
ERŐSEBB MEGYE

ČÍSLO 2 / SEPTEMBER 2022
2. SZÁM / 2022 SZEPTEMBER

www.trnavskyzupan.sk

SPOLUPRÁCA 
PRINÁŠA VÝSLEDKY 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
EREDMÉNYEKET HOZ

MODERNÉ ŠPORTOVISKÁ 
MODERN SPORTLÉTESÍTMÉNYEK

JOZEF VISKUPIČ, TRNAVSKÝ ŽUPAN 
- NAGYSZOMBAT MEGYE ELNÖKE

Objednávateľ - Megrendelő: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava • IČO: 42287511
Dodávateľ - Nyomdai kivitelezés: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava IČO: 35709227

PROJEKTY VO VAŠOM REGIÓNE - 
PROJEKTEK AZ ÖNÖK RÉGIÓJÁBAN

str. 4-5 - 4-5. oldal

str. 8 - 8. oldal



V   o veľkej politike sme svedkami 
nedorozumení, osočovania, ba až 
osobných útokov. Z nich plynú roztržky 

a hádky. Na úrovni župy je to iné.  

Diskutujeme, vymieňame si názory a napokon 
sa zhodujeme na vecných riešeniach. A áno, 
priznávam, nie vždy to je jednoduché. Musíme 
zohľadňovať regionálne špecifiká, hodnotové 
východiská i programové rozdiely medzi 
partnermi. To všetko v kontexte napätého 
rozpočtu. 

V Trnavskom kraji už päť rokov ukazujeme, 
čo znamená spolupráca v prospech veci, 
v prospech Vás – obyvateľov. Naša politika 
je však založená na schopnosti počúvať, 
rešpektovať a spájať rôzne časti spoločnosti. 

Dnes za nás hovoria konkrétne výsledky pri 
modernizácii kraja vo všetkých oblastiach. 
V nastavenom trende chceme pokračovať 
a zúročiť naše skúsenosti. Osobitne v neistých 
časoch, ktoré sú pred nami. 

Desiatka politických strán a hnutí našla 
spoločnú reč a dohodla sa na kandidátovi na 
župana. Veľmi si to vážim. 

Podporu Maďarského fóra pod vedením Zsolta 
Simona považujem za doklad toho, že naša 
ponuka na pokračovanie v modernizácií kraja 
je ponukou pre všetkých. Bez ohľadu na to, či 

hovoria po slovensky alebo po maďarsky. 

Poznáme silu nášho kraja a sme pripravení 
z neho urobiť ešte lepšie miesto pre život, 
vzdelávanie, podnikanie, aj oddych. 

Spolu sme zárukou odvážnych rozhodnutí 
a silnejšieho kraja.
 

A nagypolitikában meg nem értésnek, 
lejáratásoknak, sőt személyes 
támadásoknak is szemtanúi lehetünk. 

Mindez szakadásokhoz és vitákhoz vezet. 
Megyei szinten azonban más a helyzet.

Megvitatjuk a dolgokat, véleményt cserélünk, 
végül pedig megegyezünk a gyakorlati 
megoldásokban. Igen, bevallom, ez nem 
mindig könnyű. Figyelembe kell venni a 
regionális sajátosságokat, az értékrendbeli 
kiindulópontokat és a partnerek közötti 
programbeli különbségeket. Mindezt a szűkös 
költségvetés keretei között.

Nagyszombat megyében öt éve példát 
mutatunk, hogy mit jelent az együttműködés 
az ügy érdekében, az Önök – a lakosok – 
javára. Politikánk azon a képességen alapszik, 
hogy meghallgatjuk, tiszteljük egymást, és 
összekapcsoljuk a társadalom különböző 
rétegeit.

Ma már minden területen konkrét 
eredmények beszélnek helyettünk a megye 
modernizálásában. A kialakított trendet 
szeretnénk folytatni, és kamatoztatni 
tapasztalatainkat, főleg az előttünk álló 
bizonytalan időkben.

Tíz politikai párt és tömörülés talált közös 
hangot, és döntött a közös jelölt mellett. Ezt 
nagyra értékelem. 

A Simon Zsolt vezette Magyar Fórum 
támogatása annak a bizonyítéka, hogy a megye 
modernizálásának folytatására tett ajánlatunk 
mindenkinek szól. Függetlenül attól, hogy 
szlovákul vagy magyarul beszél.

Ismerjük megyénk erejét, és készen állunk arra, 
hogy még jobb hellyé tegyük a mindennapi 
élet, az oktatás, a vállalkozás és a pihenés 
szempontjából.

Együtt bátor döntések és egy erősebb 
megye garanciája vagyunk.

Jozef Viskupič

SPOLUPRÁCA PRINÁŠA  
VÝSLEDKY - AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
EREDMÉNYEKET HOZ

NEDOVOLÍME NÁVRAT SMERO-HLASU  
ALEBO EXTRÉMISTOV
NEM ENGEDJÜK MEG A SMER-HLAS VAGY  
A SZÉLSŐSÉGESEK VISSZATÉRÉSÉT 

2 3

Forrás: https://www.facebook.com/martin.cervenka.ttsk/ 

Zdroj: https://www.facebook.com/martin.cervenka.ttsk/ 

Forrás:  https://www.facebook.com/zdenkocambalholic/

Zdroj: https://www.facebook.com/zdenkocambalholic/

Forrás:  https://www.facebook.com/beluskymartin/

Zdroj: https://www.facebook.com/beluskymartin/

Málokedy na župe hovoríme o politike. Všetky naše rozhodnutia 
sú čisto nepolitické - vecné. Prinášajú riešenia pre bežný život. 
Opravujeme cesty, mosty, modernizujeme zariadenia sociálnej 
starostlivosti či stredné školy, rozvíjame zdravotnú starostlivosť, 
snažíme sa, aby kraj bol atraktívny pre domácich či zahraničných 
turistov.  
No to všetko sa nedá bez toho, aby sme mali rovnaké alebo aspoň 
podobné hodnoty či svetonázor na to, čo je správne a čo už nie. Aj 
preto som v roku 2017 kandidoval. Župa bola neviditeľná, 12 rokov 
ovládaná nominantom HZDS a SMER-u. Blížia sa ďalšie voľby, a 
akokoľvek legitímne, tieto strany a ich klony sa opäť snažia získať 
moc a vplyv v našom kraji.  
Všetci však máme v živej pamäti, čo to znamenalo - najzadlženejšia 
župa, takmer žiadne pripravené projekty, zaostávala výstavba 
cyklotrás, letisku v Piešťanoch hrozil krach a rozobratie pozemkov. 
Ak sa pozrieme aj do veľkej politiky, každý z nás už vie, má 
skúsenosť, čo strany SMER-SD, jej mladšieho klonu s názvom HLAS-
SD, SNS alebo extrémisti na Slovensku napáchali. To nechceme, aby 
sa vrátilo v akejkoľvek otvorenej či skrytej forme na trnavskú župu. 
Sme pripravení tomu zabrániť. 
Aj preto sme sa spojili do naozaj širokej koalície demokratických 
strán. Tak, ako sme to dokazovali za ostatných piatich rokov, 
ponúkame program a energiu pre prácu na ďalšom rozvoji 
Trnavského kraja.  
  
Verím, že nám v tom pomôžete

A megyében ritkán beszélünk a politikáról. Valamennyi döntésünk 
nem politikai –  érdemi. A mindennapi életre kínálnak megoldást. 
Utakat, hidakat javítunk, szociális intézményeket, középiskolákat 
korszerűsítünk, fejlesztjük az egészségügyet, igyekszünk vonzóvá 
tenni a megyét a belföldi és külföldi turisták számára.
Mindezt nem lehet megtenni azonos vagy legalább hasonló 
értékrend vagy világnézet nélkül, hogy mi a helyes és mi nem. Ezért 
is indultam 2017-ben. A megye láthatatlan volt, 12 évig a HZDS és a 
SMER jelöltje irányította. Újabb választások jönnek, és ezek a pártok 
és klónjaik bármennyire is legitim módon, de próbálnak ismét 
hatalomra kerülni, és befolyásra szert tenni megyénkben.
Azonban mindannyiunk emlékezetében élénken él, hogy ez mit 
jelentett – a legeladósodottabb megyét, szinte nem volt előkészített 
projekt, elmaradt a kerékpárutak építése, a pöstyéni repülőteret 
csőd és a telkek felosztása fenyegette. 
Amennyiben a nagypolitikát vesszük górcső alá, akkor már 
mindegyikünk tudja, és van tapasztalata azzal, hogy az olyan 
pártok mint a SMER-SD, fiatalabb klónja, a HLAS-SD, az SNS vagy a 
szélsőségesek mit tettek Szlovákiában. Nem akarjuk, hogy ez nyílt 
vagy rejtett formában visszatérjen Nagyszombat megyébe. Készek 
vagyunk ennek megakadályozására.
A demokratikus pártok ezért igazán széles koalícióban fogtak össze. 
Amint azt az elmúlt öt évben bebizonyítottuk, programot kínálunk, 
és energiát fektetünk Nagyszombat megye további fejlesztésébe.

Remélem, hogy ebben segíteni fognak nekünk.

 HLAS-SD

SMER-SD, S
NS

EXTRÉMISTI

SZÉLSŐSÉG
ESEK



Podporili sme záchranu Národnej kultúrnej 

pamiatky v Seredi (august 2022)
Támogattuk a szeredi nemzeti kulturális 

emlékmű megmentését (2022. augusztus)

V Galante sme otvorili nové Turisticko-
informačné centrum (september 2022) 

Új Turisztikai Információs Központot 
nyitottunk Galántán (2022. szeptember)

Zmodernizovali sme cestu medzi 
Gabčíkovom a Ňáradom (november 2021)
Felújítottuk a Bős és Csiliznyárad közötti 
utat (2021. november)

Podporili sme obnovu južnej veže  v Neogotickom kaštieli Esterházyovcov (november 2021)Támogattuk a déli torony helyreállítását  a neogótikus Esterházy-kastélyban  (2021. november)

Most v Zlatých Klasoch je tiež vynovený 
(október 2021) 
A nagymagyari híd szintén megújult 
(2021. október) 

Otvorili sme nový kadernícky salón pre účely 

praxe študentov SOŠ obchodu a služieb,  
Z. Kodálya (september 2022)

Új fodrászszalont nyitottunk gyakorlatvégzés 

céljából a Kereskedelmi és Szolgáltatóipari 
Szakközépiskola diákjai számára  

(2022. szeptember) 

V Okoči-Opatovskom Sokolci  a Topoľníkoch staviame sociálne zariadenia pre ďalších 60 klientov (august 2022) Ekecs-Apácaszakállason és Nyárasdon további 60 lakó számára szociális létesítményeket építünk (2022. augusztus)
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• Simona Bugyinská, Mgr., 
 ekonómka - Közgazdász

• Zuzana Gauliederová,  
 dôchodkyňa - nyugdíjas

• Michal Greško, 
 dobrovoľník - önkéntes

• Róbert Korec, Mgr., 
 projektový manažér - projektmenedzser

• Martin Práznovský, JUDr.,  
 projektový manažér - projektmenedzser

• Ladislav Struhár, Ing.arch., 
 architekt - Építész

• Roland Szekera, Ing., 
 konateľ spoločnosti - Cégvezető

• Marian Bölcs, 
 podnikateľ - magánvállalkozó

• Michal Deraj, Mgr.,  
 prednosta Okresného úradu v Dunajskej 
 Strede - Ja Dunaszerdahelyi Járási Hivatal  
 elöljárója

• Patrik Dubovský, Mgr., PhD., 
 historik na Ústave pamäti národa 
 - a Nemzeti Emlékezet Intézetének történésze

• Tibor Iró, Ing., 
 riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí rodiny  
 Dunajská Streda - a Dunaszerdahelyi Munka-  
 Szociális és Családügyi Hivatal igazgatója

• Juraj Pohár, Mgr., 
 podnikateľ - magánvállalkozó

• Ján Slanina, 
 inžinier kvality - Minőségügyi mérnök

• Peter Štuller, MUDr., 
 lekár - Orvos

• Robert Tánczos, Ing., Bc., 
 riaditeľ vnútornej kontroly - belső ellenőrzési  
 igazgató

Projekty vo vašom regióne - Projektek az Ön régiójában

okres GALANTA, okres DUNAJSKÁ STREDA
GALÁNTAI járás, DUNASZERDAHELYI járás

Kandidáti na poslancov Zastupiteľstva 
TTSK za obvod okres Galanta - A Galántai 
járás képviselőjelöltjei a Nagyszombat 
megyei önkormányzatba: 

Kandidáti na poslancov Zastupiteľstva 
TTSK za obvod okres Dunajská Streda - A 
Dunaszerdahelyi járás képviselőjelöltjei a 
Nagyszombat megyei önkormányzatba:
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ZMENILI SME NÁŠ KRAJ
MEGVÁLTOZTATTUK A MEGYÉT 

ZLEPŠUJEME VZDELANIE V NAŠOM KRAJI 
JAVÍTJUK AZ OKTATÁSÜGY HELYZETÉT MEGYÉNKBEN
Výzvou v 21. storočí je téma vzdelávania a príprava mladých ľudí na 
život v ére dezinformácií. V uplynulých piatich rokoch sme urobili kon-
krétne kroky, ktorými sme zvýšili kvalitu štúdia a úroveň odborného 
vzdelávania.  
Reštartovali sme systém duálneho vzdelávania. Zamerali sme sa na 
jeho zatraktívnenie pre nových žiakov. 
Balík výhod sme od nového školského roka rozšírili aj na študentov, 
ktorí študujú v nedostatočne obsadených a perspektívnych odboroch, 
ako murár, mäsiar alebo zdravotnícky asistent. 
Pracovali sme aj na finančnej podpore a pokračovania vzdelávania 
pedagógov. Na tento účel sme získali štyri milióny eur z eurofondov. 
Perspektívne sa za-
meriame napríklad 
na podporu nedo-
statkových odbo-
rov vyučovaných v 
maďarskom jazyku, 
ako inštalatér, tesár 
alebo maliar. Navy-
še zvážime vytvo-
renie úplne nového 
odboru - vodoin-
štalatér. 
Výstavbou interná-
tu v hodnote 900-ti-
síc eur chceme 
spropagovať štú-
dium na Obchodnej 
akadémií vo Veľkom 
Mederi. 

A 21. század kihívása az oktatásügy és a fiatalok életre való felkészítése 
a téves információk korában. Az elmúlt öt évben konkrét lépéseket tet-
tünk a tanulmányok minőségének és a szakmai képzés színvonalának 
emelése érdekében.
Újraindítottuk a duális oktatás rendszerét. Arra koncentráltunk, hogy 
vonzóbbá tegyük azt az új diákoknak. A kedvezménycsomagot az új ta-
névtől kiterjesztettük a nem kellően betöltött és a perspektív szakokon 
tanuló diákokra, mint például a kőműves, a hentes és az egészségügyi 
asszisztens.
Dolgoztunk a pedagógusok anyagi támogatásán és továbbképzésén is. 
Erre a célra 4 millió eurót nyertünk el európai uniós alapokból. 

Távlatilag például a 
magyar nyelven hi-
ányszakmákat ok-
tatókra fogunk össz-
pontosítani, mint 
például szerelő, asz-
talos vagy festő. Ezen-
kívül megfontoljuk 
egy teljesen új szak, 
a vízvezeték-szerelő 
létrehozását.
A 900 ezer euró értékű 
kollégium megépíté-
sével a nagymegyeri 
Kereskedelmi Akadé-
mián folytatott tanul-
mányokat kívánjuk 
népszerűsíteni.

T rnavský kraj dlhodobo čelí 
nedostatku voľných miest v 
pobytových a pohybových  

zariadeniach sociálnych služieb. 
Rozhodli sme sa to zmeniť. So zre-
teľom na demografický vývoj sme 
sa zamerali najmä na rozširovanie 
kapacít v župných a sprostredko-
vane aj obecných i neverejných 
zariadeniach. 
 
Pripravili sme konkrétne, ambicióz-
ne projekty. Nová budova pribudne 
v Galante a Pastuchove.  
 
Existujúce zariadenia sme zmoder-
nizovali a ďalej sme rozširovali aj 
portfólio sociálnych služieb, ktoré 
v nich poskytujeme. V rámci rozvoja 
komunitnej formy starostlivosti je 
našim vlajkovým projektom dein-
štitucionalizácia domova v Okoči. 
 
Mysleli sme však aj na zamestnan-
cov, bez ktorých sa nezaobídeme. 
Okrem opakovaného výrazneho 
zvýšenia ich platov sme pre nich 
pripravili unikátny nefinančný be-
nefit v podobe Prvého podporného 
projektu pre pomáhajúce profesie. 
Jeho cieľom je naučiť zamestnancov 
fyzicky a mentálne relaxovať so za-
meraním na prevenciu syndrómu 
vyhorenia. 

N agyszombat megye régóta 
helyhiánnyal küzd a külön-
féle típusú szociális intéz-

ményekben. Úgy döntöttünk, hogy 
változtatunk ezen. A demográfiai 
mutatókat szem előtt tartva el-
sősorban a megyei, illetve közvetve 
az önkormányzati és magán létesít 
- mények kapacitásbővítésére kon-
centráltunk.
Konkrét és ambiciózus projek-

teket készítettünk elő. Új épület 
létesül Galántán és Nyitrapásztón 
(Pastuchov).
Korszerűsítettük a meglévő létesít-
ményeket, és tovább bővítettük az 
azokban nyújtott szociális szolgál-
tatások körét. A közösségi ellátási 
forma fejlesztésének részeként kie-
melt projektünk az ekecsi otthon 
intézménytelenítése.
Gondoltunk  az alkalmazottakra is, 

akik nélkül nem tudunk működni. 
Az ismételten jelentős béremelé-
sek mellett egyedülálló, nem anya-
gi jellegű juttatást készítettünk a 
segítő szakmáknak egy támogatási 
projekt formájában. Célja, hogy az 
alkalmazottakat megtanítsa a testi 
és lelki pihenésre, különös tekin-
tettel a kiégés megelőzésére.

kilometrov 
opravených

ciest

208

priemerná  
cena  

rekonštrukcie 
25 eur/m2 

 felújítás átlag - 
ára 25 euró/m2

úsekov ciest 
a mostov 

vo všetkých 
okresoch

165

zrekonštruova-
ných mostov
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NEZABÚDAME NA TÝCH, KTORÍ POTREBUJÚ POMOC 
AZOKRÓL SEM FELEDKEZÜNK MEG, AKIKNEK SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGÜK

NOVÁ CESTÁRSKA TECHNIKA
ÚJ TECHNIKA AZ ÚTKARBANTARTÁSHOZ
Odvážne sme sa pustili do komplexnej výmeny 
cestárskej techniky. Do vyše 300 moderných vozidiel 
a príslušenstva sme investovali 13 miliónov eur. Dnes 
už naplno slúžia na letnú aj zimnú údržbu regionálnych 
ciest, pričom sú ekologickejšie aj hospodárnejšie. 

Bátran belevágtunk az útkarbantartáshoz szükséges 
technika komplex cseréjébe. 13 millió eurót fordítottunk 
több mint 300 modern járműre és a tartozékokra. Ma már 
kizárólag ezeket használják a regionális utak nyári és 
téli karbantartására, miközben környezetbarátabbak és 
gazdaságosabbak.

Zmodernizovali sme úsek cesty pri  
Podbranči v okrese Senica (október 2020) 

Korszerűsítettük a Berencsváralja (Podbranč) melletti 
útszakaszt a Szenicei járásban (2020. október)

Cesta na horský priechod Havran pri 
Piešťanoch je vynovená (október 2021)

Megújult a Pöstyén melletti Havran-hágóhoz 
vezető út (2021. október)

Úsek cesty pri Šoporni je bezpečnejší,  
v projekte budeme pokračovať jeho druhou 

etapou (september 2020)

A Sopornya (Šoporna) melletti útszakasz 
biztonságosabb, a projektet a második 

szakasszal folytatjuk (2020. szeptember)

Po 40 rokoch komplexne rekonštruujeme most 
cez Váh v Hlohovci (august 2022) 

40 év után teljesen felújítjuk a Vág folyó fölötti 
hidat Galgócon (2022. augusztus)

ŽUPNÝ BALÍK VÝHOD
MEGYEI KEDVEZMÉNYCSOMAG

ŽUPNÉ ŠTIPENDIUM 50 € MESAČNE
HAVI 50 EURÓS MEGYEI ÖSZTÖNDÍJ

BEZPLATNÉ UBYTOVANIE 
V INTERNÁTOCH
INGYENES SZÁLLÁSLEHETŐSÉG 
A KOLLÉGIUMOKBAN

BEZPLATNÉ CESTOVANIE 
V PRÍMESTSKÝCH AUTOBUSOCH
INGYENES UTAZÁS A HELYKÖZI 
AUTÓBUSZJÁRATOKON

PRE ZAČÍNAJÚCICH UČITEĽOV A MAJSTROV
ODBORNEJ VÝCHOVY PONÚKAME NOVÝ 
PRÍSPEVOK NA BÝVANIE AŽ DO VÝŠKY 
150 EUR MESAČNE
AKÁR HAVI 150 EURÓIG ÚJ LAKHATÁSI 
TÁMOGATÁST KÍNÁLUNK A PÁLYAKEZDŐ 
PEDAGÓGUSOK ÉS A SZAKOKTATÓK SZÁMÁRA

+150 €
mesačne havi 

LAKHATÁSI 
TAMOGATÁS

PRÍSPEVOK
NA BÝVANIE

kilométer
felújított út  útszakasz és híd 

minden járásban

felújított híd

Tartozékok 
príslušenstvo

Plánovaná prístavba Domova sociálnych služieb v Šoporni 
Tervezett hozzáépítés a sopornyai szociális otthon épületéhez

csúcsminőségű jelölőgép
špičkový značkovací stroj

Teherautók
 prevozné vozíky

Szórógépek
sypače

Kisteherautók
dodávky do 3,5 tony

Multifunkciós traktorok
multifunkčné traktory

Špičkový značkovací stroj značky Hofmann mal premiéru na 
zrekonštruovanom úseku Koniarekovej v Trnave (september 2021)
 A csúcsminőségű Hofmann márkájú jelölőgép felavatása a 
nagyszombati Koniarek utca felújított szakaszán  (2021. szeptember)



MODERNÉ ŠPORTOVISKÁ    MODERN SPORTLÉTESÍTMÉNYEK 
Napĺňame plán na výstavbu a modernizáciu telocviční a vonkajších sportovísk pri 
župných stredných školách. Na roky 2021-2023 máme 13 projektov v odhadovanej 
výške minimálne 7,5 milióna eur. 
Megvalósítjuk a tervet a megyei középiskolák tornatermeinek és szabadtéri 
sportpályáinak építésére és korszerűsítésére. A 2021-2023 közötti években 13 projektünk 
van minimum 7,5 millió euró becsült értékben.

 3 nové telocvične
           3 új tornaterem

 5 zmodernizovaných 
        vonkajších športovísk

5 modernizált szabadtéri 
sportpálya

2 zrekonštruované plavárne
        2 felújított uszoda

 1 nová hokejová akadémia
          1 új jégkorong-akadémia

 2 zrekonštruované telocvične
         2 felújított tornaterem

SOŠ elektrotechnická Gbely sa dočkala novej telocvične po 
viac ako 70 rokoch (september 2022)
Az egbelli (Gbely) Elektrotechnikai Szakközépiskola több mint 
70 év után új tornatermet kapott  (2022. szeptember)

Sme tesne pred dokončením výstavby novej telocvične 
na Gymnáziu L. Dúbravu Dunajská Streda (tesne pred 
dokončením, september 2022)

Obnovou prešiel aj bazén na Gymnáziu Z. Kodálya s VJM  
v Galante (október 2021)
A galántai Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium 
medencéje is felújításon esett át (2021. október)

Spojená škola J. Herdu Trnava dostala nový atletický ovál 
(október 2021)

Na SOŠ stavebnej s VJM v Dunajskej Strede sme vynovili 
vonkajšie športovisko (september 2022)
A dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskolában felújí-
tották a tornatermet és a kültéri sportpályát  
(2022. szeptember)

Na SOŠ rozvoja vidieka s VJM v Dunajske Strede zveľaďujeme 
bazén aj sauny (október 2021)
Felújítottuk a dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Vidék-
fejlesztési Középiskola uszodájának medencéjét és szaunáit 
(2021. október)

Otvorili sme druhú časť zmodernizovaného športového 
areálu Gymnázia Á. Vámbéryho  
s VJM Dunajská Streda (druhá časť, september 2022)
Átadtuk a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium második felújított sportpályáját (második 
rész, 2022. szeptember)

TRNAVSKÝ ŽUPAN

TRNAVSKÝ ŽUPAN

Na SOŠ stavebnej s VJM v Dunajskej Strede sme vynovili 
telocvičňu (september 2022)
A dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskolában felújí-
tották a tornatermet és a kültéri sportpályát  
(2022. szeptember)

VOĽBY
29. októbra 2022
VÁLASZTÁSOK
2022. október 29-én

Éppen a dunaszerdahelyi L. Dúbrava Gimnázium új 
tornatermének befejezése előtt vagyunk (közvetlenül a 
befejezés előtt, 2022. szeptember)

A nagyszombati Jozef Herda Közös Igazgatású Középiskola új 
atlétikai pályát kapott (2021. október)


