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Tisztújító évzáró taggyűléssel 

összegezte a Pro Megere polgári 

társulás február 25-én az elmúlt év 

eredményeit. A tagság szavazással 

döntött az új elnökség kilétéről. A 

társulás elnökének tisztségét Mi- 

kóczy Dénes alpolgármester tölti 

be, megköszönve a ismételten ki- 

nyilvánított bizalmat, míg az alel- 

nökök Katona Beáta, Görföl Vil- 

mos és Petőcz László lett. A webes 
 

 

felület kezelője Nagy Albert, míg 

a titkársági feladatokat a közeljö- 

vőben Baráth Attila tölti be. Az év- 

záró során Zakál Gyula versmon- 

dó szavalatát hallhattuk, majd 

Zsoldos Viktória népdal előadása 

következett. Az est folyamán fel- 

léptek még Petőcz László és bará- 

tai, valamint Šebo Imre. 

 
 

Mikóczy Dénes alpolgármester 

elmondta, hogy a társulás a közös- 

ségépítés, a város kultúrájának fel- 

lendítésében érdekelt. Felhívta a fi- 

gyelmet a pályázati lehetőségekre, 

amelyek felhasználására a városban 

tevékenykedő egyéb szervezete- 

ket is buzdítja, hiszen, mint mond- 

ta, jóval nagyobb mértékű bevétel- 

re tehetnek szert általuk, mint 

amelyre a város a költségvetéséből 

nyújtani képes. A társulás figyelem- 

mel kíséri a kormányhivatal által ki- 

írt, kisebbségeknek szánt pályáza- 

tait, a Bethlen Gábor Alap pályá- 

zati lehetőségeit, valamint az Eu- 

rópai Únió pályázatait is, ezáltal jut- 

tatva a város lakosságát kulturális 

élményekhez a városi költségvetés 

terhelése nélkül. A múlt év több 

rendezvényéből a Bartók Emléknap 

hagyományteremtő célzata az idei 

év során is újra előtérbe kerül, 

ahogyan a Bárdos Lajos Vegyeskar 

pünkösdi ünnepi koncertje, társ- 

szervezőként a Farkas Jenő emlék- 

nap, a Szent István Napok, a Nagy- 

megyeri Lecsófesztivál, a Nyárbú- 

csúztató, mely az elmúlt évben 

egy Európai Úniós forrásnak kö- 

szönhetően „Érintsd meg a Csilla- 

gokat!” címen valósult meg. Sor ke- 

rült egy együttműködési nyilatko- 

zat aláírására Dobruška, Bácsalmás, 

Lendva, Erdőszentgyörgy és Nagy- 

megyer városok között lehetőséget 

nyújtva ezzel a helységek kultúrájá- 

nak megismerésére. A Meger Art 

Nemzetközi Képzőművészeti 

Szimpózium minden év jelentős 

eseménye, de az év folyamán több 

tárlat került megnyitásra, művészek 

kaptak  bemutatkozási  lehetősé- 

 

 

get. A 2017-es évben a korábbiak- 

hoz képest több történelmi előadás- 

ra is sor kerül, pl. Mireisz   Tibor 

„Szent László a Lovagkirály” cím- 

mel, színes programlehetőségek 

által elősegítve a város kulturális fel- 

lendülését, a polgárosodást. 

Kép és szöveg: Virágh Mária 

 

 

A város kultúrájának fellendítéséért 


