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P redchádzajúce vedenie kraja – 
vychádzajúce ešte z  HZDS, neskôr 
SMER-u a SNS – predstavovalo župu 1.0. 

My sme ju viditeľne posunuli vpred, k lepšiemu, 
na župu 2.0. Sme pripravení v tom pokračovať 
a posunúť župu ešte ďalej, aspoň do vývojového 
štádia 2.2, ktoré sme si symbolicky vybrali podľa 
volebného roka.
Dvojky symbolizujú aj to, že sa uchádzame 
o  vašu dôveru po druhýkrát. Aj na základe 
spätnej väzby od vás viem, že ste unavení 
z veľkých a prázdnych sľubov, hádok a osobných 
sporov. Našťastie, v tomto je regionálna politika 
iná od tej celonárodnej. Vieme diskutovať, 
spolupracovať a nájsť zhodu v prospech veci, 
v prospech obyvateľov kraja. Dokazovali sme 
to v  predchádzajúcich piatich rokoch a  sme 
pripravení v tom pokračovať.
Vytvorili sme ešte širšiu koalíciu demokratických 
a  antifašistických strán a  hnutí, ako pred 
ostatnými voľbami. Dohodli sme sa aj na 
spoločnej 40-člennej kandidátke do krajského 
zastupiteľstva.
Držíme sa hesla, že od zodpovednosti sa 
neodchádza. Spolu s tímom máme skúsenosti, aj 
odvahu robiť ťažké rozhodnutia. Máme pri tom na 
čom stavať. Župu sme otvorili jej obyvateľom aj 
verejnej kontrole. Znížili sme dlh župy a vyriešili 
dlho prehliadané problémy. Piešťanské letisko je 
zachránené a „rozlietané,“ v budove po neslávne 
známom resocializačnom zariadení v Galante 

sme otvorili moderné centrum sociálnych služieb 
a most v Hlohovci sa po 40 rokoch komplexne 
opravuje.
Popri dokončení rozbehnutých projektov sa 
s chuťou pustíme do nových. Našou víziou je 
moderný, efektívny a úspešný kraj v tom zmysle, 
že bude doručovať kvalitné verejné služby, 
ktoré budú dostupné pre všetkých. Staviame 
na komplexnom prístupe, aby žiadna oblasť, ani 
región nezaostával. V programe Trnavská župa 
2.2 preto ponúkame veľmi konkrétne návrhy na 
vylepšenia.
Želáme si, aby sme aj ďalej spolu tvorili 
silnejší kraj. A to nedokážeme bez vás. Preto 
vás pozývame k volebným urnám v sobotu 29. 
októbra medzi 7.00 a 20.00 hod. Krajské voľby sú 
označené modrou farbou, teda farbou pohody 
a vyváženosti, ale aj životne dôležitej vody či 
jasnej oblohy.

Ďakujeme za vašu dôveru. Výsledky 
rozhodujú.

A   megye korábbi vezetése – a  HZDS, 
 később a SMER és az SNS  – a megye 
   1.0-t jelentette. Mi viszont jól láthatóan 

előremozdítottuk, jó irányba, a  megye 2.0-
ba. Készek vagyunk ezt folytatni, és a megyét 
még előrébb vinni, legalább a 2.2-es fejlődési 
szakaszba, amit szimbolikusan, a  választási 

évnek megfelelően választottunk.

A kettesek azt is szimbolizálják, hogy másodszor 
kérjük az Önök bizalmát. A visszajelzéseikből 
azt is tudom, hogy elegük van a nagy és üres 
ígéretekből, a  veszekedésekből, a  személyes 
vitákból. Szerencsére a regionális politika ebben 
különbözik az országostól. Tudjuk, hogyan kell 
tárgyalni, együttműködni, megegyezni az adott 
ügy és a megye lakóinak érdekében. Ezt az elmúlt 
öt évben bebizonyítottuk, és készek vagyunk 
folytatni a továbbiakban is.

A  demokratikus és az antifasiszta pártok, 
valamint mozgalmak még szélesebb koalícióját 
hoztuk létre mint a korábbi választások előtt. 
Megállapodtunk egy közös, 40 fős, megyei 
képviselőjelöltekből álló csapatban is.

Ragaszkodunk ahhoz a  jelszóhoz, hogy 
a felelősség alól nem bújunk ki. A csapatommal 
közösen megvan a  tapasztalatunk és 
a bátorságunk a nehéz döntések meghozatalához. 
Van mire építenünk. Megnyitottuk a  megyét 
a  lakosság és a  nyilvános ellenőrzés előtt. 
Csökkentettük a megye adósságát, megoldottuk 
a régóta figyelmen kívül hagyott problémákat. 
Megmentettük és jó röppályára állítottuk 
a  pöstyéni repülőteret, a  hírhedt galántai 
reszocializációs létesítmény épületében modern 
szociális központot nyitottunk, a galgóci híd 
pedig 40 év után teljes felújításon esik át.

A  megkezdett projektek befejezése mellett 
szívesen indítunk újakat is. Jövőképünk egy 
modern, hatékony és sikeres megye olyan 
értelemben, amely magas színvonalú, mindenki 
számára elérhető szolgáltatásokat nyújt. 
Komplex megközelítésre építünk, hogy egyetlen 
terület vagy járás se szenvedjen hátrányt. 
A Nagyszombat megye 2.2 programban ezért 
nagyon konkrét fejlesztési javaslatokat kínálunk.

Azt szeretnénk, hogy továbbra is együtt 
alakítsunk egy erősebb megyét. Erre Önök 
nélkül nem vagyunk képesek. Ezért október 29-
én, szombaton 7 és 20 óra között várjuk Önöket 
az urnákhoz. A megyei választásokat a kék szín 
jelöli, vagyis a jólét és az egyensúly, továbbá 
a létfontosságú víz és a tiszta ég színe.

Köszönjük az Önök bizalmát. Az 
eredmények döntenek.

VĎAKA SPOLUPRÁCI MÁME VÝSLEDKY, 
PROGRAM AJ VÍZIU PRE KRAJ
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSNEK KÖSZÖNHETŐEN 
VANNAK EREDMÉNYEINK, PROGRAMUNK ÉS 
MEGYEI JÖVŐKÉPÜNK
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ČERVENÁ KARTA PRE SMER, HLAS A EXTRÉMISTOV
PIROS LAP A SMER ÉS A HLAS PÁRTOKNAK, 
VALAMINT A SZÉLSŐSÉGESEKNEK
Jedna kríza sa prelieva do ďalšej. Každý z nás – komu rozum a zodpovednosť 
neuleteli – vie, že ani táto situácia nesmie legitimizovať hlasy, ktoré 
podnecujú napätie v  spoločnosti a  zároveň nemajú žiadne riešenia 
problémov, ktorým čelíme.
Vo volebnej kampani sme boli svedkami klamstiev, zavádzania, osočovania 
a osobných útokov. Kritika nebola konštruktívna a chýbal vlastný obsah. 
Nedozvedeli sme sa o konkrétnych krokoch, ako chcú spraviť z Trnavského 
kraja lepšie miesto pre život. Od kandidátov SMER-u, SNS a extrémistov sa 
však iné nedalo očakávať. Skrytý kandidát HLAS-u navyše hral nečestne 
a špinavo fauloval. Vo voľbách si zaslúžia červenú kartu.
Neponúkajú vecné riešenia. Ide im len o návrat k válovom a do čias, keď 
župa bola uzavretým klubom „našich ľudí,“ v ktorom sa rozhodovalo 
nezodpovedne, na základe kamarátšaftov.
To, že Trnavský kraj má na viac, sme my vedeli už pred piatimi rokmi. 
Boli sme odhodlaní ho zmeniť k lepšiemu. A to sa nám vďaka odvážnym 
rozhodnutiam viditeľne podarilo. Hovoria za nás výsledky. Dnes máme 
chuť pokračovať v dobre rozbehnutej práci a so skúsenosťami z pandémie 
či utečeneckej krízy previesť kraj aj ďalším obdobím neistoty a vysokých 
cien energií.
Problémy je potrebné riešiť, nie sa za ne schovávať. V tomto zmysle zohráva 
kľúčovú rolu pri zabezpečovaní verejných služieb v našom rozkolísanom 
štáte samospráva. Ako starostovia, primátori a župani stojíme bok po 
boku, a to na úrovni združení samospráv, ako aj na úrovni každého z krajov. 
Máme však aj podporu osobností z regiónu, ktoré pôsobia v oblasti 
zdravotníctva, sociálnej starostlivosti či kultúry, ako aj v podnikateľskom, 
akademickom a treťom sektore.
Tak ako sme zvládli predchádzajúce výzvy, hoci prišli náhle a neboli sme 
na ne pripravení, zvládneme aj tie nasledujúce. Spája nás totiž záujem 
všetkých ľudí.

Egyik válság következik a másik után. Mindannyian, akik nem vesztettük 
el az eszünket és a felelősségtudatunkat, tudjuk, hogy még ez a helyzet 
sem legitimálhat olyan hangokat, amelyek feszültséget szítanak 
a társadalomban, ugyanakkor viszont nem tudnak megoldást találni 
a felmerülő problémákra.

A választási kampányban hazugságoknak, félrevezetésnek, rágalmazásnak 
és személyes támadásoknak lehettünk tanúi. A kritika nem építő jellegű volt, 
és hiányzott belőle a tartalom. Arról nem értesültünk, hogy milyen konkrét 
lépéseket tesznek annak érdekében, hogy Nagyszombat megyét jobb 
hellyé tegyék. A SMER, az SNS és a szélsőségesek jelöltjeitől, illetve a HLAS 
rejtőzködő jelöltjétől azonban nem is lehetett mást várni. Becstelenül 
játszottak, piszkos módon szabálytalankodtak. A választásokon piros 
lapot érdemelnek.

Nem kínálnak érdemi megoldásokat. Csupán a vályúhoz és azokhoz 
az időkhöz való visszatérés foglalkoztatja őket, amikor a megye a „mi 
embereink” zárt klubja volt, amelyben a felelőtlen döntéseket haveri 
alapon hozták meg.

Már öt éve tudtuk, hogy Nagyszombat megyének többet kell kínálnia. 
Elhatároztuk, hogy jobb irányba változtatjuk meg. A merész döntéseknek 
köszönhetően ez szemmel láthatóan sikerült is. Az eredmények önmagukért 
beszélnek. Folytatni kívánjuk a jól megkezdett munkát. A járvány vagy 
a  menekültválság során szerzett tapasztalatokkal pedig átvezetni 
a megyét a bizonytalanság és a magas energiaárak újabb időszakán.

A problémákat meg kell oldani, nem pedig elrejteni. Ebben az értelemben 
a jelenlegi ingatag állapotban az önkormányzat kulcsszerepet játszik 
a szolgáltatások biztosításában. Polgármesterként és megyefőnökként 
egymás mellett állunk, mind az önkormányzati szövetségek, mind pedig 
a megyék szintjén. Ugyanakkor támogatjuk a megye olyan személyiségeit 
is, akik az egészségügy, a szociális ellátás vagy a kultúra területén, valamint 
az üzleti, a tudományos életben és a harmadik szektorban dolgoznak.

Ahogy a korábbi kihívásokat is sikerült megoldanunk, bár hirtelen jöttek 
és nem voltunk ezekre felkészülve, úgy a következőket is megoldjuk. 
Bennünket ugyanis az emberek érdekei egyesítenek.

SMER
-SD, S

NS

Jozef Viskupič

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

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

EXTRÉMISTI

SZÉLSŐSÉG
ESEK

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

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

 HLAS-SD

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

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



Padáň a Pataš už spája cesta s novým 
asfaltovým povrchom (október 2022)

Padányt és Patast már egy új aszfaltburkolatú 
út köti össze (2022. 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)

54

Juraj 
Pohár, Mgr.

Michal 
Deraj, Mgr.

Patrik 
Dubovský, 
Mgr., PhD.

Tibor 
Iró, Ing.

podnikateľ - 
magánvállalkozó

prednosta Okresného 
úradu v Dunajskej Strede 
- a Dunaszerdahelyi Járási 
Hivatal elöljárója

historik na Ústave pamäti 
národa - a Nemzeti Emlékezet 
Intézetének történésze

riaditeľ Úradu práce, sociálnych 
vecí rodiny Dunajská Streda  
- a Dunaszerdahelyi Munka-  
Szociális és Családügyi Hivatal 
igazgatója

31

11

12

19

Kandidáti na poslancov Zastupiteľstva TTSK za obvod okres Dunajská Streda 
A Dunaszerdahelyi járás képviselőjelöltjei a Nagyszombat megyei önkormányzatba: Mám 39 rokov a som majiteľom realitnej firmy. Moje politologické znalosti som nadobudol na Univerzite Mateja Bela 

v Banskej Bystrici. Už počas vysokej školy som bol poslancom v obci Vydrany a zároveň som pracoval v rodinnej firme 
ako ekonomický riaditeľ. Popritom som často spolupracoval s významnými firmami, kde som mal na starosti prípravu 
projektovej dokumentácie. Sféra mojej práce realitného sprostredkovateľa často zahŕňa opustené priemyselné 
závody a podobné veľké plochy, pre ktoré hľadám prosperujúce firmy, ktoré do nich vdýchnu nový život. Medzi moje 
najvýznamnejšie sprostredkovateľské úspechy patrí aj predaj bývalého roky chátrajúceho závodu PREFA v Dunajskej 
Strede. Za posledné roky som vložil veľa síl, energie a  času do politicky aktívnych činností, keďže odsudzujem 
diskrimináciu a  útlak, a  mojím cieľom je dosiahnuť rovnocennosť. Veľký dôraz kladiem aj na logickejší rozvoj 
infraštruktúry a na rozšírenie cyklociest. Dunajská Streda je takto spojená iba s jednou obcou. Ak ma zvolíte za župného 
poslanca v našom regióne, jedným z mojich cieľov bude aj bude úzka spolupráca s okolitými obcami a ich starostami 
a rozvoj cykloinfraštruktúry v našom okolí. Za odvážne a logické riešenia, ktoré nás spájajú, nie rozdeľujú.

Narodil som sa v  roku 1965 v  Komárne, posledných 15 rokov bývam v  Kútnikoch. Na Prírodovedeckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave som ukončil odbor environmentalistika. Pracoval som na Ústave zoológie SAV, 
neskôr na Ministerstve zahraničných vecí SR, pôsobil som ako environmentálny manažér v rôznych medzinárodných 
organizáciách (Americké mierové zbory, Dánsky program pre životné prostredie, Rozvojový program Organizácie 
spojených národov).  Od roku 2012 do roku 2019 som pracoval ako odborný pracovník v Štátnej ochrane prírody 
Slovenskej republiky – Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Dunajskej Strede. Od roku 2020 pôsobím 
na poste prednostu Okresného úradu Dunajská Streda. Svoj prínos pre kraj vidím v  tom, že mám skúsenosti 
s racionálnou, efektívnou a transparentnou alokáciou verejných zdrojov v prospech občanov a životného prostredia.

Narodil som sa 11. apríla 1965 a bývam v Dunajskej Strede. Vyštudoval som odbor archívnictvo a slovenské dejiny na 
Filozofickej fakulte UK Bratislava. Absolvoval som študijný pobyt na Londýnskej univerzite. Pracoval som v Štátnom 
okresnom archíve v Trnave, na Ministerstve kultúry SR, na Trnavskej univerzite, v Demokratickej strane, na Úrade 
vlády SR a v súčasnosti pracujem v Ústave pamäti národa. Som členom pozorovateľských misií OBSE, EÚ a ENEMO 
v bývalej Juhoslávii a ZSSR, autorom kníh o  Jánovi Langošovi a Viliamovi Vagačovi, SDB a členom správnej rady 
Nadácie Antona Srholca.

Som vyštudovaný stavebný inžinier, mám 56 rokov. Pracoval a pôsobil som vo viacerých pracovných a manažérskych 
pozíciách. V súčasnosti pracujem na pozícii riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda.
Spoločensky som bol aktívny v  Slovenskej živnostenskej komore a  v  mládežníckej politike. Vykonával som najprv  
dobrovoľne, neskôr ako živnostník, manažment projektov, na miestnej, regionálnej, národnej úrovni, ale aj v oblasti EU 
projektov, manažment v mládežníckych občianskych združeniach, manažment neformálneho vzdelávania.
Kladiem dôraz na hodnoty, ako česť, čestnosť, férovosť, poctivosť, dôveryhodnosť a pracovitosť. Mojou misiou, ako 
poslanca Trnavského samosprávneho kraja, je posúvať podmienky pre ešte lepší život, štúdium, prácu a podnikanie. 

Marian 
Bölcs
podnikateľ - 
magánvállalkozó
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Mám 46 rokov a som podnikateľ. Bývam v Šamoríne v časti Mliečno.
Považujem sa za zodpovedného človeka, ktorý nenechá nič na náhodu alebo šťastie. Podnikám v  stavebníctve  
a v službách už viac ako 15 rokov. Charakterizoval by som sa ako spoľahlivý a cieľavedomý, so skúsenosťami v obchode 
a manažmente. Som predsedom, ako aj aktívnym členom miestneho DHZ, spolupracujem s miestnymi organizáciami 
a občianskymi združeniami, kde vyvíjam verejnoprospešné a kultúrne aktivity. Moje skúsenosti mi pomôžu v tom, aby 
som zrealizoval predstavy, ktoré poskytujú riešenie úloh a  problémov v regióne, za ktorý kandidujem.

46 éves vállalkozó vagyok, lakhelyem Somorja-Tejfalu.
Felelősségteljes embernek tartanak, aki nem bíz semmit a  véletlenre. Az építőiparban és a  szolgáltatásokban 
vállalkozom már több mint 15 éve. Megbízható és céltudatos vagyok, sokéves üzleti tapasztalattal rendelkezem. A helyi 
önkéntes tűzoltó testület elnökeként és aktív tagjaként együttműködök a helyi szervezetekkel és polgári társulásokkal 
különböző közösségi és kulturális tevékenységek során. Tapasztalataim hozzájárulnak ahhoz, hogy megvalósíthassam 
elképzeléseimet, amelyek megoldást nyújthatnak a régió problémáira, ahol élek, és amelyet képviselni szeretnék.

Politológiai tudásom alapjait a  Besztercebányai Egyetemen szereztem, egyetemi éveim alatt Hodos képviselőjeként 
kezdtem pályafutásomat, valamint családi vállalkozásban voltam alkalmazásban mint kereskedelemért felelős. 
Mindeközben egyéb neves cégek ügyintézőjeként tevékenykedtem a projektdokumentációk előkészítésében.
Ingatlanközvetítői munkám szakterülete az elhagyatott gyártelepek és egyéb nagyméretű földterületek. Olyan fejlődő 
cégeket kutatok fel és értékesítem ezeket nekik, amelyek új életet lehelnek a régi gyárakba, területekbe. Legkiemelkedőbb 
munkáim közé tartozik a dunaszerdahelyi PREFA gyár értékesítése.
Időt, energiát nem sajnálva hosszú évek óta politikai aktivista vagyok, mivel elítélem a kivételezést, az elnyomást, és 
célom az egyenjogúság.
Nagy hangsúlyt fektetnék az infrastruktúrára és a bicikliutak hálózatának logikusabb kiépítésére. Például Dunaszerdahely 
kerékpárútja csak egyetlen környékbeli településsel van összekötve.
Kiállok a bátor és logikus megoldásokért, amelyek összekötnek, nem pedig megosztanak bennünket.

Komáromban születtem 1965-ben, 15 éve Hegyétén lakom. A  pozsonyi Komenský Egyetem Természettudományi 
Karán környezetvédelem szakon végeztem. Dolgoztam a  Szlovák Tudományos Akadémia Zoológiai Intézetében, 
később a szlovák külügyminisztériumban, továbbá több nemzetközi szervezetben (Amerikai Békefenntartók, dániai 
környezetvédelmi program, ENSZ fejlesztési programja) tevékenykedtem mint környezetvédelmi szakember. 2012 és 
2019 között a Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatala – Duna Menti Ártéri Erdők Tájvédelmi Körzet 
szakmunkatársa voltam Dunaszerdahelyen. 2020-tól a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal elöljárója vagyok. A megyét 
abban tudnám segíteni, hogy van tapasztalatom a közpénzek racionális, effektív és átlátható felhasználásában 
a polgárok érdekeit és a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve.

Ján 
Slanina,
inžinier kvality - 
minőségügyi mérnök
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Vyštudoval som odbor doprava na strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove. Počas svojej profesijnej praxe 
som získal dlhoročné skúsenosti zo zahraničných aj domácich medzinárodných spoločností, v ktorých som sa venoval 
oblasti kvality a riadenia dodávateľov. Ako člen medzinárodných tímov som spolupracoval na auditovaní a certifikácii 
dodávateľského reťazca z  pohľadu kvality, spoločenskej zodpovednosti a  protikorupčného správania sa. Aktuálne 
sa týmto činnostiam venujem v nadnárodnej spoločnosti Tomra Sorting s  vedúcim postavením v oblasti recyklácie 
a opätovného získavania zdrojov. Všetky svoje získané skúsenosti by som rád využil pri výkone poslanca Trnavského 
samosprávneho kraja na rozširovanie portfólia sociálnych služieb a poskytovania dostupnej zdravotnej starostlivosti, 
rekonštrukciu regionálnych ciest a mostov, zatraktívňovanie verejnej dopravy, podporu cyklistickej mobility a tvorbu 
životného prostredia.

Az eperjesi Gépipari Középiskolában végeztem közlekedés szakon. Eddigi sokéves tevékenységem során külföldi és 
szlovákiai, nemzetközi társaságokban szereztem tapasztalatokat a  szolgáltatások minőségét és irányítását illetően. 
Nemzetközi csapatok tagjaként a beszállítói lánc vizsgálatán és certifikációján dolgoztam a minőséget, a társadalmi 
szerepvállalást és a korrupcióellenes hozzáállást figyelve. Jelenleg a Tomra Sorting nemzetközi társaságban végzek ilyen 
irányú tevékenységet, ahol vezető szerepet töltök be az újrahasznosítás és a megújuló források területén. Nagyszombat 
megyei képviselőként minden tapasztalatomat arra fordítanám, hogy bővüljenek a  szociális szolgáltatások és az 
egészségügyi ellátás lehetőségei, megújuljanak a  regionális utak és hidak, attraktívabb legyen a  tömegközlekedés, 
továbbá fontosnak tartanám a kerékpáros mobilitás fejlesztését és a környezetvédelmet.

Dunaszerdahelyen születtem 1965. április 11-én, és ott is lakom. A pozsonyi Komenský Egyetem Bölcsészettudományi 
Karán levéltár és szlovák történelem szakon szereztem diplomát. Tanulmányokat folytattam a Londoni Egyetemen 
is. Dolgoztam a  Szlovák Nemzeti Levéltár járási részlegén Nagyszombatban, a  kulturális minisztériumban, 
a Nagyszombati Egyetemen, a Demokratikus Pártban és a szlovák kormányhivatalban, jelenleg pedig a Nemzeti 
Emlékezet Hivatalában tevékenykedem. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az Európai Unió 
és a  Választási Megfigyelő Szervezetek Európai Hálózata misszióinak tagja vagyok a  volt Jugoszláviát és 
Szovjetuniót illetően. Ján Langošról és Viliam Vagačról könyvet írtam, és tagja vagyok az Anton Srholec Alapítvány 
igazgatótanácsának.

Peter 
Štuller, MUDr.
lekár - orvos

40

Narodil som sa 11. apríla 1955 v Leviciach. Som vdovec a  mám dvoch synov.
Pracoval som ako primár a riaditeľ  v LÚ Čilistov, neskôr ako zástupca primárky detského oddelenia NsP D. Streda, 
teraz pracujem ako obvodný detský lekár v okrese Dunajská Streda.
Chcem napomáhať pozdvihnutiu zdravotnej starostlivosti, hlavne pre detskú populáciu.

Léván születtem 1955. április 11-én. Özvegy vagyok, két fiam van. A csölösztői gyógyintézet főorvosa és igazgatója 
voltam, később pedig a dunaszerdahelyi kórház gyermekosztályának főorvoshelyettese. Jelenleg gyermek körzeti 
orvosként dolgozom a Dunaszerdahelyi járásban.
Szeretném emelni az egészségügyi ellátás színvonalát, különös tekintettel a gyermekekre nézve.

Építészmérnök vagyok, 56 éves. Több munkahelyen és vezetői beosztásban tevékenykedtem és dolgoztam. Jelenleg 
a Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal igazgatója vagyok.
Társadalmi szinten a Szlovák Kisvállalkozói Kamarában tevékenykedtem, valamint az ifjúságpolitikában. Eleinte önkéntes 
módon, később egyéni vállalkozóként projektmenedzsmentet végeztem helyi, regionális és országos szinten, továbbá uniós 
projektek terén is, menedzseltem ifjúsági civil szervezeteket, informális oktatás irányítását.
Hangsúlyozom az olyan értékeket mint a becsület, őszinteség, tisztesség, megbízhatóság és kemény munka. Nagyszombat 
megyei képviselőként a küldetésemet a még jobb élet, tanulás, munka és vállalkozás feltételeinek megteremtésében látom.

Robert 
Tánczos 
Ing., Bc.
riaditeľ vnútornej kontroly - 
belső ellenőrzési igazgató
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Narodil som sa v Dunajskej Strede. Vyštudoval som Akadémiu Policajného Zboru SR a neskôr krízový manažment na 
SPU v Nitre. Sedemnásť rokov som pôsobil v Policajnom zbore a v súčasnosti pracujem ako hlavný štátny radca na 
útvare vnútornej kontroly Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho. V rámci strany SaS 
sa venujem problematike vnútornej bezpečnosti štátu a verejnej správe.

Dunaszerdahelyen születtem. A Pozsonyi Rendőrakadémián végeztem, később pedig a nyitrai Szlovák Mezőgazdasági 
Egyetemen válságmenedzsment szakon tanultam. Tizenhét évig a  rendőrség kötelékében dolgoztam, jelenleg 
pedig a Központi Mezőgazdasági Ellenőrző- és Kutatóintézet belső ellenőrzési osztályának állami főtanácsosaként 
tevékenykedem. Az SaS párt tagjaként az állam belső biztonságával és a közigazgatással foglalkozom.

Rozbehnuté projekty chceme spolu so župným kolektívom dotiahnuť a s ďalšou modernizáciou to myslíme vážne – nová telocvičňa na 
Gymnáziu L. Dúbravu v Dunajskej Strede, moderné technológie pre študentov SOŠ rozvoja vidieka s VJM v Dunajskej Strede, moderný internát 
vo Veľkom Mederi, rodinné domy pre klientov DSS v Okoči, druhá etapa modernizácie cesty v Lehniciach, nový depozitár Žitnoostrovského 
múzea v Dunajskej Strede, podpora výstavby cyklotrás v regióne, ako aj ďalšie opravené cesty a mosty v našom okrese. To všetko ponúkame.

A megyei csapattal szeretnénk közösen befejezni a  megkezdett projekteket, és komolyan gondoljuk a  további korszerűsítéseket is: 
új tornaterem a  dunaszerdahelyi Ladislav Dúbrava Gimnáziumban, modern technológiák a  dunaszerdahelyi magyar tanítási nyelvű 
Vidékfejlesztési Szakközépiskolában, modern kollégium Nagymegyeren, új családi házak az ott lakók számára az ekecsi szociális 
központban, a légi útfelújítás második szakasza, a Dunaszerdahelyen működő Csallóközi Múzeum új raktára, kerékpárutak kiépítésének 
támogatása a régióban, valamint további utak és hidak felújítása járásunkban. Ezt mind kínáljuk.
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Simona 
Bugyinská, 
Mgr.

Martin 
Práznovský, 
JUDr.

Róbert 
Korec, Mgr.
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Kandidáti na poslancov Zastupiteľstva TTSK za obvod okres Galanta  
A Galántai járás képviselőjelöltjei a Nagyszombat megyei önkormányzatba: 

Som absolventkou fakulty verejnej politiky a verejnej správy. Moje smerovanie bolo od začiatku spojené s prácou vo 
verejnej správe. Oslovila ma aj súkromná sféra, v ktorej som získala veľa skúseností, najmä z oblasti financovania. 
Vedomosti a  skúsenosti som využila v  štátnej správe – ako kontrolór vo Finančnej správe. Posledné štyri roky 
som pracovala vo VÚC Trnava. Nahliadla som do každej oblasti, ako bolo školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť, 
kultúra, doprava, kde hlavnou oblasťou bol rozpočet a všetko, čo súvisí s financovaním.  Viem, čo všetko musí kraj 
zabezpečovať, a preto som hrdá, že sa mi naskytla možnosť tam priamo pracovať. V súčasnosti pracujem v súkromnej 
sfére. Ako poslankyňa TTSK chcem byť nápomocná najmä v oblasti financovania a pomôcť k zmene financovania 
samosprávnych krajov, pretože zmena je potrebná, aby sa financovanie stalo stabilnejším a predvídateľnejším.

Mám 49 rokov a bývam v obci Pata. Niekoľko rokov som pôsobil v štátnej správe a v roku 1999 som začal samostatne 
podnikať. Do dnešného dňa pôsobím ako konateľ viacerých obchodných spoločností. Do politiky vstupujem preto, 
aby som svojimi nadobudnutými vedomosťami a skúsenosťami prispel k rozvoju nášho regiónu. Ako poslanec TTSK 
sa chcem zamerať hlavne na financovanie kraja a eurofondy, zdravotníctvo a sociálne zariadenia, dopravu a školstvo.

Mám 51 rokov. S manželkou máme štyroch synov. Žijem v Pate, obci blízko Serede.
Po štúdiu na UKF som 10 rokov vyučoval na ZŠ a SŠ. Neskôr som pôsobil na rôznych pozíciách spojených s využívaním 
európskych fondov v oblasti vzdelávania a pomoci znevýhodneným osobám.
Som hrdý na svoju obec, región, Slovensko. Úspešní budeme, len ak budeme maximálne využívať svoj ľudský 
potenciál. Len vzdelaní, vychovaní a spokojní ľudia vedia byť prínosom pre svoje okolie. Investície do škôl, učiteľov 
a žiakov sú preto pre mňa prioritou.

Közpolitika és közigazgatás szakon végeztem. Kezdetektől fogva a  közigazgatás területén tevékenykedem. 
A  magánszektor is megszólított, ahol sok, elsősorban a  pénzügyekkel kapcsolatos tapasztalatot szereztem. 
A  megszerzett tudást és tapasztalatot az államigazgatásban használtam fel mint a  Szlovák Adóigazgatóság 
ellenőre. Az elmúlt négy évben a  Nagyszombati Kerületi Önkormányzatnál dolgoztam. Minden olyan területtel 
foglalkoztam, mint például oktatásügy, egészségügy, szociális szféra, kultúra, közlekedés, ahol a  költségvetés 
volt a fő téma, és minden, ami a finanszírozással összefügg. Tudom, hogy a megyének milyen feladatai vannak, és 
büszke vagyok arra, hogy ott dolgozhattam. Jelenleg a magánszektorban tevékenykedem. Nagyszombat megyei 
képviselőként elsősorban a finanszírozás területén szeretnék tevékenykedni, és segíteni a megyék finanszírozásának 
megváltoztatásában. Erre azért van szükség, mert így a finanszírozás stabilabb és előreláthatóbb lenne.

49 éves vagyok, Vágpattán élek. Néhány évig az államigazgatásban dolgoztam, majd 1999-ben saját vállalkozásba 
kezdtem. A mai napig több cég vezetőjeként dolgozom. Azért lépek be a politikába, hogy a megszerzett tudásommal és 
tapasztalataimmal hozzájáruljak megyénk fejlődéséhez. A Nagyszombat megyei képviselő-testület tagjaként elsősorban 
a megye finanszírozására európai uniós alapokból, az egészségügyi és szociális létesítményekre, a közlekedésre és az 
oktatásra szeretnék fókuszálni. 

Zuzana 
Gauliederová
dôchodkyňa - nyugdíjas
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Väčšinu života som žila politikou a  občianskym aktivizmom, najprv „len“ ako manželka politika a  tohto času ako 
poslankyňa MsZ v Galante, kde od začiatku aktívne bojujem proti nehospodárnemu nakladaniu s financiami a majetkom 
mesta a proti systému „našich“ ľudí. Mojim cieľom v zastupiteľstve samosprávneho kraja nie je môj osobný prospech, 
ale pomoc občanom nášho regiónu, aby mali dobré podmienky pre svoj život, prácu, vzdelávanie a výchovu detí

Eddigi életem nagy részében a politika és a polgári aktivitás töltötte ki az életemet. Először „csak“ mint politikusfeleség, 
jelenleg pedig a galántai képviselő-testület tagjaként. Ebben a pozícióban kezdetektől fogva a pénzügyi forrásokkal és 
a város vagyonával való rossz gazdálkodás ellen küzdök, valamint a „mi embereink“ rendszere ellen. A megyei képviselő-
testületben nem a saját boldogulásom lenne a cél, hanem a régió polgárainak segítése azért, hogy megfelelő feltételeik 
legyenek a mindennapi élethez, a munkához, a művelődéshez és gyermekeik neveléséhez.

Ladislav 
Struhár, 
Ing.arch.
architekt - építész
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Od roku 1990 som pracoval v súkromnom architektonickom ateliéri , ktorý vediem aj v súčasnosti, pričom  sme  pripravili 
viac ako 500 projektov, z ktorých  asi tretinu sme aj realizovali.
Okrem toho som sa angažoval v oblasti ochrany životného prostredia –  ako jediný okres na Slovensku sme už v roku 
1989  vydali publikáciu „Galanta nahlas“ po vzore bratislavskej iniciatívy.
Bol som hlavným aktérom využitia geotermálnej vody na vykurovanie bytov a prípravu teplej úžitkovej vody (súčasný 
Galantaterm s.r.o) už v roku 1985, ktorý je  doteraz ojedinelým projektom na Slovensku. 
Osobne som sa angažoval pri záchrane a rekonštrukcii  posledných pamiatkových objektov v Galante, ale aj v okrese 
–  mlyn v Tomášikove , mlyn v Jelke , kaštieľ v Sládkovičove, meštiacke domy v Trnave a ďalšie.
V  oblasti občianskych aktivít je to stála podpora minoritných skupín obyvateľstva organizovaním prednášok 
a workshopov , festivalov , vydávania kníh a usporadúvania výstav.
Svojimi viacročnými skúsenosťami v oblasti architektúry a urbanizmu môžem pomôcť pri tvorbe strategických materiálov 
potrebných pre rozvoj Trnavského kraja.

1990-től egy építészeti magánstúdióban dolgozom, amelyet a  mai napig vezetek. Miközben több mint 500 projektet 
készítettünk el, ennek körülbelül egyharmadát mi is valósítottuk meg. 
A  környezetvédelem területén szintén aktív voltam. Egy pozsonyi kezdeményezés mintájára Szlovákiában egyetlen 
járásként adtuk ki 1989-ben a Hangosan Galánta című kiadványt. 
Már 1985-ben én voltam a fő kezdeményezője annak, hogy a geotermikus vizet lakások fűtésére és meleg víz előállítására 
használják fel (a jelenlegi Galantaterm Kft.). Ez a mai napig egyedülálló projekt Szlovákiában.
Galántán és a  járásban is személyesen részt vettem történelmi épületek megmentésében és újjáépítésében is, mint 
például a tallósi malom, a jókai malom, a diószegi kastély, a nagyszombati polgári házak és egyebek.
A  civil életben a  lakosság kisebbségi csoportjait folyamatosan támogatom előadások, workshopok, fesztiválok, 
kiállítások szervezésével és könyvkiadással.
Nagyszombat megye fejlődéséhez az építészet és a  várostervezés területén szerzett sokéves tapasztalatommal 
a szükséges stratégiai anyagok elkészítésénél tudok hozzájárulni.

Michal 
Greško
dobrovoľník - önkéntes
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Ako dobrovoľník sa venujem obnove pamiatok a  ochrane prírody. Pracoval som v  obchodných a  manažérskych 
pozíciách, mám skúsenosť  mestského poslanca.  Chcem sa zasadiť za kvalitnú verejnú dopravu, bezpečné 
cyklochodníky medzi obcami, služby pre znevýhodnených a seniorov, zelené koridory,  lacnú energiu z obnoviteľných 
zdrojov. Verím v spoluprácu a zodpovednosť, vaše návrhy neostanú bez odpovede: gresko.vuctt@gmail.com.

Önkéntesként műemlékek felújításával és környezetvédelemmel foglalkozom. Kereskedelmi és menedzseri 
pozíciókban dolgoztam, és mint a városi képviselő-testület tagja is tapasztalatokat szereztem. Célom a közlekedés 
megfelelő feltételeinek biztosítása, a  biztonságos kerékpárutak kiépítése a  települések között, a  hátrányos 
helyzetűek és az idősek támogatása, zöld folyosók, valamint olcsó energia a  megújuló forrásokból. Bízom az 
együttműködésben és a  felelősségtudatban. Az Önök észrevételei nem maradnak válasz nélkül. Elérhetőségem: 
gresko.vuctt@gmail.com.

Roland 
Szekera, Ing.
konateľ spoločnosti - 
cégvezető
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Mám 54 rokov a žijem v Galante. Som 30 rokov ženatý, máme dve deti. Momentálne podnikám, mám menšiu výrobnú 
firmu a zamestnávam niekoľko ľudí. Pracoval som tiež na rôznych aj vedúcich pozíciách v súkromnej sfére.
Do regionálnej politiky vstupujem, pretože ma veci verejné zaujímajú už dlhý čas a tiež som verejnú správu študoval. 
Rozhodol som sa kandidovať hlavne z  dôvodu mojej snahy meniť veci k  lepšiemu a  ukázať, že spolupracovať 
v politike je nutné. Ukážme vrcholovým politikom, že to na rozdiel od nich vieme.

54 éves vagyok, Galántán élek. 30 éve vagyok házas, két gyermekem van. Jelenleg vállalkozom, van egy kis gyártó 
cégem, ahol néhány embert foglalkoztatok. Különböző vezető beosztásokban is dolgoztam a magánszektorban.
A  regionális politikába azért lépek be, mert régóta érdekelnek a  közügyek, emellett közigazgatást is tanultam. 
Elsősorban azért jelöltetem magam, mert az a vágyam, hogy a dolgok jó irányba változzanak, és megmutassam, 
hogy a  politikában együttműködésre van szükség. Mutassuk meg a  vezető politikusoknak, hogy mi ezt velük 
ellentétben tudjuk. 

51 éves vagyok, feleségemmel négy fiunk van. Szeredhez közel, Vágpattán élek.
A Konstantin Filozófus Egyetemen folytattam tanulmányaimat, majd 10 évig alap- és középiskolákban tanítottam. 
Később különböző pozíciókban dolgoztam, amelyek az európai uniós források felhasználását célozták 
a művelődéssel és a hátrányos helyzetű személyekkel kapcsolatos területen.
Büszke vagyok településemre, a  régióra és Szlovákiára. Akkor leszünk sikeresek, ha maximálisan kihasználjuk 
a bennünk rejlő potenciált. Csak művelt, jól nevelt és elégedett emberek lesznek környezetük hasznára. Ezért az 
iskolák, a pedagógusok és a tanulók támogatását prioritásként kezelem.

Rozbehnuté projekty chceme spolu so župným kolektívom dotiahnuť a s ďalšou modernizáciou to myslíme vážne – prístavby DSS v Galante 
a Šoporni, rozširovanie sociálnych služieb v Galante o podporované bývanie a špecializované zariadenie, investície v DSS Košúty, dokončenie 
rekonštrukcie vodného mlyna v Tomášikove, úplne nová budova knižnice v Galante, či kuchyňa pri gymnáziu v Seredi, modernizácie cesty 
pri Šoporni vrátane mosta cez Jarčie, ako aj ďalšie opravené cesty a mosty v našom okrese. To všetko ponúkame.

A megyei csapattal szeretnénk közösen befejezni a megkezdett projekteket, és komolyan gondoljuk a további korszerűsítéseket is: a szociális 
központok bővítését Galántán és Sopornyán (Šoporňa), a galántai szociális szolgáltatások bővítését támogatott lakhatással és speciális 
felszerelésekkel, fejlesztéseket a  nemeskosúti szociális központban, a  tallósi vízimalom rekonstrukciójának befejezését, egy teljesen új 
könyvtárépület építését Galántán, egy új konyha építését a szeredi gimnáziumban, a Sopornyánál található út felújítását, beleértve a Jarčie-
patakon átvezető hidat is, valamint további utak és hidak felújítását járásunkban. Ezt mind kínáljuk.

Takto vznikal depozitár Vlastivedného múzea  v Galante z bývalého veterného mlyna  v Dolných Salibách (máj 2021)Így jött létre az egykori alsószeli szélmalomból a Galántai Honismereti Múzeum raktára  (2021. május)

Vzácny vodný kolový mlyn v Jelke prešiel 
veľkou rekonštrukciou - Jelentős felújítás 
történt az értékes jókai vízimalomban



VOĽBY  SOBOTA 29. OKTÓBRA 2022  7.00 - 20.00 hod.

VÁLASZTÁSOK  2022. OKTÓBER 29., SZOMBAT  7.00 - 20.00

JÖJJÖN EL SZAVAZNI
AZ EREDMÉNYEK DÖNTENEK

PRÍĎTE VOLIŤ
VÝSLEDKY ROZHODUJÚ

Komunálne voľby
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK

Regionálne voľby
MEGYEI VÁLASZTÁSOK

Consequodis ut am, cusam sam ea que evelitate aboris mod 
esedi dollabo. Ut acest, tota cor si nos idelibus reptatis nonetur, 

autatemque nest quam volorro ommodiae la plaut fuga. Nem 
il ium quatur? Qui ut ullupta iniet debitet unt explis min nihit 
entiust rumque posam in ped exeritas ab in nis et dolestia 
quaspici siti num doloruptam in et optatquia volupta dolum que 

volum rempedis andis alianissi rehent.To omnimos is re laboren imillum volor si dunto 
moluptur sequo dolecum hillorum dundel inveni doluptate id 
quam quis non nonsent.
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volum rempedis andis alianissi rehent.To omnimos is re laboren imillum volor si dunto 
moluptur sequo dolecum hillorum dundel inveni doluptate id 
quam quis non nonsent.
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