NAGYMEGYER - 2020
I.

A LAKOSSÁG SZÁMA ÉS VÁLTOZÁSA

Nagymegyer lakosainak száma 2020. december 31-én 8388 volt, ami a város lakosságának
az előző évhez viszonyítva további 43 fős csökkenését jelentette. A 2020-as évben 75 gyermek
született, ebből 35 fiú és 40 leány. Az újszülöttek névsora 2020-ban1:
Štefan Ádám, Luca Bajnoková, Zoé Banda, Armando Martin Banda, Lara Lucia Bartalosová,
Botond Beke, Leonie Beluczová, Hunor Beregszászi, Zoé Bertalan, Lara Bugár, Robert Csémi,
Zoltán Cserepes, Mia Csiffári, Dorota Csontosová, Dominik Darnay, Szabolcs Marcell Décsi,
Levente Dioszeghy, Jázmin Dioszegiová, Teó Dorozlai, Adam Ďuriš. András Écsi, Lilien
Fatonaová, Bella Gerhátová, Bálint Bence Görözdös, Anna Háziová, Levente Zsolt Herdics,
András Jankó, Anna Kaprinay, Zahid Ismail Khan, Erik Kollár, Ádám Kosár, Vivien Kovácsová,
Nimród Kristóf, Olívia Lakatosová, Zoé Laskovič, Maja Napsugár László, Mira Olívia László,
Erik László, Tiána Leisztner, Alexandra Lelkes, Tiana Lukovics, Noel Mátyás, Natasha Mériová,
Alíz Mészáros, Kristóf Mészáros, Anna Nagy, Máté Dániel Nagy, Karolina Nagy, Emma Nagy,
Balázs Nagy, Flóra Nagyová, Noel Németh, Balázs Ódor, Hanna Onódi, Róza Orsovics, Dániel
Otil, Panka Pataky, Lili Paxián, Noel Póda, Bertín Polák, Sebastian Polgár, Štefan Rákóczi,
Cynthia Sárköziová, Zsófia Panna Sípos, Olivér Soós, Viktória Szabóová, Bella Szép, Nolen
Tarcsi, Kristián Tóth, Patrik Uharček, Natália Vajda, Anna Varga, Attila Varga, Lara Nadine
Vass, Dániel Zakál.
A jellemzett időszakban 101 személy halt meg. Az elhalálozási számot részben
befolyásolta a világméretű Covid-19 járvány is. Sajnos az örökre eltávoztak között van:
Ernest Ábrahám, Juraj Antal-Bíró, Ladislav Bajcsi, Karol Baniari, Imrich Baráth, Pavel Barna,
Margita Bartalová, Irena Beluczová, Jozef Blšťák, Ing.Karol Bohus, Katarína Borosová, Mária
Bugárová, Alžbeta Bugárová, František Bukor, Irena Cucorová, Jozef Cseh, Tamás Cseh,
Ladislav Csere, Ladislav Csicsai, Fridrich Csölle, Eva Dohoráková, Edita Dóková, Ádám Fišer,
Gejza Fitos, Róbert Fitos, Zuzana Földesová, Helena Futová, Matej Gajda, Mária
Gašparíková, Helena Gubisová, Jozef Hencz, Eva Hodosyová, Alexander Holczer, Helena
Hölczlová, Mária Ikerová, František Kiss, Alžbeta Kórósiová, Július Kosár, Alžbeta Kosárová,
Irena Košárová, Július Kovács, Imrich Kozma, Irena Kršáková, Jozef Kun, Štefan Ládi, Ladislav
Ládi, Anna Lakatosová, Viola Laposová, Alexander Lenče, Štefan Lörincz, Zoltán Matlák, Anna
Mencelová, Alena Mészárosová, Alžbeta Mészárosová, Alžbeta Miklášová, Vojtech Mikolai,
Rozália Molnárová, Kristína Moraveczová, Alojz Morva, Matej Nádoš, Juraj Nagy, Alexander
Nagy, Janka Nagyová, Mária Nagyová, Štefan Németh, Vojtech Németh, Pavol Orviský, Štefan
Pavelek, Karol Perina, Elena Petrásová, Valéria Petriková, Irena Puzsérová, Alexander Rácz,
Terézia Ráczová, Daniel Sárközi, Katarína Sárköziová, Mária Serfőzőová, Eleonóra Slézová,
Jozef Sobek, Vojtech Sóki, Mgr. Kristína Soósová, Judita Suchová, Eugen Szabo, Alexander
Szabó, Tibor Szabó, Július Szalay, Irena Szoboszlaiová, Etela Sztredová, Koloman Tomčányi,
Ing Vladimír Trubač, Tibor Vadovics, František Vajda, František Varga, Ladislav Varga,
Melinda Vargová, Alžbeta Vargová, Zuzana Vargová, Mária Vidová, Božena Viktorínová,
Štefan Vörös, Alžbeta Zsibritová.
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A 2020-as évben a városba 122 személy költözött be és 139 személy költözött el
Nagymegyerről. Összességében elmondható, hogy városunkban a 2020-as évben is tovább tartott
a negatív demográfiai folyamat.

II.

ÖNKORMÁNYZAT

A 2020-as évben az önkormányzat 12 alkalommal ülésezett.
Az első ülésre 2020. január 29-én került sor. Az ülésen a tervezett 14 napirendi pontból
különböző okoknál fogva összesen 8 lekerült a napirendről. Ilyen volt a főellenőri jelentés –
ugyanis Nagy Albert főellenőr betegség miatt nem tudott megjelenni az eseményen. Ugyanerre
a sorsra jutott a legégetőbb, a város költségvetéséről szóló programpont is. Ezt azzal indokolták
a képviselők, hogy továbbra sem érzik úgy, hogy elegendő tájékoztatást kaptak volna az ügy
fontosságához mérten. Az ülés meghatározó eseménye, hogy a polgármester és képviselők között
kialakult heves vita közben a polgármester nem adott szót Pongrácz képviselőnek, ezért a testület
döntése értelmében megvonták tőle az ülés vezetésének jogát. A gyűlést ezt követően Lapos
Ildikó alpolgármester vezette. A heves vita után az első önkormányzati ülésen csak két határozat
született. Az egyik értelmében a testület jóváhagyott a Vasút utcai óvoda fűtésrendszerének
felújítására közel 29.347,00 eurós összeget, illetve megbízta a város főellenőrét az izsapi
kanalizáció kiépítéséhez kapcsolódó költségek leellenőrzésével.
A 2. testületi ülést 2020. március 4-én tartotta az önkormányzat, amelyen 11 képviselő
vett részt. Az ülés fő napirendi pontját, a város 2020-as évi költségvetési javaslatának elfogadása
jelentette. A költségvetési javaslatot a képviselői módosító javaslatokkal együtt fogadta el a
testület. A testület megtárgyalta és jóváhagyta a város gazdasági szervezeteinek beszámolóit,
főellenőri jelentéseket, illetve a városi rendőrség jelentését. A Városi Hírmondóban a lap
szerkesztője is beszámolt az ülés programjáról.
„A polgármester továbbá tájékoztatást adott a város kezdeményezéséről, amely az ipari
park kérdésének végleges megoldására irányul. Az ipari park létesítése hosszú évek óta húzódik.
A polgármester és a képviselők szerint is a problémának kiemelt figyelmet kell szentelni. Nem
szabad a dolgot elsietni, de feleslegesen visszatartani sem. A polgármester tájékoztatta a
képviselő-testületet az egészségügyi központ röntgengépének lehetséges működtetőjével folyó
tárgyalásokról is. Gútay László, a városi művelődési központ igazgatója ismertette az intézmény
kulturális és közösségi rendezvényeinek 2020-as tervét. Az ülés végén a képviselőtestület vagyoni
és pénzügyi műveleteket, továbbá a városi költségvetésből nyújtandó kulturális és közösségi
támogatásokat hagyott jóvá.”2
A 3. testületi ülést 2020. április 16-ára hívta össze Holényi Gergő polgármester. Ebben az
időszakban már érvénybe lépett a Covid-19 járvány miatt 2020. március 11-től kihirdetett
rendkívüli állapot, aminek értelmében betiltottak minden tömegrendezvény, így az ülésen sem
vehettek részt a város lakói. A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a városi hivatal
intézkedéseiről a kialakult rendkívüli állapot kapcsán. Az ülésen 10 képviselő vett részt.
A testület 3. ülésének egyik fő napirendi pontja a március 4-i ülésen elfogadott határozatok
polgármesteri vétójának megtörése volt. A városi képviselőtestület a községi önkormányzatokról
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szóló 369/1990 sz. törvény 13. cikkelyének 8 a. bekezdése alapján megerősítette a 2020. március
3-i ülésen jóváhagyott 2/2020-8 b sz. határozatát és elfogadta a 2020-as városi költségvetést a
2020-as programozott költségvetéssel és a képviselői módosításokkal együtt.
A városi képviselőtestület ugyancsak megerősítette a márciusi ülésen elfogadott 2/202010/a sz. határozatot a 2020-as évi költségvetésből nyújtandó dotációkról. Utolsóként a
képviselőtestület megerősítette a márciusi ülésen elfogadott 2/2020-19/a sz. határozatot. A
további pontban a képviselők jóváhagyták a városi ingatlan bérbeadását az RTG rendelő céljára
a nagyudvarnoki Medium cégnek.
A testület jóváhagyott 200 ezer euró pénzsegélyt a városi termálfürdőnek és 130 ezer eurót
a TSM városi cégnek. A pénzügyi bizottság új tagjaiként jóváhagyták Mgr. Varga Albint és Ing.
Balázs Péter képviselőket. Tudomásul vette, hogy Sobeková Darina képviselő asszony lemondott
a pénzügyi és vagyonjogi bizottság elnöki tisztségéről, és jóváhagyta Varga Albin képviselő
kinevezését a bizottság elnöki tisztségébe. A Thermál Kft. ellenőrző bizottságának új tagjai:
Barczi Dániel és Balázs Péter képviselők lettek. Ugyancsak jóváhagyták, hogy a városi
képviselőtestület üléseinek összehívására megbízatást kap Ing. Pongrácz Kálmán képviselő is.
A 4. ülését 2020. május 20-án tartotta a nagymegyeri önkormányzat. Ennek megnyitójában
a város polgármestere tájékoztatta a képviselőtestületet, illetve a város lakosságát a Covid-19
járvány hatásáról a településen. A polgármester szavai szerint a város lakossága
felelősségteljesen viselkedett, betartotta az országos szervek által kihirdetett rendeleteket, ennek
eredményeként a településen 2020. június 1-jétől megnyitják a városban az óvodákat és az
alapiskolákat.
Az ülés bevezetőjében ugyanakkor negatív hangnemben értékelte a személye ellen
irányuló véleményeket az MKP képviselői, illetve Tarcsi Imre polgár részéről, aki aláírásokat
gyűjtött a leváltását célzó helyi népszavazás kiírása érdekében. Ennek hatására a képviselők
kivonultak a teremből, majd a kényszerszünet után megvonták az ülés vezetésének jogát a
polgármestertől, az ülést ezt követőleg Lapos Ildikó alpolgármester vezette. Az ülés fő napirendi
pontjai közé tartozott: az előző ülésen megvétózott határozatok megerősítése, szabad javaslatok,
vita. Az elfogadott határozatok között szerepelt: a Thermál Kft. részére folyósított 200 000 eurós
kölcsön jóváhagyása, amit 2020. november végéig kell visszatéríteni a gazdasági vállalatnak,
a módosított pályázati program jóváhagyása az energetikai szolgáltatásokra. A városi
vállalatokokat érintő határozatoknál a képviselőtestület nem hagyta jóvá a lakásgazdasági vállat
élére PhDr. Bognár Imre, illetve a TSM Kft. élére JUDr. Nyílfa Péter ügyvezetők kinevezését,
illetve Paxián Károly mérnök visszahívását a TSM Kft. ügyvezetői tisztségéből.
Az 5. ülését 2020. május 27-én tartotta a városi képviselőtestület, amin 9 képviselő vett
részt. Az ülés fő pontjai között szerepelt a határozatok ellenőrzése, polgármesteri jelentés, a
Thermál Kft. válságműködéséről szóló jelentés. Az ülés további pontjai voltak a képviselői
interpellációk, a városi rendőrség parancsnokának jelentése a 2019-es évi tevékenységről,
vagyonjogi kérdések és a vita.
Az ülés lefolyásáról a Nagymegyeri Hírmondó szerkesztője is beszámolt: „A tanácskozást
Holényi Gergő polgármester nyitotta meg. Utána a testület jóváhagyta a tárgyalási napirendet.
A határozatok teljesítését Mgr. Nagy Albert városi főellenőr ellenőrizte. Részletesen foglalkozott
a városi képviselőtestület által kitűzött rendkívüli ellenőrzés eredményével, amely az Izsap
városrészben kivitelezett csatornázás törvényes kereteinek betartására irányult. A Nagymegyeri
Városi Rendőrség parancsnokának jelentését a városi rendőrség munkájáról Kovács Krisztián
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parancsnokhelyettes ismertette. A vagyonjogi műveletek keretében a képviselőtestület jóváhagyta
az ipari park telkeinek értékesítési szándékát. A képviselők kifogásolták és sokallták a
koronavírus járvány alatti 70 ezer eurós kiadásokat.”3
2020. június 19-én tartotta az önkormányzat 6. ülését, amelynek egyetlen napirendi pontja
volt a TSM városi vállalat részére biztosított kölcsön, illetve az ügyvezető személye.
A Nagymegyeri Városi Képviselőtestület június 19-i ülésén kompromisszumos megoldást
fogadtak el a képviselők. A soron kívüli tanácskozásnak csak egyetlen napirendi pontja volt,
mégpedig a 400 ezer eurós hitel felvétele az UniCredit Banktól, azzal a kikötéssel, hogy az
összeget a városi önkormányzat számlájáról kizárólag a városi műszaki szolgáltató vállalat
(TSM) számlájára lehet átutalni. Ezen kívül előterjesztésre került a városi műszaki szolgáltató
üzemnek nyújtandó 200 ezer euró visszatérítendő pénzsegélyről szóló határozati javaslat is. A
pénzsegély a társaság tevékenységével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek, valamint az
Ekodvor projekt 2020. november végéig esedékes önrészének fedezetét szolgálta volna.
Ing. Néveri Sándor képviselő azonban a határozathoz módosító javaslatot nyújtott be. Erre
a képviselőtestület levette az eredeti határozati javaslatot a napirendről és megszavazta, hogy a
Néveri képviselő által benyújtott határozatot tárgyalják meg és hagyják jóvá. A Néveri-féle
javaslatban a hitelfelvétel jóváhagyásának feltétele az volt, hogy rendeződjön a városi műszaki
szolgáltató üzemben kialakult törvényellenes állapot, mégpedig Ing. Paxián Károly leváltott
üzemigazgató visszahelyezésével az eredeti ügyvezetői pozíciójába. A volt ügyvezetőt, egy
hónappal azelőtt szerinte törvényellenesen Holényi Gergő polgármester váltotta le. Helyébe
Michnya Róbertet nevezte ki, a cég igazgatótanács elnökéül pedig JUDr. Peter Nyílfát nevezte
ki. Továbbá a polgármester két városi hivatali dolgozót is áthelyezett a vállalatba. Ezekkel a
személycserékkel azonban a városi képviselőtestület nem értett egyet, s ez okból nem támogatta
az akkor előterjesztett hitelkérelmet sem (május 27-i ülés).
Az önkormányzat 7. ülése 2020. június 24-én volt. Programpontjai között szerepelt a
határozatok ellenőrzése, polgármesteri jelentés, képviselői interpelláció, főellenőri jelentés, a
városi vállalatok vezetőinek jelentése, vagyonjogi kérdések, szabad javaslatok, vita. Az ülés
lefolyásáról beszámolt a Nagymegyeri Hírmondó szerkesztője:
„A Nagymegyeri Városi Képviselőtestület június 24-i ülése a hagyományos napirendi
pontokkal kezdődött, mint a korábbi határozatok teljesítésének ellenőrzése, a polgármester
beszámolója az önkormányzati szervek munkájáról, valamint a képviselői interpellációk. A
polgármester jelentésében örömmel nyugtázta, hogy ismét közlekedik a Nagymegyer–Győr
autóbuszjárat. Az interpellációk keretében több képviselői megjegyzés hangzott el, köztük a
röntgengép körüli szüntelen probléma. Továbbá a képviselők meghallgatták a városi cégek
munkáját értékelő jelentéseket. A következő napirendi pontokban a vagyonjogi ügyekkel és egyéb
ügyekkel foglalkoztak”4 Ezek közé tartozott a polgármester féléves jutalma, az e körüli vita
hevében a polgármester megvonta szót az egyik képviselőtől, ezért a képviselők megvonták tőle
az ülés vezetésének jogát, amit a továbbiakban Lapos Ildikó alpolgármester vezetett.
A 8. önkormányzati ülést 2020. szeptember 4-én tartotta a testület, amelyen 10 képviselő
jelent meg. Napirendjén a testület 2. félévi ülésterve, vagyonjogi kérdések, szabad javaslatok,
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vita szerepeltek. Az elfogadott határozatok között vagyonjogi kérdések, illetve a 2020-as évi
költségvetésre vonatkozó határozatok szerepeltek.
A 9. önkormányzati ülés 2020. szeptember 23-án volt, amelyen 10 képviselő vett részt,
számuk az ülés végén hatra csökkent, ezért az ülést bezárta a polgármester. Az ülésen a testület
megtárgyalta az előző ülés határozatainak teljesítését, a 2019-es évi időszak krónikájának
tartalmát, vagyonjogi kérdéseket. Az ülés programpontjai között szerepelt a képviselői
interpellációk, szabad javaslatok. Az ülés kiemelt napirendi pontja volt a 2019-es évi
zárszámadás megtárgyalása, amit a testület észrevételekkel együtt jóváhagyott.
A zárszámadás kapcsán a város főellenőre kiemelte: „Nagyobb figyelmet kellene szentelnie
a városnak arra, hogy teljesítse a költségvetésben előirányzott saját és pótlólagos bevételeit,
egyszersmind a kiadások fegyelmezettebb kezelését javasolja. Elrendelte a város vagyonának
leltározását, mivel azáltal módosulhat a vagyon valós mértéke, emellett javasolta, hogy a
városvezetés a független könyvvizsgálat során javasolt 14 észrevétel szerint járjon el.”5
Nagy Albert főellenőr az ülésen bejelentette, hogy: ”Büntetőfeljelentést tett közfeladatot
ellátó személy feladatainak mulasztása, hatalommal való visszaélés és hatósági eljárás
akadályozása ügyében a polgármester ellen”.6
A 10. önkormányzati ülés 2020. október 21-én volt. Az ülésen 8 képviselő vett részt,
amelynek naprendi pontjai között volt: a városi iskolák igazgatóinak beszámolója, a városi
krónika anyagának megtárgyalása a 2019-es évi eseményekről, a főellenőr jelentése, képviselők
interpellációja, szabad javaslatok, vagyonjogi kérdések, vita. Az elfogadott határozatok többsége
gazdasági jellegű határozat volt. E mellett a testület tudomásul vette a városi iskolák vezetőinek
jelentését, jóváhagyta a 2019-es évi krónika szövegét, tudomásul vette a város főellenőrének
jelentését, megválasztotta Sörös Angélát a városi újság szerkesztő-helyettesének és jóváhagyta a
szerkesztőbizottság tagjának: Soóky Mariánt, Estergájoš Máriát, Lajtos Beke Kittit.
A 11. önkormányzati ülés 2020. november 18-án kezdődött, majd miután félbeszakadt
(képviselők egyrésze elhagyta a termet), 2020. november 20-án folytatódott.
Napirendi pontjai között volt a Pro Urbe díj odaítélése a 2020-as évben, képviselői
interpellációk, a 2021-es évi költségvetés munkaterve, vagyonjogi kérdések, szabad javaslatok,
vita. Az ülés lefolyásáról a Paraméter szerkesztője 2020. november 19-én ezt írta:
„A képviselőtestület szerdai ülése – már lényegében hagyományosan – azzal indult, hogy
a képviselők átgereblyézték a beterjesztett napirendet, a lista végére küldték a polgármesteri
beszámolót, amit végül nem hallgattak meg, hanem előtte felálltak, és távoztak az ülésről,
tiltakozva a polgármester döntései ellen. Az egyik ilyen döntés ismét egy városi cégnél, ezúttal a
termálfürdőnél történt ügyvezetői kinevezést érintette.
Balázs és Holényi vitájából kiderült, hogy a Thermál Kft. felügyelőbizottságát alkotó városi
képviselők szerettek volna részt venni azon a háromoldalú egyeztetésen, melyen Holényi az
említett Orešanskýval (kinevezett új ügyvezető) és a jelenlegi ügyvezetővel, Križannal beszélte
meg a kinevezés részleteit, de nem engedték be őket. A polgármester a kinevezést azzal indokolta,
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hogy Orešanský pénzügyi szektorbeli, illetve nagyobb vállalatoknál folytatott tevékenységével,
illetve kormányzati kapcsolataival segítheti a fürdő működését.”7
Az ülésen elfogadott határozatok közé tartozott: a 2020-as évi Pro Urbe díj odaítélése
Vozárik Júliának, a Nagymegyeri Egészségkárosultak Szervezete elnökének, a Nagymegyeri
Hírmondó kiadásának felfüggesztése, a Termál Kft. évi jelentésének jóváhagyása és vagyonjogi
kérdések jóváhagyása.
Az önkormányzat 12. ülését 2020. december 16-án tartotta a városi képviselőtestület. Az
ülés első pontja keretén belül, ünnepélyes keretek között átadták Vozárik Júliának a 2020-as évi
Pro Urbe díjat.
Az ülés további napirendi pontjai közé tartozott: a 2020-as első félévi gazdálkodás
kiértékelése, a 2021-es évi költségvetési javaslat, ÁÉR az óvodás és általános iskolai tanulók
étkezési költségeinek hozzájárulásáról a 2021-es évben, képviselői interpellációk, vita. Ez az ülés
sem volt mentes a korábbi üléseket jellemző személyeskedéstől és a heves vitáktól, főleg a 2021es városi költségvetés kapcsán, amit a képviselők az eredeti tervjavaslat kapcsán jelentős
mértékben módosítottak. Ennek kapcsán a Paraméter szerkesztője az alábbi észrevételt tette:
„Az eredeti, kiegyensúlyozott költségvetés 10,25 millió eurót tett ki, míg a módosított már
csupán 7,97 milliót. A képviselők által beterjesztett módosítások közül ezt a csökkenést a
legnagyobb mértékben a nagymegyeri rendelőintézetet érintő modernizációra, illetve az izsapi
kanalizációra előirányzott EU-s vagy állami tételek lenullázása befolyásolta.”
„Az eredeti tervezethez képest a folyó bevételeken nem változtattak, ennek mértékét 7,6
millió euróra tervezte a hivatal. A folyó kiadásokat viszont 5,35 millióról 354 ezer euróval, közel
5 millióra csökkentették a pénzügyi bizottság javaslata alapján. A pénzügyi műveletek terén
mintegy 775 ezer eurós csökkentést hajtottak végre, a tartalékalapból történő merítés (375 ezer
euró), illetve az egyik városi cégnek nyújtandó anyagi segítség (400 ezer euró) került ki a
költségvetésből. Összességében 2 280 823 euróval alacsonyabb a képviselők által jóváhagyott
városi költségvetés.”8

III. VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZMÉNYEK
A 2020-as évben a városi hivatal a városi honlapon feltüntetett adatok szerint az alábbi
összetételben működött:9
1. Polgármesteri Hivatal
Iktató: Moravecz Melinda
Személyi asszisztens szervezési és személyzeti kérdésekben, ugyanakkor a polgári védelem
ügyintézője: Mgr. Keszegh Kamil
Közbeszerzési asszisztens fejlesztési stratégiákhoz és strukturális alapokhoz: Ing. Cződör Denisa
Rendszergazda: Szajkó Péter
2. Közigazgatási, szociális és iskolaügyi szakosztály

Paramáter,2020,november
Paraméter,2020.december
9
Nagymegyer város honlapja
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Osztályvezető és szociális referens: Jankó László mérnök
Lakosságnyilvántartási referens: Kovács Margit
Közigazgatási és lakásügyi referens: Papp Ivett
Iskolaügyi referens: Bzdúchová Liana

--

3. Költségvetési és pénzügyi szakosztály
Osztályvezető: Mgr. Fabulyová Gabriela
Pénztár: Győri Barbara
A háztartási hulladék és az apró építkezési törmelék helyi illetéke: Kissová Judita
Egyéb helyi adók és illetékek: Csémi Ildikó
Idegenforgalmi adó: Fehér Judit
Bérszámfejtő: Santúrová Mária
Személyügyi referens: Lapos Petra
4. Pénzügyi alosztály
Alosztályvezető: Borsányiová Zuzana
Számviteli referens: Mgr. Nagy Erzsébet, Mikolai Márta
Költségvetési és pénzügyi referens: Roszinszká Erika
Vagyonkezelő: Mgr. Zsemlye Réka
5. Építészeti, városfejlesztési és környezetvédelmi szakosztály
Szakosztályvezető, egyúttal a környezetvédelmi szakosztály referense: Ing. Pivoda Kristína
Építészeti szakosztály referensei: Ing. Udvarošová Kitti, Czine Ingrid
6. Támogató tevékenységek szakosztálya
Szakosztályvezető: Ing. Barta Ivona
7. Építészeti hivatal
Az építészeti hivatal referensei: Ing. Vida Szilveszter, Bc. Zuzana Bobkovičová
8. Anyakönyvi hivatal
vezetője: Mgr. Balogh Zsuzsanna
9. Gondozói szolgálat
referensek: Mgr. Fekete Edit, Fekete Annamária
10. Szociális terepmunka
referensek: Mgr. Virágh Mária, Žaneta Horváthová
11. Városi rendőrség
parancsnok: PhDr. Egrecký Alexander
A városi hivatal osztályainak többségét irányító hivatalvezető Vajai György volt. Munkáját az
év folyamán rendszeresen bírálta a városi képviselőtestület. A polgármester 2020. decemberében
visszahívta őt tisztségéből, a hivatalvezetői poszt 2020 végéig nem volt betöltve.
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IV. VÁROSFEJLESZTÉS
A 2020-as évi beruházási tervek megvalósítását is jelentősen befolyásolta a világjárvány.
Az önkormányzat által is jóváhagyott beruházási tervből a városi hivatal (városi főellenőr)
jelentése szerint az alábbi beruházásokat sikerült megvalósítani10 :

1.

A tűzoltószertár raktárának részleges átépítése.

2.

A város központjában a zöld övezet kiépítése a körfogalom és környékén. A
térségbe virágok (levendulák) kiültetése. A beruházást a Szent István Napok
keretén belül adták át.

3.

Kamerarendszer kialakítása Izsap városrészben (3 kamera).

4.

A komáromi úti lakótelepen kommunális kert kialakítása.

5.

Öntözőrendszer kiépítése a körforgalomban.

6.

Az evangélikus temetőben a halottasház tetőzetének megjavítása.

7.

A város temetőiben információs vitrinek elhelyezése.

8.

A poliklinika épületében új vízvezeték-hálózat kiépítése.

9.

A város óvodáinak és iskoláinak fejlesztése:
a, Pihenőövezet kiépítése a Bartók Béla téri óvodánál.
b, Didaktikai eszközök és bútor bebiztosítása, konyha modernizálása a Vasút utcai
magyar tannyelvű óvodában.

V.

GAZDASÁGI ÉLET

A városunkban a korábbi években kialakult gazdasági - szociális viszonyokat is
befolyásolta a Covid világjárvány. A lakosok többsége az előző években szolgáltatásokból
próbálta megélhetését biztosítani. Ezért is hatott negatívan nagyon sok családra a világjárvány.
A város gazdasági életét befolyásolták a városi önkormányzat önálló gazdasági társulásai,
elsősorban a Városi Műszaki Szolgáltató Kft., a Thermál Kft., a Városi Lakáskezelő Kft.
Munkájukat a világjárvány mellett negatívan érintették a 2020-as évben a személyi cserék, a
polgármester és a testület közti ellentétek, ami minden önkormányzati ülés állandó témája volt.
A Városi Műszaki Szolgáltató Kft. ügyvezetője 2019. április 26-ától Paxián Károly
mérnök volt. 2020. májusában Holényi Gergő polgármester leváltotta Paxián Károlyt, helyébe
Michnya Róbertet nevezte ki, a cég igazgatótanácsa elnökéül pedig JUDr. Peter Nyílfát nevezte
ki. Továbbá a polgármester két városi hivatali dolgozót is áthelyeztetett a vállalatba. Ezekkel a
személycserékkel azonban a városi képviselőtestület nem értett egyet, s ez okból nem támogatta
a május 27-i ülésen előterjesztett hitelkérelmet a nehéz anyagi helyzetbe jutott cég számára.
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A 2020. június 19-én tartott képviselőtestületi ülésnek csak egyetlen napirendi pontja volt,
a városi cég számára felvehető kölcsön, ezt ahogy erre az önkormányzati ülések jellemzésénél
már utaltam sor került, Paxián Károly ügyvezető tisztségébe való visszahelyezésével. A TSM a
2020-as munkájáról nem küldött jelentést, a felmerülő problémák leiírásánál a városi újságban,
illetve a világhálón megjelent tudósításokból indultam ki.
A Termál Kft. esetében a 2020-as évben az ügyvezető igazgató Križan Tibor mérnök volt.
A városi cégnek 73 alkalmazottja volt, akik aránya a 2019-es évhez viszonyítva 39,6 %-kal
csökkent. A Covid járvány következtében először 2020. március 13. és 2020. június 6-a között a
termálfürdő zárva volt, majd a járvány további szakaszában 2020. október 13. és 2020. december
31-e között szintén az országos rendelet értelmében nem üzemeltették. Ennek ellenére a
látogatottsága a 2019-es évhez viszonyítva csak 0,54 %-kal volt kisebb. A vállalat információs
jelentésében a 2020-as évben szervezett programjaik között kiemelték az újévi úszóversenyt,
animációs programokat, illetve népművészeti csoportok fellépését a fürdő területén.11
A Városi Lakáskezelő Vállalat Kft. ügyvezetője a 2020-as évben PhDr. Bognár Imre volt.
A városi cégnek 13 alkalmazottja volt, munkáját nem befolyásolta a kialakult világjárvány.
Tevékenységük fő területe a hőenergia előállítása és eladása, a városi lakások kezelése, a városi
piac működtetése és a parkoló kezelése volt.12
A város gazdasági életében szerepet játszó vállalatok közül az alábbi szervezetek
működtek: az EDSCHA Slovakia részvénytársaság, Webasto Convertibles Slovakia Kft.,
MOTOKOM Slovakia Kft., a DAN-SLOVAKIA AGRAR részvénytársaság, EUROMILK
részvénytársaság, RPC Bramlage részvénytársaság, közülük sajnos csak az EDSCHA Slovakia,
a Dan Slovakia Agrar, a Webasto Convertibles Slovakia Kft. és a MOTOKOM Slovakia küldött
a 2020-as évben végzett munkájáról egy szűk tájékoztatást.
Az EDSCHA SLOVAKIA részvénytársaság igazgatója a 2020-as évben Fülöp Tibor
mérnök volt. Az üzem a 2019-es évhez viszonyítva növelte 8 fővel az alkalmazottainak számát.
A jellemzett időszakban is 200 személyt alkalmazott a Széleshíd utcai üzemében. Az üzem fő
profilja motoros járművek alkatrészeinek gyártása volt.
A volt nagymegyeri tejgyár jogutódja az EUROMILK részvénytársaság, statutáris
képviselője Balogh Tibor mérnök volt. A 2020-as évben 65 személyt alkalmaztak. Az előző
évhez viszonyítva az alkalmazottak száma nem változott. Az üzem fő profilja a tej feldolgozása,
illetve a tejtermékek gyártása.
A DAN-SLOVAKIA AGRAR részvénytársaság, ami a jellemzett időszakban Új Major
központtal működött. Mogens Hansen mérnök vezetésével, mezőgazdasági termeléssel
(állattenyésztés és növénytermesztés) foglalkozó vállalat. A részvénytársaság további vezetői:
Mgr. Németh Andrea alelnök, illetve Somogyi Tünde mérnök volt. A jellemzett időszakban a
vállalatnak 150 alkalmazottja volt, ami 7 személlyel több mint a 2019-es évben volt.
A MOTOKOM SLOVAKIA részvénytársaság vezetője Bystrik Bajzík mérnök volt.
Alkalmazottainak száma a 2020-as évben 230 fő volt. Az előző évhez viszonyítva az
alkalmazottak száma növekedett, 300 000 euró nagyságban bővítették a gépparkot. A
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A Városi Lakáskezelő Vállalat Kft. jelentése a krónika anyagához.
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világjárvány következtében csökkent a termelés, ami közel 600 000 euró veszteséget okozott az
üzemnek.
A Webasto Convertibles Slovakia Kft. vezetője Kovács István, majd Klaus Licher volt. A
vállalatnak 2020-ban 807 alkalmazottja volt, ami 210 alkalmazottal több, mint az előző évben.
Fő profiljuk autóalkatrészek - kabrio autótetők - gyártása. A Covid-19 járvány miatt áttértek
védőmaszkok varrására, és a megnövekedett igény miatt ezt a tevékenységet 3 hónapon keresztül
végezték.
A 2020-as 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, Helena Étterem, Hotel Royal Diamond, Hotel
Thermal Varga Kft., Corvin étterem, valamint a jelentős kulturális aktivitást kifejtő Plauter
Kúria. E mellett egy korábbi felmérés szerint a város területén 400 regisztrált szállásoltató van,
közel 5000 szálláshellyel. Sajnos a 2020-as évben a városi krónika számára felhasználható
adatokat a munkájukról csak a Hotel Thermal és a Plauter Kúria küldött.
A Hotel Thermal 15 személyt alkalmazott, vezetője Vargová Marta mérnök volt. A
világjárvány következtében, a turistaforgalom visszaesése miatt 10 személlyel csökkent az
alkalmazottak száma. Tevékenységük körébe tartozott szállás, étkezés és wellness szolgáltatások
biztosítása.
A Plauter Kúria vezetője Plauter Péter volt. Tevékenységük körébe tartozott szállás,
étkezés és wellness szolgáltatások biztosítása, szabadidős programok gyerekeknek és
felnőtteknek úm. lovaglás, horgászás. Alkalmazottaik száma négy fő volt. A Covid járvány
következtében a 2019-es évhez viszonyítva 100 %-kal csökkent a részvénytársaság forgalma.
A pénzügyi intézetek hálózatához tartozott az Általános Hitelbank részvénytársaság
Dunaszerdahelyi kihelyezett részlege, a Szlovák Takarékpénztár Nagymegyeri részlege,
valamint az OTP Banka kihelyezett részlege. Munkájukról nem adtak információt.
A Nagymegyeren megtalálható szövetkezeti lakások kezelője és karbantartója az Építészeti
és Lakáskezelő Szövetkezet - STAVBYT, amelynek vezetője Garai János mérnök volt. A
gazdasági szervezetnek 3 alkalmazottja volt.

VI. ÁLLAMI KÖZIGAZGATÁS
A 2020-as évben Nagymegyeren különböző jellegű állami intézmények biztosítottak
a helyi, illetve a környező falvak lakosságának szolgáltatásokat.
Az Ekecsi úton lévő Munka- Szociális- és Családügyi Hivatal nagymegyeri részlegén 13
alkalmazott dolgozott, ami 2 személlyel kevesebb, mint az előző évben alkalmazott személyek
száma. A részlegnek csak koordinátora volt (Barta Béla), jogilag a Dunaszerdahelyen működő
központhoz tartoznak, amelynek igazgatója Író Tibor úr volt.
A Pozsonyi úton lévő épületben működött a Nagyszombati Vámhivatal részlege, melynek
vezetője Tomáš Soboslai mérnök volt. A részlegen 44 személy dolgozott, öt személlyel több,
mint a 2019-es évben. Az állami szerv fő feladata volt vám és adóellenőrzés biztosítása.
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A körzeti állami rendőrség munkáját a 2020-as évben JUDr. Pákozdi Imre ezredes
irányította. Az állami közigazgatási szervek közül nem küldtek a 2020-as évi munkájukról
jelentést: a Nyugat-Szlovákiai Vízgazdálkodási Vállalat, a Nagymegyeri Körzeti Tűzoltóállomás
és a Nagymegyeren működő közjegyzői hivatal sem.
Két szociális otthon működőtt Nagymegyer területén. Nagymegyer városban az AD
USUM nonprofit szervezet, munkájukról nem küldtek jelentést. Izsap pusztán felnőtt lakosság
részére kialakított szociális intézmény működött, amelynek vezetője PhDr. Hancho Ladislav volt.
Rajta kívül 36 alkalmazott gondoskodott a 41 személyről, közülük a covid járvány következtében
8 személy elhunyt.

VII. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
A 2020-as évben a városban 8 oktatási intézmény működött.
Közéjük tartozott a három óvoda. A Vasút utcai Magyar Tannyelvű Óvoda igazgatónője
Mgr. Krascsenics Mária volt. A Vasút utcai Magyar Tannyelvű óvodában 30 alkalmazott
dolgozott, ami megegyezett az előző évi alkalmazottak számával. Ebből 19 pedagógus és 11 nem
pedagógiai alkalmazott dolgozott az óvodában. Az intézményt 154 gyermek látogatta, amiben a
2019-es évhez viszonyítva 5 gyermekkel volt több. Az óvodát látogató gyermekeket az óvónők
főleg a képzőművészeti versenyekbe kapcsolták be.
A Bartók Béla téri Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda igazgatónője Mgr. Katona Beáta volt.
Az intézménynek 13 pedagógiai, 7 nem pedagógiai alkalmazottja volt. Az óvodát 87 gyermek
látogatta, ami megegyezett a 2019-es évben az óvodát látogató gyermekek számával. Az
óvodában a covid világjárvány miatt nem szerveztek társadalmi rendezvényeket.
A Szent Teréz Anya Magyar Tanítási Nyelvű Katolikus Óvoda intézményvezetője Mgr.
Ollári Hozman Zsanett óvópedagógus volt. Az óvodának 5 alkalmazottja volt, 35 gyermek
látogatta. Működését szintén befolyásolta a covid világjárvány. Az óvoda 2020. március 16-tól
június 1-ig zárva volt. Az óvoda külső falán a Szent István napi mise után leleplezték Kovács
László egykori nagymegyeri plébános emléktábláját. Az óvoda a 2020-as évben megszervezte a
„Szent Márton élete” című rajzversenyt, amelynek győztesét (Orsovics Áron) 2020. november
11-én, a Szent Marton tiszteltére tartott megemlékezésen hirdették ki.
A Bartók Béla Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatója PaedDr. Soóky Marián volt.
Igazgatóhelyettesek PhDr. Ládi Andrea és Mgr.Mocsi Éva statutáris megbízott volt, akit 2020.
szeptember 1-jétől Mgr. Csepi Katalin váltott fel. Az iskolában 67 alkalmazott dolgozott. Az
oktatási intézményt 543 diák látogatta, ami megegyezett a 2019-es évben az iskolában dolgozó
alkalmazottak és diákok számával. Az iskola 2020. március 13-tól online oktatásra tért át. Az
iskola a 2019/2020-as tanévben ünnepelte újraindításának 70. évfordulóját. Az erről való
nagyobb méretű megemlékezést a pandémia járvány miatt későbbi időpontban szervezik meg.
Az iskola diákjai sikerrel szerepeltek az alábbi országos, illetve nemzetközi versenyeken az alsó
tagozaton: Bíborpiros szép rózsa - országos döntő - Igricek citeazenekar, Pacsirta népdalkör. A
felső tagozaton: AMAPED Rajzverseny - Bécs, Kaszás Attila Versmondó Fesztivál - országos
döntő, Simonyi Zsigmond helyesírási verseny - országos döntő, Kulcsár Tibor vers- és
prózamondó verseny - országos döntő.
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A Ján Amos Komenský Alapiskolát Mgr. Estergájošová Mária igazgatónő irányította. Az
osztályok száma 13 volt és 239 tanulója volt az iskolának, ami a 2019-es tanévhez viszonyítva 4
tanulóval több. Az iskolának 37 alkalmazottja volt. Az iskolai klubot 3 csoportban 79 tanuló
látogatta. Az iskola a covid 19 járvány miatt 2020. március 16-a és 2020. június 1-je között
online oktatásra tért át. Az iskola legjelentősebb két rendezvénye a jellemzett időszakban: Ján
Amos Komenský Iskolanapok, illetve a nyitott napok rendezvény volt. Az iskola szponzori
támogatással 2020. decemberében egy kerékpárállványt adott át, amelyben 42 kerékpárt lehet
elhelyezni.
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 Nagymegyeri Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Kereskedelmi Akadémia igazgatója
Mgr. Horváth Erzsébet volt. Az iskola pedagógusainak száma 24 (3-mal kevesebb, mint az előző
iskolaévben), alkalmazottak száma 16 volt. A tanulók létszáma: 219 volt, ami az előző
iskolaévhez viszonyítva 12 fős csökkenést jelentett. Az iskola 2020. március 16-a és 2020. június
20-a között, majd 2020. október 12-től online oktatásra tért át a covid 19 járvány miatt. Az iskola
tanulói aktívan bekapcsolódtak az országos és nemzetközi versenyekbe (28 verseny).
A Janiga József Művészeti Iskola igazgatónője Mgr. Csicsay Földes Éva volt. Rajta kívül
20 alkalmazottja volt az iskolának, 386 diák látogatta, ami 43 diákkal volt kevesebb, mint az
előző iskolaévben. Az iskola tanulói kiemelkedő sikereket értek el az alábbi országos és
nemzetközi versenyeken: Országos Gyermek-néptáncfesztivál, XII. Harmos Károly Országos
Képzőművészeti pályázat, Európai mobilitási hét, XIV. Medzinárodný festival adventnej
a vianočnej hudby címmel meghirdetett versenyeken.
Városunk területén a fiatalok nevelésében aktívan két intézmény, a Városi Szabadidő
Központ és a Nagymegyeri Ifjúsági Központ is közreműködött a 2020-as évben. A Városi
Szabadidő Központ vezetője PaedDr. Libuša Valúchová volt, aki két munkatársával szervezte
meg 2020. februárjában a maszkabált, nyári táborokat, illetve a víz napját.
A Nagymegyeri Ifjúsági Központ a 2020-as évben jelentős mértékben megváltoztatta
korábbi profilját, változott a neve, illetve vezetője. Az új megnevezése: Kidzone n.o., a vezetője
pedig Csizmadia Réka lett. Az okokról Csizmadia Réka számolt be a Nagymegyeri Hírmondó
2020-as év szeptemberi számában13: „Elsőként a névváltoztatást említeném, ami összefügg a
központ profiljának a változásával is. A név megalkotására 2019 decemberében egy pályázatot
hirdettünk az iskolák diákjai számára, amiben arra kértük őket, hogy tervezzenek logót is. Végül
két győztest hirdettünk (az egyik a Csilizradványi Kóczán Mór Alapiskola, a másik a
Nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola diákja). Ötvöztük a két munkát és 16 év után így született
meg az új név és a logó. Természetesen a korábban bevált foglalkozásokat, programokat
megtartottuk. Nagy előny, hogy az épület hatalmas füves udvarral rendelkezik, így lehetőségünk
van kinti programok szervezésére is. Az udvar remek hely, ahol a fiatalok kellemes környezetben
tudnak találkozni, beszélgetni. A központ küldetése, hogy lehetőséget biztosítson a fiataloknak a
tanulásra, igyekszünk a kultúrális értékek átadásával felkészíteni őket a modern Európa
kihívásaira. Lehetőséget és teret biztosítunk a fiatalok számára, hogy a szabadidejüket hasznosan
töltsék el, ezért internet elérhetőség és számítógép áll a rendelkezésükre. Buzdítjuk őket, hogy
foglalkozzanak más európai kultúrák megismerésével, ismerkedjenek meg új nyelvekkel,
13
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merjenek kommunikálni az adott nyelven. Az év során három szakkört tartottunk. Képzőművészeti
szakkörre, angol nyelvű foglalkozásra és főzőcske körre vártuk az érdeklődő gyerekeket. Ezek a
körök a korlátozások ellenére is működtek. Ekkor nagy szükség volt a szülők támogatására.
Miután a gyerekek megkapták az elvégzendő feladatot a kialakított csoportokban, mindenki
megoldotta azokat. Nagy örömünkre szolgált, hogy az intézkedések enyhültek, így a nyár során
két tábort is szervezhettünk, ahol érdekes programokkal vártuk az érdeklődőket. Két egynapos
kirándulást is szerveztünk. Eljutottunk az ógyallai csillagvizsgálóba, másodszor pedig Szedrestanyára látogattunk el. Ezeket a programokat és a rendezvényeket igyekszünk pályázatokból
megvalósítani, de szükség van támogatásokra is. A fő támogatónk a DAN-Slovakia agrárvállalat,
de segíti munkánkat a Slovanet telekommunikációs vállalat is.”

VIII.

KULTÚRA

A város kulturális életét jelentős mértékben meghatározták a 2020-as évben is az amatőr
művészeti csoportok, amelyek nagy része a Corvin Mátyás Városi Művelődési Központ mellett
működött. Ezek közé tartozott:
a,

Bárdos Lajos Vegyes Kar

Vezetője Nagyné Gerháth Kornélia mérnöknő, művészeti vezetője pedig Mgr. Orsovics
Yvett PhD, aki a 2020-as évben a 21 tagú énekkart irányított (16 nő és 5 férfi). Az énekkar
munkáját is negatívan határozta meg a Covid világjárvány. A korabeli hagyományos fellépéseik,
programjaik elmaradtak.
b,

City Dance Club

A 2015-ös évtől a csoportot Art. Házi Csilla vezeti, az akrobatikai gyakorlatok vezetője
Taric László. A csoportnak közel 50 tagja van. A klub táncosai korosztály szerint három
csoportra osztódtak, akik munkáját a 2020-as évben szintén negatívan befolyásolta világjárvány.
Fellépéseik elmaradtak, próbáikat online formában tartották.
c,

Megyer Néptánc Együttes

A csoport művészeti vezetője Mészáros Magdi. A 2020-as évben is, a felnőtt csoport
mellett (aminek közel 100 tagja volt), részét képezte a két gyermektáncegyüttes a Kis Megyer és
az Apró Megyer, aminek fenntartó szervei a Janiga József Művészeti Alapiskola. A Csilizke
csoportnak Csilizradvány község a fenntartó szerve. A 2020-as évben a csoport munkáját a
világjárvány döntően befolyásolta. Ennek következtében csupán egy alkalommal léptek fel
Nagymegyeren, a Szent István Napok keretén belül. A csoport a világjárvány egyes hullámai
közötti időszakban előkészítette egy egész estét betöltő műsorát, amit azonban nem tudott
bemutatni. A csoportok részére 3-4 napos összpontosítást szerveztek.
d,

Poloska színház

A 2020-as évben a csoport nem működött.
A Corvin Mátyás Művelődési Központnak a 2020-as évben 9 alkalmazottja volt, ami
megegyezett az előző évben alkalmazottak számával. Igazgatója Gútay László volt. A
világjárvány hatása a VMK munkáját is befolyásolta, csak 7 hónapig üzemelt. Ez alatt 28
kulturális - társadalmi rendezvényt szervezett. A művelődési központ része volt: a városi
könyvtár, ahol két szakképzett könyvtáros dolgozott, működése a világjárvány idején
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Nagymegyeren és Izsapon is korlátozott nyitvatartással működött. Mindez elmondható a városi
tájházról is, amelynek gondnoka Varga László volt. A tájháznak 126 látogatója volt az év
folyamán.

XXX. Szent István Napok
Az előző években megszervezett hagyományos városi kulturális rendezvények, mint a
Corvin Mátyás Napok és Szent István Napok közül 2020-ban csak a XXX. Szent István Napok
rendezvényeit sikerült megszervezni a világjárvány miatt. Ez a rendezvény az adott időszakban
egyedülálló kulturális rendezvény volt a Csallóközben, ahogy erre utalt Holényi Gergő
Nagymegyer polgármestere. A rendezvény lefolyásáról a Nagymegyeri Városi Hírmondó 7.-9.
számában Sörös Angéla számolt be:
„Eseménydúsan telt augusztus utolsó előtti hétvégéje Nagymegyeren. A sokszínű zenei
program mellett számos fontos, a lakosokat is érintő esemény zajlott. Péntek délután újabb
testvértelepüléssel gazdagodott városunk, hiszen a közös múlt eredményeként aláírásra került
együttműködés Ábrahámheggyel. Holényi Gergő, városunk polgármestere és a délután
házigazdája a köszöntő beszédében így fogalmazott: „A mai jeles napon azért gyűltünk össze,
hogy egy testvértelepülési megállapodást írjunk alá Ábrahámhegy község és Nagymegyer városa
között. Városunk képviselőtestülete egyhangúlag támogatta ezt a partneri kapcsolatot, és ezt
2019. szeptember18-án határozatban is megerősítette. A festészet volt az a kiinduló kapocs, ami
városunkat összekötötte Ábrahámhegy településével. Mikóczy Dénes volt alpolgármester úr és
Vella Zsolt polgármester úr között kezdődő párbeszédből fejlődött és született meg, a mai napon
aláírandó együttműködési megállapodás. Reményeim szerint ez az együttműködés ezek után
kiterjed majd több intézményünkre és civil szervezetünkre is. A pénteki délután a felújított
körforgalom és a tér átadásával folytatódott, ahol a jelenlévő polgármesterek és képviselők
ünnepélyesen átvágták a szalagot.
A szombati napon, augusztus 22-én hagyományteremtő céllal sor került a polgármesteri
díjak átadására. Köszönet és elismerés illeti mindazokat, akik életművükkel és példamutató
tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak városunk fejlődéséhez, anyagi és szellemi javainak
gyarapításához, a város kapcsolatainak, jó hírnevének öregbítéséhez. Az elismerés jeleként
értékelték azon személyeket ill. csoportokat, akik a kultúra, a sport, az oktatás, a tudomány ill. a
társadalmi élet bármely területén kifejtett sokéves munkásságukkal kimagasló eredményeket
értek el.
Városunk polgármestere a 156/2013-as számú általános érvényű rendelet 6. paragrafusa
értelmében polgármesteri díjat adományozott Ács Sándornak, Bittera Zsuzsannának, Buzgó
Lajosnak, Csémi Szilárdnak, Fülöp Piroskának, Károlyi Erzsébetnek, Kósa Veronikának, Kosár
Dezsőnek, Patasi Oszkárnak, Rostás Lászlónak, Sörös Zoltánnak és Varga Évának.
Vasárnap az ünnepi szentmise után leleplezésre került Kovács László, egykoron
Nagymegyeren szolgálatot teljesítő plébános emléktáblája a Szent Teréz Anya Katolikus Óvoda
épületének falán. Ezzel az emléktáblával tisztelgünk a plébános tevékenysége és munkássága
előtt, valamint a tábla jelzi, hogy ezentúl a teret Kovács László térnek nevezzük. Ezúton is
köszönjük a támogatók nagylelkűségét.”14
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A XXX. Szent István Napok rendezvénysorozatának része volt 2020. augusztus 25-én a
Csemadok Nagymegyeri Városi Szervezete által szervezett Szent István szobor ünnepélyes
megkoszorúzása. A szobornál tartott koszorúzási ünnepségen a testvértelepülések képviseletében
részt vettek Ábrahámhegy, Bácsalmás, Mecsér és Tápiógyörgye települések képviselői, ünnepi
szónok Németh Csaba tanár volt Tápiógyörgyéről. A rendezvényen részt vett Boris Kollár a SZK
Nemzeti Tanácsának elnöke is.

IX. EGYHÁZAK
Városunk területén a 2020-as évben két egyház: a római katolikus egyház és a református
egyház működött.
A római katolikus egyház esperes plébánosa Mgr. Mahulányi József volt, aki a városi
krónika számára küldött jelentésében feltüntette, hogy a városban a katolikus hívők száma 5048
volt. Az egyház lelki, evangelizációs, pasztorációs és karitatív tevékenységet végzett. Fenntartója
volt a Szent Teréz Anya Katolikus Óvodának. A Covid 19 negatív hatása kapcsán az esperes úr
megállapította: „Hosszú ideig korlátozva voltunk hitünk gyakorlásában. Zárva volt templomunk,
vagy csak korlátozott számban lehettek jelen a hívők. Mindez negatív hatással volt amúgy is
aggodalmakkal teli emberek számára. Sokan haltak meg a vírus következményeként a katolikus
hívek közül is. Félő, hogy a hívek elszoknak hitük rendszeres gyakorlásától és kevesebb lesz a
templomba visszatérő ember. Plébániánk számára anyagi szempontból is nagy kiesést jelentett a
templom bezárása.”15
A református egyház élén a 2020-as évben Mgr. Szuhay György lelkipásztor állt, akit 2020.
szeptember 13-án iktattak be hivatalosan nagymegyeri és izsapi lelkipásztori szolgálatába.
Augusztus hónapban jött létre a 12 tagú új presbitérium. A református hívők száma a lelkipásztor
kimutatása szerint 240 fő volt, ami 12 személlyel kevesebb, mint a 2019-es évi hívő száma.16
Az egyház gondnoka Nagy Péter volt. A Covid 19 járvány negatívan befolyásolta az
egyház életét (zárt templom). Ennek ellenére a 2020-as évben az egyház több sikeres ifjúsági
rendezvényt szervezett. Ezek közé tartozott, hogy Berecz Csilla hitoktató vezetésével
a hittanosok csapata a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház bibliaismereti versenyén 3.
helyen végeztek. Sikeresnek minősíthető a július hónapban megszervezett, telt ház mellett tartott
könnyűzenei koncert és keresztyén gyermektábor (55 gyermek részvételével).
A 2020-as évben felújították a gyermek és ifjúsági házat, illetve elkezdődött a családi park
kiépítése. A gyülekezet 2020. június 28-án megköszönte Holeš Libuša 27 éves gyermekmissziós
szolgálatát egy hálaadó ünnepi istentisztelet keretén belül.

X.

TÁRSADALMI SZERVEZETEK

A 2020- as évben a városban működő társadalmi szervezeteket munkájuk fő iránya szerint:
kulturális, egészségügyi, szociális, sport és érdekvédelmi szervezetekre lehet felosztani. Sajnos
a társadalmi szervezetek nagy része munkájáról ebben az évben sem küldött információt, ezért
amennyiben munkájuknak nincs nyoma a regionális sajtóban, keveset tudunk feljegyezni.
15
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A kulturális jellegű szervezetek közé tartozott a Csemadok Nagymegyeri Szervezete (elnök
Mgr. Bittera Zsuzsanna), Pro Megere Polgári Társulás (elnök Mikóczy Dénes), IQUS Polgári
Társulás (elnök Mgr. Ábrahám Margit), 23. Arany János Cserkészcsapat (vezetője Sörös Antal),
Sermo Popula Polgári Társulás (vezetője Lajtos Krisztián mérnök), MÓRKOMP Nagymegyer –
Izsap (vezetője MVDr. Bartalos Dezső), City Dance Club (vezetője Házi Csilla), Fészek Polgári
Társulás (vezetője Csémi Szilárd mérnök).
A Csemadok Nagymegyeri Szervezetének elnöke a 2020-as évben Mgr. Bittera Zsuzsanna
volt. A szervezetnek 530 tagja volt. A szervezet munkáját jelentősen befolyásolta a koronavírus
járvány. Jelentősen korlátozták a tevékenységét a járvány miatt kiadott állami rendeletek.
Az év folyamán a szervezet összesen nyolc rendezvényt szervezett. Ebből az önállóan
szervezett rendezvények közé tartozott a februárban tartott évzáró, az összetartozás napja
alkalmából megszervezett emlékkő avatás (Ács Sándor ajándéka), a XXX. Szent István Napok
keretén belül megszervezett koszorúzási ünnepség. Öt rendezvény esetében (korábbi
hagyományos rendezvények) társszervező volt a szervezet, viszont a rendezvények
lebonyolítását csak csökkentett számú jelenlévő számára biztosították.
A PRO MEGERE Polgári Társulás elnöke Mikóczy Dénes volt. A szervezetnek 120 tagja
volt. 2020-ban a szervezet legsikeresebb rendezvénye közé tartozott a XIV. MEGERART
képzőművészeti kiállítás.
Izsap városrészben az IOUS Polgári Társulás a 2020-as évben is a lehetőségek szerint aktív
szerepet vállalt a városrész társadalmi és kulturális életében. A szervezet elnöke Ábrahám
Margit, alelnöke Tamási Márta és Nagy Krisztína volt. A szervezet 2020. február 15-én tartotta
évzáró tagsági gyűlését, ahol közreműködött Kevicky Tünde énekesnő is.
A 2020. március 10-én életbe lépett tiltó rendelkezések miatt a szervezet korábbi
hagyományos rendezvényeit nem tudta megtartani. Megszervezték viszont a településen a
Trianoni békediktátum 100. évfordulójáról való megemlékezést. Izsapon a lakosság önerőből,
lakossági kezdeményezésre emlékművet emelt a trianoni békediktátum 100. évfordulója
emlékére a község főterén, melynek leleplezésére és megkoszorúzására 2020. június 6-án került
sor ünnepélyes keretek között. Az emlékmű egy 3,5 méter magas oszlop, bronzbetűkkel ráírva a
trianoni békeszerződés aláírásának dátuma, tetején a bronzból készült Magyar Szent Korona a
Turulmadárral. Az emlékmű megépítésének kezdeményezője Vörös László izsapi lakos volt,
támogatója az Izsapi IQUS Polgári Társulás. A szervezet tagjai közreműködtek karácsony előtt
az adventi koszorú, valamint a Betlehem elkészítésében, illetve a Mikulás-napi ünnepség
megtartásában.
23. Arany János Cserkészcsapat elnöke Sörös Zoltán volt. Sajnos a szervezet az előző
évhez hasonlóan, nem küldött munkájáról jelentést.
A SERMO POPULA polgári társulás elnöke Lajtos Krisztián mérnök volt. A társulásnak
4 tagja volt, a 2020-as évben elsősorban a Megyer Tánccsoport munkájához biztosították
a szervezési és anyagi hátteret.
Az egészségügyi - szociális jellegű szervezetek közé tartozott a Vöröskereszt Nagymegyeri
Szervezete, az Egészségkárosultak Nagymegyeri Szervezete, a Nagymegyeri Nyugdíjas
Szervezet, a Geri Csodalámpása Alapítvány, a Baba-mama központ - MANÓHÁZ.
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A Szlovákiai Vöröskereszt Nagymegyeri Szervezetének élén Fülöp Piroska állt, amelynek
200 tagja volt. A szervezet hagyományos tevékenysége, a véradás megszervezése volt. E mellett
a szervezet előadást szervezett az elsősegély nyújtásról, tagjai bekapcsolódtak a városi Szent
István Napok rendezvényeibe, közreműködtek a covid-19 járvány idején lebonyolított
teszteléseknél. 2020 decemberében segítettek a város nyugdíjasai számára biztosított
„szeretetcsomagok” széthordásában. A szervezet munkáját segítette a Nagymegyeri Véradók
Klubja, melynek elnöke Hír Sándor volt.
A Nagymegyeri Egészségkárosultak Helyi Szervezete a 2020-as évben 137 taggal
dolgozott. Tagjainak száma 5 taggal csökkent. A szervezet elnöke Vozárik Julianna volt, akit
munkájáért PRO URBE díjjal tüntetett ki a városi önkormányzat. A szervezet a 2020-as évben
ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. A megalakulás körülményeire a szervezet vezetője
így emlékezett vissza a Nagymegyeri Hírmondóban:
„Már 1994-től, a dunaszerdahelyi szervezetbe való belépésem után azon gondolkodtam,
hogyan tudnám ezt a közösséget létrehozni itt Nagymegyeren is. Érdeklődni kezdtem a városban,
volna-e rá igény. Szomorúan tapasztaltam, hogy egyre több ember él valamilyen
fogyatékossággal. A helyi szervezet megalapításakor nagy segítséget kaptam a dunaszerdahelyi
központtól. Végül 2000. szeptember 10-én sikerült elérni az álmaimat. A nagymegyeri szervezet
első elnöke Mátyás József volt, az alelnöki tisztséget pedig én töltöttem be. Folyamatosan bővült
a tagság, decemberre már 52-en lettünk, és ekkor megtarthattuk az első évértékelő gyűlésünket
a helyi kulturális központban.”17 Saját maga munkájáról elmondta: „2003-ban Mátyás József
lemondott az elnöki funkcióról és a tagság engem jelölt erre a feladatra. Ekkor a tagság létszáma
már elérte a 190 főt. 2004-ben az akkori városvezetésnek köszönhetően átköltözhettünk az
egykori óvoda épületébe a Corvin Mátyás lakótelepre. Fokozatosan új helyiségeket kaptunk,
később pedig megkaptuk a korábban a Nagymegyeri Vöröskereszt által használt termeket is.
Hatalmas munka következett, hogy helyrehozzuk ezeket a helyiségeket. A segítőink, a tagság és a
város támogatása nélkül ez nem ment volna. A bútorokat pedig a gyermekotthon adta, mivel ők
ezeket már nem használták. Ma már örülünk, hogy van egy hely, ahol találkozni tudunk.
Kialakítottunk egy tornatermet is, melybe a sportszereket a tagság adományozta, van
olvasószoba, konyha és egy közösségi termünk is. Fokozatosan sokszínű tevékenység alakult ki.
Kezdetben hetente, ami mára már három alkalomra nőtte ki magát. Ez elmúlt évek során sok-sok
barátot és testvérszervezetet szereztünk. Jelenleg 18 másik szervezettel tartjuk a kapcsolatot.
Rendszeresen találkozunk a helyi vagy a nemzetközi találkozókon, ahol a mi szervezetünk kiváló
sporteredményeket ér el.”18
A 2020-as évben a szervezet munkáját is nagymértékben meghatározták a covid-19
világjárvány által elrendelt országos rendeletek. Két alkalommal is, először március 13 - június
21-e között, majd október 15-e és december 31-e között zárva volt a klub. Ezért nem tudták
megtartani a tervezett jubileumi gyűlést, a szervezet 20. évfordulója kapcsán. A megvalósított
rendezvényeik közé tartozott három rendezvény (a farsangi siska parti, nőnapi ünnepély,
sportnap), ezenkívül tagjaik részt vettek négy nemzetközi sportnapon.
A Nagymegyeri Nyugdíjasok Egyesületének elnöke Varga László volt. A 2020-as évben
360 tagja volt szervezetnek, ami 20 taggal több, mint a 2019-es évben volt. Taglétszám
növekedésével továbbra is a Dunaszerdahelyi járás 45 nyugdíjas szervezetéből a legnagyobb
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létszámú alapszervezet volt a nagymegyeri. A szervezet vezetősége a 2020-as évben 11 tagú volt.
Az év folyamán a vezetőség 6 alkalommal ülésezett, tanácskozásukról minden alkalommal
jegyzőkönyv készült. A vezetőségi gyűlések összehívását meghatározták a Covid-19 járvány
miatt kiadott intézkedések.
Február hónapban tartották az évzáró tagsági gyűlésüket 220 tag jelenlétében. A szervezet
tagjai közül két személyt tüntettek ki. Még 2019 decemberében PRO URBE díjat adományozott
a városi önkormányzat Varga Frigyesnek, a szervezet tiszteletbeli elnökének, amit 2020. február
5-én adott át a város polgármestre a VMK-ban. 2020 augusztusában pedig Holényi Gergő
polgármester, polgármesteri díjat adományozott Varga Évának, a Kéknefelejcs népdalkör
vezetőjének.
A szervezet önálló nagy rendezvényei, mint a majális, a hagyományos ételek bemutatója
a Covid-19 járvány miatt elmaradtak. A 2020-as évben a járvány miatt csak kisebb
kirándulásokat szerveztek (biciklitúrák - Nagyszegpuszta, Kulcsod). E mellett biztosították
tagjaik számára (16 tag) a részvételt a járási szervezet által szervezett Magas Tátra-i
kiránduláson.
Művelődési rendezvényük a 2020-as évben egy volt. Látogatást szerveztek a szerb
temetőbe 2020. szeptember 18-án, amelyen 30 tagjuk vett részt. Ugyanakkor mivel a szervezet
2020-ban ünnepelte megalakulásának 30-dik évfordulóját, megjelentette a „Szépkorúak
szolgálatában„ című kiadványukat 300 példányban, amelyben feldolgozták a szervezet három
évtizedes történetét.
A szervezet munkáját a 2020-as évben jelentősen segítette a nyugdíjas klub, Kovács
Katalin vezetésével. A klubnak nincs tagsága, a város nyugdíjas lakosai és a szervezet tagjai
látogatták.
A klub segítségével az előző években kialakított, élő kapcsolatot ápoltak a körzetünkben
lévő apácaszakállasi, alistáli, ekecsi, füssi, gelléri, lakszakállasi, nyárasdi, szilasi nyugdíjas
szervezetekkel, akikkel közös programokat szerveztek. Részt vettek ezen szervezetek baráti
találkozóin, illetve a járási szervezet által szervezett zenés - szórakoztató találkozókon. Mindez
a 2020-as évben a járvány következtében elmaradt. Csakúgy, mint a városi hivatallal közösen
szervezett és támogatott nőnapi ünnepség, októberben a nyugdíjas havi rendezvény és
a magányosok karácsonya.
A szervezet - klub keretén belül nyolc csoport működött 2020-ban. Ezek közé tartozott: a
15 tagú Kéknefelejcs népdalkör, a Vidám nótázók csoportja, a Szivárvány tánccsoport, a veterán
sakkozók, a memória tréning csoport, a gyógytorna csoport, a jóga csoport, és az ügyeskezek
csoportja. Ezek munkáját is a járvány hatására kiadott rendeletek döntően befolyásolták,
korlátozták.
Együtt - Egymásért Polgári Társulás – Izsapi nyugdíjas klub - munkájukról nem küldtek
jelentést.
A Baba-Mama klub - Manóház vezetője Csémi Henrietta mérnök volt. Az Ifjúsági téren
lévő helyiségükben az előző években családi találkozókat, koncerteket, kulturális programokat
szerveztek tagjaik, közel 50 család tagjai részére. A 2020-as évben munkájukat megakadályozta
a világjárvány.
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A testnevelés, sport, mozgás, egészséges életmód áll Nagymegyer és Izsap városrész
sportszervezeteinek tevékenysége mögött: Csigák Turistaklub (vezetője Ollé Alexander),
Tekergők kerékpárklub (vezetője Mgr. Varga Albin), Corvin Városi Sportklub (vezetője Csémi
István mérnök), Fighter Bulls (vezetője Balázs Péter mérnök), Thermál Súlyemelő Klub
(vezetője PhDr. Buzgó Gábor), Kosárlabda Klub (vezetője Mikolai Béla), Seishin Karate
Klub (vezetője Bíró Michal), S.A.F. AIRSOFT sportklub (vezetője Méry Imre), Íjász Klub
(vezetője Nagy Gábor), TJ Izsapi Futballklub (vezető Kosár István), Birkózóklub (vezetője Raisz
Attila).
A Csigák turistaklub elnöke Ollé Alexander volt. A klubtagság létszáma közel 101 fő volt,
ami az előző évhez viszonyítva 11-gyel csökkent. A 2020-as évben csak csökkentett számban
tudták megszervezni a korábbi hagyományos túráikat. E mellett a Dunaszerdahelyi járásban
gondozták a turista útvonalak jelzéseit.
A Corvin Városi Sportklub vezetői Csémi István mérnök és Hofferik Marián. Tagjaik
száma 135-140 tag, hét éves kortól felnőttkorig, ami 10-15 sportolóval több mint az előző évben
volt. A szervezet fenntartója volt hat, utánpótlás korosztályban tevékenykedő csapatnak és egy
felnőtt csapatnak. Tevékenységüket a járvány hatására hosszú hónapokra felfüggesztették.
A birkózóklub vezetője Raisz Attila volt, tagjaik száma 15 volt, akik a szabad stílusú
birkózásban versenyeztek. Legismertebb tagjuk a 2020-as évben Molnár Zsuzsanna volt, aki
országos és nemzetközi versenyeken is kiemelkedő sikereket ért el (Belgrád-világkupa 3.hely).
A társadalmi szervezetek negyedik csoportját az ún. érdekvédelmi szervezetek alkották.
Ezek közé tartozott a Nagymegyeri Halász Szervezet (elnöke Berecz György), Szlovákiai
Kertészkedők Nagymegyeri Szervezete (elnök Nagy Ágnes), Nagymegyeri Kinológiai Szövetség
Helyi Szervezete, Nagymegyeri Őzbak Vadásztársaság (vezetői László Ferenc, Győri István),
Nagymegyeri Aranyfácán Vadásztársaság (vezetője Bankó Imre), Galambászok Szövetsége
(vezetője Görözdös Lajos), Zöldebb Megyerért Polgári Társulás (elnöke Daňo Adrián). A
társadalmi szervezetek munkájukról a krónikába nem küldtek jelentést.

XI. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK
►Nagymegyer város területén a covid járvány következtében két időszakban, először
2020. március 13-a és 2020. június 6-a között, majd 2020. október 13-a és 2020. december 31-e
között rendkívüli állapotot vezettek be. A városi válságstáb vezetője Keszegh Kamil volt. A
városi hivatal a védelmi intézkedések bebiztosítására 51 000 eurót fordított. A 2020-as év végén
a város lakosságának 3 %-a volt fertőzött.
►A XXX. Szent István Napok keretén belül megerősítették Nagymegyer és Ábrahámhegy
baráti együttműködését.
►2020. augusztus 25-én a városunkat meglátogatta Boris Kollár, a SZNT elnöke.
►2020. október 28-a után Nagymegyeren nyolc helyen is biztosították az országos
tesztelés lebonyolítását.
► A 2021-es népszámlálást megelőzően, 2020. június 1-től zajlott a lakás- és
házszámlálás, melyet főleg elektronikus adatbázisokra támaszkodva, ill. diszkrét helyszíni
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szemlékkel 6 házszámláló asszisztens hajtott végre, Jankó László irányításával. Nagymegyeren
összesen 3652 lakásegységet számoltak össze.

20

XII. FORRÁSOK

-

A Nagymegyeri Önkormányzat jegyzőkönyvei és határozatai a 2020-as évben

-

A Nagymegyeri Városi Hivatal a lakosság nyilvántartásával foglalkozó részleg
kimutatása a lakosság összetételéről, változásairól 2020-ban

-

Nagymegyer város főellenőrének jelentése a 2020-as évi beruházásokról

-

Nagymegyeri Hírmondó 1-9 száma 2020-ban

-

Nagymegyeri Kábel TV anyaga a 2020-as évben

A városi hivatal által kikért kérdőívek alapján:
1.

Gazdasági szervezetek (10):

-

Edscha Veľký Meder s.r.o

-

EUROMILK a.s.

-

Dan-Slovakia Agrar a.s.

-

Motokom Slovakia s.r.o

-

Webasto Convertibles Slovakia s.r.o.

-

Thermál s.r.o

-

Mestský podnik bytového hospodárstva s.r.o

-

Stavbyt

-

Hotel Thermál

-

Hotel Plauter

2.

Állami közigazgatási szervek (4):

-

Munka-, szociális- és családügyi hivatal Nagymegyer

-

Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi-Ižop

-

Obvodné oddelenie PZ Veľký Meder

-

Colný úrad
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3.

Oktatási intézmények (8):

-

Bartók Béla téri Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda

-

Vasút utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda

-

Szent Teréz Anya Katolikus Óvoda

-

Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

-

Základná škola Jána Amosa Komenského

-

Kereskedelmi Akadémia

-

Janiga József Művészeti Alapiskola

-

Szabadidőközpont

4.

Egyházak (2):

-

A Nagymegyeri Római Katolikus Plébánia

-

Nagymegyeri - Izsapi Református Egyház

5.

Társadalmi szervezetek (11):

-

A Szlovákiai Egészségkárosultak szervezete

-

A Csemadok Nagymegyeri Szervezete

-

A Pro Megere Polgári Társulás

-

A Nagymegyeri Nyugdíjas Szervezet és Klub

-

IQUS Polgári Társulás

-

Szlovákiai Vöröskereszt

-

Sermo Popula

-

Klub Turistov - Slimáci

-

Mestský športový klub - Thermál

-

ZK Veľký Meder oz.

-

Baba Mama Klub - Manóház

6.

Városi kulturális intézmények (1):

-

Városi Művelődési Központ
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