I. A lakosság száma és változása
A 2017-es évben folytatódott Nagymegyer kedvezőtlen demográfiai fejlődése.
Az előző évhez viszonyítva néggyel volt kevesebb az újszülöttek száma, holott 2016-ban is
kevés gyermek jött napvilágra. (72)
Az újszülöttek névsora: Vörösová Melissa, Bugárová Kinga, Szabóová Mia, Ládiová Vivien,
Szalay Trisztán András, Heráková Natália, Csicsay Bianka, Raminger Maxim, Kura Ákos,
Števlík Olivér, László Benett, Oláh Emma, Beke Benedek, Kiss Samuel, Tóthová Eva, Szabó
Dávid, Vörös Virág, Varga Tamás, Csanaky Laura, Csölle Izabella, Kiss Laura, Patkoló
Marco, Klempa Karina, Szeles Zoltán, Szeles Zselyke, Cafik Adrián, Kántor Szofia, Csonka
Alex Noel, Fatonová Ferdinanda, Csölle Sebastián, Pinke Kornél, Pinke Szilveszter, Ivancsik
Erik, Kardosová Zoe, Borbélyová Dorka, Zalkaová Lara, Sekanina Patrik, Molnár Alexej,
Bartal Krisztián, Kósa Zora, Nagy Noel, Szigeti Marcell Máté, Horváth Máté, Sebö Dávid,
Sztojka Ádám, Varga Ádám Nolen, Lénárth Dóra, Mészáros Dominik, Kocsis Zoltán, Kovács
Félix Dániel, Kanovitsová Zoé, Siposová Liana, Banda Gennaro Armani, Földes Emma,
Vontszemű Márk, Kázmérová Lara, Krascsenics Martin, Zakál Hanna, Varga Bianca,
Forgácsová Amina, Horváth Bálint, Mayer Vendel Gábor, Buzgó Félix, Vidra Natália, Csápai
Christofer, Kozma Tamás, Beke Liza, Repanová Dóra, Vass Viktória, Csepi Alex, Varga
Viktória, Vass Zorina Sofia, Vendégh Dávid, Šarköziová Liliana.
A 2016-os évhez viszonyítva magasabb volt az elhalálozási arány, néggyel több személy halt
meg, mint az előző évben. (91-en)
Az elhunyt személyek névsora: Bédi Kálmán, Fábrik Izabella, Tóth Gábor, Dékány
Zsuzsanna, Klaupka Miklós, Ágh Erzsébet, Pásztor Zoltán, Lukoviczký Juraj, Tóth Lajos,
Čajdík Štefan, Šindler Vladimír, Bognár Mária, Škripek Michal, Beková Jolana, Lakatos
István, Méhes János, Morva Géza, Madarász Ilona, Horváth István, Perina Béla, Berecz
Erzsébet, Köblös Margit, Szedlák Károly, Valent János, Boros Mihály, Borsiczky Margit,
Ábrahám Zoltán, Majer Zsófia, Vajda József, Magyarics Rudolf, Lakatos Iván, Vörös Lajos,
Tóth Benjamín, Váradi Éva, Kórósi Zoltán, Juhász József, Vízváry Mária, Kovács Zoltán,
Hamar Rudolf, Fatona Patrik, Katona Ferenc, Kameniczky Ferenc, Kovács Ilona, Levánszky
László, Hodosi Sándor, Šáriová Mária, Kosár Ilona, Ravasz Piroska, Magyar Ilona, Varga
Ilona, Döme Piroska, Abrahám Karolina, Horváth László, Barna Dušan, Dóka Katalin, Ládi
Vendel, Majorovič Károly,Novák Ján, Nagy Erzsébet, Ábrahám Júlia, Szalai Júlia,
Vyberalová Gizela, Pajor László, Poláková Mária, Bagoly Jolán, Tóthová Ilona, Vízváry
Tibor, Bors Gyula, Góra István, Dudás Valéria, Lénárth Edit, Blahová Zuzana, Ládi Ilona,
Fülöpová Terézia, Ábrahám Géza, Vlcsko Irén, Ollé Ilona, László Terézia, Elšík Ján, Csanaky
Éva, Varga Mária, Szuh Kálmán, Korec Daniel, Preisinger Anna Mária, Fitzel László, Varga
Ilona, Földes Mátyás, Vizvári Mária, Patkoló Sarolta, Patasy Albert, Bugár Mária, Kósa
László.
A lakosság számát minden évben befolyásolja további két mutató is, mégpedig a településre
beköltözöttek, illetve az innen elköltözöttek aránya.
A jellemzett időszakban ez az arány is negatív volt. Többen költöztek el városunkból – 135
személy -, mint amennyien beköltöztek – 109 személy -.
Nagymegyer lakossága a 2017-es év végén 8486 volt, ami azt jelenti, hogy 45 személlyel
kevesebb, mint a 2016-os évben.

A 2017-es évben a 90. életévét töltötte be a nagymegyeri Németh Ilona, Fülöp Terézia,
Kalmár Eszter, Rácz Terézia, Németh János, Pszotná Erzsébet, Belucz Dezső, Bartalos Géza,
Pavol Maliňák, Rácz Lajos pedig a 95. születésnapját ünnepelte.

II. Városi önkormányzat
2017.február 8-án tartotta az első ülését a képviselőtestület.
A napirend elfogadása után a városi főellenőr tájékoztatott a képviselőtestületi határozatok
teljesítéséről és a 2016-os ellenőrzések eredményéről.
A polgármesteri beszámolóból megtudtuk, hogy: Dec. 15-én adták át a Pro Urbe –díjat Matus
János zeneművésznek. Dec. 19-én Patasi Oszkár súlyemelő a veterán Európa bajnokságon
aranyérmet szerzett. 2017. jan. 14-én Padányban adták át a Csallóköz Kultúrájáért díjat,
melyet Mgr. Varga László tanár, helytörténész kapott meg. A polgármester sikeres projektről
számolt be, mellyel 200 ezer eurót nyertek a Városi Hivatal épületének hőszigetelésére. A
városi önkormányzat feladatának tartja az egyedül élő idős emberek védelmét. A városi
önkormányzat a városi rendőrséggel és a Corvinus Security kft-vel új szolgáltatást biztosít
számukra - GPS szenior okos óra formájában.
A polgármester beszámolóját az interpellációk követték.
Továbbiakban a képviselők jóváhagyták a város pénzügyi gazdálkodásának alapelveit,
valamint elfogadták a 2017/ 1-es számú általános érvényű rendeletet, amely az óvodai és
iskolai ellátás költségeihez való szülői hozzájárulás összegét és befizetésnek módját
szabályozza.
A képviselők meghatározták a 2017 – es fejlesztési beruházások sorrendjét.
A fejlesztési célok között az önkormányzati tulajdonú utak és járdák építése és modernizálása
kapott kiemelt fontosságot.
Polgár Iván képviselő előterjesztett egy jegyzéket a járdák állapotának minőségéről, melyek
javításra szorulnak kb. 7 km hosszúságban. A fejlesztési beruházásokra tervezett pénzösszeg
ezzel még nem végleges, további beruházási javak várhatók az előkészített EU-pályázatokból,
valamint a szlovák kormány minisztériumai támogatási programjaiból.
A képviselőtestület a helyi társadalmi, kulturális, egyházi-és sportszervezetek 2017-es
költségvetési támogatására 93 ezer eurót hagyott jóvá.
A testület végül jóváhagyta a városi önkormányzat vagyoni műveleteit valamint a városi
rendőrség tevékenységére vonatkozó együttműködési szerződést Nagymegyer város és Szilas
község között.
A második képviselőtestületi ülést 2017. március 22-én tartotta a nagymegyeri
önkormányzat.
A programpontok előterjesztése után, a polgármester beszámolt az önkormányzat
tevékenységéről. Többek között megemlítette: A környezetvédőkkel együtt elhelyeztek a
kutyák részére 5 drb ECODog – toalettet. Tárgyalások folynak a városban levő
Gyermekotthon eladásáról. Március 11-én átadták a Rózsa utcában az új városi piacot. A
szerb nagykövettől dicséretet kapott a város a szerb temető gondozásáért. A városi rendőrség
ellenőrizte a közlekedési táblákat a városban. A kultúrházban ECOTOP FILM fesztivált
tartottak, amelyen környezetvédelmi témájú filmvetítésekre került sor.

A képviselői interpellációk keretében Bobkovič Iván szólt, esővíz felgyülemléséről a
Promenádon, fák ellopásáról az erdőben. Ing. Pongrácz Kálmán pedig a kiskertek területén a
megvilágítást szorgalmazta. Polgár Iván a parkoló átadásáról majd a Hviezdoslav utcán a
járda elkészítéséről tájékoztatott. Ing. Varga Aranka az építkezési osztály vezetője tájékoztatta
a képviselőket, hogy a kiskertekbe, a villany bevezetése a szerződések aláírása után történik
meg.
A polgármester az SZK Nemzeti Információs Központ dicséretét tolmácsolta, miszerint
Nagymegyert stabil fejlődési előfeltételekkel rendelkező várossá minősítették.
A városi rendőrfőnök írásos jelentését a testület 2016-os évi tevékenységről és a Városi
Művelődési Központ 2017-es évi tervét a képviselőtestület elfogadta.
A köv. létesítmények terveit fogadta el a képviselőtestület:
1. A Nagymegyeri óvoda hozzáépítése és felújítása.
2. Pályázatot benyújtani a Nagymegyeri Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
tantermeinek felújítására.
A városi képviselőtestület 2017. május 24-én tartotta harmadik ülését.
A testület fenntartás nélkül elfogadta a város 2016-os zárszámadását.
Az önkormányzat tevékenységéről a polgármester Judr. Lojkovič Samuel részletesen
tájékoztatta a képviselőket.
Márc.25-én megnyitották az alapiskolában a Bartók Béla Napokat.
Márc.28-án kultúrházban tartották a tanítónapot.
Márc.28-30-án a Corvin Mátyás Napokat rendezték meg a Promenádon.
Április 12-én az első világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából a városba
látogatott a Montenegrói küldöttség, megkoszorúzták a hadifoglyok emlékművét.
A polgármester említést tett a sikerekről is.
Megály Ctibor testépítő országos aranyérmet nyert.
Borka Gergő a Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium tanulója az 51. biológiai
olimpiászon 1. helyezést nyert.
Az Illés testvérek elsők lettek az alapiskolák zongora versenyén.
A folyamatban levő beruházásoknál megemlítette a polgármester, hogy elkészült a járda P.O.
Hviezdoslav utcában, készül a Petőfi utcában is.
A képviselői interpellációk keretében öt képviselő szólalt fel. Dobis Ildikó mérnök
indítványozta, hogy a nyári szünet alatt legalább egy óvodai osztály működjön a városban.
Ing. Pongrácz Kálmán felhívta a figyelmet, arra, hogy az Izsapra vezető bicikli út végén a
kijárat a főútra veszélyes, figyelmeztető táblákat kell kirakni. Mgr. Kórósi Zalán és Görföl
Vilmos, a Termál kft. ügyvezetői előterjesztették a termálfürdő 2026-ig szóló fejlesztési
tervét, amely a fürdőszolgáltatások folyamatos bővítésével számol.
A fejlesztési tervbe foglaltak alapján a képviselő testület hitelfelvételt hagyott jóvá a Termál
kft részére, amelyből az új szauna világ részleg kiépítését fogják finanszírozni.
A testület felhatalmazta a kft ügyvezetőit, hogy tárgyaljanak a pénzintézetekkel a Novum
2026 beruházási tervben előirányzott fürdőfejlesztésekre való hitelfelvételről. Konkrétan a
rekreációs élménymedence és hotel komplexum kiépítésére, valamint az előző hitelek utolsó
törlesztő részletére.
Mikóczy Dénes alpolgármester javaslatára a városi képviselő testület létrehozta a helyi
értéktár szakbizottságot és megválasztotta a bizottság tagjait.
A bizottság elnöke Mgr. Varga László lett. Tagjai: Mikóczy Dénes, MVDr. Kórósi Rudolf,
Ing. Nagy Éva, PaedDr. Soóky Marian, Mgr. Sörös Angéla.

A testület jóváhagyta az idei sikeres fejlesztési projektek társfinanszírozását. Ezek között van
a kamerarendszer modernizálásának második szakasza, a szerb hadifogoly temető kerítésének
felújítása, a városi hivatal épületei energetikai hatékonysásának javítása, az utólagos külső
hőszigeteléssel, multifunkcionális játszótér kiépítése Izsapon és Nagymegyeren valamint a
városi iskolák akadálymentesítése.
A képviselő testület jóváhagyta az Eper utcai kazánház és a Városi Művelődési Központban
található klímarendszer megvásárlását a Városi Lakásgazdálkodási Vállalattól.
Az alpolgármester javasolta a Komenský Alapiskola iskolatanácsába 2017-2021 időszakra
delegálni Bobkovič Iván, Ing. Dobis Ildikó, Sziszák József önkormányzati képviselőket,
valamint Liana Bzdúchovát. Titkos szavazással a javasolt személyek delegálását a testület
elfogadta.
A városi képviselőtestület negyedik ülését 2017. június 22-én tartotta.
Judr. Lojkovič Samuel polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy lehetőség nyílt az
ipari park földterületének eladására, de ehhez szükséges a területrendezési tanulmány
kidolgozása, melynek értéke meghaladja az 50 ezer eurót és erről a döntésről a képviselő
testületnek kell határozni.
A polgármester bemutatta a képviselő testületnek a ROSSITA s.r.o. társaság jogi elemzőjét
Mgr. Malíkovát, aki ezzel a kínálattal szólította meg várost. Malíková tájékoztatta a
képviselőket, hogy a dokumentációhoz szükséges s földterület gazdasági felbecsülése.
Számos hozzászólás volt a témához. Többen a beterjesztett gyors eljárást kifogásolták, de a
beterjesztett határozatot elfogadták.
Az ötödik ülését2017. június 29-én tartotta az önkormányzat.
A polgármester beszámolt az önkormányzat munkájáról és a város eseményeiről.
Többek között kiemelte a geotermális furat ünnepélyes átadását. A Csiribiri tánccsoport
megalakulásának 20. évfordulóját, ebből az alkalomból május 5-én a csoport polgármesteri
elismerésben részesült. Június 10-én első ízben került sor a Tájház udvarán az első
nagymegyeri hagyományos ételek bemutatójára. A Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola igazgatói pályázatának meghirdetése után, PaedDr. Soóky Mariánt választották az
intézmény igazgatójának. A Csallóközi Idegenforgalmi Szövetség elnöke 2017. júniusától
Balázs Péter mérnök lett.
Az interpellációkban a képviselők lakossági panaszokat tolmácsoltak. Bobkovič Iván
képviselő a Vadász utca sarkán található méltatlan és egészségtelen házat, az 1580-as
lakótömbnél a fákon fészkelő galambokat, a Szent István utca végén található vendéglátó
egységnél az éjjeli csönd betartását említette meg. PaedDr. Soóky Marián képviselő pedig az
iskolatanács javaslatát tolmácsolta a Vasút utcai óvoda fűöntözésével kapcsoltban.
A polgármester tájékoztatott a megrendelt területrendezési tanulmányról, melyben az ipari
park földterületeinek eladása 25 euro/m² lett megállapítva.
A képviselőtestület elfogadta az első féléves beruházások kiértékelését.
A képviselőtestület jóváhagyta az ipari park területének javasolt eladási árát.

A városi képviselőtestület 2017.augusztus 30-án tartotta hatodik ülését.
Az ülés elején a polgármester jelentése hangzott el az önkormányzat munkájáról és a város
eseményeiről. Kiemelte a jelentésében az alábbiakat: az Izsapon működő önkéntes
tűzoltóegylet által szervezett éjszakai tűzoltási gyakorlatot. A város vezetői részt vettek
a júniusi roma holokauszt megemlékezésen. A művelődési központban rendezték meg június
22-én a hagyományos sakktonát, több mint száz résztvevővel. IQUS Polgári Társulás július
29-én szervezte meg az „Új kenyér“ néven ismert néphagyományt felelevenítő kulturális
rendezvényt.
A városban a fejlesztési beruházások a nyári hónapokban is folytatódtak. A polgármester
a megvalósult invesztíciókról tett említést: pl. befejeződött a Petőfi utcai járda építése,
megjavították a vízlefolyókat a Komenský Alapiskola kilenc tantermében, a Kender utca új
aszfaltburkolatot kapott, folyamatban van az Öreg utca felújítása, valamint a szerb temető
környékének rendezése, a parkoló javítása az ún. kék blokknál, a város területén kicseréltek
kb. 80 közlekedési táblát és új közlekedési jeleket is kihelyeztek, dolgoznak a kiégett
súlyemelő pavilon épületén is.
A polgármester említést tett az állami ellenőrzési hivatal által lefolytatott ellenőrzésről is,
amely főleg a városi önkormányzat és a városi alapítású intézmények közötti
együttműködésre irányult.
Judr. Lojkovič Samuel polgármester köszönetet mondott a veterán EU bajnokságon sikerrel
szerepelt súlyemelőknek: Patasi Oszkár és Mezei Tibor aranyérmet, Juhász László ezüstérmet
nyert.
A XXII. Kárpát - medencei magyar sakkozók versenyén Sárközi Szabolcs a városi sakk-klub
tagja is szép sikereket ért el. Végül értékelte az augusztus 17.-20. között megtartott XXVII.
Szent István Napokat, megköszönte a szervezők kiváló munkáját. Nagyra értékelte a
Termálfürdő vezetősége által szervezett Kulturális Nyár sikerét is.
A képviselők részéről a legfrekventáltabb téma a városi parkoló kihasználatlansága volt,
amelyet a Városi Lakásgazdálkodási Vállalat létesített. Mudr. Vrezgó Erzsébet képviselőnő a
helyi rendelőintézet röntgenkészülékének a gyakori meghibásodására hívta fel a figyelmet és
sürgette a probléma megoldását.
A tanácskozás további részében a képviselők jóváhagyták az általános érvényű városi
rendeletet, amely a Művészeti alapiskola, a városi fenntartású óvodák és alapiskolák tanulói
után fizetendő költség hozzájárulását szabályozza.
A testület tudomásul vette a 2016-os városi konszolidációs jelentést, a 2016-os városi
zárszámadást, valamint a 2017- es június 30-ig számított városi monitoring jelentést.
Elfogadták a pénzügyi operációkra vonatkozó költségvetési módosítást is. A módosítás
keretében új beruházások kerültek a 2017-es beruházási tervbe.
A képviselők tudomásul vették a Legfelsőbb Ellenőrzési Hivatal jelentését és a megállapított
hiányosságok eltávolításának intézkedési tervét.
A képviselőtestület megbízta Mgr. Kórósi Zalán képviselőt a városi házasságkötő tisztségének
betöltésével.

A hetedik képviselőtestületi ülésre 2017.10. 5-én került sor.
Októberi hónapban kétszer ülésezett a Nagymegyeri Városi képviselőtestület. Az első
tanácskozáskor a képviselők jóváhagyták az oktatási minisztérium által kiírt pályázat

beadását, mely a Bartók Béla Alapiskola tornatermének felújítását segítené. Ezzel együtt
jóváhagyták a terv minimum 10 % városi önrészét max. 14.348 euróban meghatározva,
valamint a nem elszámolható kiadások finanszírozását a városi költségvetésből.
A további napirendi pontban Rudický Norbert az 1. számú választókörzet pótképviselője
letette a képviselői esküt és a testület tagja lett, a kilépő PaedDr. Soóky Marián helyett, akit a
Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatójává választottak. A
képviselőtestület tudomásul vette, hogy Mgr. Varga László lemondott a városi krónikaíró
tisztségéről. A képviselők jóváhagyták a Városi Művelődési Központ statútumát.
A nyolcadik képviselőtestületi ülésre 2017. október 11-én került sor.
A tanácskozás megnyitása, a napirend jóváhagyása, a határozatok teljesítésének ellenőrzése,
valamint a városi főellenőr jelentése után a polgármester számolt be az önkormányzat
tevékenységéről, és érintette a megoldásra váró problémákat is. A jelentés szólt az
önkormányzati szervek sokrétű munkájáról is.
Az interpellációkban a képviselők több lakossági észrevételt és felvetést tolmácsoltak. A
testületi ülésre az igazgatók az iskolákról és az óvodákról szóló jelentést terjesztették be. Pl. a
Városi Szabadidő Központ nyelvi tantermében és a folyosón a világítás megoldásra vár,
fűtőtest cserére van szükség, a Vasút utcai óvodában is sürgős a festés, a betonozás stb., a
Bartók Béla Alapiskolában ablakcserére, fűtésrendszer és a tornaterem korszerűsítésére van
szükség.
Az Értéktárbizottság tagja lett
Plauter Péter és Csicsay Szilvia mérnök. A polgármester
javaslatára az Érdekvédelemért felelős összeférhetetlenség és mandátumvizsgáló bizottság
tagja lett Mgr. Norbert Rudický képviselő. Az Eper utcában található ingatlan az ún.
Állatorvosi épület ajándékozással a város tulajdonába került. A testületi ülés záró részében új
általános érvényű rendeleteket, továbbá pénzügyi műveleteket és más indítványokat hagytak
jóvá a képviselők.
A kilencedik ülését 2017. november 22-én tartotta az önkormányzat.
A polgármester jelentésében kiemelte az elmúlt hónapokban történt kiemelkedő eseményeket.
Megemlítette, hogy sikeres lett a pályázat a hővezetékek cseréjére 2,4 millió eurós
támogatással. Judr. Lojkovič Samuel a továbbiakban kiemelte az utak állapotát, mivel a
városon áthaladó kamion forgalom tönkreteszi az utakat. Petíciót nyújtottak be,
megszólították a közlekedési minisztériumot, valamint az útkezelő vállalatot, hogy tereljék
vissza a kamion forgalmat az eredeti útvonalra.
Az elmúlt hónapban történt jelentősebb eseményekről is szólt a polgármester. Az október 14-i
Nyárbúcsúztató rendezvényen került sor a Lecsófesztivál megrendezésére, ahol a
Megyerockon fellépő együttesek szórakoztatták a jelenlevőket. Október 14-én Esterházy
János emléktábla leleplezésére került sor a katolikus templom falán. A Nagyszombat megyei
képviselőválasztás november 4-én zökkenőmentesen zajlott le, városunkból PaedDr. Soóky
Marián került be képviselőnek, akit az egészségügyi bizottság alelnökévé választottak. Az 1.
és 2. világháborús emlékművet megkoszorúzta a szerb nagykövet. A szerb katonák sírjánál is
tiszteletüket tették. A delegáció köszönetet mondott a városnak a temető rendben tartásáért és
bekerítéséért.
A képviselők felszólalásaikban lakossági panaszokat tolmácsoltak.
A testület a 2017-ess Pro URBE -díjat a City Dance Club moderntánccsoportnak ítélte oda,
akik külföldi elismeréseket szerezve erősítették a város jó hírnevét.

Az ülés kiemelkedő pontja volt a városi fejlesztések kiértékelése. Az ülésen a képviselők
megismerték a 2018-as városi költségvetés munkaverzióját, majd a városi cégek igazgatói
számoltak be az idei tevékenységükről és gazdálkodásról. A testület jóváhagyta a városi
főellenőr 2018-as első félévi ellenőrzési tervét és pénzügyi műveleteket fogadott el.
A képviselőtestület Mgr. Lapos Ildikó képviselőnőt választotta meg a kulturális és iskolaügyi
bizottság elnökének.
A tizedik önkormányzati ülésre 2017. december 13-án került sor.
A tanácskozás legfontosabb napirendi pontja a 2018-as költségvetés jóváhagyása volt. A
költségvetést Kázmér Éva a pénzügyi részleg osztályvezetője és kollektívája dolgozta ki. A
testület elé pedig Judr. Lojkovič Samuel polgármester terjesztette. A dokumentum a
vonatkozó törvények és rendeletek alapján készült el. A dokumentum része volt a 2018 2020-ra szóló távlati költségvetési program is, amely az adott időszak tájékoztatási jellegű,
előzetes költségvetési számait tartalmazza éves lebontásban.
A 2018 – 2020-as költségvetési program összegezi a város fő kiadásait az önkormányzat
működtetésére, valamint az átvett államigazgatási funkciók ellátására. A költségvetés
kiegyenlített gazdálkodással számol. A képviselők jóváhagyták a 2018 első félévére
előirányzott beruházások első szakaszát.
Első félévben az önkormányzat tervezi a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére való barna
kukák megvásárlását, a Corvin Mátyás lakótelepi panelút felújítását, a járdaépítés és
járdafelújítás folytatását, a Fecske utca csatornakiépítését, az Izsapi Közösségi központ
melletti terület szilárdítását és a Bartók Béla Alapiskola ablakainak cseréjét. A testület
jóváhagyta, hogy a város pályázzon a Szlovák futballszövetségnél a labdarúgási infrastruktúra
fejlesztésére szolgáló programban a nagymegyeri futballstadion öltözőinek és higiéniai
helységeinek felújítására. A projekt teljes költségvetése 59049 euró, ebből a város
társfinanszírozása 14286 euró. A megpályázott támogatási összeg 44286 euró.
A polgármester köszönetet mondott a képviselőknek a 2017-ben elvégzett munkájukért.
III.Városi Közigazgatási Intézmények
A város polgármestere JUDr. Lojkovič Samuel.
A város alpolgármestere Mikóczy Dénes, főellenőre Mgr. Nagy Albert.
A városi hivatal szerkezeti rendjében történt módosítás következtében három főosztály lett
kialakítva: a közigazgatási, szociális és iskolaügyi főosztály – vezetője Jankó László mérnök.
A közgazdasági főosztály - vezetője Fabulya Gabriella, ezen belül működött a pénzügyi és
vagyon szakosztály melynek vezetője Kázmér Éva.
A városfejlesztési, építésügyi és környezetvédelmi főosztály vezetője Hervay György mérnök,
ezen belül pedig a városfejlesztési és építésügyi szakosztályt Varga Aranka mérnök, a
környezetvédelmi szakosztályt Pivoda Krisztina vezette.
Az építésügyi hivatalt Hervay József mérnök, a gondozószolgálatot Mgr. Fekete Edit vezette.
Városi rendőrség
Parancsnok: PhDr. Alexander Egrecký
Rendőrség létszáma: 9 fő
A városi rendőrség közrendfenntartó szervezet, mely biztosította a közrendet, a
környezetvédelmet, ellátta, azokat a feladatokat, melyek a város kötelező érvényű

rendeleteiből, illetve a városi képviselőtestület és a polgármester döntéseiből rá hárultak. A
városi rendőrséget a városi önkormányzat hozta létre.
A városi rendőrség Nagymegyeren a Bartók Béla tér 497/20 szám alatti épületben kapott
helyet. A következő helységekkel rendelkeznek: 2 iroda, 1 konyha, l fürdőszoba. A tagjaik
száma a 2017 évben egy személlyel bővült, mivel az egész év folyamán 24 órás szolgálatot
teljesítettek. Felügyelete kiterjedt a városközpontra, parkolókra, a lakótelepekre, és a
központtól messzebb eső utcákra is. Biztosították a városban a közrendet, közreműködtek a
város lakosai és más személyek életének és egészségének védelmében. Együttműködött az
állami rendőrség tagjaival a közvagyon, az állampolgárok, a város területén található vagyon
megóvásában. Felügyelte a rend, a tisztaság megtartását a város utcáin, közterületein.
2017-es évben a városi rendőrség 621 esetet felülvizsgált, ami 21 esettel volt több, mint 2016ban. A felülvizsgált esetekből 503 esetben kihágás gyanúja lépett fel, melyből 189 eset szóbeli
figyelmeztetéssel zárult. 2016-os évhez viszonyítva 64 esettel volt több. 314 esetben pénzbeli
büntetést róttak ki, ez kevesebb volt -50-nel a 2016-os évhez képest. Négy ízben a gyanúsítási
eseteket átadták az állami rendőrségnek kivizsgálásra.
IV.Városfejlesztés
A 2017. február 8-i képviselőtestületi ülésen meghatározták a 2017-es fejlesztési beruházások
fontossági sorrendjét, valamint 472 ezer euró saját költségvetési forrást szabtak meg a
beruházások finanszírozására. A fejlesztési célok között az önkormányzati tulajdonú utak és
járdák építése és modernizálása kapott kiemelt fontosságot. A fejlesztési beruházásokra
tervezett pénzösszeg ezzel még nem végleges, további beruházások várhatók az előkészített
EU-s pályázatokból, valamint a szlovák kormány és minisztériumai támogatási programjaiból.
A képviselőtestület a helyi társadalmi, kulturális, egyházi és sportszervezetek 2017-es
költségvetési támogatására 93 ezer eurót hagyott jóvá.
2017. április 4-én új parkolók átadására került sor a Corvin Mátyás - lakótelepen. Az
önkormányzat 150 ezer euró összegű beruházással 72 férőhelyes parkolót hozott létre, a
környékbeli lakóházakban élők parkolási problémáinak megoldására. A kivitelezés a Városi
Műszaki Szolgáltató kft. által történt, melyet az önkormányzat önerőből, a 2016-os
költségvetésből fedezett. Az újonnan létesült parkolóhelyeket ingyenesen vehették igénybe a
lakosok.
A testület jóváhagyta a 2017-es év sikeres fejlesztési projektek társfinanszírozását. Ezek
között van a kamerarendszer modernizálásának második szakasza, a szerb hadifogoly temető
kerítésének felújítása, a városi hivatal épületei energetikai hatékonyságának javítása, ill. az
utólagos hőszigetelése, játszótér építése Nagymegyeren, valamint a városi iskolák
akadálymentesítése, az Eper utcai kazánház és a Városi Művelődési Központban található
klímarendszer megvásárlása.
Bejezték a Petőfi utcai járda építését, megjavították a vízlefolyókat a Komenský Szlovák
Tanítási Nyelvű Alapiskola kilenc tantermében, folyamatban van az Öreg utcai járda
felújítása, valamint a Szerb temető környékének rendezése. Szeptemberi hónapban
elkezdődött a parkoló javítása ún. kék blokknál. A város területén kicseréltek kb. 80
közlekedési táblát, valamint új közlekedési jeleket is pótoltak. A kiégett súlyemelő-pavilon
felújításán folyamatosan dolgoznak.
A képviselők elfogadták a pénzügyi operációkra vonatkozó költségvetési módosítást is.
A módosítás keretében új beruházások kerültek a 2017-es beruházási tervbe:

Széleshíd utcai járdafelújítás- 13.405 euró, Szent István utcai járdafelújítás- 17. 147 euró,
Vasút utcai óvodakerítés, kerti berendezés felújítása - 8.671 euró, Bartók Béla Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskolánál tereprendezés- 2.492 euró, Csicsói út hulladék lerakat
geológiai terve – 3.792 euró, raktárépület tűzoltószertárrá való átépítésének
tervdokumentációja – 1.200 euró, az I. világháború áldozatai emlékhelyének látványterve –
1000 euró. A felsorolt beruházások finanszírozását, továbbá a városi hivatal új
számítástechnikai fejlesztését 15.000 euró értékben a költségvetési tartalékból biztosították.
A képviselőtestület jóváhagyta a termálfürdőben tervezett új rekreációs rész kiépítését
hullámmedencével, ugrómedencével és gyorsfolyós medencével. A beruházás kivitelezésére a
testület 4 millió 200 ezer eurós hitel felvételét hagyta jóvá, 15 éves futamidővel.
A belügyminisztérium által kiírt felhívásra a képviselő testület jóváhagyta a pályázat
benyújtását „raktárépület tűzoltószertárrá való átépítés” céljából, minimum 5 % önrésszel és
az előre nem tervezett kiadások megtérítésével. A tervdokumentáció összege 1.200 euró volt.
A projekt teljes költsége 47.059 euró, vállalt önrész 17.059 euró, igényelt dotáció 30. 000
euró.
A testület jóváhagyta a kultúrház meleg levegős fűtési rendszerének megvásárlását a Városi
Lakásgazdálkodási vállalattól 172.849 euróért. A vételár 10 éves törlesztő részletben kerül
kifizetésre a tartalékalapból.
Az oktatási minisztérium kiírására a képviselők jóváhagyták a Bartók Béla Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola tornatermének felújítását szolgáló pályázat beadását. A projekt min. 10 %
városi önrészét max. 14.348 euróban határozták meg, valamint a nem elszámolható kiadások
finanszírozását a városi költségvetésből.
2017 végén a város polgármestere Judr. Lojkovič Samuel, számot adott a Nagymegyeren
elvégzett munkákról, fejlesztésekről. Ezek közül kiemelte a járdafelújítást a következő
utcákban és értékben: Hviezdoslav utca – 27. 270 euró, Petőfi utca – 63. 666 euró, Öreg utca
– 26. 657,10 euró, Széleshíd utca – 13. 405,50 euró, Eper utca – 17. 281,62 euró. Az összérték
148. 280,22 euró volt. Néhány önkormányzati tulajdonú út javítására további 31.312 eurót
fordított a város.
Az Izsap városrészben, a Kender utcában az úttest új aszfaltburkolatot kapott,
72. 217 euró értékben. Törekedtek a multifunkcionális játszótér megépítésére.
A Corvin Mátyás-lakótelepen 49 férőhelyes autóparkolót újítottak fel, 126. 784,96 euró
értékben, a közvilágítási hálózat renoválására – 25 ezer eurót, a temetői urnaliget
létrehozására - 16. 914,68 eurót fordítottak. Bekerítették a Vasút utcai óvoda kertjét. A
bekerítésre 2.700 eurót fordítottak és a kerti berendezés felújítása 8.671 euróba került. A
Bartók Béla Alapiskolánál részleges tereprendezés történt 2. 492 euró ráfordítással. A
Komenský Alapiskola csatornarendszerének javítását 21. 648,16 euróból hozták helyre.
A Városi Hivatal egyik épületének felújítása és hőtechnikai tulajdonságok javítása
252. 371,77 euróba került.
A szerb hadifogoly temető kerítésének részleges felújítása 17. 702,29 euróba került. Új
klímaberendezést szereltek a Városi művelődési központban. A volt fűtőházat felújították és
fedett piactérré alakították át. A T-18-as objektumban a tűzeseteket követően 45.893,66 euró
ráfordítással rendbe tették a súlyemelő pavilont.
A SZK Nemzeti Információs Központja stabil fejlődési előfeltételekkel rendelkező várossá
nyilvánította Nagymegyert, amely így a pozitív besorolású szlovákiai települések 30
százaléka közé került.

A városi önkormányzat a lakásgazdálkodási vállalattal karöltve 2017. május 25-én
ünnepélyesen üzembe helyezte a geotermikus hőközpontot. A 2450 m mély termálkút 93
fokos vizével jelenleg 1300 lakást, továbbá a Komenský Alapiskolát, a Bartók Béla-téri
óvodát és a Városi művelődési központot fűtik.
A város a jövőben tervezi egész Nagymegyer alternatív hőenergiával való fűtését. A
hőközpont átadásánál jelen volt Solymos László környezetvédelmi miniszter, Nagymegyer
város polgármestere Judr. Lojkovič Samuel és Szlovénia szlovákiai nagykövetasszonya
Bernarda Gradišnik.
Több évi huzavona után megoldódott a nagymegyeri Szlovák Posta akadálymentesítése,
amely ezután könnyen megközelíthetővé vált a mozgássérült személyek számára. Esztétikai
szempontból viszont a feljáró nem felel meg az elvárásoknak.
2017. június 1-jén nyitotta meg kapuit az Izsapi Közösségi Ház, mely a társadalmi
beilleszkedést igyekezett elősegíteni. Az intézmény vezetője Mgr. Baráth Attila, alkalmazottai
Mgr. Domonkos Pál és Bartalos Rozália lett.
A munkájukhoz hozzá tartozott a szociális tanácsadás és segítségnyújtás az izsapi lakosok
részére. A szociális tanácsadás az élet különböző területein felmerülő problémák
megoldásánál, mint (pl. lakhatás, egészségügy, pénzgazdálkodás) merült ki. Segítségnyújtás a
jogok érvényesítése terén-hivatalos iratok intézése, segítségnyújtás életrajz, levelek írásánál, a
hivatalokkal, intézményekkel történő kommunikációnál (egészség biztosítók, munka,
szociális és családügyi hivatal, szociális biztosító, iskolák, exekútorok, munkaközvetítő irodák
stb.) nyújtott tanácsadást. Segítették a kérelmezőket a munkapiacon való érvényesülésben (pl.
strukturált, valamint az Europass életrajz írásánál, kérvények, motivációs levelek
megírásában, internet használata a munkahelykeresésnél, dokumentumok nyomtatása,
elektronikus elküldése, felkészítés a munkameghallgatásokra).
Együttműködtek a következő szervezetekkel: Együtt Egymásért Polgári Társulással, IQUS
Polgári Társulással és közösen rendeztek előadásokat, kiállításokat, anyák napi, nőnapi
műsort.
V. Gazdasági élet
A városunkban korábban kialakult gazdasági, szociális viszonyok jelentősebb mértékben nem
változtak.
A város gazdasági életét befolyásolták a városi önkormányzat önálló gazdasági társulásai,
elsősorban a Thermál kft, a Városi Lakáskezelő kft, illetve a Városi Műszaki Szolgáltató kft.
A Városi Műszaki Szolgáltató kft. a 2017-es évben önálló gazdasági egységként működött,
ügyvezetői Mgr. Magyarics Norbert és Polgár Iván képviselő voltak. Alkalmazottaik száma
36 fő volt, ami az előző évhez viszonyítva 1 fős növekedést jelentett. Tevékenységük az
alábbi területekre terjedt ki:
1. Alapszolgáltatások: a háztartási és szelektív hulladék szállítása, közterületek
Karbantartása / fűnyírás, temetők és játszóterek üzemeltetése, karbantartása, városi utak
takarítása, lakótelepi hulladéktárolók rendszeres takarítása, és egyéb az önkormányzat által
megrendelt szolgáltatások/, gyűjtőudvar üzemeltetése, közvilágítás üzemeltetése és
karbantartása, város tisztítása, és a városi rendezvények alapvető biztosítása és kiszolgálása.

2. Építészeti tevékenység: elsősorban az önkormányzat vagy önkormányzati
tulajdonú vállalat által szerződéses alapon történő építészeti jellegű beruházások kivitelezése
tartozik ide, továbbá a vállalat külső megrendeléseket is teljesít vállalkozók illetve
magánszemélyek számára.
2017-ben teljesített munkák az önkormányzat, vagy önkormányzati vállalat megrendelései
alapján:/Corvin Mátyás lakótelep 62 férőhelyes parkolójának befejezése, a Szerb temető
revitalizálása, kerítés építése, a Hviezdoslav utcai járda második szakaszának kiépítése, a
Petőfi utcai járda egyik oldalának rekonstrukciója, a szlovák alapiskola csatornahálózatának
felújítása, urnafal kiépítése, az Öreg utcai járda egyik felének felújítása, a Széleshíd utcai
járda egy szakaszának felújítása, az Eper utcai járda kiépítése, 49 férőhelyes parkoló kiépítése
az 1321-es tömbháznál, a közvilágítás 2017-es bővítése./
A vállalat saját beruházásai haszongépjármű vásárlásába: Dieci teleszkópos multifunkciós
rakodógép.
A vállalatnak a 2017-es évben elért bruttó forgalma 1 053 413 - euró volt.
A Városi Műszaki Szolgáltató Kft. biztosítja a város területén a lakosság, a vállalkozók,
üzemek, intézmények által termelt kommunális hulladék gyűjtését és a hulladéklerakókhoz
szállítását.
A Városi Lakáskezelő Vállalat kft-t a 2017-es évben Dobis Ildikó mérnök és Bobkovič Iván
képviselő irányította. Alkalmazottaik száma 11 fő volt. A kft célkitűzései között, a 2017-es
évben három feladat szerepelt: a kezelésükben lévő lakásalap technikai karbantartása /602
lakásegység/, szolgáltatások területén biztosítani mindenfajta szolgáltatást az energia és fűtés
területén, a lakástulajdonosok számlájának kezelése.
A legfontosabb esemény a vállalat életében a május végén üzembe helyezett geotermikus hő
központ volt. A városban így környezetbarát távfűtőrendszer épült termálvíz felhasználásával.
A kút 2450 méter mély, vizének hőmérséklete 93 Celsius-fok. A hő központ átadásánál jelen
volt Solymos László környezetvédelmi miniszter, Judr. Lojkovič Sámuel polgármester és
Szlovénia szlovákiai nagykövet asszonya, Bernarda Gradišnik.
A Thermal Corvinus kft.– Szlovákia egyik legnépszerűbb termálfürdője címet viselő
Thermal Corvinus Termálfürdő 8 hektáros parkosított területen helyezkedik el. Ügyvezetői:
Mgr. Kórosi Zalán és Görföl Vilmos képviselők voltak. Alkalmazottaik száma 77 személy,
ami 9 fővel több, mint a 2016-os évben volt.
A nyári főszezonban 10 termálvizes medence, csúszdapark, Tarzania kalandpark, egyedi
kialakítású multifunkciós gyermekjátszóterek /Sasvár és Teknőcvár/, napvédett teraszokkal
ellátott éttermek és büfék, fagylaltozók, falatozók várják a kikapcsolódni vágyó vendégeket.
A Termálvíz jótékony hatással van a mozgásszervi és reumatikus megbetegedések
enyhítésére. Medencék: az idősebb korosztály körében a legnépszerűbb a fedett
komplexumban elterülő /36-38 °C hőmérsékletű, vízesésekkel, ülőhelyekkel és masszázs
sugarakkal ellátott fél fedett medence, és a pezsgőfürdő /30-34 °C/, valamint a vízi
attrakcióval ellátott rekreációs medence./ 30-35 °C/. A gyermekes családoknak nagyszerű
szórakozást kínál az egész évben működő családi és élménymedence, a Vízi várral együtt. A
kisgyermekes családok kedvelt medencéje a pancsoló gyermekmedence. A fedett központban
egész évben működő fényeffektusokkal ellátott csúszdák a red-ring és a black-led nagyon
népszerűek a nagyobb gyerekek és felnőttek körében is.

A Nagymegyeri Termálfürdő a 2017-es évben nagy változásokon ment át. Görföl Vilmos és
Mgr. Kórósi Zalán a Thermal Corvinus társaság két ügyvezető igazgatója belépését követően
felújultak az új fejlesztések, amelyek rövid távúakra és hosszú távúakra oszlanak.
A Thermál Kft. fürdőtársaság ügyvezetői elindították a Novum 2026 fejlesztési tervet, amely
a fürdőszolgáltatások javítására és innovációjára, a műszaki háttér korszerűsítésére, a
telephely kiépítésére és a pozitív gazdasági eredmények elérésére irányul. A 2017-es év fő
feladatának a 2016-ban elkezdett beruházások befejezését tekintik. Mint pl. a tobogán tető alá
hozása, a gyermekmedence és az olasz medence rekonstrukciója.
A kisebb fejlesztések a fürdőtelep arculatának alakítását célozzák. Elkészült a kerítés
felújítása, a gyermekmedence és az olasz medence rekonstrukciója, befejeződött a külső
csúszda felső tornyának kialakítása, a trafóállomás felújítása, a parkoló rendszer
automatizálása, a gyűjtőtartály építése.
A hosszú távú terveknek 3-om pillére van: a) szauna világ kiépítése, megnyitását 2018. január
31-re tervezik, b) külső vízfelületek bővítése, c) a hotelkomplexum létrehozása a jelenlegi
igazgatósági épület átépítésével. A képviselő testület jóváhagyta a termálfürdőben tervezett új
rekreációs rész kiépítését hullámmedencével, ugrómedencével és gyorsfolyós medencével.
A nagy kihívások közé tartozik a vízfelületek növelése, különbféle szórakoztató vízi
attrakciók számának bővítése, ugrómedence építése három ugrópadlóval, a medence belső
falainak műszikla felülettel történő kialakítása, sziklai vízesés létrehozása. Ezt követően a
meglévő élménymedencékhez újabb 10 ezer m² vízfelületen jövő nyárra készül el egy
medence 3 ugrótoronnyal, valamint a hullámfürdő, amely részben össze lesz kötve a
gyermekmedencével.
Az ügyvezetők kértek a meglévő attrakciókhoz további 9 ezer m² felület engedélyeztetését.
A képviselőtestület a beruházás kivitelezésére 4 millió 200 ezer eurós hitel felvételét hagyta
jóvá a termálfürdőnek 15 éves futamidővel. Átdolgozták hitelpolitikájukat is. Néhány folyó
hitel összevonásra kerül, továbbá beszámítódik az előző vezetés által felvett hitel utolsó
törlesztő részlete. Ehhez a meglévő hitelt felemelnék 7 millió euróra 10 éves futamidővel,
hogy a felsorolt 3 pillért legkésőbb 2020-ig megvalósítsák.
A látogatottság évről-évre enyhén növekszik. A belépőjegyek árát minimum 0,50 centtel
emelték.
2017-ben 633. 518 látogatója volt a Thermal Corvinus Kft.-nek. Az előző évben 19. 279
személlyel többen látogattak a fürdőbe a korábbiakhoz viszonyítva. A tiszta forgalom értéke
4. 144.594 euró volt. A közelmúlt átlagához viszonyítva 97. 197 euró (2,4 százalék)
növekedés volt tapasztalható.
Maximális figyelmet szentelnek a látogatók szabadidős tevékenységének. Vendégeiknek és a
város lakossága részére nyári kulturális programokat szerveztek kiváló előadók
szerepeltetésével.
2017. január 7-én ismét megrendezték a II. újévi úszóversenyt a nagymegyeri Thermál kft.
szervezésében. Az önkormányzati kft. ügyvezetője, Görföl Vilmos népszerűsítette az úszás
jótékony hatásait. A megmérettetésre 22-en neveztek be. A hazai versenyzőkön kívül
csehországi és magyarországi vendégek vettek részt. Az úszóverseny a legfiatalabbaknál 25
méteren, a többi korosztályban 50 méteren zajlott. Minden résztvevő értékes díjban részesült.
Nagymegyeri résztvevők voltak: Görföl Vilmos, Buzgó Lajos, Ivan Bobkovič.

A város gazdasági életében szerepet játszó vállalatok közül az alábbi szerveztek adtak
munkájukról rövid információt: az Edscha Slovakia részvénytársaság, a Motokom
Slovakia kft. , a Dan Slovakia Agrar részvénytársaság, az RPC Bramlage
részvénytársaság.
Az Edscha Slovakia részvénytársaság igazgatója a 2017-es évben Ing. Fülöp Tibor mérnök
volt. Az üzem növelte alkalmazottainak számát, így 170 személyt alkalmazott a Szélesehíd
utcai üzemében. Az üzem fő profilja járművek, autóalkatrészek és közlekedési eszközök
alkatrészeinek gyártása. A Tábor utcai üzemben működött a Webasto Edscha Cabrio Slovakia
kft. kabriótetőket készített autógyárak részére. Munkájukról nem küldtek jelentést.
A Motokom Slovakia kft. a vasútállomással szembeni épületekben található. A német
érdekeltségű üzem helyi vezetője ing. Farkas László mérnök. A 2017-es évben 95 személyt
alkalmaztak. Az üzem fém alkatrészeket és kiegészítő alkatrészeket gyártott az autóipar
számára.
Az RPC Bramlage kft. a vasútállomással szembeni épületben működik. Az intézmény
igazgatója Andreas Keller. A 2017-es évben 432 személyt alkalmaztak. Az üzem műanyag
csomagolóanyagokat készít az élelmiszeripar, vegyipar és gyógyszerészeti ipar részére.
A volt nagymegyeri tejgyár jogutódja az Euromilk részvénytársaság tevékenységükről nem
küldtek jelentést.
A nagymegyeri Dan Slovakia Agrar részvénytársaság Nagy-Dűr központtal működött. A
társaság vezetője Mogens Hansen mérnök és alelnöke Mgr. Németh Andrea. A társaság
mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalat. 2017-ben az alkalmazottak száma 135, ami 9
személlyel több, mint a 2016-os évben volt.
A 2017-es évben egész sor gazdasági egység működött a vendéglátás területén. Köztük a
Stefarez Panzió, Heléné étterem, Corvin étterem, Fantázia étterem, a Hotel Royal Diamond, a
Hotel Thermal Varga, a Hotel Orchidea, a Plauter Kúria.
Az Orchidea kft. statuáris képviselője Stefan Meliško mérnök, alkalmazottainak száma a
2017-es évben 15 személy volt. Társadalmi és családi rendezvényeknek biztosít alkalmat.
A Hotel Thermal Varga kft. statuáris képviselője Varga Márta mérnöknő . A 2017-es évben
az alkalmazottainak száma 25 személy volt. Tevékenységi területe szállásoltatás és étkeztetés.
Helyt adott családi (pl. esküvők, névnapok), társadalmi (szalagavatók, bálok), rendezvények
megtartásához.
A Hotel Plauter Kúria tulajdonosa Plauter Péter igazgató. A 2017-es évben a vállalatnak 5
alkalmazottja volt. Számos céges, társadalmi és családi rendezvénynek adott helyet.
Egy igazi különlegesség épült a kúria portáján – egy 9 méter magas kilátó, 200 m-re a hoteltől
a sporthorgásztó mögött. Közepében vas csigalépcső van. Az 5,8 m magasban elhelyezkedő
kilátószinthez 25 lépcsőfok vezet. Igazi turistacsalogató építmény.
2017. április 23-30 között nemzetközi alkotótábort szerveztek a kúriában. Egy hét alatt 73
képzőművész fordult meg az alkotótáborban, főként a Kárpát-medencéből, de
Lengyelországból, Csehországból és Oroszországból is voltak itt művészek.
Október 4-én a XI. Meger Art képzőművészeti szimpózium alkotásaiból nyílt kiállítás a kúria
kiállítócsarnokában.

November 19-én nemzetközi íjászversenynek adott otthont a kúria. Az esemény főszervezője
a Corvin Archery Club Nagymegyer összesen 109 versenyzőt regisztrált. Nagy Gábor
klubtag, ismertette, hogy az első alkalommal megrendezett versenyükből hagyományt
szeretnének teremteni.
Az Építészeti és Lakáskezelő Szövetkezet- Stavbyt a Nagymegyeren lévő szövetkezeti
lakások kezelője és karbantartója. Igazgatója Öllös László mérnök, elnöke Garai János
mérnök. A szövetkezetnek 5 alkalmazottja volt, és 751 lakás tartozott hozzájuk a 2017-es
évben. Tevékenységük közé tartozott a lakások tulajdonba adása, a havi előlegek kezelése,
valamint az éves elszámolások elkészítése és kikézbesítése, a karbantartási alap kezelése és a
karbantartás elvégzése.
A pénzügyi intézetek hálózatához tartozott az Általános Hitelbank részvénytársaság
dunaszerdahelyi kihelyezett részlege, a Szlovák Takarékpénztár nagymegyeri kihelyezett
részlege, valamint az OTP Banka kihelyezett részlege, munkájáról nem küldtek információt.

VI. Állami közigazgatás, szolgáltatások
A 2017-es évben Nagymegyeren különböző jellegű állami intézmények biztosították a helyi,
illetve a környező falvak lakosságának szolgáltatásait.
A Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal nagymegyeri részlegén a 2017- es évben 16
alkalmazott dolgozott, ami megegyezett az előző évben dolgozók számával. A nagymegyeri
részleg, jogilag a Dunaszerdahelyen működő központhoz tartozott. A nagymegyeri részleg
koordinátora Barta Béla, mindkét intézménynek viszont az igazgatója PhDr. Richard Kmeť.
A Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Minisztérium nyilvántartása és döntése alapján 2017.
júliusában Nagymegyeren a rászoruló személyek élelmiszercsomagot kaptak.
A körzeti egészségügyi központ, a Poliklinika vagyonilag 2009-től a Nagymegyer városához
tartozik, az intézményt bérlő orvosok és egészségügyi szolgáltatók munkájukról a 2017-es
évben sajnos nem küldtek tájékoztatót.
A Nyugat-Szlovákiai Vízgazdálkodási Társaság egy gazdasági központot működtetett
Nagymegyer városában. Munkájuk súlypontját a lakosság vízellátása és a szennyvíz tisztítása
jelentette. 2017 márciusában megemlékeztek a Víz Világnapjáról. A város iskolái részére rajz
és irodalmi pályázatot hirdettek meg, amit márciusban a Városi Művelődési Központban
értékeltek ki.
A Nagymegyeri Körzeti Tűzoltóállomás fő tevékenysége az életmentés, a vagyon- és
állatmentés. Oltási körzetükbe Nagymegyeren kívül 17 falu és a Komárom járásbeli közelebbi
falvak tartoznak. 2017. február 17-én tartották évértékelő gyűlésüket. A rendezvényen
megjelent Čandal Tibor a járási tűzoltóság igazgatója, valamint Lelkes István, a tűzoltóság
járási parancsnoka.
A nagymegyeri részleg vezetője Mgr. Hodosi Tibor parancsnok.
A Pozsonyi úton levő tűzoltó állomáson 12 tűzoltó teljesített szolgálatot a nap 24 órájában. A
részlegen dolgozók 152 alkalommal vettek részt különböző bevetéseken, ami kb. 20
bevetéssel több, mint az azt megelőző években. Az múlt évben megnövekedett a halálos
balesetek és súlyos sérüléses balesetek száma. Az év folyamán a részleg dolgozói több

bemutatót, előadást, gyakorlatot tartottak óvodás, alap-és középiskolás gyermekek részére, és
szorosan együttműködtek a nagymegyeri és izsapi önkéntes tűzoltó szervezettel is.
Az Állami Rendőrség körzeti részlege városunkban az Öreg utcában található. Vezetője
Judr. Pákozdi Imre alezredes. A 2017-es évben 32 személyt alkalmaztak, ami egy személlyel
kevesebb, mint a 2016-os évben foglalkoztatottak száma. A körzet irányítása alá a köv.
települések tartoztak: Balony, Bögellő, Csilizradvány, Alistál, Kulcsod, Medve, Nyárad,
Ekecs, Padány, Patas, Szap, Nyárasd. Tevékenységükben jelentősebb változások nem voltak.
A Pozsonyi úton lévő épületben működött a Nagyszombati Vámhivatal részlege,
munkájukról nem adtak információt.
Az Izsap városrészhez tartozó Izsap-pusztán működött a felnőtt lakosság részére kialakított
Szociális Szolgáltatások Otthona, ahol 37 alkalmazott gondoskodott 43 személyről. Az
intézet vezetője PhDr. Hancko Ladislav.
Az intézet Nagymegyeren a Városi Művelődési Központban szervezte meg a IV. Humorfest
társadalmi rendezvényt. 2017. júliusában új mikrobuszt kapott az intézet. A járművet
Nagyszombat megye alelnöke Berényi József adta át a Szociális Otthonnak.
Nagymegyeren az Ad USUM nonprofit szervezet szociális ellátó központját 2012-ben hozta
létre, amely idősotthonként, szociális otthonként és gondozóintézetként is működött a 2017-es
évben. Munkájukról nem küldtek jelentést.
VII. Oktatási intézmények
Bartók Béla téri Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda
Az óvoda igazgatónője: Mgr. Beáta Katona
Óvoda alkalmazottainak száma: 20 fő
2016/2017-ben a beiratott gyerekek száma: 94
2017/2018- ban a beiratott gyerekek száma: 93
A Bartók Béla Szlovák Tanítási Nyelvű óvodában 11 ovónő gondoskodott a gyermekek
neveléséről. Az óvoda 5 osztállyal működött, a csoportok létszáma 19-20 fő.
A 2017-es évben a tanítónap alkalmából Katona Beáta pedagógus részesült polgármesteri
kitüntetésben.
Vasút utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda
Az óvoda igazgatónője: Mgr. Krascsenics Mária
2016/2017 – június végéig az óvodába beiratott gyerekek száma: 152 fő
2017/2018-as tanévben pedig 136 gyereket írattak be a szülők az óvodába.
Az óvoda alkalmazottainak száma: 29 személy.
A Vasút utcai óvodában 17 óvónő gondoskodott a gyerekek neveléséről.
Az óvoda 7 osztállyal működött, az izsapi óvoda pedig 1 osztállyal. Az izsapi óvodában
Medek Klára és Zsemlye Erika óvónők látták el a gyerekek körüli feladatokat. A csoportok
létszáma a következő volt: Mackó csoport: 17, Fecske: 18, Katica: 22, Csibe: 16, Mókus: 17,
Napsugár: 19, Nyuszi: 22. Izsapon pedig a Sün csoport 12 fős.
A szülők általi munkák, támogatások is nagyban hozzájárultak az óvoda működésének a
javításához. Több felkérést is kaptak az óvodások a városi rendezvényeken való részvételre
pl. Csemadok, nyugdíjas klub, vöröskereszt rendezvényeire. A gyerekek nagy sikerrel
szerepeltek. Az óvoda vezetősége ápolja az eddig kialakult jól működő kapcsolatokat. A

pedagógusok és a gyerekek részt vettek különböző helyi és regionális rendezvényeken. Az
idei nevelési évben a következő közszerepléseket vállalták: szépkorúak köszöntése anyák
napja alkalmából, adventi gyertyagyújtás, valamint rajzpályázatokon vettek részt.
2017-es évben a tanítónap alkalmából kitüntetésben részesült Németh Irén óvónő.
A nevelési év szakmai szemmel nézve eredményesnek mondható. Stabil működést, megfelelő
személyi ellátottságot biztosítva zárta az óvoda a 2017/2018-as nevelési évet.
Szent Teréz Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Óvoda
2017. szeptember 3-án nyitották meg az egyházi óvodát. Az óvoda az egykori egyházi fiúiskola épületében kapott helyet. Az egyházi óvodát Mahulányi József esperes-plébános
alapította. Megalakulásakor 17 gyermeket irattak be a szülők az egyházi óvodába. Az
intézmény igazgatónője Ollári Hozman Zsanett pedagógus lett.
Ján Ámos Komenský Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola
Igazgatónő: Mgr. Mária Estergájošová
Helyettes: Mgr. Jana Novotná
Alkalmazottak száma: 35 fő
2016/2017 –es és a 2017/2018 évben az osztályok száma: 13
Tanulók száma: 234 fő, az előző évhez viszonyítva 9-cel gyarapodott a létszám.
2017/2018- as tanévben 32 gyereket írattak be, így 2 (két) elsős osztályt nyitottak az
iskolában.
Az iskolában a pedagógusok és nevelők munkáját 1 pszichológus, 1 speciális pedagógus
valamint 3 aszisztens segítette.
2017. június 30-án ünnepélyes tanévzáróval fejeződött be az iskolaév.
Az igazgatóság értékelte a legjobb teljesítményt nyújtó gyerekeket és azon tanulókat, akik
képviselték az iskolát a különböző versenyeken /szavaló, olvasási, rajz , sport, papírgyűjtési/.
Az iskola bekapcsolódott az „Iskola akadálymentesítése“ programba. A mogássérültek
számára segítséget nyújtottak az emeletre való feljutáshoz.
2017. március 28-án a tanítónap alkalmából a városi Önkormányzat kitüntetésben részesítette
Mgr. Jana Novotná pedagógust.
Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Intézmény igazgatója: 2017. augsztus 31-ig Mgr. Sebő Erzsébet
2017. szeptember 1-től PaedDr. Soóky Marián
Igazgatóhelyettesek: 2017. szept.: Mgr. Ládi Andrea, Mgr. Mocsi Éva
2017. június 30-ig: az alkalmazottak száma összesen: 69 fő
Pedagógusok száma: 51 fő teljes óraszámban
4 fő részmunkaidőben
4 fő asszisztens
Iskolai klub pedagógusainak a száma: 6 fő
A nem pedagógusi alkalmazottak száma: 11 fő
Tanulók száma: 530
2017/2018-as tanévben, az intézményben 533 tanuló kezdte meg tanulmányait 29 osztályban.
Az első évfolyamba 2016/2017 - es tanévben 55 gyereket írattak be.
2017/2018-as tanévben 67 gyereket irattak be.
Az iskola tanulói kimagasló eredményeket értek el országos, kerületi, helyi versenyeken. A
vetélkedőket szaktárgyi bontásban közlöm.

Irodalmi: a Tompa Mihály szavaló, a Kulcsár Tibor szavaló, az Ipolyi Arnold népmesemondó,
a Szép Magyar beszéd kiejtési, Olvasni jó, a Simonyi Zsigmond helyesírási, Poznaj slovenskú
reč, az iKid Startup Awards tehetségkutató versenyeken.
Természettudományi versenyek: Kenguru matematikai, Lakimatek matematikai, Katedra
Földrajzi, Technika olimpia, Biológiai olimpia, versenyeken.
Sport versenyek: járási Diákolimpia, járási futball, kézilabda, kerületi lányok futball versenye.
Az „Év tanulója 2017” címet Csörgő Vivien 9. osztályos tanuló kapta az igazgatóságtól.
Az iskolában megalakult Diószeghy Ildikó tanítónő kezdeményezésére a Bartók Béla Kórus.
Az iskolakórusnak 35 tagja van, akik az intézmény tanulói.
Iskola ápolja kapcsolatát az Önkormányzattal, a Csemadok, a Vöröskereszt, Kiskertész
szervezetekkel, a városban működő magánvállalkozókkal.
Az iskola az egyike a három felvidéki iskoláknak, ahol a szlovák nyelvet új módszertan
szerint oktatják 1-2. és az 5-6. évfolyamban.
A TESCO üzlethálózat által hirdetett „Vy rozhodujete, my pomáháme! projekt segítségével,
melyet az üzletben vásárlók szavazatai alapján az alapiskola nyert meg, angol nyelvi termet
hoztak létre.
A Bartók. Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola vezetősége a pedagógusai
közreműködésével ebben az évben is megszervezte a XVII. Bartók Béla Iskolanapokat, a
„Hajrá Bartókosok” sportnapot. Részt vettek az Englisch One projektben. Hagyománynak
számít a tanulmányi kirándulások megszervezése pl. az auschwitzi-birkenaui koncentrációs
táborba, Deáki település román kori templomának megtekintése, Erdei iskola Árvában 3.
osztályos tanulók részére, szlovák nyelvi tábor szervezése.
Polgármesteri kitüntetésben részesültek a tanítónap alkalmából PaedDr.Soóky Marián, és
Lakó Tímea pedagógusok.
A Nagymegyeri Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Kereskedelmi Akadémia
Igazgatónője: Mgr. Horváth Erzsébet
Igazgatóhelyettes: Mgr.Tóth Mónika
Pedagógusok száma: 30 fő
Alkalmazottak száma: 19 fő
Diákok száma: 2016/2017 ben: 268 diák
2017/2018-ban: 238 diák
Az iskola két tanulmányi irányzat szerint oktatja tanulóit.
- kereskedelmi
- regionális idegenforgalmi menedzsment
A polgármester kitüntetést adott át Mgr. Mészáros Ilona tanárnőnek odaadó munkájáért a
pedagógusnap alkalmából.
Az iskola tanulói kiváló eredményeket értek el a nemzetközi, országos, kerületi, megyei,
járási, regionális versenyeken.
Az iskola oktatói és hallgatói több pályázatot nyertek: többek között a Rákóczi Szövetség
diákutaztatási pályázatát elnyerve az iskola 32 diákja ellátogathatott Bácsalmásra. A Bethlen
Gábor Alap által külföldi szakmai gyakorlaton vehetett részt az iskola 20 diákja Budapesten.
Sikeresen képviselték a diákok iskolájukat a nemzetközi versenyeken
pl. Szakmasztár, magyarországi vetélkedőn 4 diák képviselte az iskolát.
Országos versenyekre is beneveztek, ahol szintén kiváló eredményeket értek el pl. Eustöri
(történelmi verseny), Ifjú Európai (ismeretterjesztő tesztet oldottak meg a diákok az EU-ról)
Sport versenyeken is részt vettek, pl. az Olimpiai Futás Napján. A diákok a váltófutásban
jeleskedtek.
Külföldi iskolák meghirdetett versenyeibe is bekapcsolódtak. pl. a debreceni Közgazdasági
Szakgimnázium által szervezett „Gondolkozzunk marketing nyelven” elnevezésű versenybe.

A tanulmányi kirándulások is az iskola programpontjai közé tartoznak.
A Turizmus Világnapján a regionális idegenforgalmi menedzsment diákjai tanulmányi
kirándulásra Kistapolcsányba és Malonyába utaztak.
A Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium
A gimnázium közös igazgatóság alatt működött a szakközépiskolával.
2016/2017 -es évben diákok száma: 41 fő
2017/2018-as évben diákok száma: 19 fő. A tizenkilenc diák osztályfőnöke Mgr.Papp László
volt.
Pedagógusok száma: 12 fő
A tanítónap alkalmából az önkormányzattól kitüntetést kapott Mgr.Sörös Angéla pedagógus.
A gimnázium 1957-ben nyitotta kapuit.
A gimnázium megalakulásának hatvanadik évfordulója alkalmából 2017. november 30-án
emlékkiállítást nyitottak meg Városi Művelődési Központban. Mgr.Horváth Erzsébet az
iskola igazgatónője köszöntötte a jelenlévőket. A kiállítást Mgr. Varga László készítette és
mutatta be. Megemlékeztek a néhány napja elhunyt Mgr.Szuh Kálmán egykori igazgatóról.
Az intézménynek 52 év alatt 1829 tanulója volt. A gimnázium működését abban az időben
134 pedagógus és 15 adminisztratív munkaerő biztosította. Ezen az iskolán 695 tanuló
szerzett középfokú végzettséget. A mai dunaszerdahelyi járás 35 településéről látogatták a
diákok az iskolát. Legtöbben Ekecsről (132). A komáromi járás 14 településéről 338 diák
tanult az iskolán. Legtöbben Lakszakállasról (62), illetve Csicsóról (57).
Janiga József Művészeti Alapiskola
Az intézmény igazgatója: Mgr. Kraus Margit
Pedagógusok száma: 22 /2-vel több a 2016-os évhez viszonyítva/
Diákok száma: 353 fő
Alkalmazottak: 2 fő /takarítónő/
Tevékenységi terület: zenei, képzőművészeti, tánc
Tanulmányi eredmények: kitüntetéssel megfelelt a tanulók 82% -a, megfelelt 5%-a.
A 2017-es évben Rácz Klára pedagógus kapott kitüntetést tanítónap alkalmából.
A tanulók 55 rendezvényen vettek részt. Bekapcsolódtak a tánc, énekkari, képzőművészeti
versenyekbe.
2017. szeptember 21-én az iskola rajz tagozatos diákjai ünnepélyes díjátadón vettek részt
Budapesten, mivel az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap kreatív pályázatán sikeresek
voltak. Nagy Vivien fődíjat, kerékpárt nyert. Soóky Luca, Fábrik Lilla, Csémi Virág külön
díjazottként rollert kapott. Kutrucz Maja könyvjutalomban részesült. Az iskola rajztagozata
50 ezer Ft-os ajándékutalványt vehetett át.
Mgr.art Fábik Erzsébet és Bott Mária készítette fel a tanulókat a képzőművészeti versenyekre.
A zenei jellegű versenyekre pedig PhDr. Orsovics Yvette (karnagy), Mgr. Kolenčíková Lucia
(korepetítor), Szabó Adrianna (korepetítor).
Az iskola diákjai méltóképpen képviselik városunkat és az iskolájukat egyaránt a kulturális
rendezvényeken.
Az iskola berkeiben működő Csiribiri Néptáncegyüttes 2017 májusában ünnepelte
megalakulásának 20. évfordulóját. Elismerésképpen az önkormányzattól polgármesteri díjat
kaptak, melyet Nemes Aranka a csoport művészeti vezetője vett át.

Városunkban a fiatalok nevelésébe két intézmény a Városi Szabadidő Központ és a
Nagymegyeri ifjúsági Központ is bekapcsolódik.
A Szabadidő Központ a város egyik oktatási intézménye a gyerekek szabadidejének
eltöltését szolgálja.
Vezetője: PaedDr. Libuša Valúchová.
Alkalmazottak száma: 3 fő
A diákok száma: 163 fő
Intézmény tevékenysége: tánccsoport fellépésének megszervezése a nyugdíjasnapon, Föld és
a Víz Napja alkalmából, részvétel a városban szervezett rendezvényeken, tavaszi és nyári
táborok szervezése, kirándulás szervezése (gyereknapra), Ifjúsági központok akadémiája.
A Nagymegyeri Ifjúsági Központ
Vezetője: Mgr. Bial Judit
Alkalmazottak: 2 fő, 2 önkéntes aktivista
Tagjainak száma: 100 fő
Tevékenysége: A fiatalok számára hasznos, csapatépítő programok szervezése, megvalósítása.
A környezet és a természet védelme. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek
biztosítása.
Polárka Gyermekotthon
Az otthonban lakó gyermekek száma 54 fő. Nevelők és segédnevelők száma 24 fő. A
pszichológusok száma 2 fő. A speciális pedagógus 1 fő. A Polárka gyermekotthont Mgr. Rácz
Éva vezette.
Az otthon lakói részt vettek az iskolák által szervezett rendezvényeken, bekapcsolódtak a
hulladékgyűjtési akciókba is.
A gyermekotthon 2018. augusztusában Dunaszerdahelyre költözik, külön-külön lakásokba.
VIII.Kultúra
Városi Művelődési Központ
A VMK igazgatója az elmúlt esztendőben is Gútay László volt. Az általa vezetett intézmény
irányítása alá tartozik a Városi Könyvtár, a Tájház. A nevezett intézmény a fenntartója a
Bárdos Lajos Vegyes Karnak, a Megyer Néptánccsoportnak, a City Dance
moderntánccsoportnak, a Poloska Színháznak.
A VMK a működéséhez 160 ezer eurót kapott a városi költségvetésből; amit később
felemeltek 5300 euróval, színházi székek vásárlására, valamint a könyvtár bérletének
kifizetésére. A 2017-es évi költségvetési terv nagysága 246.200 euró volt, a valós merítés
viszont 257.564,82 euró lett.
A művelődési ház kapcsolatot tartott fenn és segítette a civil szervezetek munkáját. A saját
szervezésű rendezvényei mellett biztosította az amatőr csoportok működési feltételeit és
helyet adott minden kezdeményezésnek, amely az intézmények valamint egyéb szervezetek
részéről megnyilvánultak. Törekedett arra, hogy segítse a roma kisebbség kultúrájának
megismerését. A város felnőtt és ifjúsági korosztálya számára színházi előadásokat, valamint
óvódások, általános iskolások és középiskolás tanulók részére gyermek előadásokat
szervezett.

A kultúrház hat színházi előadást szervezett városunkban. Nyolc előadást a felnőttek, két
előadást gyerekek részére. A következő Színházi Társulatok léptek fel: Jókai Színház, Zenthe
Ferenc Színház, Gergely Theater, Bánfalvy Stúdió. A hat felnőtt előadásnak 2.176, a két
gyermek előadásnak 518 nézője volt. Három nevelőjellegű koncertet is szerveztek a
kultúrházban, az ifjúság részére. Összesen hat könyvbemutató és író-olvasó találkozó
valósult meg, amelyen 120-an vettek részt.
A képzőművészeti kiállítások megszervezésének célja volt, hogy támogassák a városban élő
amatőr és hivatásos művészek bemutatkozását. A 2017-es évben VMK 14 kiállításnak volt a
fő vagy társszervezője. Következő kiállításokat tekinthette meg közönség: Irgalmasság,
Romák színes világa, Csillagköd és a természet varázsa, Felvidéki Esküvői kiállítás, 60 éves a
Nagymegyeri Gimnázium elnevezésűeket. A képzőművészeti kiállításokon kívül fotó
kiállítást, néprajzi kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők.
Az 2017-es évben megtartott író-olvasó találkozókon a következő könyveket mutatták be a
szerzők az érdeklődőknek: Bodnár Gyula: Hátsó pad, Varga László: 1848, Te csillag,
Zámočník, Matej: Nakresli si príbeh, Vörös Ferenc: Kárpát-medencei történeti családnév
atlasz, Molnár Imre: Esterházy János élete és mártírhalála, Németh Zsolt: A Kárpát–medence
legkülönlegesebb Árpád-kori templomai.
Az előző évekhez hasonlóan, gyűléseknek, tanfolyamoknak, báloknak, iskolák, szervezetek
rendezvényeinek, fesztiváloknak is helyet adott a kultúrház.
Városi Könyvtár települési könyvtár. Önálló épületben működött. A városi művelődési
központhoz tartozott igazgatásilag, 3 teljes munkaidős, középfokú könyvtárosi
szakképesítéssel rendelkező könyvtárossal, melyek közül 1 személy a könyvtár szakmai
vezetője volt. A városi önkormányzat által biztosított támogatásból történt a dokumentum
állomány folyamatos fejlesztése. Az intézmény feladatai az elmúlt években folyamatosan
növekedtek: a közönség igényeinek megfelelő olvasásnépszerűsítő programok
megvalósításával, a régi gyűjtemény kezelésével és feldolgozó munkafolyamataival,
olvasásfejlesztő gyermekkönyvtári foglalkozásokkal.
Könyvtári szolgáltatások: kölcsönzés /könyv, időszaki kiadvány/, könyvtárközi kölcsönzés,
közvetlen /helyben/ használat, számítógép-használat, internethasználat, könyvtárhasználati
óra, házhoz könyvet szolgáltatás, rendezvény, kiállítás, előadás, találkozó, fénymásolás. A
2017-es könyvtári rendezvények: 3 író-olvasó találkozó, 5 irodalmi, történelmi óra, 4
rajzpályázat, 1 előadás, 2 kiállítás, 117x könyv házhoz szállítás, 4 vetélkedő volt.
Könyvállomány 2017-ben: 28.639 kötet, beiratkozott olvasók száma: 717 fő, az izsapi
fiókkönyvtárban 58 fő, egész évben a könyvtárlátogatók száma: 6.461 személy volt.
Kiemelkedőbb könyvtári rendezvények voltak a 2017-es évben: az olvasásnépszerűsítő
programok: (Ronja a rabló lánya), Legtöbb könyvet olvasó tagok jutalmazása „Év Olvasója”.
Vetélkedő: Žitný ostrov náš región, rendhagyó irodalmi, történelmi órák, (Szabó Magda írónő
100.szül. napja) Közkedveltek voltak a rajzpályázatok ( Piszén, pisze kölyökmackó, Bicajozz
biztonságosan).
Tájház
A tájházak népi építészeti értékű épületekben, a helyben összegyűjtött és megőrzött
tárgyakkal egy adott település hagyományos tárgyi kultúráját jelenítik meg. Berendezésük a
településen élők életmódját, lakáskultúráját reprezentálja.
A nádtetős lakóház 1836-ban épült. Az épület négy helységből áll. A helyiségek korabeli
berendezési tárgyai a helyi lakosok ajándékai. Gyarapodott a tájház berendezése 1928-ból
származó mérleggel és egy rádióval. A tájházat 1980 augusztusában rendezték be.

-

Nagymegyeren épített tájház testesíti meg mindazt a történelmi-néprajzi örökséget, amelyet
mindmáig elkötelezetten, büszkén óvnak, vigyáznak.
2017-ben a tájháznak 805 látogatója volt. Magyarországból 19, Montenegróból 4 a hazánkba
látogató turista kereste fel a tájházat.
A jó tájház a helyi hagyományőrző programok helye, a találkozás színtere a helyi közösség
tagjai, és a helyi tudás átadásának helyszíne a fiatal generációk és az odaérkező turisták
számára.
Következő hagyományőrző rendezvények valósultak meg a tájház udvarán:
hagyományos ételek kóstolással egybekötött bemutatója
májusfaállítás tradíciókhoz híven kulturális programokkal összekötve
A Városi Művelődési Központ gondozásában megjelent a „Nagymegyeri hagyományos ételek
bemutatója” című tájékoztató közlöny.
Megyer Néptáncegyüttes
Az együttest 1997-ben alapították. A Városi Művelődési Központ csoportjaként
tevékenykedik. Az együttes elsődleges célja a magyarság egyedülállóan gazdag kultúrájának
ápolása, hagyományainak megőrzése. Az egyes tájegységek táncainak, dalkincsének és
muzsikájának felkutatása, és autentikus formában való színpadra állítása. Így válhat a néptánc
a népdal élővé, nemcsak a romantikus múlt részévé, így juthat el szélesebb körökig, így lehet
közösségformáló ereje. A tánc és a zene mellett a szokások és a régi viselet megismertetésére
is törekszik. Tagjai hetente kétszer próbálnak a helyi művelődési központban. Ötször volt
egész napos összpontosításuk. Fellépéseik alkalmával Németh Dénes népi zenekara kísérte
őket. Évente megszervezték a Csallóközi Táncfesztivált. Az együttes fellépett a városi
rendezvényeken és a környező falvak ünnepségein. Az együttesnek 2017-es évben 26 tagja
volt. Tizenhat lány és tíz fiú. A táncegyüttes vezetését 2005-től Mészáros Magda látta el.
Új táncokat tanultak be: Méhkeréki táncok, Zólyom környéki szlovák táncok, Bodrogközi
táncok, Kalocsa környéki táncok.
Az évfolyamán 23 alkalommal léptek fel, 6 ízben Nagymegyeren. A teljesség igénye nélkül
az alábbi rendezvények szervezésekor működtek közre a csoport tagjai: a Tánc Világnapja
alkalmából, májusfa állításkor, az együttes megalakulásának 20. évfordulója alkalmából, és a
Családi napokon.
2017. nov. 17-én a Megyer Táncegyüttes polgármesteri emléklapot kapott.
Kis Megyer Gyermek Néptáncegyüttes
A két gyermek néptáncegyüttes, a Kis Megyer és az Apró Megyer fenntartó szerve a Janiga
József Művészeti Alapiskola. Mészáros Magdával a csoport vezetőjével tartották próbáikat a
kultúrházban, heti három alkalommal. Nagymegyeren illetve Csilizradványon alakult, mint a
Megyer Táncegyüttes utánpótlás csoportjai. 2017. november 17-én jubileumi műsorral
köszöntötték a 10 éves Kis Megyer és Csilizke néptáncegyüttest. A rendezvényt a Szlovák
Köztársaság Kormányhivatala támogatta.
City Dance Club
Mgr. Art. Házi Csilla tánctanár tanítványai a City Dance Club különböző korosztályú táncos
lányai. A tánccsoport fenntartója a Nagymegyeri Városi Művelődési Központ, a szervezet
helyiségében hetente vasárnap tartottak intenzív táncpróbákat másfél – másfél órában. Az
intézmény nyújtotta számukra a próbákhoz és a fellépésekhez a termeket- pl. tükörtermet,
színháztermet, nagytermet.

A tánctanárnő három csoporttal indította táncóráit, de ma már négy csoporttal foglalkozik 6tól – 18 éves korig. Színes repertoárral rendelkezik a csoport, a klasszikus balett alapoktól, a
disco, a hip-hop-on keresztül egészen a show táncokig. Tarics László edző vezetésével folyt a
táncklubban a biztonságos akrobatikus és gimnasztikai táncelemek oktatása is.
A tánccsoportnak a 2017-es évben húsz fellépése volt.
Versenyeik, melyeken kitűnő helyezéseket értek el:
A Magyar Látványtánc Szövetség Léván megrendezett selejtezőjén a felnőtt korosztályú
lányok a”B” amatőr kategóriában a „Black Bird” című koreográfiával a nyílt (open)
tánckategóriában az 1. helyet nyerték el. Az elért pontszámmal, az EU-bajnokságon való
szereplésre a zsűri átminősítette a produkciójukat a „A” profi kategóriára, az 1. helyezést itt is
megtartották.
A Budapesti Interkontinentális Táncfesztiválra két koreográfiával neveztek be. Mindkét
tánckategóriában arany minősítést szereztek.
Műsoraikkal nemcsak a városi, hanem a környékbeli falunapokon, kulturális rendezvényeken
is felléptek.(pl. a helyi Vöröskereszt évzáró gyűlésén, Anyák napján, Nőnapon, Mad község
falunapján stb.)
A Pro Urbe - díj odaítélésére is felterjesztették a csoportot, mivel sokat tettek a közösségért és
a kapcsolatépítésért, melyek kiemelkedően fontosak voltak a városunk életében. A Pro Urbe díjat a Városi Művelődési Központ nagytermében ünnepélyes keretek között Mgr. Art. Házi
Csilla vette át a város vezetőitől.
Bárdos Lajos Vegyes Kar
A város legrégibb kultúrcsoportja a Bárdos Lajos Vegyes Kar, melynek elnöke a 2017 –es
évben Nagy Kornélia, művészeti vezetője pedig Mgr. Orsovics Yvett PhD. volt.
A Bárdos Lajos Vegyes Kar a VMK mellett működő csoport. A kórus repertoárja nagyon
színes, magába foglalja mind a világi, mind az egyházi muzsikát, népdal feldolgozásokat,
jelenkori alkotásokat és a régi mesterek műveit.
A közös éneklés és az együttlét örömén túl hozzájárultak a kórus tagjai a város zenei életének
gazdagításához. Hetente egy alkalommal tartottak énekkari próbát a helyi kultúrházban. Az
énekkar 14 tagot számlált. (6 szoprán, 5 alt, 3 tenor) Minden évben szerveztek kórus
találkozókat, melyekre meghívták a szomszédos országok énekarait. A 2017-es évben 6
alkalommal léptek fel különböző rendezvényeken (pl. a Dal ünnepén Lébényben, a Bősi
Adventi koncerten)
Poloska Színház
2017-es évben szüneteltette tevékenységét.
2017-es évben az önkormányzat közlönyének a „Nagymegyeri Hírmondó” havilapnak 12
példánya jelent meg, melynek főszerkesztője: Vladislav Kmeť, a szerkesztőbizottság elnöke:
Mikóczy Dénes, tagjai: Mgr. Estergájošová Mária, Gútay László, PhDr. Virág Mária, PaedDr.
Soóky Marián, Polgár Iván.
X. Corvin Mátyás Napok
2017. április 28-30 - ig a városi önkormányzat, a Városi Művelődési Központ, a Thermal
Corvinus fürdő, a Pro Megere Polgári Társulás és a Csemadok nagymegyeri alapszervezete
közös szervezésében 10. alkalommal megtartották a Corvin Mátyás Napokat. A
rendezvénysorozat első napján a Kereskedelmi Akadémia és a Corvin Mátyás Gimnázium
diákjai korhű jelmezekbe öltözve az előző évek szokásaihoz híven az emlékművet
megkoszorúzva fejezték ki tiszteletüket a nagy uralkodó iránt. Idén az időjárás viszontagságai
végett az események nagy része az iskola falai között zajlott.

Második napra az időjárás kedvezőbbé vált, így a rendezvények az eredeti terv szerint
folytatódtak. A borászok szövetsége értékelte a XII. borkiállítást. A kiértékelést követően a
hévízfürdő sétányán felállított szabadtéri színpadon egymást váltották a helyi nyugdíjasklub
csoportjai, a Szivárvány és a Vidám Nótázók. Őket követték a City Dance Club és a Megyer
Táncegyüttes csoportjai. A nap Peter Šrámek koncertjével zárult. A harmadik napon a tájház
udvarán májusfa-állításra került sor. A májusfa állítását bő kulturális program követte. A
helyszínen éneklőcsoportok léptek fel: Kéknefelejcs, a Vidám Nótázók, tánccsoportok: Kis
Megyer, Apró Megyer, Csilizke valamint vendégfellépőként Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó
László nótaénekesek. Érdekes esemény volt Bálint Károly és Huszár László tekerőslant
előadása. Az egész esemény alatt a gyerekeket játszóház várta. A harmadik nap
rendezvénysorozata a sétány színpadán folytatódott, ahol Janiga József Művészeti Alapiskola
diákjai valamint Petőcz Petra, Valaskó Ferenc, és Sípos Béla szórakoztatta a közönséget. Az
este pedig Bódi Csaba magyarországi énekes gondoskodott a hangulatról.
A XVII. Szent István Kulturális Napok
A város hagyományos ünnepi népi eseményét, a XXVII. Szent István napokat augusztus 17.20. között rendezték meg. Az ünnepségsorozat főszervezői Nagymegyer város
önkormányzata, a Városi Művelődési Központ, a Csemadok városi szervezete, a Thermál
Kft., a Pro Megere városi szervezete, a Žitný – ostrov – Csallóköz Területi Idegenforgalmi
szövetség, a Szent György Lovagrend, valamint a Szlovák Közlekedési-, Építési- és
Vidékfejlesztési Minisztérium voltak. Az esemény megszervezéséhez hozzájárult az Európa a
Polgárokért Program és a Bethlen Gábor Alap is.
A négynapos rendezvénysorozatot, amely a város legfontosabb eseménye, Judr. Lojkovič
Samuel polgármester és Mikóczy Dénes alpolgármester nyitották meg.
A VMK kiállítótermében augusztus 17-én nagyszabású megnyitóval kezdődött el az idei
programkavalkád. Két magyaroszági művész, Lebó Ferenc szobrász és Borbély Károly festő,
a Szent László Emlékévhez kapcsolódóan, „Sanctus Ladislaus“ című kiállításával mutatkozott
be a közönségnek. Az ünnepi hagulatot emelte a város szülöttjének, Kovács Miklós
hegedűművész játéka is. A rendezvénysorozat második napján a plébániatemplomban tartott
előadást „Szent László, a lovagkirály” címmel Mireisz Tibor, a Magyar Szent Korona
Társaság tagja. A termálfürdő sétányán pedig megnyitották a „Vino Villa Megere” Napokat,
ahol a város valamint a környék borászai mutatkoztak be legjobb nedűikkel. A második napot
Rúzsa Magdi promenádkoncertje zárta. A rendezvénysorozat két helyszínen zajlott: a Szent
István utcában az egykori zárda udvarán, illetve a termálfürdő melletti sétányon.
A harmadik napon „Fakanálforgató” főzőverseny kezdődött a zárdaiskola udvarán. A
résztvevő csapatok között ott voltak a partnervárosok reprezentánsai és a baráti települések
küldöttei is. A főzőversenyen az ínyencségek készítésének ideje alatt a helyi együttesek a
Kéknefelejcs, a Vidám Nótázók, a City Dance Club, a Nowember, Czajlik Boglárka és Haris
Zsóka szórakoztatták a közönséget. Az ünnepi program különlegessége a városi Tekergők
kerékpáros klub által meghirdetett XI. teljesítménytúrája volt, melyre a termálfürdő előtti
téren jelentkezhettek a résztvevők. A harmadik nap fő eseményei a római-katolikus
templomban celebrált ökumenikus istentisztelet, valamint Szent István mellszobrának
megkoszorúzása volt. A koszorúzásnál a nemesócsai Oucha fúvószenekar szolgáltatta a zenét.
A termálfürdő sétányán a szórakoztató műsor Ferenczi Gyöngyi énekesnő fellépésével, és
Rackajam együttes koncertjével indult, majd a nagymegyeri születésű Cseh Tamás népi
zenekara szórakoztatta a közönséget. Végül Bíró Tomi lemezlovas műsorával végződött a
nap.
A XXVII. Szent István Napok negyedik napjának délelőttjén ünnepi szentmisét celebráltak a
zárda udvarán. A fürdősétányon a kiváló borok kedvelői továbbra is kóstolhatták a helyi

borászok nedűit, s a vidám hangulathoz a Kalandorok Plus, valamint a The Badges, formációk
zenéje is hozzásegített. A négynapos kulturális és közösségi maratoni programot a Tom Cats
együttes koncertje zárta be.
XXV. Besnyei György Kulturális Napok
Az ősz fő kultúrális rendezvénye volt a XXV. Besnyei György Kulturális Napok. A
művelődési programok 2017. október 31-től november 26-ig a reformáció jubileuma jegyében
zajlottak. A rendezvény szervezői: Nagymegyeri és az Izsapi Református Egyházközösség, a
Csemadok helyi alapszervezete, a helyi Kereskedelmi Akadémia és a Városi Művelődési
Központ.
A rendezvénysorozat a Nagymegyeri református templom falán elhelyezett Besnyei Györgyemléktábla megkoszorúzásával vette kezdetét. A megnyitót követte a Bibliakiállítás, mely a
kulturális napok kísérő rendezvénye volt. A megemlékezés november 2-án a Hősök terén
folytatódott, ahol a résztvevők elhelyezték koszorúikat az 1. és 2. világégés áldozatainak
emlékművénél. November 10-én a magyarországi Mészáros János Elek, református presbiter
és Simándy - díjas énekes koncertjét élvezhette a nagyérdemű a helyi református templomban.
A jeles évforduló kapcsán a nagymegyeri és az izsapi egyházközösség a református
templomok kertjében faültetéssel emlékeztek a reformáció jeles évfordulójára.
November 22-én a Besnyei Napok programsorozatába bekapcsolódott a Bartók Béla
Alapiskola és a Kereskedelmi Akadémia 10 tanulója. Vetélkedővel emlékeztek a reformáció
500. évfordulójára. A diákok által készített prezentáció, mely tartalmazta a református
templomban rendezett Bibliakiállítást bemutató anyagot, a Luther Márton és Kálvin János
életét és munkásságát összehasonlító előadást, valamint azt a munkát, melyben a
dunaszerdahelyi katolikus és a református templom hasonlóságát és különlegességét mutatták
be a diákok a zsűri a legjobbnak értékelte. Az első helyezett Forró Richárd, a második helyen
Lampert Barbara és Haver Márta, a harmadik helyen pedig Mikóczi Krisztina és Lelkes
Emőke végzett.
A nagymegyeri önkormányzat anyagi támogatásával megvalósult a lelkészsírok helyreállítása.
Ennek tiszteletére „Előttünk jártak…” címen megemlékezést tartottak a református sírkertben.
IX. Egyházak
Városunk területén a 2017-es évben két egyház működött: a Római-katolikus egyház, és a
Református egyház.
Nagymegyeri Református Egyházat Mgr. Szabó András tiszteletes vezette. Lelkész társa
Szabó Valéria. Gondnokok: Nagy Péter, Horváth Emma- Izsapon. Istentiszteleteiket vasárnap,
hétköznap és ünnepnapokon tartották. A vasárnapi istentiszteleti napokon Szabó András,
ThDr. Somogyi Alfréd PhD. a Pozsonyi Egyházmegye esperese, Both Ágota csilizradványi,
Varga László lakszakállasi-szilasi, Édes Árpád alistáli lelkipásztor szolgált. Rendszeresen
tartottak bibliaórákat a felnőtteknek. Bibliaórai alkalmak péntekenként 16.00 órakor
kezdődtek. A vasárnapi iskolában a gyermekekkel Holeš Libusa és Berecz Csilla
foglalkoztak. A gyülekezet gyermekei részt vettek Jókán a bibliaismereti versenyen.
Konfirmáció- előkészítés két évig tart. A 2017-es évben 3 fiú tett hitvallást és fogadalmat a
gyülekezet előtt. Iskolai hitoktatás két iskolában folyt,
a Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában, és a Kereskedelmi Akadémián.
Összesen 71 gyermek vett részt a hitoktatásban. Az alapiskola alsó tagozatán Berecz Csilla

katechéta, felső tagozatán és a középiskolában Mgr. Szabó András lelkipásztor végezte a
hitoktatást.
A 2017-es nyári táborban naponta 60-67 gyermek és felnőtt vett részt.
A Reformáció 500. évfordulója jegyében szervezték meg a 2017-es Besnyei György
Kulturális Napokat. Október 31-én, a reformáció napján gyülekezeti és bibliatörténeti kiállítás
nyílt a templomban. Kiállították a reformáció történetére utaló dokumentumokat, használati
tárgyakat, a reformáció 500. évforduló alkalmából készült emléktáblát. November 12-én
Mészáros János Elek ünnepi hangversenyére került sor a református templomban.
Nagymegyer város 3500 euró támogatást adott a gyülekezetnek. December 17-én adventi
hangversenyt tartottak a templomban. A gyülekezet részt vett a Nyilas Misi karácsonyi
csomaggyűjtésben.
A 2017-es évben került sor a parókia felújítására is.
Keresztelés: 4 gyermek részesült a keresztség szentségében, 1 fiú és 3 lány
Konfirmáció: 3 fiúgyermek tett hitvallást és fogadalmat a gyülekezet előtt.
Házasság: 5 házasságkötés történt, mind vegyes házasság, 1 házaspár nagymegyeri lakos volt.
Temetés: 12 temetés volt, 6 férfi és 6 nő
A 2017-es évben a Bethlen Gábor Alap 8000 eurónyi támogatásával sikerült megvalósítani az
izsapi gyülekezet templomának külső felújítását.
Keresztelés szentségében 1 lány részesült
Konfirmáció: nem volt
Házasságkötés: nem volt
Temetés: 2 férfi és 2 nő
A Nagymegyeri Katolikus Egyház – esperes-plébánosa Mgr. Mahulányi József. A római –
katolikus templomban naponta biztosítottak szentmisét. Vasárnap két alkalommal szlovák és
magyar nyelven.
A 2017-es évben Mahulányi esperes úr 38 keresztelőt tartott, 29 egyházi temetést, és 15
esküvőt.
Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának ünnepén 21 fiatal járult az első szentáldozáshoz.
Az elsőáldozókat felkészítették Mgr. Ábrahám Margit és Mikos Gabriella hitoktatók.
Egyházközségünkben 20 fiatal és 1 felnőtt részesült a bérmálás szentségében.
A katolikus egyház több kulturális rendezvény szervezésébe kapcsolódott be.
2017. június 4-én az Önkormányzat, a Nemzetközi Szent György Lovagrend, a Csemadok és a Pro
Megere Polgári Társulás közösen emlékeztek Cseri István néhai nagymegyeri esperesre. A
megemlékezésen imát mondott Mahulányi József esperes úr, majd elhelyezték a
megemlékezés és kegyelet koszorúit. A Szent Miklós plébániatemplomban vasárnap június 4én már hagyományosan került megrendezésre „Pünkösd üzenete” című hangverseny. Június
5-én, 12. alkalommal megrendezett Farkas Jenő szavalóverseny lebonyolítására került sor.
Szentmisét tartottak Farkas Jenő papköltő tiszteletére, majd megkoszorúzták emléktábláját.
Szeptember 3-án a Szent Miklós római katolikus templomban tartották meg az újonnan
alapított Szent Teréz Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Óvoda ünnepélyes megnyitóját. A
templomból átvonultak a jelenlevők az új egyházi óvodába. Az óvoda igazgatónője Ollári
Hozman Zsanett pedagógus lett. Több magyarországi szervezettől kaptak a megalakuláshoz
segítséget. A városvezetés és a polgármester támogatását is élvezték.
Több százan gyűltek össze október 21-én a nagymegyeri katolikus templomban, ahol ünnepi
misét tartottak Gróf Esterházy János mártírpolitikus tiszteletére, majd ezt követően került sor
az emléktábla leleplezésére. A misét Mgr. Mahulányi József celebrálta, ünnepi beszédet

Koncsol László József Attila-díjas költő mondott. December 2-án a Szent Miklós Plébánia
templomban vették át oklevelüket a Remény Népfőiskola hallgatói. A Karácsonyi ünnepeket
december 26-án az Operatrió koncertje színesítette. A fellépőket Mahulányi József helyi
esperes-plébános mutatta be. A jeles lelkipásztor az istentisztelet elején üdvözölte Mikóczy
Dénes alpolgármestert és koncert közönségét.
X. Társadalmi szervezetek
A 2017-es évben a városban működő társadalmi szervezeteket munkájuk fő iránya szerint:
kulturális, egészségügyi-szociális szervezetekre, sport és érdekvédelmi szervezetekre lehet
felosztani.
A kulturális jellegű szervezetek közé tartozott a Csemadok Nagymegyeri Szervezete, a Pro
Megere Polgári Társulás, az IQUS Polgári Társulás, a 23. Arany János Cserkészcsapat.
A Csemadok Nagymegyeri Szervezete
2018.február 11-én tartotta a 2017-es évet értékelő, évzáró tagsági gyűlését. A rendezvényen
megjelentek a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának képviselői,
Nagymegyer alpolgármestere, és a képviselőtestület tagjai, a helyi oktatási intézmények
igazgatói, valamint Tápiógyörgye küldöttsége is. A gyűlés ideje alatt megtekinthették Vígh
Veronika papírfonással készült kézműves alkotásait.
A szervezet 667 tagját, 14 tagú vezetőség irányította Mgr. Bittera Zsuzsanna elnök és PaedDr.
Soóky Marián alelnök vezetésével.
Az elnök asszony beszámolt az elmúlt év rendezvényeiről, melyeknek
a megvalósításában fő- vagy társszervezőként vettek részt. Ezek között egyaránt akadt
szűkebb réteghez szóló és tömegeket megmozgató esemény is. Pl. Corvin Mátyás Napok,
Májusfaállítás a tájház udvarán, Farkas Jenő emléknap- és szavalóverseny, Szent István
Kulturális Napok, szabadtéri főzőverseny, magyar bál, adventi hangverseny, összetartozás
napi megemlékezés, Holokauszt évforduló. Az évzáró tagsági gyűlésen köszöntötték a 80.
valamint a 70. születésnapjukat tavaly ünneplő tagokat.
2017. január 14-én Padányban adták át a Csallóköz Kultúrájáért Közművelődési Díjat. Az
eseményen nagyszámú nagymegyeri lakos vett részt, köztük városunk alpolgármestere is.
Ebben az évben hárman kaptak elismerést. Nagymegyerről Mgr. Varga László helytörténészt,
nyugalmazott gimnáziumi tanárt, a Nagymegyeri Csemadok Alapszervezet volt elnökét
díjazták.
2017. június 11-én a Csemadok Nagymegyeri Városi Szervezete, a Városi Hivatal és a Városi
Művelődési Központ szervezésében megemlékeztek a a Holokauszt 73. évfordulójáról.
A megemlékezésen részt vettek a komáromi és dunaszerdahelyi zsidó hitközség tagjai,
Deutsch Péter budapesti rabbi és Anatolij Kavanszkij kántor.
2017. október 21-től a mártírpolitikus, Esterházy János emlékét tábla őrzi városunkban is.
Száznál többen gyűltek össze a Szent Miklós római katolikus templomban, ahol ünnepi
szentmisét tartottak a politikus tiszteletére, Mgr. Mahulányi József celebrálásával. Ezt követte
az emléktábla leleplezése. Ünnepi beszédet mondott Koncsol László, József Attila-díjas
költő. Közreműködött a Bárdos Lajos Vegyes Kar és Marton Csaba versmondó.
Pro Megere Polgári Társulás

A PRO Megere Polgári Társulás 2017-es évben is a város kulturális, gazdasági és társadalmi
fellendítését próbálta biztosítani. A Polgári Társulásnak 115 tagja volt (12-vel több, mint
2016-ban), munkáját öttagú vezetőség irányította.
A szervezet 2018. február 17-én tartotta évzáró tagsági gyűlését a Városi Művelődési
Központban, amelyen kiértékelték 2017-es tevékenységüket. A társulás egyhangúan
az elnökség eddigi tagjainak szavazott bizalmat: Mikóczy Dénes elnöknek, Katona Beáta,
Görföl Vilmos és Petőcz László alelnököknek, Baráth Attila titkárnak, Nagy Albert
rendszergazdának és Kováts Istvánnak, aki a könyvviteli feladatokat látta el.
A 2017-es évben a társulás több történelmi előadást is szervezett. Kiemelkedő volt közöttük
Mireisz Tibor beszámolója a Szent Korona menekítéséről az 1848-as szabadságharc
és II. világháború idejében, valamint Szent László a Lovagkirály című előadás. A társulás
tagjai ellátogattak a szlovéniai Lendvára, valamint a Kodály Zoltán Világifjúsági zenekar
pozsonyi hangversenyére. Győrött történelmi előadáson vettek részt. Nagy tömeget mozgató
esemény zajlott a Plauter Kúriában, Molnár Imre Esterházy János életéről és mártírhaláláról
szóló könyvének bemutatásakor. Sikeres rendezvények közé tartoztak a képzőművészeti
jellegű rendezvények: az Olajág – Keresztény Művészeti Társaság Irgalmasság című
kiállítása, Kiss Márta festőművész és Takár Emőke Csillagköd és a természet varázsa című
kiállítások, a Meger Art Nemzetközi Képzőművészeti Szimpózium művészeinek tárlata.
A szervezet 2017-ben is megszervezte a hagyományos kulturális, társadalmi rendezvényeit: a
Bartók Béla Emléknapot, Pünkösd üzenete hangversenyt,
a Megyeri karácsony hangversenyt – OperaTrio, a Corvin Mátyás Napokat, Juniálist,
Lecsófesztivált. A Pro Megere Társulás társrendezője volt a XII. Farkas Jenő
szavalóversenynek, a XXVII. Szent István Napoknak, a Föld napjának. A Pro Megere
Társulás „Festival 2017 Charity” elnevezéssel jótékonysági rendezvényt bonyolított le. A
helyi Polárka gyermekotthon Mikulás alkalmából 150 euró adományt kapott, a Csiribiri
Néptáncegyüttes tevékenységéhez 1000 euró támogatással járultak hozzá, a Corvin Mátyás
Termálfürdővel és az Önkormányzattal együtt.
IQUS Polgári Társulás
Az IQUS Polgári Társulás 2017-ben is aktív szerepet vállalt a falu társadalmi és kulturális
életében. A 2011-ben alapított polgári társulás Izsap városrész kulturális hagyományainak
megőrzését és ápolását, valamint a helyi lakosság közösségi eseményeinek szervezését tűzte
zászlajára. Példamutató kezdeményezés, hogy a kisközösségek, baráti társaságok, ismerősök
gyakrabban találkozzanak és erősítsék a kapcsolataikat.
A szervezet elnöke Ábrahám Margit, alelnöke Tamási Márta és Nagy Krisztina volt. Tagjaik
létszáma 150 fő, ami 40-nel több, mint 2016-ban volt. Munkájukat 10 tagú vezetőség
irányította.
A szervezet 2017-es tevékenységéről Mgr. Ábrahám Margit elnök számolt be 2018.január 20i évzáró taggyűlésen, melyet a helyi közösségi házban tartottak.
A 2017-es év gazdag volt programokban. Az év a település első írásos említésének 720.
évfordulója jegyében telt. Az év első rendezvényére január 7-én került sor, amikor emlékévet
hirdettek, majd Mgr. Varga László: „Falu a Csiliz partján” című helytörténeti könyvét
mutatták be. A helytörténeti munka megrendelője, külső formájának megtervezője, a könyv
megjelenésének indítványozója, anyagi támogatója az IQUS Polgári Társulás volt.
Anyagiakban hozzájárult a 200 oldalas kiadvány megjelenéséhez Nagymegyer Város
Önkormányzata is.
A farsangi időszakban jelmezbált szerveztek a gyerekek részére. A lurkókat a farsangi
mulatságon Koncz Tibor bűvész és Vida Kitti arcfestő szórakoztatta.
Márciusban a könyvhónap alkalmából ismét könyvbemutatóra került sor Mgr. Varga László:
„1848 Te CSILLAG”című művét maga a szerző mutatta be.

Nem maradt el a nőnapi ünnepség sem, azonban a március kicsúcsosodása a március 15-i
magyar nemzeti ünnep volt: az 1848/49-es magyar forradalomról és szabadságharcról
emlékezett meg Izsap lakossága.
Áprilisban a szomorú 1947-es esemény emlékét idézték fel Simon Gyula tanító
emléktáblájánál. A településrész mai polgárai arra emlékeztek, amikor Izsap lakosainak egy
részét Csehországba deportálták.
Április második felében a tagság egy része Budapestre kirándult, ahol ellátogattak a Terror
Házába, majd délután színházi előadáson vettek részt.
Május elseje előestéjén hagyományokhoz híven felállították a Májusfát. Az első májusi
vasárnap pedig anyák napja alkalmából a falu gyerekei műsorral köszöntötték az édesanyákat.
Júniusban negyedik alakalommal került megrendezésre az „Izsapi Folklórfesztivál”.
Gyermeknapra kirándulást szerveztek a Veszprémi Állatkertbe.
Júliusban az új kenyér ünnepét szervezték meg ötödik alkalommal.
Augusztusban csehországi kiránduláson vettek részt, valamint a társulás tagjai ebben a
hónapban a hagyományos nagymegyeri gasztronómiai napokon és a nemesócsai
lecsófesztiválon, Nagy Ottó vezetésével képviseltették magukat.
Augusztust főleg társadalmi munkával töltötték. Szeptemberben a szakács csapat részt vett
Lakszakállasi gasztronómiai fesztiválon. A hónap végén felavatták a közösségi házba vezető
emlékkaput, Nagy Attila szobrász alkotását. A kapu díszes fafaragását Németh Dezső, madi
népi fafaragó készítette. Kiállítás nyílt régi használati tárgyakból és a helyi gyerekek
rajzaiból.
Októberben az ötödik alkalommal megrendezett Lecsófesztiválon második helyezést értek el.
November 1-én megemlékeztek I. és II. világháborúban elesett izsapi katonákról.
Adventi koszorú gyertyáit közösen gyújtották meg. A falu karácsonyfájánál ünnepséget
tartottak. Advent idején került újraszentelésre a világháború izsapi áldozatainak felújított
emlékműve.
A 2017-es esztendőt szilveszteri mulatsággal zárták.
A szervezet nevében a támogatást az elnöknő minden segítőnek megköszönte.
Folytatta rendszeres munkáját a szervezet kulturális csoportja, a Mórkomp Népi Zenekar is.
Vezetője Mudr. Bartalos Dezső, tagjai Reichel Evelin, Bartalos Réka és Bagin Dominika.
23. Arany János Cserkész Csapat
A 23. Arany János Cserkészcsapat parancsnoka Holényi Gergő, helyettese Pónya Krisztián,
pénztárosa Csémi Szilárd. A csapat 16 tagú. Tagjai két, ill. négy őrsbe voltak besorolva. A
2017-es évben is aktívan bekapcsolódtak a városunkban tartott emlékünnepségek
megszervezésébe.
Az egészségügyi-szociális jellegű szervezetek közé tartozott: a Vöröskereszt Nagymegyeri
Szervezete, az Egészségkárosultak Nagymegyeri Szervezete, a Nagymegyeri Nyugdíjas
Szervezet és Nyugdíjas Klub, a Geri Csodalámpása Alapítvány.
A Szlovákiai Vöröskereszt Nagymegyeri Szervezete
A Szlovákiai Vöröskereszt Nagymegyeri Szervezetének élén Fülöp Piroska állt.
A 2017-es évben a taglétszám 180 fő, akik közül sokan rendszeres véradók voltak. Közéjük
tartozott pl. Lukács Tamás, Takács Anikó, Horváth László. A szervezet hagyományos
tevékenysége közé tartozott a rendszeresen megszervezett önkéntes véradás. 2017-ben négy
véradást szerveztek, ebből három volt az ún. mozgóvéradói helyszín a Városi Művelődési
Központban. Esetenként 40-50 személy adományozott vért.

A szervezet további feladatai közé tartozott a szegény, rászoruló családok megsegítése.
Évente többször ruhagyűjtést szerveztek. Novemberben a Tesco áruházzal közösen
élelmiszergyűjtést szerveztek. 1.174 kg élelmiszert és több száz ruhaneműt sikerült
összegyűjteniük. 74 család ünnepi készülődéséhez tudtak így hozzájárulni.
Felvilágosító munkát is végeztek. Egészségügyi témájú előadásokat, kérésre egészségügyi
szolgálatot biztosítottak különféle rendezvényeken. 2017. november 9-én Dunaszerdahelyen
a Janský érem ezüst-fokozatával tüntették ki Bereczky Veronika, Horváth László, Matlák
Lajos és Cseh Tibor véradókat.
A Nagymegyeri Egészségkárosultak Helyi Szervezte
A szervezet vezetője: Vozárik Júlia. Taglétszám: 147 fő. A 2017-es évben 1 fővel bővült a
tagok száma.
A csoportot 2000. szeptember 9-től hozták létre. Céljuk a nagymegyeri és a környező
településeken élő mozgásukban korlátozott sorstársaik életminőségének javítása. A szervezet
összejöveteleket, rendszeres havi találkozásokat, megbeszéléseket, rendezvényeket, évente
egy belföldi, egy külföldi kirándulást, évzáró zenés ünnepet szervezett. A tagok részvételével
országos, megyei megmozdulásokon, valamint a környező körzeti csoportok programjain
vettek részt. Érdekképviseletet látnak el valamennyi érintett felé a támogatások
lehetőségeinek közvetítésében.(pl. közlekedés, lakás-átalakítási támogatások megismertetése).
A csoportnak jó a kapcsolata az önkormányzattal, évente beszámoltak a tevékenységükről.
Részt vettek a város rendezvényein, igény szerint szívesen bekapcsolódtak bármely civil
szervezet programjához.
Minden kedden, csütörtökön és vasárnap 16-20 óra között klubfoglalkozásokat tartottak.
Havonta társadalmi programokat /farsangi fánk sütés, nőnapi ünnepség, férfiak napja,
gyermeknap, gulyásfőző verseny, spotnapok, kirándulások/ szerveztek tagjaik részére. Az
egyik legrangosabb rendezvényük
a 2017-es évben, a szervezet nemzetközi sportnapja volt. Tagjaik ott voltak
a városi-kulturális programokon is. A szervezet szorosan együttműködik
a környékbeli, és határon túli egyesületekkel. / Nagypaka, Dunaszerdahely, Galánta, Somorja,
Tata, Győr, Pápa, Szabadka, Debica /
Nagymegyeri Nyugdíjas Egyesület, Nyugdíjas Klub
A Nagymegyeri Nyugdíjasok Egyesületének elnöki posztját Mgr.Varga Frigyes nyugalmazott
pedagógus töltötte be. A szervezet tagjainak száma 270 fő, ezzel a létszámmal 2017-es évben
járási méretekben az első helyen szerepeltek.
A Nyugdíjas Egyesület 2016-os évtől kilenc művelődési rendezvényt szervezett Mgr. Varga
László vezetésével.
2017 júniusában megszervezték a tájház udvarán az első alkalommal tartott hagyományos
nagymegyeri ételek bemutatóját. / 15 résztvevő receptpublikációját kiadták/.
Tagjaik részére biztosították a részvételt a járási és a megyei szervezetek által szervezett
kirándulásokon, gyógyüdüléseken / Balatonfüred, Trenčianské Teplice/.
A régióban szervezett baráti találkozókra a nagymegyeri tagok is bekapcsolódtak
/Lakszakállas, Nyárasd, Szilas,Gellér/. A 2017-es évben a Nyugdíjas Szervezetnek összesen
72 rendezvénye volt.
Az önkormányzat fenntartása alatt működő Nyugdíjas Klub, Kovács Katalin vezetésével
támogatta a szervezet munkáját. A klub vezetője szoros kapcsolatot tartott fenn a tagsággal.

A vezetők a tagság számára széleskörű lehetőségeket biztosítottak. Nemcsak a közös klubon
belüli rendezvények, hanem a regionális kulturális találkozók, nyugdíjas napi rendezvények,
jubilánsok köszöntése, évi közgyűlés, tavaszi és őszi közös szórakozási délutánok, járási
szervek által szervezett rendezvényeken, pl. Dalfesztiválon, vers- és prózamondó fesztiválon,
szenior olimpián való részvételt jelentette, melyen évről-évre sikeresen szerepeltek. A
Dalfesztiválon mindkét dalkör: a „Kéknefelejcs” és a „Vidám nótázók” is, s a szenior
olimpián a sakkozók is sikeren vettek részt. Tevékeny csoportként az „Ügyeskezek”
kézimunka csoportot, valamint a „Szivárvány” tánccsoportot emelhetjük ki.
Az aktív tevékenységeken kívül az egyesület tagjai kedvezményes üdülési lehetőség keretén
belül rehabilitáció és gyógyfürdők látogatásával óvhatják egészségüket. A helyi
termálfürdőben heti két alkalommal rehabilitációs tornán is részt vehetnek. Varga László
nyugalmazott tag végzi a klubban a kultúr - egészségi-és biztonsági gondoskodás szervezését,
aki által megújult a Szépkorúak weboldal, s melyen a nyugdíjasok hasznos információkhoz
juthattak.
A 2017-es évben közös baráti találkozókat szerveztek, mint pl. a farsangi, nyárbúcsúztatói
vidámságok, a város vezetése által szervezett nyugdíjas nap, a Szent István napi gulyásfőző
verseny, kirándulás Sopronba, a Dalfesztiválra, a Vers- és prózamondó fesztiválra
Kisudvarnokba. A 14 tagú Kéknefelejcs Népdalkör Mgr. Varga Éva nyugalmazott tanítónő
vezetésével működik. A csoportnak 2017-ben 10 fellépése volt. pl. soproni nemzetközi
találkozó, járási nyugdíjas fesztiválok. Felléptek a 2017-es év talán az egyik legrangosabb
hazai, magyar népzenei seregszemlén, a ,,Bíborpiros szép rózsa,, országos népzenei
versenyen. A Pereden tartott területi fordulóból bejutottak a dunaszerdahelyi országos
döntőbe. Itt november 25-én, teljesítményüket ezüstsávos minősítéssel értékelte a
bírálóbizottság.
A nyugdíjas klub korábbi két kultúrcsoportja ,,Vidám nótázók,, Mgr. Varga Frigyes
pedagógus és a ,,Szivárvány tánccsoport,, Czuczor Irén a szabadidő központ munkatársa
vezetésével aktív munkát végzett. A 2017-es évben újabb tánckoreográfiával bővült a csoport
műsora, amivel felléptek a városunkban és környékén különböző társadalmi és kulturális
rendezvényeken.
Aktívan működött az ügyes kezek kézimunka csoportja, Lőrincz Judit vezetésével, valamint a
veterán sakkozók csoportja Cséfalvay István vezetésével. A sakkozók 2017-ben az 5. ligában
szerepeltek. Júliusban megszervezték a 11. Nemzetközi veterán sakktornát.
A memória tréning csoport tagjai minden szerdán találkoztak Kovács Katalin vezetésével.
Együtt – Egymásért Nyugdíjas klub –Izsap
2016-ban jött létre Izsap városrészben az Izsapi Együtt - Egymásért Nyugdíjas Klub. A klub,
mint polgári társulás kezdte meg tevékenységét. Elnökének Szabó Ferencet választották,
elnökhelyettesnek Belucz Idát. Jelenleg 53 tagjuk van. Rövid fennállásuk alatt élénk
tevékenységet fejtettek ki. Augusztusban tevékenyen részt vállaltak a közösségi központ
környékének takarításában, októberben nyárbúcsúztatót tartottak. Decemberben karácsonyi
ünnepi találkozót és bált szerveztek a közösségi házban. Köszöntötték a magányos
nyugdíjasokat, a 80 év felettieket, valamint tagjaikat.
Geri Csodalámpása Alapítvány
Városunkban 2008 óta működik a ,,Geri Csodalámpása Alapítvány”, amelynek létrehozását
Nagy Ágnes kezdeményezte, miután 16 éves fia Gergely daganatos betegségben elhunyt. Az
alapítvány adminisztrátora:
Ing. Beringerová Terézia, továbbá: Mudr. Vrezgó Erzsébet, Mgr. Csepi Katalin, Nagy Gábor.
Az alapítvány legfontosabb feladata a 0-tól 18 éves korig daganatos megbetegedésekben

szenvedő gyermekek és rászoruló családok segítése.
Az Alapszabályzat szerint évente felváltva rendeztek jótékonysági estet és jótékonysági
vásárt. 2017-ben jótékonysági vásárt rendeztek a Városi Művelődési Központban. Az est
folyamán Haris Zsóka és Vass Virág énekét Szabó Adrianna kísérte zongorán, valamint
Pataky Ádám handpain játéka volt hallható. A kiállított tárgyak megvásárolhatók voltak, s a
Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanári kara és diákjai gyűjtése alapján
PaedDr. Soóky Marián igazgató 600 euró összeget nyújtott át az alapítványnak.
A sportszervezetek közé sorolható: a Csigák Turista –klub, a Tekergők amatőr
kerékpárklub, Corvin Városi Sakk Klub és részben ide sorolható a Nagymegyeri-Izsapi
Tűzoltószervezet is.
Csigák Turista- Klub
Elnöke a 2017-es évben Ollé Sándor volt. A klub 130 tagú főleg nagymegyeri és a
környékbeli falvakból. Közvetlen kapcsolatot ápolnak a magyarországi klubokkal és a
járásbeli turistaklubokkal. A szervezet 2017. dec. 16-án tartotta évzáró tagsági gyűlését, ahol
Ollé Sándor elnök beszámolt az éves tevékenységükről. A túraidényt januárban a KisKárpátokban kezdték és decemberben zárták a Nagymegyer környéki karácsonyi túrával. Idén
magyarországi és itthoni helyeket kerestek fel: a Vértes hegységet, a csehországi Teplicei
sziklát, a szlovéniai Júlia-Alpokot, a Selmeci hegységet, a Magas-Tátrát, Gimes várát. Nem
hagyták ki Slovácko vonzó szőlőhegyeit sem.
Szorosan együttműködtek a bakai, felsőpatonyi, egyházgellei, turistaklubokkal. Részt vettek a
Nagytapolcsányi országos turistatalálkozón, valamint néhány kerékpártúrát is rendeztek.
Összesen 868 tagjuk kapcsolódott be ezekbe
a túrákba.
Számos turistajelzést újítottak fel és újakat is készítettek. A régióban 90 km hosszú
turistaösvényről és 34 turistajelző tábláról gondoskodtak. Gyalogturisztikai oktatókat is
kiiskoláztak. Sikerrel működött a TOM nevet viselő ifjúsági turista szakosztály Czina
Veronika és Megály Kitti vezetésével.
Tekergők Városi kerékpárklub
Elnök: Mgr. Varga Albin, alelnök: Dvorák Zoltán. Tagságuk 110 fő, akik közül mintegy
negyvenen aktívan részt vesznek a kerékpártúrákon, a többiek kedvük szerint csatlakoztak a
csapathoz. A tagok nemcsak nagymegyeriek, vannak közöttük dunaszerdahelyiek és gútaiak
is. A legfiatalabb tekergő négy, a legidősebb 78 éves. A klub öt és fél éve alakult, a
Nagymegyeri Városi Sportklub Tekergők kerékpáros szakosztály néven működött.
A 2017-es évben is gazdag programokat valósítottak meg, pl. a júniusi Balaton körüli
biciklitúra, a bakonyi Cuha völgyi kerékpártúra, a Szent István napi teljesítménytúra/107
résztvevő/, Csepi Kálmán emléktúra, komáromi csárdatúra, gútai malomtúra, három országon
keresztüli barátságtúra – útvonala Pozsony-Nickelsdorf-Mosonmagyaróvár-Lipót volt.
A szezont már márciusban elkezdték, s egészen októberig tekertek. Április utolsó napján
„Tekerj a Földért” elnevezésű 33 km-es kerékpártúrán vettek részt klub tagjai. Több mint 5
év alatt szinte az egész Csallóközt bejárták, továbbá meghódították Magyarország és Ausztria
egyes térségeit is.
Minden évben a nagymegyeri rendőrökkel együttműködve megvalósították
a „Látni és láthatóvá” tenni elnevezésű akciójukat, amelyen lámpát, láthatósági mellényt és
karszalagot osztanak a belesetek elkerülése, a biztonságra való figyelemfelhívás érdekében.

Varga Albin a jövőben szorgalmazza, hogy
a Csallóközben is összefüggő kerékpárutak épüljenek.
CORVIN Városi Sakk –Klub
Elnöke a 2017-es évben Cséfalvay István volt, aki már 17 éve vezeti a klub munkáját.
Fenntartó szerve a Nagymegyeri Városi Hivatal. Taglétszámuk 14 fő volt. Két tehetséges
fiatal játékosuk Pszota Máté és Sárközi Szabolcs, egyetlen női tagjuk Bögi Tímea.
Rendezvényeiknek legtöbbször a Városi Művelődési Központ adott otthont. A klub a 2017-es
évben a 4. és 5. ligában szerepelt, Patonyi Bástya Nagymegyer néven. 2017-ben számos
rendezvényen vettek részt pl. nemzetközi sakk torna szeniorok részére, VMK sakk – torna
Gútay László kupájáért, /Sárközi Szabolcs végzett az első helyen/, és a diákok sakk tornája. A
kerületi sakk tornán a IV. ligában a 7. helyet szerezték meg. Bajnoki mérkőzéseket játszott
Psota Máté, Bögi Tímea, Sárközi Szabolcs, id. Iván Imre, ifj. Iván Imre, Csoltko Frigyes.
Nagymegyeri és Izsapi Önkéntes Tűzoltószervezet
Elnöke a 2017-es évben Ing. Csápai Nikoletta. Titkár: Mgr. Hodosi Tibor. Taglétszámuk: 44
fő. Az Önkéntes Tűzoltószervezet 2012-ben alakult. Létrehozásának és működésének
legfontosabb célja a tűzoltóság, munkájának bemutatása. A szervezet tagjai megbízható- és
aktív emberek, akik különböző bevetéseken vettek részt, ill. rendkívüli eseményeken
nyújtottak segítséget.
Tevékenységi körük: a tűzoltók munkájának propagálása, a tűzoltás és életmenés, tűzoltó
versenyek szervezése, taktikai gyakorlatokon való részvétel, tűzvédelmi felügyelet a
rendezvények alatt.
A tűzoltó szervezetek számára bált és versenyeket szerveztek. 2017-ben megszervezték az
önkéntes tűzoltók III. bálját, ill. az V. polgármesteri kupát.
A társadalmi szervezetek negyedik csoportját az ún. érdekvédelmi szervezetek alkották. Ezek
közé tartozott a Nagymegyeri Halász Szervezet, a Szlovákiai Kertészkedők Nagymegyeri
Szervezete, a Nagymegyeri Aranyfácán Vadászszervezet.

Szlovákiai Kertészkedők Nagymegyeri Alapszervezete
Elnöke Ing. Belucz János, alelnöke Borka Géza. Szervezet munkáját 10 tagú vezetőség
irányítja, titkár: Erős József, pénztáros: Nagy Ágnes, ellenőrző bizottsági tagok: Reichel Pál,
Keszegh Dezső, vezetőségi tagok: Csepi Katalin, Csémi László, Fitos Vince.
Ing. Belucz János, a Szlovákiai Kiskertész-szövetség nagymegyeri alapszervezetének elnöke
az évzáró tagsági gyűlésen értékelte a szervezet 2017-es tevékenységét. Kiemelte a tagok
sikeres szereplését a helyi, járási, sőt országos termény kiállításokon. Nehezményezte a tagság
passzivitását a társadalmi élet területén, az érdektelenséget a közös rendezvénylátogatások,
kirándulások és a szakmai események iránt.
2017-ben a szervezet megalakulásának 50. évfordulója alkalmából Judr. Lojkovič Samuel
polgármester magas városi kitüntetéssel, a Polgármester Díjjal jutalmazta a városi kiskertészszervezet munkáját. Az 50 éves tevékenységről Morva Béla a szervezet első krónikása és a
szervezet alapító tagja fotó- és dokumentum anyagot biztosított a kiállítás megvalósításához.

A főbeszámoló után a szervezet vezetősége köszöntötte a jubilánsokat. A tagsági gyűlés
tavaszváró bállal folytatódott.
A szervezet a 2017-es évben is megszervezte hagyományos rendezvényeit:
a körzeti borkiállítást, és a szeptemberi gyümölcs- és terménykiállítást.
Aranyfácán Vadászegyesület
Tagok létszáma: 20 fő.
Vezetőségi tagok: Baranyai László elnök, Bankó Imre gazda, Földes Tibor titkár, Dobis
László pénztáros, Méry György és Morva Pál tagok, ing. Fehérváry Jenő az ellenőrző
bizottság elnöke.
A 2017-es évben a vadásztársaság elsődleges feladata a vadállomány védelme és
takarmánnyal való ellátása volt. A vadásztársaság minden évben megtartja évértékelő tagsági
gyűlését, amelyen kiértékelik az előző év eredményeit. Június - a vadászat hónapja, ekkor
tartották a családok napját. Különböző járási akciókban vettek részt, rendszeres résztvevői
voltak a Csallóközi vadásznapoknak.
A vadászidény november elsején kezdődik és január 15-vel ér véget. A téli időszakban a vad
etetésével és a dúvadak irtásával is foglalkoztak.
Szlovákiai Halász Szövetség
Elnök: Berecz György
Alelnök: Zsemlye Gyula
Titkár: Számel Attila
Pénztáros: ing. Méhes Roland
A szervezet tagjainak száma: 766 fő ebből 410 tag nagymegyeri lakos
A halász szervezet tagsága az évzáró gyűlésen megszavazta a kilenc tagú vezetőséget és
elnökké ismét Berecz Györgyöt választotta. A halász szervezetnek 766 tagja van. Minden
évben növekszik a létszám, nemcsak fiatal férfiak, de nők is csatlakoznak a szervezethez, akik
szabadidejüket a horgászatnak szentelik. A szervezet ebben az évben is toborzott önként
jelentkezőket társadalmi munkára. Kiemelt figyelmet fordított a haltelepítésnek, hogy a
tagoknak elegendő halban gazdag víz álljon a rendelkezésére. Az elnök negatívumokat is
említett, melyek a tagokra érvényesek. A tagok kevésbé érdeklődnek a horgászversenyek
iránt, a fiatalok kis számban kapcsolódnak be a közösségi rendezvényekbe, és a társadalmi
munkákba, a szervezet előírásait nem tartják be.
A szervezetnek 17 tagú saját halőrsége van, három önkéntes segítővel.
A horgász szezon minden év május 15-én kezdődik. A tó megnyitása alkalmából az ifjúsági
horgászverseny a Tiszotán zajlott. A versenyre benevezett 15 fiatal. Az első helyet Bugár
Dávid nyerte 983 ponttal. A felnőttek versenye a Bánya tónál zajlott. A résztvevők száma 62
személy volt. A nyertes Varga Róbert lett 2027 ponttal.
A vezetőség havonta tart gyűlést, ahol megbeszélik a szervezetre vonatkozó feladatokat.
MC Manóház – Baba – Mama Klub
A városi Hírmondóban olvashatók szerint a nagymegyeri Manóház Baba-Mama Klub 2011ben nyitotta meg kapuit. Megálmodója Csémi László Henrietta. Induláskor kilenc vezetőségi
tagja volt a szervezetnek és a Szlovák Takarékpénztár feletti helységben indították el

munkájukat. Érdekes, szórakoztató programokkal készültek a kicsiknek: énekeltek, játszottak,
szavaltak, rajzoltak. A működéshez szükséges eszközöket, játékokat ekkor még önerőből
biztosították. Később a városi önkormányzattól kaptak támogatást, így átköltöztek a volt
adóhivatal épületébe.
A Manóházban hetente kétszer találkoznak az anyukák és az apróságok.
A heti találkozók alkalmával angol és szlovák nyelvoktatás is megvalósult
a klubban. Megszervezték baba-mama börzéjüket. Szakember segítségével babamasszázs
folyik, létrejött a meseterápia óra. Nagyobb volumenű rendezvényeket is szerveztek pl.
jelmezbált. Decemberben megérkezet hozzájuk a Mikulás, aki ajándékot osztott a
gyerekeknek. Gyerkőcökhöz legutóbb az Alma együttes látogatott el, akik fergeteges
koncerttel lepték meg a kis lurkókat. Klubban rajzkör működik. A három és tizenkét év
közötti gyerekek látogathatják a kört. Nagyon sok versenyre a kört vezető pedagógus nevezte
be a gyerekeket, ahol sikeresen szerepeltek.
A klub vezetői folyamatosan gazdagítják programjaikat. A szakorvosok hasznos tanácsait is
meghallgathatták az érdeklődők.
A MC Manóház a Nagymegyeren működő Hurci klub otthonául is szolgál.
2017. október 2-8. között a babahordozás nemzetközi hete alkalmából Nagymegyer város is
bekapcsolódott a hét eseményébe, hogy az anyukák megismerkedjenek a babahordozással,
mint az ún. kötődő nevelés egyik alapelvével. A babahordozó anyukák vezetője Bugár
Andrea, aki a Manóház Anyaközponttal kapcsolatba lépett és annak vezetőségével
együttműködve támogatta a babahordozási mozgalmat.
A csoport vezetője és az anyukák egy csoportja különbféle megmozdulásokat, rendezvényeket
szervezett és oktatták is a kismamákat.
Az anyukák október 2-án felvonultak babáikkal a városban. Kovács Béla mentős tartott
előadást a gyerekeknek való elsősegélynyújtásról. Kulcsár Gabriella szülésznő beszélt a
gyerekek hasizmainak fejlesztéséről. Bugár Andrea babahordozó oktatási tanfolyamot tartott
az anyukáknak. A Manóház Anyaközpontban találkoztak az anyukák, ahol kötetlen
tapasztalatcsere és beszélgetés folyt.

XI.Testnevelés és sportélet
Futball
A Nagymegyeri Hírmondóban olvashatók szerint a Nagymegyeri Thermal Városi Sportklub
labdarúgócsapata a 2017-es évben is a III. ligában szerepelt. A sportklub vezetősége Gőgh
Árpád tréner távozása után az őszi szezon vége előtt ideiglenesen a csapat egyik kapusát s
egyben kapusedzőjét, Varga Károlyt kérte fel, hogy a 19 csapatot felvonultató bajnokságban a
zöld-fehér gárda minél jobb helyezést érjen el. A klubelnök Ivan Bobkovič az új
vezetőedzővel a KFC Komárom játékosával, Szórád Csabával egyezett meg. Az új edző
elsődleges céljai között mindenképpen
a bennmaradást tűzte ki célul, amit a környékbeli és helyi fiatalokra építve szeretne elérni.
A NagymegyeriThermal sportklub elnöke, Ivan Bobkovic, Pongrácz Dezső, Lojkovic Sámuel
polgármester, Mikóczy Dénes alpolgármester Felcsútra a Puskás Akadémiára látogattak. A
vendégeket Liszkai Dezső menedzser fogadta, valamint a nagymegyeri utánpótlás nevelésben
vállalt szorosabb együttműködésben állapodtak meg.
A Nagymegyeri Városi Sportklub 2017-es gazdálkodásáról Csepi Dániel, a kft. egyik
ügyvezetője számolt be. A társaság két feladatot is ellát: az egyik a sporttelep üzemeltetése –
e célból a társaság egy személyt alkalmaz főállásban és két személyt mellékállásban. A másik

tevékenységi köre a városi zöldterületek rendszeres karbantartását érinti. A 2018-as terveik
közé tartozik, hogy a sportklub már nem korlátolt felelősségű társaságként, hanem
vállalkozásként működne.
Súlyemelés - a szakosztály Buzgó Lajos edző vezetésével működik. A nagymegyeri veterán
súlyemelők 2017. február 18-án lezajlott csapatversenyéről a cseh Masters Liga 2017 első
fordulóját megnyerve - melynek helyszíne Haviřov volt, elsőként térhetett haza. A súlyemelő
klubot Mezei Tibor, Megály János, Juhász László és Lénárt Rudolf képviselte, egyetlen
külföldi egyesületként a tízcsapatos cseh bajnokságban, melynek a tavalyi címvédője is volt.
Kitűnő eredményeket értek el a nagymegyeri veterán súlyemelők a svédországi Halmstadtban
aug. 11-19-e között, a Mester Súlyemelő Európai Bajnokságon. Nagymegyert 3 sportember
képviselte: Mezei Tibor – első helyezést ért el, Patasi Oszkár szintén aranyérmes lett.
Második helyen Juhász László végzett.
Sakk - 2017.január 17-én a nagymegyeri kultúrház termében zajlott a hagyományos
sakktorna a Nagymegyeri Városi Sakk-klub rendezésében. A főszervező, Cséfalvay István
irányításával zajlottak a svájci rendszerű, 2x15 perces partikból álló 9 fordulós mérkőzések. A
versenyen 23 sakkozó vett részt. Eredményes nagymegyeri résztvevői voltak a vetélkedőnek:
Sárközi Szabolcs,Psota Máté, Cséfalvay István.
Izsap Sportklub - 2017-ben a Thermal Hotelben rendezték meg a XI. izsapi labdarúgóbált,
amelyen fellépett a gútai teremkerékpáros csapat.
Az izsapi labdarúgócsapat 3 éve jutott fel a legmagasabb járási 6. ligába. Jelenleg azonban a
kiesés ellen küzdenek az első osztályban. Kosár István klubelnök és a felnőtt csapat edzője
Pajor Károly ezt a pénzhiányra, a szűk játékoskeretre, a csapaton belüli ellentétre vezette
vissza. A jövőben nagy hangsúlyt helyeznének az utánpótlás-nevelésre. Diákcsapatuk U13-as
járási bajnokságban szerepel. Izsapon öregfiúk csapata is működik, akik ma is kergetik a
labdát a járási öregfiú bajnokságban. Tagjaik száma: 70 fő.
Birkózás - a bulgáriai Plovdiv városában megrendezett veterán birkózó világbajnokságon a
nagymegyeri birkózóklub elnöke és edzője, Raisz Attila a harmadik helyért birkózva legyőzte
a japán Shibatát, így bronzéremmel tért haza. A Németországi Frankfurtban megrendezésre
kerülő női birkózó versenyen 3 nagymegyeri lány is részt vett: Molnár Zsuzsa a 65 kg-os
csoportban aranyérmes, Kocsi Rebeka a 46 kg-os csoportban ezüstérmes, Németh Dorina
pedig a 35 kg-osok között bronzérmet szerzett.
A 9. óévbúcsúztató futóversenyt – 2017.dec. 30-án rekordszámú résztvevővel rendezték a
termálfürdő előtti sétányon Nagymegyeren. A versenyzők Csehországból, Magyarországból
és Szlovákiából érkeztek. Összesen 168 futó állt rajthoz, ebből 148-an tették meg a távot./ 46
nő, 72 férfi, és 50 gyerek/ Judr. Lojkovič Samuel polgármester és Mikóczy Dénes
alpolgármester díjazták a legjobbakat.
Nagymegyeri győztesek: Raftik Emma, Szabó Márk, Józsa Gyula.
XII.Rendkívüli események
2017. február 9-én a Plauter Kúriában tartották a Felvidéki Értékőrző Vetélkedő országos
döntőjét. A zsűri tagjaként jeles vendégek tartózkodtak Nagymegyeren: Lezsák Sándor a
Magyar Országgyűlés alelnöke, Patkó Marianna Budapestről, a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága Felvidékért felelős osztályvezetője, Szakál István Lóránd a

Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum helyettes államtitkára, Horváth Zsolt, az értéktár
bizottságok létrehozásáért felelős szakember.
2017. februárjában a MOST-HÍD párt parlamenti képviselői városunkba is ellátogattak. Judr.
Lojkovič Samuel polgármester a városi hivatalban fogadta Morvay Györgyöt a
Dunaszerdahelyi Járási Hivatal elöljáróját és Bastrnák Tibor parlamenti képviselőt.
2017. május 25-én a városi önkormányzat a Lakásgazdálkodási Vállalattal közösen üzembe
helyezte a geotermikus hőközpontot. A hőközpont átadásánál jelen volt Solymos László
környezetvédelmi miniszter, Judr. Lojkovič Samuel polgármester és Szlovénia szlovákiai
nagykövetasszonya Bernarda Gradišnik.
2017 májusában Nagymegyerre látogatott Majkovac városvezetése Montenegróból. A két
város polgármestere, Dejan Madojevič és Judr. Lojkovič Samuel kölcsönös,
együttműködésről szóló szerződést írtak alá. A montenegrói küldöttség lerótta tiszteletét a
nagymegyeri hadifogoly temetőben is.
2017 szeptemberében Nagymegyerre látogatott Molnár Imre a Pozsonyi Magyar Intézet
igazgatója, Magyarország szlovákiai nagykövetségének tanácsosa. A neves szakember új
könyvét – Esterházy János élete és mártírhalála – címmel a Plauter Kúriában mutatta be.
2017. október 12-13-án a Városi Hivatal konferencia termében kihelyezett szakmai napot
tartottak. A kétnapos szeminárium résztvevői neves szakemberek voltak. A Budapesti és Pest
Megyei Mérnöki Kamara elnöke Kassai Ferenc, Dobis Ildikó mérnöknő, képviselő, Dr. Füri
Béla, Dr. Takács János, Dr. Élesztős Pál, Dr. Kontra Jenő, Dr. Pállfy Mária. A konferencia
részét képezte a nagymegyeri fűtőmű, valamint a Bős-Nagymarosi vízlépcső megtekintése is.
2017. november 4-én tartott megyei választásokon Nagymegyeren a választásra jogosult 7387
választó közül csak 1283 polgár /17,37 százalék/ vett részt. Az érvényes szavazatok száma a
megyei elnökökre 1256 szavazat volt, a megyei képviselőkre 1262 szavazat.
Berényi József /MKP/ 761 szavazatot kapott, Rigó Konrád /Híd/ 328 szavazat, Tibor Mikuš
/Független / 94 szavazat.
Varga Albin /Híd/ 635 szavazat, Soóky Marián /MKP/ 923 szavazat, Rigó Konrád /Híd/ 359
szavazat.
XIII. Források
-

A Nagymegyeri Önkormányzat jegyzőkönyvei és határozatai a 2017-es évben
A Nagymegyeri Városi Hivatal a lakosság nyilvántartásával foglalkozó részleg kimutatása a
lakosság összetételéről, változásairól 2017-ben
Nagymegyeri Hírmondó 1-12. száma
Új Szó, Csallóköz lapokban 2017-ben megjelent cikkek – a Városi Könyvtár által feldolgozott
anyag alapján
A Városi Hivatal által kikért kérdőívek alapján:
1.Gazdasági szervezetek:
-RPC Bramlage Veľký Meder s. r. o

-Edscha Veľký Meder s. r. o
-Dan-Slovakia Agrar a.s
-Hotel Thermal Varga s.r.o
-Orchidea s.r.o
-Hotel Plauter Kúria
-Stavebné bytové družstvo Veľký Meder
-Mestský podnik bytového hospodárstva
-Motokom Slovakia s. r.o
-Thermal Corvinus s.r.o
-TSM s.r. o Veľký Meder
-Západoslovenská vodárenská spločnosť
2.Állami közigazgatási szervek:
-Nagymegyeri Városi Hivatal
-Munka, szociális és családügyi hivatal Nagymegyer
-Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi-Ižop
-Obvodné oddelenie PZ Veľký Meder
-Hasičská stanica Veľký Meder
3.Oktatási intézmények:
-Bartók Béla téri Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda
-Vasút utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda
-Szent Teréz Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Óvoda
-Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
-Ján Ámos Komenský Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola
-Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium
-Nagymegyeri Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Kereskedelmi Akadémia
-Janiga József Művészeti Alapiskola
-Nagymegyeri Szabadidő Központ
-Nagymegyeri Ifjúsági Központ
-Nagymegyeri Gyermekotthon
4.Egyházak:
-Nagymegyeri Római Katolikus Plébánia
-Nagymegyeri Református Egyház
5. Társadalmi szervezetek:
-Szlovákiai Egészségkárosultak Nagymegyeri Alapszervezte
-Vöröskereszt Nagymegyeri Alapszervezete
-Csemadok Nagymegyeri Alapszervezete
-Pro Megere Polgári Társulás
-Nagymegyeri Nyugdíjas Szervezet és Klub
-Kiskertészek Nagymegyeri Szervezete
-Izsapi IQUS Polgári Társulás
-Csigák Turistaklub Nagymegyer
-Tekergők Városi Sportklub

-Nagymegyeri Városi Sakkszervezet
-Nagymegyeri és Izsapi Önkéntes Tűzoltó Szervezet
-Aranyfácán Vadászegyesület
-Szlovákiai Halász Szövetség Nagymegyeri Alapszervezete
-23. Arany János Cserkészcsapat
6.Kultúrális intézmények:
-Városi Művelődési Központ
Egyéb szervezetek:
-Városi Rendőrség-Mestská PolíciaVeľký Meder
-Izsapi Sportklub

