer, melyeknek fenntartó szerve a Janiga József Művészeti Iskola. A
Csilizke tánccsoport fenntartó szerve pedig Csilizradvány község. A 2019-es évben a
csoportok 34 alkalommal lépett fel, ebből 14 alkalommal Nagymegyeren. Szeptember 28-án
az épülő folklórközpont kertjében átadott új színpadavató ünnepségen, illetve október 5-én a
VMK-ban a felnőtt tánccsoportok találkozóján arattak nagy sikert fellépésükkel. Az év
folyamán a csoport többször fellépett Magyarországon (Budapesten) és eljutottak
Montenegróba is.
A 2019-es évben több rangos elismerést is szereztek. Füleken, a magyar felnőtt
folklórcsoportok országos seregszemléjén bronzsávos elismerést kaptak, a gyermekcsoportok
pedig aranysávos besorolást szereztek. Az év folyamán 3 új koreográfiát (Felcsíki,
Szilágysági, Gömöri táncok) tanult be az együttes.
d.

A Poloska Színház a 2019-es évben nem tevékenykedett

Városi kulturális ünnepségek:
a.

XII. Corvin Mátyás Nap

2019. április 30-án került sor a kulturális napok megrendezésre. A szervezők közé
tartott a városi hivatal, a VMK, a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia, a Csemadok
Nagymegyeri Szervezete, a Nagymegyeri Nyugdíjas Szervezet, az IQUS Polgári Társulás, a
Nagymegyeri Kiskertész Szervezet.
Április 30-án a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia tanulói korhű jelmezekben
felvonultak az Öreg utcán lévő emlékműhöz, ahol a város vezetői, társadalmi szervezetek, az
iskola képviselői megkoszorúzták az emlékművet. Ezt követően a felvonulás folytatódott a
Mátyás-fáig, ahol az iskola tanulói egy szituációs játékot mutattak be: Mátyás király és
Beatrix lakodalma címmel. A rendezvény programja a délutáni órákban a tájház udvarán
folytatódott. A népművészeti délután keretén belül fellépett a Kis Megyer, az Apró Megyer és
a Csilizke gyermek néptánccsoportok, valamint a Nagymegyeri Nyugdíjas Szervezet
csoportjai a Vidám Nótázók és a Kéknefelejcs éneklőcsoport, az Igricek Citerazenekar és a
Pacsirták gyerek éneklőcsoportok is.
A gyakorlati bemutatót (papírfonás, mézeskalács díszítés, virágkészítési technikák) a
Nagymegyeri Nyugdíjas Szervezet ügyes-kezek csoportja szervezte. A rendezvény
fénypontját jelentő májusfa felállítását a tájház udvarán a Csemadok Városi Szervezete,
eközben Izsapon a Templom téren pedig az IQUS Polgári Társulás tagjai biztosították.
A kulturális rendezvény az esti órákban a Termálfürdő sétányán fejeződött be az itt
megszervezett borkiállítással és kóstolással, valamint kulturális programmal (Kökény Attila
koncert, diszk).
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b.

XXIX. Szent István Napok

2019. augusztus 16-a és 18-a között rendezték meg a XXIX. Nagymegyeri Szent István
Napokat. A rendezvény több helyszínen zajlott, mely 2019-ben is a város legnagyobb
kulturális, szórakoztató és turisztikai attrakciója volt. A szervezők: a városi hivatal, a VMK, a
Csemadok városi szervezete, a Nagymegyeri Római Katolikus Plébánia, a Tekergők PT és a
nagymegyeri veterán súlyemelő klub közel húsz programot biztosított az érdeklődők számára.
A nagymegyeri Hírmondó szerkesztője megállapította, hogy:
„valamennyi helyszínen - a sportcsarnokban, zárda-iskola udvarán és a termálfürdő
sétányán - széleskörű érdeklődés kísérte az eseményeket.“10
Augusztus 17-én, Szent István szobránál tartott koszorúzási ünnepségen a
testvértelepülések képviseletében részt vettek Ábrahámhegy, Bácsalmás, Mecsér és
Tápiógyörgye települések képviselői, ünnepi szónok Herdics György címzetes apát volt.
A 2019-es évi kulturális programjainak részei voltak a hagyományos történelmi
évfordulókról (március 15-e, október 6-a, június 4-e) való megemlékezések, amelynek fő
szervezője a Csemadok Nagymegyeri Városi szervezete volt.
A 2019-es évben 9 száma jelent meg a városi önkormányzat közlönyének a
„Nagymegyeri Hírmondó - Veľkomederský hlásnik“–nak. A szerkesztő-bizottság összetétele
az alábbi volt: Mgr. Estergájošová Mária, PhDr. Virágh Mária, PaedDr. Soóky Marián, Mgr.
Sörös Angéla, főszerkesztője pedig Szlávik Cyntia volt.
A 2019-es évben is jelentős kultúrális aktivitás jellemezte Izsap városrész társadalmi
életét. A rendezvények főszervezője, a kultúrális élet mozgatója az IQUS Polgári Társulás
volt. A városrészben 22 kulturális-társadalmi rendezvényt szerveztek, amire utalt a szervezet
elnöke, Mgr. Ábrahám Margit a szervezet évzáró tagsági gyűlésén11.

IX. EGYHÁZAK
Városunk területén a 2019-es évben három egyház: a római katolikus, a református,
illetve az evangélikus egyház működött.
A római katolikus egyház esperes plébánosa Mgr. Mahulányi József volt. A római
katolikus plébánia-templomban naponta biztosítottak szentmisét a híveknek. Vasárnap pedig
két alkalommal, szlovák illetve magyar nyelven is. E mellett a város esperes plébánosa a
hívők érdeklődése alapján biztosított további egyházi szolgáltatásokat (keresztelők,
házasságkötések, temetések, elsőáldozás, bérmálás). Az egyház, a korábban társrendezőként
szervezett rendezvényekbe a 2019 - es évben is bekapcsolódott (Farkas Jenő szavalóverseny,
Szent István Kulturális Napok, az 1. és 2. világháború hőseiről való megemlékezés). A
nagymegyeri plébánia biztosította az év folyamán a gyermekek és felnőttek vallásoktatását,
idősebb betegek látogatását, lelki vigasztalását. 2017 óta az egyház a fenntartója a Szent Teréz
Anya katolikus óvodának.
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Nagymegyeri Hírmondó, 2019. szeptember
Nagymegyeri Hírmondó, 2020. február
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A református egyház élén a 2019-es évben személyi változás történt, új lelkipásztora
Mgr. Szuhay György lett 2019. október 29-én.
Elődje Mgr. Szabó András volt, aki 2018-ban töltötte be 70-dik életévét és ezt követőleg
nyugdíjba vonult. Szabó András esperes 1986-ban, az addigi esperes Végh Dániel nyugdíjba
vonulása után került Nagymegyerre és itt szolgált feleségével. Négy gyermeke Nagymegyeren
született. Ezt az időszakot így értékelte:
„Hálás vagyok Istennek, hogy itt ebben a közösségben, egyházmegyében tölthettem el
lelkészi szolgálatomnak 37 évét. Hálát adok azért is, hogy Istent magam mellett tudhattam
mindenkor. Ha valami nehéznek tűnt, neki mondhattam el. Hálás vagyok, hogy itt élhettem
családommal, s feleségemmel együtt lelkészi szolgálatban lehettem. Itt nevelhettük fel
gyermekeinket, akiknek az életében látjuk Isten kegyelmének munkálkodását. És hálás vagyok
mindenkiért, akiket Isten kegyelméből megismerhettem”12
Nagymegyeren Szabó András esperesnek meghatározó szerepe volt a Besnyei György
kultuszának megteremtésében,Besnyei György Kulturális Napok elindítá-sában a nyolcvanas
évek második felében.Szolgálatai évei idején 230 éves volt nagymegyeri református
templom. A kilencvenes évek elején közreműködésével külsőleg és belsőleg is megújult a
református templom. A munkálatokat 2015. december 13-án fejezték be. Felújíttatta
a templom tornyába 1838-ban létesített órát. A nagymegyeri református temetőben pedig
felújíttatta az egyház neves személyiségeinek sírját.
Új lelkipásztora Mgr. Szuhay György 1976-ban Rimaszombatban született. A
tiszteletes nős, felesége Szuhay Mária, két gyermekük van. Korábban Körtvélyesen, majd
2011-2019 között Kulcsodon volt lelkipásztor. Nagymegyeri működésével kapcsolatban a
következőt mondta:
„Reméli, hogy jó lelkipásztora lesz Nagymegyer városának, mert tervei között szerepel,
hogy megújítsa a templomot, a parókiát és a hozzátartozó épületeket. Szeretné megérinteni az
embereket, mert Jézus Krisztus arra vár, hogy mikor engedik be őt az emberek. Ha valaki
beengedi, ott egy új és csodás élet kezdődik”.13
Az egyház gondnoka Nagy Péter. A református egyház, a Csemadok Nagymegyeri
Szervezetével közösen, a 2019-es évben is megszervezte a Besnyei György Kulturális
Napokat. .
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X.

TÁRSADALMI SZERVEZETEK

A 2019-es évben a városban működő társadalmi szervezeteket munkájuk fő iránya
szerint: kulturális, egészségügyi-szociális, sport, valamint érdekvédelmi szervezetekre lehet
felosztani.
Sajnos a társadalmi szervezetek nagyrésze munkájáról ebben az évben sem küldött
információt, ezért – amennyiben munkájuknak nincs nyoma a regionális sajtóban -, keveset
tudunk feljegyezni. A kulturális jellegű szervezetek közé tartozott a Csemadok Nagymegyeri
Szervezete, a Pro Megere Polgári Társulás, az IQUS Polgári Társulás, a 23. Arany János
Cserkészcsapat.,SERMO POPULA szervezet
A Csemadok Nagymegyeri Szervezete 2019 februárjában tartotta a 2018-as évértékelő
évzáró tagsági gyűlését, amit összekapcsoltak Nagy Majoros Mónika kézműves munkáiból
összeállított kiállítással.
A szervezetnek 506 tagja volt, ami 15 taggal kevesebb, mint az előző évben. Munkáját
14 tagú vezetőség irányította, Mgr. Bittera Zsuzsanna elnök és PaedDr. Soóky Marián alelnök
vezetésével. A szervezet a 2019-es évben 26 rendezvénynek volt fő-, vagy társszervezője.
Ezek egy része hagyományos kulturális és társadalmi rendezvény volt, aminek több évtizede
fő szervezője a városban a Csemadok (március 15-i, október 6-i, november 2-i
megemlékezések, anyák napi rendezvény, Mikulás várás). A szervezet kiemelt rendezvénye
volt 2019-ben a szervezet megalakulásának 70. évfordulója alkalmából tartott - kiállítással és
emlékműsorral összekapcsolt megemlékezés -, az EX LIBRIS díjátadó gála, amelynek
házigazdája is volt a Csemadok. A gálán a szlovákiai magyarságért végzett áldozatos
munkájáért Ex Libris Díjjal tüntették ki Rostás Lászlót, a helyi Csemadok vezetőségi tagját,
más jeles személyiségekkel (Dráfi Mátyás, Duba Gyula, Bandor Éva) együtt. A kitüntetett
személy mindezt így értékelte:
„Nagyon meglepődtem, amikor Soóky Marián, az alapiskola igazgatója felhívott és
közölte velem, hogy részesülök ebben a díjban. Csak annyit tudtam kérdezni, hogy miért
éppen én?“14
A PRO MEGERE Polgári Társulás fő célként jelölte meg megalakulásakor a város
kulturális, gazdasági, valamint társadalmi fellendítésének támogatását, a magyar közösség
érdekeinek védelmét. Mikóczy Dénes vezetésével ennek szellemében szervezte meg munkáját
a 2019-es évben is. A Polgári Társulásnak 128 tagja volt. A 2019-ben szervezett legsikeres
rendezvényeik közé tartozott a MEGERART képzőművészeti szimpózium, illetve a
szeptemberi „Lecsófesztivál”.
Izsap városrészben az IOUS Polgári Társulás aktív szerepet vállalt a közösség
társadalmi és kulturális életében. A szervezet elnöke Ábrahám Margit, alelnöke Tamási Márta
és Nagy Krisztína volt. A szervezetnek 130 tagja volt. A szervezet 2019. január 26-án tartotta
évzáró gyűlését. Az év folyamán a városrészben 22 kulturális és társadalmi jellegű
rendezvényt szerveztek meg. Megszervezték a településen az anyák-napi kultúrműsort,
gyermeknapi kirándulást. A történelmi jellegű rendezvényeik közé tartoztak az 1848. március
15. hőseiről, a deportált izsapi lakosokról, az 1. és 2. világháború hősi halottairól való
megemlékezések. A kulturális, vallási programjaik közé tartozott a májusfa-állítás, a VI.
14
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Izsapi Folklór-nap, az Új kenyér ünnepe és a négy adventi gyertyagyújtást a község
közponjában. A szervezet az év folyamán három kirándulást szervezett tagjai részére
(Zalaszabar, Pécs, Horvátország, Gödöllő).
Az izsapi szervezet tagjai 2019-ben második alkalommal szervezték meg az Izsapi
Sütifesztivált. Sikeresen szerepeltek a régióban szervezett gasztronómiai fesztiválokon
(Lakszakállason, Nagymegyeren a Fakanálforgató főzőversenyen, a Nagymegyeri
Lecsófesztiválon). Ábrahám Margit, a szervezet elnöke a Nagymegyeri Hírmondóban a
szervezet munkájáról így nyilatkozott:
„Úgy gondolom, nem vagyok elfogult, amikor kimondom, nagyon sokszor, nagyon
keményen dolgoztunk. Félretettünk minden más elfoglaltságot - legyen az család, munkahely,
szórakozás, vagy pihenés.”15
A 23. Arany János Cserkészcsapat 16 taggal tevékenykedett, akiket négy őrsbe
soroltak be. Vezetőjük Csémi Szilárd parancsnok, helyettese pedig Pónya Krisztián volt. A
2019-as évben aktívan bekapcsolódtak a városunkban tartott emlékünnepségek
megszervezésébe. A felnőtt tagok segítették a Kuckó és Fészek polgári társaságokat. Sajnos a
szervezet az előző évhez hasonlóan nem küldött a munkájáról jelentést.
A SERMO POPULA szervezet Szervezet elnöke Lajtos Krisztián mérnök volt.A
szervezetnek hattagú vezetősége és 100 tagja volt,akik a Megyer Néptánc-együttes csoportjai
munkáját támogatta.A 2019-es évben 3 folklór estét szervezett és 10-10 tánctalkozót a
gyermek és felnőtt tánccsoportok számára
Az egészségügyi-szociális jellegű szervezetek közé tartozott a Vöröskereszt
Nagymegyeri Szervezete, az Egészségkárosultak Nagymegyeri Szervezete, a Nagymegyeri
Nyugdíjas Szervezet, Geri Csodalámpása Alapítvány.
A Szlovákiai Vöröskereszt Nagymegyeri Szervezetének élén Fülöp Piroska állt. A
szervezet hagyományos tevékenysége a véradás megszervezése volt. A szervezet által
biztosított véradáson a VMK-ban 120 személy vett részt, közülük 23 egyén első alkalommal.
A szervezet 2019-es évben jelentős aktivitást fejtett ki a szociális programja
megvalósítása érdekében. Ennek az aktivitásnak köszönhetően 48 rászoruló családot tudtak
támogatni. 1200 euró pénzösszeget gyűjtöttek össze Hír Sándor mozgásérült taguk új, modern
biciklijének megvásárlására. A szervezet 2019-es évi munkáját a 2020. február 1-jén tartott
évzáró gyűlésen a szervezet elnöke sikeresnek minősítette.
A Nagymegyeri Egészségkárosultak Helyi Szervezete a 2019-es évben 142 taggal
dolgozott. A szervezet elnöke Vozárik Julianna volt. Tevékenységük egyik meghatározó
területe volt az egészségkárosult emberekkel való foglalkozás. Minden kedden, csütörtökön és
vasárnap 16.00. és 20.00 óra között klub-foglalkozásokat tartottak. Havi rendszerességgel
társadalmi programokat (farsangi parti, nőnapi ünnepség, kiállítások, jóga, gyermeknap,
gulyásfőző-verseny, sportnapok, kirándulások) szerveztek tagjaik részére. Az egyik
legrangosabb rendezvényük a 2019-es évben a szervezet nemzetközi sportnapja volt 234
résztvevővel. Az év folyamán 26 szervezeti, illetve társadalmi-kulturális programot
15
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biztosítottak Nagymegyeren, illetve azon kívül. Tagjaik ott voltak a városi kulturálistörténelmi programokon is. A szervezet, mint a „Nemzetközi Kulturális és Egészségmegőrző
Egyesületek Szövetségének” tagja, szorosan együttműködik határon túli egyesületekkel
(Győr, Pápa, Ajka, Tata, Subotica).
A Nagymegyeri Nyugdíjasok Egyesületének elnöke Mgr. Varga László, vezetősége
pedig 11 tagú volt. A 2019-es évben 350 tagja volt szervezetnek, ami 30 taggal több, mint a
2018-as évben volt. Február hónapban tartotta a szervezet évzáró-tagsági gyűlését, 220 tag
jelenlétében. Vezetőségi tagjai közül a 2019-es évben két tagot: Lőrincz Juditot és Kosár
Margitot tüntette ki a Dunaszerdahelyi Járási Nyugdíjas Szerveze (III. fokozat). Nagymegyer
Város Önkormányzata 2019. decemberében PRO URBE díjat adományozott Varga
Frigyesnek, a szervezet tiszteletbeli elnökének.
A szervezet 2019-es évi rendezvényei közül kiemelhető a majális (217 résztvevő),
illetve a XXI. kulturális fesztivál, ahol 17 csoport és 8 szólista lépett fel a Dunaszerdahelyi
járásból valamint Győr – Sopron megyéből.
A 2019-es évben 2 kirándulást szerveztek (Bajmóc, illetve
Tápiógyörgye).
Biztosították tagjaik számára a részvétel lehetőségét a járási szervezet által szervezett
Balatonfüredi és Zalakarosi (36 tag) kirándulásokon. Ezen kívül 5 művelődési rendezvényt is
megszerveztek. A 2019-es évben harmadik alkalommal szervezték meg a tájház udvarán a
Hagyományos Nagymegyeri ételek bemutatóját, közel 250 érdeklődő jelenlétében, aminek
nagyon pozitív visszhangja volt.
Az egészségügyi-rehabilitációs program keretén belül biztosították 16 személy
rehabilitációs kezelését Szlovákia gyógyfürdőiben, tagjaik részére pedig találkozót szerveztek
az az OROS OPTIKA munkatársaival is.
A szervezet munkáját a 2019-es évben jelentősen segítette a város önkormányzatának
fenntartása alá tartozó nyugdíjas klub, Kovács Katalin vezetésével. A város nyugdíjas
lakosai, illetve a nyugdíjas szervezet tagjai szabadon látogatták a meghirdetett programokat és
tevékenységeket.
A klub segítségével élő kapcsolatot ápoltak a körzetünkben lévő - apácaszakállasi,
alistáli, ekecsi, füsi, gelléri, lakszakállasi, nyárasdi, szilasi - nyugdíjas szervezetekkel, akikkel
közös programokat is szerveztek. Részt vettek ezen szervezetek baráti találkozóin, illetve
a járási szervezet által szervezet zenés, szórakoztató találkozókon.
Erősítették együttműködésüket a helyi oktatási intézményekkel, társadalmi
szervezetekkel. Közülük talán leginkább a Nagymegyeri Egészségkárosultak és a Csemadok
Városi szervezetével sikerült megvalósítani ezt a törekvést. Az áprilisi hónapban baráti
kapcsolatot alakítottak ki a magyarországi Tápiógyörgye település nyugdíjas szervezetével, a
Vadvirág nyugdíjas klubbal. A hagyományos rendezvényeik közé tartozott a városi hivatallal
közösen szervezett és támogatott nőnapi megemlékezés, a nyugdíjasok köszöntése az idősek
napja alkalmából októberben, valamint a magányosok karácsonya.
A nyugdíjas klub keretén belül nyolc csoport működött a 2019-es évben: a Kéknefelejcs
népdalkör (15 tag), a Vidám nótázók csoportja, a Szivárvány tánccsoport, a veterán-sakkozók,
a memória tréning-csoport, a gyógytorna-csoport, a jóga csoport és az ügyes-kezek csoportja.
Az Együtt - Egymásért Polgári Társulás – az Izsapi nyugdíjas klub elnöke Szabó
Ferenc volt. Összejöveteleiket a helyi közösségi házban tartották. Az év folyamán több
rendezvénynek voltak fő-, illetve társszervezői. Ezek közé egyrészt társadalmi rendezvények
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(nőnap, koszorúzási ünnepség) tartoztak, tevékenységük másik csoportját pedig főként
környezetvédelmi rendezvények (facsemeték, virágpalánták kiültetése) alkották.
A testnevelés, sport, mozgás állt középpontjában a Csigák Turista-klub, a Tekergők
amatőr kerékpáros-klub, a Corvin Városi sakk-klub és részben a Nagymegyeri - Izsapi
Tűzoltószervezet tevékenységének is.
A Csigák turistaklub elnöke a 2019-es évben Ollé Alexander volt. A klubnak 98 tagja
volt, ami 28-al kevesebb, mint az előző évben, mivel az ifjúsági részleg vezető hiányában nem
működött. Tagjaik közül 82 tagjuk a felnőtt volt. A 2019-es évben is megszervezték a
hagyományos gyalog és biciklitúrikat (pl. Corvin Mátyás gyalogtúrát). A gyalogtúrákon 98
személy vett részt, a biciklitúrákon 30 személy. a bicilitúrákon.
A Tekergők amatőr városi kerékpáros-klub elnöke Mgr. Varga Albin, alelnöke
Dvorák Zoltán, pénztárosa Žáčik Ágota volt. Taglétszámuk 120 fő, akik közül Žáčik Ágota
elmondása szerint 40-50 aktív taguk volt a 2019-es évben is.
A 2019-es évben, az előző évekhez hasonlóan többnapos kerekpártúrákat szerveztek.
Ezek közül kiemelkedett a 315 km hosszú, Passaui-túra. Megszervezték a Nagymegyeri Szent
István Napok keretén belül a teljesítménytúrát, de jótékonysági akciókon (városi
szemétszedés) és különböző versenyeken is részt vettek. Žáčik Ágota szerint: „a fő cél
számunkra, hogy megszerettessük az emberekkel a sportolást, valamint szeretnénk
rávilágítani annak fontosságára.”16
Az év végén „Látni és láthatóvá lenni” figyelemfelkeltő tevékenységet valósítottak meg
az állami rendőrséggel karöltve. Lámpákat osztottak a bicikliseknek, akik nem voltak
kivilágítva.
A Corvin Városi Sakk Klub elnöke Mgr. Végh Vince tanár, aki 2018 szeptemberében
vette át a klub vezetését Cséfalvay Istvántól. A klubnak 21 aktív tagja van, akik között az
összes korosztály fellelhető a gyerekektől a nyugdíjasokig. Az elnök szerint a
legtehetségesebb tagjaik közé tartozik „a 2011-ben született Boros Dávid és Sárközi
Szabolcs”17. E mellett az elnök a Nagymegyeri Hírmondó szerkesztőjének elmondta:”A klub
egyik fő célja, hogy idővel saját erőből feljussanak a 3. ligába.”18
Városunk egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező társadalmi szervezete az
Önkéntes Nagymegyeri és Izsapi Tűzoltószervezet, amelyek az előző évekhez hasonlóan a
munkájukról nem küldtek jelentést.
A társadalmi szervezetek negyedik csoportját az ún. érdekvédelmi szervezetek alkották.
Ezek közé tartozott a Nagymegyeri Horgász Szervezet, a Szlovákiai Kertészkedők
Nagymegyeri Szervezete, a Nagymegyeri Őzbak Szövetség, a Nagymegyeri Aranyfácán
Vadászszervezet, a Zöldebb Megyerért Polgári Társulás.
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A Nagymegyeri Horgászok Szervezetének elnöke id. Berecz György volt, 2019-es évi
munkájukról nem küldtek információt.
A Szlovákiai Kertészkedők Nagymegyeri Szervezetének a 2019-es évben 140 tagja
volt, ami 3 személlyel több, mint az előző évben. A szervezetet Belucz János mérnök
irányίtotta. A szervezet ebben az évben is megszervezte hagyományos rendezvényeit: a
Corvin napok keretén belül a körzeti borkiállítást, a szeptemberi gyümölcs- és
terménykiállítást, évzáró tagsági gyűlést és egy kirándulást Budapestre. Ez mellett a szervezet
a kábel TV segítségével állandó szakmai tanácsadást biztosított a város lakosai részére.
Nagymegyeren a 2019-es évben két vadászszervezet működött. A Nagymegyeri Őzbak
Vadászszervezet elnöke László Ferenc volt, a Nagymegyeri Arany-fácán Vadászszervezet
elnöke pedig Baranyai László volt, munkájukról nem küldtek jelentést.
A Zöldebb Megyerért Polgári Társulás 2017-ben alakult. Vezetője Daňo Adrián.
Folyamatos kapcsolatban voltak a Nagymegyeri Városi Hivatal környezetvédelmi osztályával
és aktív szerepet vállaltak a város területén megvalósított faültetéseknél, környezet
rendezésnél.

XI. TESTNEVELÉS ÉS SPORTÉLET
1.
Futball – Nagymegyer
A 2019-es évben a klubnál az előző évhez hasonlóan vezetőváltás történt le. A
Nagymegyeri Labdarúgóklub új elnöke Pongrácz Dezső után, Csémi István lett. A felnőtt
csapat a nyugat-szlovákiai V. liga déli csoportjában szerepelt és a 10. helyen végzett a
2018/2019-es szezonban, amelynél a 2018-as év végén edzőváltás történt. Buka Pált Havas
Máté váltotta a kispadon.
A jellemzett időszakban a klub keretén belül több ifjúsági csapat dolgozott. Ezek közé
tartozott az U7-es csapat, amely túlnyomórészt óvodásokból állt, az U9-es csapat már
versenyszerűen szerepelt, a 9-11 éves gyermekcsapat pedig kerületi negyedik helyezést ért el
László Róbert vezetésével. Az U13-as, fiatalabb diákcsapat megnyerte a bajnokságot a 3.
ligában Birta Gábor vezetésével. Az U15-ös csapat - ahol az edző személyével léptek fel
problémák - szerényebb eredményt ért el, a 12. helyen végzett. Az ifjúsági csapat a negyedik
ligában az 5. helyen végzett.
2.
Futball klub – Izsap
A klubelnök a 2019-es évben Kosár István volt. A felnőtt csapat bent maradt a
legfelsőbb járási bajnokságban. Munkájukról ők sem küldtek jelentést.
3.
Küzdősport – Fighter Bulls
A 2014-ben megalakított klub elnöke Mgr. Balázs Péter volt. 2019-ben az edzéseiket
25-30 személy látogatta. Az edzéséket Leiszner Csaba és Balázs Péter vezette. A versenyeken
átlagban 6-8 gyermek és 5 felnőtt vett részt.
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2019 augusztusában a Győrött megrendezett WAKO Kick-boksz utánpótlás Európabajnokságon a szlovák válogatott színeit és egyben a nagymegyeri klubot is képviselte Molnár
András és Tóth Dénes. A rendezvényen 39 ország versenyzői vettek részt. 2019. októberében
a Cseh Openen, majd a magyarországi Sopronban szervezett gálán szerepeltek sikeresen
a klub tagjai.
4.
Birkózás
Raisz Attila edző szakmai munkájának köszönhetően a Nagymegyeriek körében a 2019es évben is elismert sporttevékenység volt a birkózás. A sportág jelenleg legismertebb
képviselője városunkban a dunaszerdahelyi sportgimnáziumot látogató Molnár Zsuzsa, akinek
eredményeit 2018-ban megismerhette egész Szlovákia, sőt Európa, miután a nagymegyeri
birkózó Skopjéban a kadét Európa-bajnokságon a 69 kg-os súlycsoportban Európa-bajnok
lett.
5.
Súlyemelés
A szakosztály Buzgó Lajos vezetésével működött. A nagymegyeri veterán súlyemelő
klub 2019-ben a Szent István Napok keretén belül szervezett nemzetközi tornán ünnepelte
megalakulása 20. évfordulóját, amelyen szlovák, cseh, osztrák és magyarországi súlyemelők
is részt vettek. A csapat a 2019-es évben a cseh ligában szerepelt, mivel sem Szlovákiában,
sem Magyarországon nem rendeznek veterán csapatbajnokságot. Meghatározó tagjai a
jellemzett időszakban: Juhász László, Megály János, Dingha Roland, Mezei Tibor, Lénárt
Rudolf és Németh Vince volt.19
6.
Íjászat
A 2019-es évben egy íjászegyesület működött Nagymegyeren, a Nagy Gábor által
létrehozott Corvin Archery Club. A klub további tagjai Komjáthy Evelin, Szabó Orsolya, és
Štefanik Gábor voltak.
7.
Futás
A 2019-es évben alapította meg Vörös Róbert a Nagymegyeri Futóklubot, amelynek 12
tagja volt. Hitvallása, hogy „a futás összehozza az embereket”. Az év folyamán a
legrangosabb rendezvényük a „XI. Óévbúcsúztató Örömfutás” volt, mely 2019. december 30án az önkormányzattal közös szervezésben a Thermál fürdő sétányán valósult meg. A
rendezvényen 290 futó, ebből 22 gyermek és 268 felnőtt vett részt.
XII. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK
► Április 14-én leplezték le a Szerb temetőnél azt az emlékfalat, ami öt nyelven
emlékeztet a haditemetőben eltemetett szerb, montenegrói, orosz, olasz hadifoglyokra.
Az eseményen részt vett Holényi Gergő polgármester mellett a szlovák, valamint a
montenegrói védelmi minisztérium államtitkára Ondrejcsák Róbert, illetve Slobodan
Filipović, továbbá a fegyveres erők, az államigazgatás, valamint hét állam
nagykövetségének magasrangú képviselői.
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►Május hónapban Dobruška város polgármestere hivatalos látogatáson Nagymegyeren
járt.
►2019 nyarán Holényi Gergő polgármester meglátogatta Tápiógyörgye, Ábrahámhegy,
Bácsalmás és a Montenegró területén lévő Mojkovac településeseket. Bácsalmáson
aláírta a 25 éves testvértelepülési kapcsolat megújított változatát.
►Szeptemberben meglátogatta Nagymegyert a Szerb Köztársaság külügyminisztere,
aki megkoszorúzta a hadifogoly temetőnél lévő emlékfalat.
►2019.október 29-én új lelkésze lett Nagymegyer és Izsap református gyülekezetének,
Szuhay György személyében.

XIII. FORRÁSOK
➢ A Nagymegyeri Önkormányzat jegyzőkönyvei és határozatai a 2019-es évben
➢ A Nagymegyeri Városi Hivatal lakosság nyilvántartásával foglalkozó részleg
kimutatása a lakosság összetételéről, változásairól 2019-ben
➢ Nagymegyeri Hírmondó 1-9 száma 2019-ben
➢ Nagymegyeri Hírmondó 1-2 száma 2020-ban
➢ A városi hivatal által kikért kérdőívek alapján
1. Gazdasági szervezetek
Edscha Veľký Meder s.r.o
EUROMILK a.s.
Dan-Slovakia Agrar a.s.
ORCHIDEA s.r.o.
WEBASTO CABRIO
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
2. Állami közigazgatási szervek
Városi Lakáskezelő Vállalat
Munka, szociális és családügyi hivatal Nagymegyer
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi-Ižop
Obvodné oddelenie PZ Veľký Meder
3. Oktatási intézmények
Bartók Béla téri Óvoda
Vasút utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda
Szent Teréz Katolikus Óvoda
Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Ján Amos Komenský Alapiskola
Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia
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Janiga József Művészeti Alapiskola
Nagymegyeri Ifjúsági Központ
Nagymegyeri Szabadidőközpont
4. Egyházak
Nagymegyeri Református Egyház
Római Katolikus Egyház
5. Társadalmi szervezetek
A Szlovákiai Egészségkárosultak szervezete
A Csemadok Nagymegyeri Szervezete
A Pro Megere Polgári Társulás
Csigák Társadalmi Szervezet
Vöröskereszt Nagymegyeri Szervezete
A Nagymegyeri Nyugdíjas Szervezet és Klub
A Kiskertészek Nagymegyeri Szervezet
Sermo Popula
6. Kulturális intézmények
Corvin Mátyás Városi Művelődési Központ
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