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Ne hagyjuk elesni Dunaszerdahelyt! 

Válassza az MKP jelöltjeit!

Azonosulni csak azzal le-
het, amit elfogadunk, szere-
tünk. A városunkkal azono-
sulni akkor tudunk, ha olyan,
amilyennek szeretnénk.  És
itt nem kell rögtön nagy dol-
gokra gondolni. A lényeg
ugyanis a részletekben van. 

Mert hiába működnek
a nagyobb dolgok, ha az
a száz meg száz apróság, amely mindennapi
életünket képezi, bosszúságot okoz. Ha nincs
hová beállni az autónkkal, ha este nem világít
az utcai lámpa, ha gödrös az út,  és sorolhatnánk
tovább, mi minden ronthatja el komfortérze-
tünket. Ez fordítva is érvényes: gyakran milyen
kevés kell ahhoz, hogy jobban érezze magát az
ember. A városi önkormányzat az utóbbi időben
ezekre a "fontos apróságokra" is odafigyelt.
Reakcióikból ítélve észrevették ezt a polgárok
is. Már csak azért is, mert vannak dolgok,
amelyek nélkülük nem mennek, még ha oly-
annyira is erőltetné az önkormányzat.  

Ilyen például a Tiszta udvar, rendes ház verseny,
amely egy régebbi mozgalmat felelevenítve díjazza
az esztétikus lakókörnyezetet, azzal a bevallott
céllal, hogy minél nagyobb számban mások is
kedvet kapjanak a rendtevéshez, és végső ered-
ményként az egész város rendezett, szép legyen.
Vagy itt vannak a kutyák "melléktermékeinek" el-

takarításához szükséges sze-
métkosarak. Ha maguk a
kutyatulajdonosok nem
akarnák használni őket, nem
érnének egy fabatkát sem.
De így van ez a parkok,
zöldövezetek fokozatos fel-
újításával is. Ha a város-
lakók nem éreznék maguk
is szükségét, hogy megnyug-

tató, levegőtisztító zöld legyen körülöttük és
vandál módra viszonyulnának fához, bokorhoz,
virághoz, hamarosan eltűnne a zöld. Egy diákok
felújította artézi kút mutatja, milyen öröm tenni
valamit a településért. Pszichológusok, szocioló-
gusok által  bizonyított tény, hogy a közösségért
végzett közös munka fontos társadalmi kohéziós
erő,  a helyi lakosság identitását, önbecsülését
erősítő eszköz. Ráadásul olyasmi, ami a jelenlegi
gazdasági válság idején is működik, sőt, épp
ekkor hasznos és hatékony a leginkább.

A jelenlegi városi önkormányzat továbbra is
kezdeményező partner akar lenni mindenben,
ami a dunaszerdahelyiek közérzetét javítja, és
azt az érzésüket erősíti, hogy Dunaszerdahelyen
jó élni. A felszabadult és kreatív munkához
szükség van egy erős és egységes csapatra. Egy
olyan csapatra, amely a jövőben is a különböző
lobbicsoportoktól függetlenül tud dolgozni.  Ha
ránk szavaz, együtt folytatjuk a munkát.    

Dunaszerdahely-barát 

döntéseink megvalósításáért

Tegyünk azért, hogy városunk az otthonunk is legyen!
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Trnavský krajský súd svo-
jím rozhodnutím stopol plá-
novanú výstavbu závodu na
výrobu autobatérií, ktorý mal
stavať rakúsky investor na su-
sednej parcele nášho mesta
pri Kostolných Kračanoch.

Na zásadnom zvrate v tejto
veci má neodškriepiteľnú zá-
sluhu súčasné vedenie Dunaj-
skej Stredy,  ktorého väčšinu
tvoria poslanci za SMK. Súd
akceptoval  námietky samo-
správy mesta Dunajská Streda
a povedal rozhodné nie začatiu
chystanej investície. Rakúska
firma zatiaľ nemôže odštar-
tovať výstavbu obávaneho ob-
jektu. Treba odznova vykonať
celé povolovacie konanie, kto-
ré už prebiehalo dlhšiu dobu.
Z tohto procesu však už od-
teraz nemožno vynechať naše
mesto, ako sa to robilo dote-
raz. Je to výsledok nášho
úspešného podania. Ako aj
to, že štátne orgány zodpo-
vedné za stav životného pro-
stredia museli by akceptovať
stanovisko súdu a vypracovať
štúdiu o možných ekologic-
kých dopadoch predmetnej in-
vestície pre celý náš región.

Nie je náhodné, že pred
terajšími komunálnymi voľ-

bami vedenie obce a starosta
Kostolných  Kračan – kde
mala byť realizovaná nebez-
pečná investícia - o tejto kau-
ze hlboko mlčí. Lebo rozhod-
nutie súdu znamená pre neho
nečakanú prehru. A čo nás
Dunajskostredčanov môže na-
ozaj zaujímať a zároveň aj
pobúriť: podobne mlčí o tejto
téme aj dunajskostredská kan-
didátka hybridnej slovensko-
maďarskej strany. Robí to zrej-
me aj preto, lebo sa musí
držať straníckej disciplíny,
Most-Híd sa zrejme nepostaví
voči výstavbe tohto neekolo-
gického závodu, ktorý má stáť
v priemyselnom parku, kde
už má sklady aj známy do-
máci potravinový reťazec. Zdá
sa to logické hneď z dvoch
príčin. Skalný člen hybridnej
strany, ktorý sa stal medzi-
časom ministrom životného
prostredia, sa pred parlament-

nými voľbami vo svojom pro-
grame vôbec nezmienil o eko-
logických rozmeroch svojich
plánov. Zrejme nie je náhoda,
že spomínaní aktéri –nový
minister  životného prostredia
a kandidátka na post primá-
tora v Dunajskej Strede - sú
členmi  tej istej strany zmie-
šanej strany. A zrejme mlčia
na ten istý poveľ a z tých
istých príčin. 

Na druhej strane sa chvas-
tajú, že ich  strana má dobré
kontakty s vládnymi kruhmi.
Ak by im životné prostredie
nášho regiónu  skutočne  le-
žalo na srdci, využili by tento
potenciál. To však nerobia!
Hoci sú pri ohni a mali by
možnosť povedať rozhodné
nie investícii, ktorá by mohla
spustiť lavínu nádorových
ochorení na Žitnom ostrove.
Ich dôsledné mlčanie jasne
hovorí za všetko!

Zachránime zdroje pitnej vody!
Súd stopol na náš podnet výstavbu nebezpečného závodu

Dunajskostredská organizácia Strany maďarskej koalície
naopak ani v budúcnosti nebude mlčať, a ozve sa, ak zase
bude treba. Veď zastavenie výstavby závodu pri Kostolných
Kračanoch Trnavským krajským súdom jasne svedčí o
tom, že jej stanovisko bolo plne opodstatnené a ňou inici-
ovaná petičná akcia priniesla žiadaný úspech.
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Bauer Edit:

Ne más

mondja meg,

mi a jó

nekünk

Ismét választ az ország. Azt ol-
vasom az újságban, hogy csak ilyen-
kor van szükség a választókra. Hogy
mindenki jó, akár autós, akár gya-
logos, munkanélküli vagy vállalkozó,
MOST fontos. 

Persze, ennek az éremnek van egy
másik oldala is. Az, hogy választha-
tunk. Jogunk van arra, hogy úgy dönt-
sünk: a közügyek intézésére felhatal-
mazó megbízatás a ne kerüljön mél-
tatlan kezekbe. Hogy MI magunk vá-
laszhassuk meg azokat, akikben meg-
bízunk és ne más mondja meg helyet-
tünk, mi a jó nekünk.

A választás elsősorban arról szól,
hogy a polgár döntheti el, kiben bízik
meg, ki az, aki a KÖZ érdekét képes
a sajátja elé helyezni. Nyilván csodák
nincsenek, és nincs olyan polgármes-
ter vagy képviselő - testület, aki és
amely minden problémát holnapra
megold. De jobbá tehetik a helyet,
ahol élünk. Azt is írja lapjában az
újságíró, aki még nemrég a Híd mellett
tette le a voksát - igaz, a listán sze-
replő szlovákokat preferálva - hogy
„nem teszik jobbá az országot  azok
a magyarok, akik a nemzetiségről
való gondoskodással leplezik saját
seftelési vágyukat.”

Kedves Štefan Hríb, egyetértek.

Önnek se legyen mindegy! Válassza 

az MKP-t, szavazzon jelöltjeinkre!



Ne hagyjuk elesni Dunaszerdahelyt! 

Válassza az MKP jelöltjeit!

A dunaszerdahelyi
városvezetésnek orosz-
lánrésze volt abban,
hogy a  jelenlegi állás
szerint nem épülhet
meg a Dunaszerdahely-
től alig egy kőhajítás-
nyira, Egyházkarcsa
mellé tervezett akku-
mulátorgyár. Ez a vá-
rosi MKP-sikere is, hi-
szen a városi önkor-
mányzatban a mi kép-
viselőink vannak több-
ségben. 

Az építkezés bein-
dulásának a Nagy-
szombati Kerületi Bí-
róság döntése paran-
csolt megálljt. Ezzel
igazat adtak a duna-
szerdahelyi önkor-
mányzat több komoly
kifogást tartalmazó be-
adványának. Így újra
kell kezdeni a hossza-
dalmas engedélyeztetési fo-
lyamatot, ebből azonban már
nem lesz kihagyható Duna-
szerdahely városa, mint ahogy
ez korábban megtörtént. Sőt,
a szakminisztériumnak kör-
nyezeti hatástanulmányt is
kell készíttetnie, amit eddig
elmulasztottak. 

Nem véletlenül hallgatja
most agyon ezt a témát Egy-
házkarcsa község önkormány-

zata, amely a környezetszennye-
ző beruházás szállásadója lenne.
De ami nekünk, dunaszerda-
helyieknek igazán furcsa, sőt,
felháborító:  a Most-Híd  du-
naszerdahelyi polgármester-je-
löltje sehol sem tesz említést
erről a témáról. Bizonyára azért

süllyeszti el az egészségünk
szempontjából kulcsfontosságú
kérdést, mert ez a kormánypárt
vélhetően soha nem fog ke-
resztbetenni a 63-as főút mellé,
az egyik hazai élelmiszerlánc
raktárai mellé tervezett kör-
nyezetszennyező üzem meg-
építésének. Ez logikusnak lát-
szik azért is, mert a Most-Híd
környezetvédelmi miniszterré
lett oszlopos tagja a parlamenti

választások idején terjesztett
szórólapjaiban egy szóval sem
említette, hogy aggódna a kör-
nyezetért. De azóta sem. 

Kollektív hallagatásuk nem
véletlen, hiszen az akkugyár
megépítését támogató egy-
házkarcsai polgármester, az

új környezetvédelmi miniszter
és a Most-Híd dunaszerdahe-
lyi polgármester-jelölt asszo-
nya mind párttársak. Folyton
azzal dicsekszenek, hogy kor-
mányzati kapcsolati tőkéjük
van. Ha aggódnának egy kicsit
is a Csallóköz környezetéért,
akkor éppen ezt kihasználva
kormányszinten rég szót kel-
lett volna emelniük a rákos
megbetegedések lavináját el-
indítható osztrák beruházás
ellen. De  ez ügyben nyilván
pártutasításra most mindegyi-
kük sunyi módon hallgat.

A Magyar Koalíció Párt-
jának Városi Alapszervezete
viszont a jövőben is éberen
odafigyel erre a mindannyi-
unk egészségét befolyásoló
kérdésre, és ezentúl is min-
dent megtesz az akkumulá-
torgyár megépülésének meg-
gátolásáért. Ha kell, akár
újabb petícióval is, amelyet
az MKP kezdeményezésére
2007-ben minden dunaszer-
dahelyi párt- és társadalmi
szervezet támogatott.

Megvédjük ivóvizünket!
A bíróság nemet mondott a veszélyes üzem építésére
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Az MKP ezúton mond köszönetet  azoknak a dunaszerdahelyieknek,
akik támogatták petíciós akciónkat és aláírásukkal foglaltak állást az
egyházkarcsai akkumulátorgyár megépítése ellen.  Ha kell újabb alá-
írásgyűjtó akciót szervezünk!

Az MKP megelőző jelleggel kíván törődni az emberek
egészségével, ezért az idős embereket megcélzó  hangzatos,
de bizonytalan recepttámogatási ígéret helyett a rákos be-
tegségek csallóközi elburjánzásának megakadályozását
akarjuk elérni azzal, hogy fellépünk az osztrák akkumulá-
torgyár megépítése ellen a Csallóközben. Nekünk minden
nemzedék egészségének megőrzése egyformán fontos! 

Berényi József:

Dunaszerdahely

szemlátomást

fejlődik

Dunaszerdahelyen az utóbbi idő-
szakban jelentős eredmények születtek,
szembetűnőek a pozitív változások. Ja-
vultak a városban az utak, a parkolási
feltételek, megtörtént vagy most zajlik
több iskola, középület és közterület fel-
újítása, vagy éppen most van folya-
matban európai uniós forrásokból. Jól
és szakszerűen működik az év elején
átadott új központi ügyfélszolgálati iro-
da, amely felgyorsította az egy helyen
történő ügyintézést. A város vezetése 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a du-
naszerdahelyiek gyors, pontos és hiteles
tájékoztatást kapjanak a város vezeté-
sének döntéseiről és az önkormányzat
munkájáról, az embereket érintő fontos
történésekről. Ehhez járul hozzá a városi
hivatal honlapja és a városi médiák is. 

A Dunaszerdahely utcáin járva-
kelve tapasztalható szembetűnő és
gyors léptékű fejlődés a városi önkor-
mányzat sikeres munkáját dícséri,
amelyben létszámbeli többségben van-
nak a Magyar Koalíció Pártjának kép-
viselői. A pártunk soraiból kikerülő
polgármesterrel az élen  sokéves mun-
kával sikerült elérniük, hogy Duna-
szerdahely polgárközpontú és lakható
várossá váljon.  Dunaszerdahely ma
pezsgő társadalmi és kulturális életével
méltó központja a Csallóköznek. 

A Magyar Koalíció Pártjának kép-
viselőjelöltjei ezt a munkát kívánják
folytatni az új évezred második évtize-
dében is. Ezért kérem a dunaszerda-
helyieket, hogy szavazzanak a Magyar
Koalíció Pártjának jelöltjeire.
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lZabezpečíme odborné a rýchle vybavovanie
úradných vecí na radnici. l Mladým párom
vytvoríme možnosti na uzavretie manželstva aj
mimo priestorov radnice. l Rekonštrukciou za-
bezpečíme obývateľnosť obytného domu č. 2134
na ulici Gy. Lõrincza. l Podporíme výstavbu
štartovacích bytov pre mladých na Športovej
ulici. l Získame finančné zdroje EÚ pre rozvoj
mesta prostredníctvom členstva Dunajskej Stredy
v združeniach Pro Comitatu a Arrabona. l Na
území bývalého cukrovaru podporujeme osídlenie
nových firiem. l Pokračujeme v úspešnom pa-
nelovom programe, s osobitným dôrazom na
obnovu obytných blokov na Vámbéryho námestí.
l Na Vámbéryho námestí vybudujeme podzemný
garáž. l Iniciujeme výstavbu obchvatu mesta
spojovacou cestou medzi cestami Malodvornícka,
Veľkodvornícka a Ohradská. l Pokračujeme v
modernizácii miestnych cestných komunikácií
na sídlisku Západ a v Malom Blahove. l Vybu-
dujeme parkovacie miesta pri nemocnici, v
mestských častiach Ružový háj a Boriny, ďalej
na Námestí SNP, Neratovickom námestí, Námestí

priateľstva, ulici Gen. Svobodu a Veľkoblahovskej
ceste. l Podporujeme výstavbu výjazdov z kru-
hových objazdov. l Opätovne zavedieme dis-
lokované triedy ročníkov 1.–4. ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským na sídlisku Východ. l
Pokračujeme v modernizácii materských škôl a
základných skôl. l Umiestnime kamerové
systémy v záujme bezpečnosti parkov a verejných
priestranstiev. l Naďalej motivujeme obyvateľov
k udržiavaniu okolia svojich domov cestou
súťaže Čistý dom, čistý dvor. l Pre najmenších
vybudujeme nové detské ihriská v každej mestskej
časti. l Z fondov EÚ vybudujeme prevádzku
na triedenie odpadu. l Rozšírime domov dô-
chodcov z finančných zdrojov EÚ. l Poskytujeme
jednorázovú finančnú podporu pre rodičov pri
narodení prvého dieťaťa. l Jazyková komisia
bude monitorovať dodržiavanie dvojjazyčnosti
a zasadí sa o používanie materinského jazyka.
l Zo zdrojov EÚ zakryjeme objekt umelej
ľadovej plochy za účelom celoročného využívania.
l Naďalej podporujeme športových klubov a
organizácie mesta.

lV kancelárii prvého kontaktu sme vytvorili
podmienky rýchleho vybavovania úradných zá-
ležitostí. l Budeme naďalej zvolávať pravidelné
verejné stretnutia s občanmi v jednotlivých
mestských častiach. l Odovzdali sme do uží-
vania 18 nájomných bytov. l Vďaka panelovému
programu sme podporili zateplenie 40 obytných
domov. l Pokračovali sme v modernizácii ter-
málneho kúpaliska. l Podporili sme vybudo-
vanie zábavno-obchodných centier. l Obnovili
sme cesty v majetku mesta a župy. l V uply-
nulých 4 rokoch sme vybudovali
446 parkovacích miest. l Zo
zdrojov EÚ sme modernizovali
ZŠ Zoltána Kodálya a ZŠ na Ji-
lemnického ulici. l Uskutočnila
sa obnova niekoľkých ma-
terských škôl mesta. l Znovu
sme otvorili obľúbený klub
mladých NFG. l Pokračujeme
v programe zakrývania stanovíšť
smetných kontajnerov. l Vďaka
rozhodnému vystupovaniu Mesta
Dunajská Streda je pozastavené
vykonanie stavebného povolenia

závodu na výrobu akumulátorov pri Kostolných
Kračanoch. l Doručili sme vernostnú kartu ri-
adnym platcom mestských daní. Držitelia karty
majú zľavnený vstup do mestských inštitúcií.
l Protestovali sme proti novele zákona o
štátnom jazyku a proti jej sankciám. l Založili
sme odbornú jazykovú komisiu na vymedzenie
inštitucionálnych rámcov dvojjazyčnosti v
meste. l Odovzdali sme novú, modernú mestskú
športovú halu. l Odštartovali sme úspešný
rómsky program.

Stručne o ďalších cieloch
Naša optimálna kombinácia: spájame naše.

skúsenosti s elánom mladých

Vizitka našich úspechov
Hlavné výsledky za posledné štyri roky
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Banyák István: 
Szakmai és

erkölcsi szem-

pontok a

fontosak

A polgármesterjelöltek közül a
város jelenlegi első emberét tartom
szakmailag és erkölcsileg is a leg-
alkalmasabbnak a polgármesteri
poszt betöltésére. Úgy látom, az el-
múlt másfél évben sokat dolgozott a
város fejlődéséért, őt valóban ér-
deklik a közügyek, az itt élő emberek
sorsa. Bármikor be lehetett hozzá
menni, mindig fogadott, meghallga-
tott és segített, a javaslatokra is
nyitott volt. Megérdemli, úgy hiszem,
hogy folytassa a munkát, mert az
eltelt másfél év rövid idő arra, hogy
minden problémát meg tudjon oldani.
Hagyjuk, hogy tovább bizonyítson!  

A választások 
tisztasága érdekében 

Mindannyian elősegíthetjülk azt,
hogy a küszöbönálló helyhatósági vá-
lasztások rendben és törvényes keretek
között valósuljanak meg. Remélhetőleg
nem lesznek törvénysértések, de sosem
lehet kizárni ennek az ellenkezőjét. Ép-
pen ezért nem árt tudni, hova fordulhat
a polgár abban az esetben, ha furcsa,
vélhetően törvénybe ütköző cseleke-
deteket tapasztal. A szavazás napján,
november 27-én és a korábbi napokban
is a Városi Választási Bizottság illeté-
kesénél a következő elérhetőségein
lehet bejelentést tenni: a 031/590-39-
16 és a 0918/ 607-355-ös. 

V záujme 
regulérnosti volieb
Záujmon demokraticky zmýšlajúcich

ľudí je to, aby sa nadchádzajúce ko-
munálne voľby konali v súlade so zá-
konmi. Prípady porušenia volebného
zákona pred volbami alebo v deň volieb
možno hlásiť u kompetentného člena
Mestskej volebnej komisii na tel. č.
031/5903916 a 0918/607355. 
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Ne hagyjuk elesni Dunaszerdahelyt! 

Válassza az MKP jelöltjeit!

Önkor mányzati  választások 2010.  november 27.  

l Folyamatosan szakszerű és gyors
ügyintézést biztosítunk a városházán.
l A fiatal pároknak megteremtjük a
városházán kívüli esketés lehetőségét.
l Felújítjuk és lakhatóvá tesszük a
Lőrincz Gyula utca 2134-es számú
lakóházat. l Startlakásokat építünk
a fiataloknak Sport utcában. l EU-s
forrásokat hívunk le városi projektekre
a Pro Comitatu és az Arrabona társu-
lások keretében. l A volt cukorgyár
területén munkahelyteremtés céljából
új cégek letelepedését szorgalmazzuk.
l A Vámbéry tér lakóházaira is ki-
terjesztjük a panelprogramot. l Föld-
alatti garázst építünk a Vámbéry téren
a parkolási gondok enyhítése érdeké-
ben. l A Kisudvarnoki, Nagyudvarnoki és Kürti
utat összekötő tehermentesítő utat építünk a bel-
városi forgalom tehermentesítése érdekében l
Folytatjuk az utcák felújítását a Nyugat lakótelepen
és Sikabonyban. l Parkolókat létesítünk a kór-
háznál, a Rózsaligetben, a Fenyves lakótelepen,
az SZNF téren, a Neratovice téren, a Barátság
téren, az Újfalu lakótelepen, a Svoboda tábornok
utcában és a Nagyabonyi úton. l Kivezető
sávokat építünk a legforgalmasabb körforgalmú
kereszteződésekben. l A Kelet lakótelepen új-
raindítjuk a magyar alapiskola kihelyezett 1-4.
évfolyamait. l Folytatjuk az önkormányzati
fenntartású óvodák és iskolák felújítását. O Tér-
figyelő kamerákat szerelünk fel a közterületek

biztonságosabbá tétele érdekében. l A környezet
szépítése érdekében folytatjuk a "Tiszta udvar,
rendes ház" versenyt. l A legkisebbek számára
új, biztonságos játszótereket építünk minden vá-
rosrészben. l EU-s források felhasználásával
hulladék-gyűjtőudvart létesítünk. l Tetőtér - be-
építéssel kibővítjük a nyugdíjas panziót EU-s
források felhasználásával. l Az elsőszülött gyer-
mekek születésekor egyszeri támogatást folyósí-
tunk. l A nyelvi bizottság monitorozza a két-
nyelvűség betartását és kiáll az anyanyelvhasználat
mellett. l EU-s forrásból befedjük a műjégpályát,
hogy egész évben üzemelhessen. l A jövőben is
támogatjuk a városi sportklubokat és kulturális
csoportosulásokat. 

l Megnyitottuk a gyors ügyintézést biztosító
központi ügyfélszolgálati irodát. l Lakossági
fórumokon tartottuk a kapcsolatot a város polgá-
raival. l 18 bérlakást adtunk át a Kukučín
utcában. l A panelprogramnak köszönhetően
40 lakótömb felújítását támogattuk. l Folytattuk
a termálfürdő modernizációját. l Szórakoztató-
és üzletközpontok létesítését segítettük. l Számos
városi illetve megyei utat újítottunk fel. l Négy
év alatt összesen 446 parkolóhelyet létesítettünk.
l EU-s pénzforrásból felújítottunk a Kodály
Zoltán Alapiskolát és a Jilemnický utcai alapiskolát.
l A város több óvodájában végeztünk felújítási

munkálatokat. lTámogatásunknak köszönhetően
ismét megnyílt a fiatalok által kedvelt NFG-
klub. l Az egyes városrészekben folytattuk a
szeméttárolók befedését. l Megakadályoztuk a
Banner Batterien akkumulátorgyár megépülését.
l Kiadtuk a hűségkártyát, amely számos ked-
vezményt biztosít a városlakóknak. l Nagygyű-
lésen tiltakoztunk a szlovák államnyelvtörvény
ellen. lNyelvi bizottságot hoztunk létre a magyar
nyelv hivatali és közéleti szerepének kiterjesztése
érdekében. l 2009 – ben átadtuk rendeltetésének
az új, korszerű városi sportcsarnokot. l Beindí-
tottunk egy sikeres romaprogramot.

Főbb céljaink

a következő négy évre
Munkánkban ötvözzük a tapasztalatot 

és a fiatalos lendületet 

Amire büszkék lehetünk
Legfontosabb eredményeink az utóbbi négy évben 

Jönnek a fiatalok
Többéves tapasztalat és fiatalos len-

dület. Ez az ideális kombináció jellemzi
a Magyar Koalíció Pártjának jelöltlis-
táját. Hiszünk abban, hogy ez a legi-
deálisabb és egyben nyerő kombináció. 

Mert nézzük csak, miről árulkodnak
a puszta számok, amelyek sokszor meg-
győzőbbek a szóbeli érveknél. Az MKP
25 képviselőjének átlagéletkora 44 év.
Kilenc jelölt 40 évnél fiatalabb, ugyan-
csak kilenc újonc neve szerepel a je-
löltlistán. Huszonhárom képviselőnek
pedig egyetemi vagy főiskolai végzettsége
van. Nem véletlenül választottuk az
MKP jelöltjeiként egyik jelszavunknak
az Új kihívások - új lendület jelmondatot.  

Az önkormányzati választásokról
szóló törvény szerint a választási kampány
17 nappal a választások előtt kezdődik
és 48 órával azt megelőzően ér véget. A
jelöltek tehát hivatalosan csak november
10-től kezdhettek kampányolni. Ennek
ellenére volt, aki ezt korábban megtette.
Juhos Anna már október 16-án megtar-
totta kampánynyitóját, arra hivatkozva,
hogy a hivatalos kampányidőszakban
minden nap foglalt a kultúrház. A je-
löltasszony arról nyilván megfeledkezett,
hogy a Városi Művelődési Központon
kívül számos más helyszínt is választ-
hatott volna a városban. 

A bilbordjainak a hivatalos kampány-
kezdetnél jóval korábban történő kihe-
lyezésére azonban senki sem kényszerí-
tette. Igaz, más városokban is korábban
kikerültek az egyes jelöltek bilbordjai,
ám azzal a nagy különbséggel, hogy
akkor még nem volt rajtuk feltüntetve a
bekarikázandó választási sorszámuk.

Ennek a nyilvánvaló törvénysértés-
nak az ügyében magánszemélyen kívül
az MKP városi alapszervezete is hiva-
talos eljárást kezdeményezett a városi
és a központi választási bizottságnál.
Ha Juhos Anna nyerné a polgármester-
választást, az eredmény az Alkotmány-
bíróságon megtámadható lenne. Két
kérdés vetődik fel csupán. 

1. Szeretnének-e a dunaszerdahelyiek
bizonytalanságot a város első emberének
személyét illetően? 

2. Vajon Juhos Anna úgy tartaná-e
be polgármesterként is a törvényeket,
mint most jelöltként?

Ki sért itt törvényt?
A családoknak továbbra is jár az 1. gyermek születése
utáni támogatás
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Nem egyforma mércével mérnek minden du-
naszerdahelyi polgárt – ezt állítja az egyetlen
női polgármesterjelölt. Csak azok járnak jól sze-
rinte akik jó kapcsolatokat ápolnak a városházával.
Kedves Anna, akkor ezek szerint Önnek is kiváló
kapcsolatai voltak a városházával, mert például
az Újfalu lakótelepen a cége által épített lakások
közül azokat, amiket nem tudott eladni, a várossal
megvetette. A Kukučín utcában a közelmúltban
átadott bérlakásokat szintén a jelöltasszony
cégétől vásárolta meg a város. A Bacsák utcában
a Csemadok székház mellett épülő lakásokat
szintén ő építi, a területet a vá-
rostól vásárolta meg. Vajon mi-
lyen mércével mérte őt a város-
háza – ezt eddig nem tudtuk
meg tőle. De lehet, hogy vala-
melyik kampánygyűlésén erre
is kitér, vagy valaki megkérdezi
tőle. Tehát, a valóság teljesen
ellentmond Juhos Anna állítá-
sával, hiszen ő nem részesült
hátrányos megkülönböztetésben,
még azután sem, hogy kiderült,

más politikai nézeteket vall. Sőt, megmaradt az
építészeti szakbizottságban is.

A hibridpárt polgármesterjelölt-asszonya helyi
szinten bírálja azokat, akik jó kapcsolatokat ápolnak
a városvezetéssel. Egyidejűleg pedig azt állítja,
azért kell rá szavazni, mert neki és pártjának kor-
mányszinten kiváló kapcsolatai vannak. Tehát
kormányszinten erény a jó kapcsolat, városi szinten
bűn? Felvetődik egy további kérdés is: a kormányon
lévő Most-Híd párt nem az egész magyarságot
képviseli és segíti a települések fejlődését, hanem
csak azokét, ahol a polgármester hidas?

Hangzatosak választási ígéretek. De vajon
eléggé átgondoltak? Természetesen jó hallani
és olvasni őket Juhos Anna tálalásában, de ér-
demes elgondolkodni azon is, mennyi az esély a
megvalósításukra. A jelöltasszony például azt
ígéri, 2012-től évente 35 euróval járul hozzá
minden nyugdíjas gyógyszerköltségének fede-
zéséhez. Vajon kiszámolhatta-e, hogy csak ennek
az egy ígéretének a megvalósítása évente 147
000 euróba kerülne, hiszen a városban 4200
nyugdíjas él, tehát a lakosok egyötöde jogosult
lenne a beígért összegre! De további mézes-
madzagokat is elhúz a nyugdijasok orra előtt.
Ám alighanem maga sem nézett utána annak,
hogy a bizonyos életkort elért nyugdijasok már
most is jogosultak néhány adókedvezményre,
beleértve a szemétdíjat is.

Ezeket a jól hangzó ígéretek a gazdasági vál-
ságtól terhes pénzhiányos időkben csak úgy tel-
jesíthetőek, ha közben valakiktől ugyanezt a
pénzt elveszi.   Vajon kitől vonja meg ezt az
összeget? Megteheti például az ifjúsági tevé-
kenységek támogatásának kárára. Vagy talán a
kulturális és sportkluboktól vonná el ezt az
összeget? Erre sajnálatos módon nem adott
választ egyetlen fórumon sem.  

Mindez nem azt jelenti, hogy a nyugdíjasokat
nem kell támogatni. Sőt, igenis, szükséges,
hiszen tudjuk, hogy az állami nyugdíjakból ma-
napság lehetetlen megélni. A jelenlegi városve-
zetés sokoldalúan segíti az idős korúak, főleg a
magatehetetlen egyedülállók ellátását, hiszen
más településekkel ellentétben Dunaszerdahely
gondozószolgálatot működtet, folyamatosan
bővíti a nyugdíjas panzió kapacitását, nyugdí-
jasklubot tart fennt, az egyedül élő nyugdíjasokat
pedig felmentette a szemétdíj befizetése alól, a
hűségkártyával pedig minden városi intézménybe
kedvezményesen léphetnek be. És ami a legfőbb:
az egész választási ciklusban törődik velük, nem
csak a választások előtt!  

Az is igen jól hangzik az ígéreteik között
hogy a városi költségvetés 1%-át a város kulturális
tevékenységben, a sport, valamint a tudomány
terén kiemelkedő tehetségeinek támogatására
fordítanák. Nos, az említett párt képviselői el-
számolták magukat, mert az MKP-s városvezetés
az elmúlt 4 évben majdnem a költségvetés 2%-
át fordította erre a célra! Vagy esetleg épp ezt a
keretet sokallják a Most-Híd programalkotói, és
máris csökkenteni szeretnék? Az egyes szerve-
zetek, klubok, egyesületek ennek aligha örülnének!   

Tudathasadás
Ami kormányszinten erény, az városi szinten bűn? 

Kitől venné el?
A városvezetés nem csak a választások előtt gondol az idősekre

Önkor mányzati  választások 2010.  november 27.  

Micsoda duó!
A tettek asszonya hosszú hetek óta

keményen kampányol, olyannyira, hogy
még a törvény betűje sem szent a szá-
mára. Lehet, hogy éppen kampány-
stábjának egyik vezéralakja sugallatára
ragadtatta volna el magát a kampány-
szabályok megszegésére? Nem lenne
csoda, hiszen  egy rendkívül „ügyes”
emberről van szó. Ravasz Mariánt a
város kénytelen volt beperelni, hogy
adja végre vissza azt a 2 millió koronát,
amit 2005-ben előlegként vett fel egy
elvégzendő munkáért, amit azonban
sosem tett le az asztalra. A város kény-
telen volt az ügyet bíróságra adni. A
pert a város megnyerte, Ravasz Marián
pedig nem is fellebbezett. Ám a bírósági
döntést figyelmen kívül hagyta és a
városnak végrehajtóval kellett behajtatni
tőle a tartozást. Azt rebesgetik, hogy
Juhosné Tokovics Anna ezt a Ravasz
urat szeretné alpolgármesternek,vagy
főépítésznek, ha őt polgármesterré vá-
lasztanák. Micsoda duó lenne! 

Dunaszerdahelyen az MKP-s városvezetés az utóbbi
években annak ellenére fejleszteni tudta a várost, hogy nem
voltak kormányon. Ezt bizonyítja, hogy uniós forrásokból
jelentős összeget hívott le a város. Európai uniós pénzből
újították fel a Jilemnický utcai alapiskolát és a Kodály
Zoltán alapiskolát, ahol a külső vakolás tavasszal folytatódik.
Pályázati pénzből újul meg a kultúrház előtti tér, a Szabó
Gyula alapiskola. Az ollétejedi szeméttelep felszámolását,
a sikabonyi kanalizációt, a beindított, országban példaértékű
romaprogramot szintén uniós pénzekből finanszírozták.
Vagyis, egyetlenegy dolog számít: a tenniakarás! 

Dunaszerdahely városának a költ-
ségvetése az utóbbi 20 évben mindig
többletet mutatott, tehát a bevételek
nagyobbak voltak, mint  a kiadások.
Deficitről sosem volt szó. Ezt a nem
létező költségvetési hiányt akarja kor-
látozni a hatalomra áhítozók csapata.
Azt harsogják, hogy szigorú gazdasági
szabályokat vezetnek be a lehetséges
költségvetési hiány és  a maximális
adósság korlátozására.  

Érthetetlen ez a korlátozási szándék,
mert ha Juhos Anna kicsit is tisztában
lenne a városi pénzügyekkel, akkor
tudná, hogy szigorú pénzügyminiszté-
riumi előírás rendelkezik arról, hogy
maximálisan mekkora lehet egy község
adóssága. Hiszen az nem haladhatja
meg az éves költségvetés 60 százalékát,
s ha igen, akkor a várost kényszerfel-
ügyelet alá helyezik. Az éves törlesztés
pedig legfeljebb a költségvetés 15 szá-
zalékát érheti el. Dunaszerdahely több
eladósodott várossal ellentétben hitel-
felvételi lehetőségeinek a felét sem
merítette ki. Tehát hitelképes, fizető-
képes és legfőképpen minden évben
többlettel zár a költségvetése. Nem
kell tehát korlátozni azt, ami nincs. 

Korlátozni, ami
nincs?
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Ne hagyjuk elesni Dunaszerdahelyt! 

Válassza az MKP jelöltjeit!

Kinek a fejére zuhanjon
a tégla? Szép, nagy ház épül a
Csemadok székháza mellett, a
sarkon. Ilyen építkezésnél
könnyen megeshet, hogy a já-
rókelőnek a fejére pottyan egy
tégla. Hogy ne történhessen
ilyen baleset, felirat figyelmez-
tet: „Prosím, prejdite na druhú
stranu!“ Ami azt jelenti,  nem
fontos, hogy a magyarok is át-
menjenek a túloldalra? Micsoda
kekeckedés ez, mondhatná va-
laki, elvégre az itteni magyarok
tudnak szlovákul, megértik a
feliratot. Ám kikophat így a
nyelvünk, ha a közterületeken
nem lesznek  mindenütt  magyar
feliratok is, és  a nyelvünkkel
együtt majd lassacskán eltűnnek

a magyarok is. Lehet, hogy ezt
sok magyar sem tudatosítja, de
olyan embernek, aki a zömével
magyarok lakta Dunaszerda-
helyet akarja irányítani, ezt tud-
nia kellene. Az építtető ugyanis
nem más, mint Juhosné Toko-
vics Anna, aki most a polgár-
mesteri posztért mint "a tettek
embere" kampányol. 

Bort iszik és vizet prédikál.
„Polgármesterként Juhos Anna
és a Híd képviselői fel fognak
lépni a fenti „rossz szokás”
ellen, a kétnyelvű feliratok hasz-
nálatára biztatva a helyieket."
- írja választási programjában
Ám a városházával megfizettetné
a kétnyelvűséggel járó plussz-
munka-költségekből fakadó ki-

adásokat. Igy már érthető, hogy
a polgármesterjelölt asszony a
saját cége építkezésén miért nem
íratja ki magyarul is a figyel-
meztetést. Majd akkor fogja ki-
írni, ha kompenzációt kap érte.
Vajon mennyit kér a tettek asszo-
nya öt árva magyar szóért? Mert
csak annyiból állna a magyar
szöveg: "Szíveskedjenek átmen-
ni az utca túloldalára!"  

Juhos Anna e téren követ-
kezetes ember. Nemcsak kint
az utcán, hanem bent, a há-
zakban is ragaszkodik a kizá-
rólagos államnyelvűséghez.  Az
ő  lakáskezelő cége a lépcső-
házakban csak szlovák nyelven
teszi ki a házirendet és a tűz-
védelmi előírásokat. 

Manapság parkolási gondok-
kal küszködik minden város.
Dunaszerdahelyen is sokszor
nehéz  leparkolni. A problémá-
val a jelenlegi városvezetés is
tisztában van, ezért szeretnék
mihamarabb orvosolni a hely-
zetet. Eddig is ezen fáradoztak,
hiszen 4 év alatt 446 új parkolót
alakítottak ki.  

Juhos Anna a parkolási rend-
szert is keményen bírálja. És
megint pont ő. Ő, aki több mint

tíz éve tagja a városi képviselő-
testület mellett működő építészeti
szakbizottságnak. Mindmáig a
tagja, ugyan nem dicsekszik vele.
Tehát beleszólási és döntési joga
van abba, hogy minden épület
mellé mennyi parkolót kell épí-
teni. Maga is bevallotta, hogy
nincs olyan épület a városban,
amihez építészként ne lenne köze.
Igy az a furcsa helyzet állt elő,
hogy saját magát bírálja. Arról
nem is beszélve, hogy a Bacsák

utcában épülő új többszintes la-
kóház környékén  /a képen/ nincs
annyi parkolóhely, amennyire az
új lakóknak szüksége lesz. Egy
dolog lebegett a szeme előtt,
hogy a lakóház álljon, a lakások
eladásából pedig mielőbb pénz
álljon a házhoz. 

Sőt, a programjából kiderül,
hogy a Lidl melletti ingyenes
parkolót is beépítené egy verti-
kális kerttel, merthogy ettől lesz
zöldebb Dunaszerdahely. A kör-

nyéken lakók már a LIDL bevá-
sárlóközpont megépülése ellen
is tiltakoztak, most pedig a ma-
radék szabad hely is beépülne
minden racionalitást mellőzve.
Ráadásul a látványterven bemu-
tatott épületről nem derül ki a
hevenyészett szövegből, hogy
lakni vagy parkolni lehet benne.
Juhos Anna pontosan tudja, hogy
mit lehet a városban még beépí-
teni. De valóban ő az, akire mi
is építhetünk?  

Önkormányzati választások 2010. november 27. 

Vajon hol fognak parkolni azok, akik a szóban forgó most épülő belvárosi házban laknak
majd?  Vagy mások parkolási problémája miatt nem fáj a feje?

Elég egy 
klikkelés!

Az alábbiakat csak az állíthatja,
aki még soha nem klikkelt rá Duna-
szerdahely város honlapjára, a
www.dunstreda.sk weboldalra. Mert-
hogy a polgármesteri székre kacsingató
tettek embere  a jelek szerint csak az
üres frázisok pufogtatásának asszonya.
Programjában azt állítja, hogy az át-
látható, transzparens költségvetési po-
litika érdekében szigorúan átértékelne
minden eddigi  költségvetési praktikát,
amelyet a jelenlegi polgármester úgy-
mond gondolkodás nélkül átvett.  

Csak éppen azt nem mondja el,
hogy miért nem átlátható és transzpa-
rens Dunaszerdahely pénzügyi politi-
kája. A város weboldalán teljes terje-
delemben sorra megtalálhatók az elem-
zések, a számvevőszéki vizsgálatok
eredményei, részletes költségvetési ki-
mutatások, könyvvizsgálói jelentések.
Sőt, a meghirdetett versenytárgyalások,
szerződések, ingatlan-bérbeadások is.
Minden beterjesztés, amit a képvise-
lő-testület megvitat, 15 nappal korábban
felkerül a honlapra nyilvános vélemé-
nyezésre. Az előkészített pénzügyi
előterjesztések minőségét jelzi, hogy
az utóbbi másfél évben komolyabb
kifogások nélkül szavazták meg a ja-
vaslatokat az MKP képviselőin kívül
az ellenzékiek is. Ha viszont Juhos
Anna nem találja rendben lévőnek a
költségvetési praktikákat, szíve-joga,
hogy feljelentést tegyen. Sőt, ha ilyes-
miről tud, kötelessége ezt megtenni
és tényleg a tettek mezejére lépni ! 

A tettek embere csak
a szavak asszonya

Beépíteni a meglévő parkolókat
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A jelenlegi választási kampányban csak egyetlen
párt kifogásolta, hogy a Dunaszerdahelyi Hirnök
és a DSZTV nem közöl választási hirdetéseket. 

Ez azonos bánásmódot jelent minden klienssel,
párttal szemben. A DH esetében a helyzet egyér-
telmű, hiszen  a város weboldalán is megtalálható
hirdetési feltételek között régóta szerepel az a
megkötés, hogy a lap politikai hirdetéseket nem
közöl. A DSZTV-t működtető városi tulajdonú
PERFECTS Rt. korábbi döntése értelmében ugyan-
így senkinek nem adnak lehetőséget politikai kam-
pányra  a képernyőn. 

A város vezetése ugyanakkor azonos megjelenési
esélyt ad minden pártnak a városi hirdetőoszlopokon,
az ún. gombákon, amelyeken a rendeletben meg-
határozott ugyanolyan hirdetési felület jut minden
pártnak koalíciónak vagy szubjektumnak.  

Igy senki nem juthat érdemtelenül előnyhöz,
az sem, aki bármennyit tud költeni hirdetésekre,
de azt sem érinti hátrányosan, aki esetleg nem
tudná megfizetni a hirdetést. A közterületeken vi-
szont mindenkinek megvan a lehetősége a tisztes-
séges kampányra. 

Bevált az idén tavasszal átadott  központi ügyfél-
szolgálati iroda, amely a régebben gyakran  bírált
bürokratikus  ügyintézést  gyorsabbá és rugalmasabbá
tette. Beindítása óta 22 ezer ügyfél fordult meg a
hivatal földszintjén berendezett központi irodában,
amelynek már az elhelyezése is megkönnyíti a
betérő dolgát: nem kell lépcsőznie az idős embereknek
és a kisgyerekes anyukáknak és ajtóról ajtóra járva
keresgélnie, hogy hol intézik el az ügyét. Az
ügyfelek egy helyen, gyorsan intézhetik el ügyes-
bajos dolgaikat (helyi adók, illetékek, lakossági
nyilvántartás, szociális és építési ügyek, hitelesítés,
pénztár, anyakönyv stb.)  A központi lakossági
iroda minden nap  fogadja az ügyfeleket, szerdánként
meghosszabbított  félfogadási időben. 

Arra azonban még ez a valóban hatéko-
nyabbá tett központi iroda sem képes,  amivel

Juhosné  Tokovics Anna kecsegtette első vá-
lasztási gyúlésén a hallgatóságot: hogy minden
ember elégedetten távozzon. Nagyjából a kér-
vényezők egyharmada ugyanis olyasmit igényel,
amire nem jogosult. Vagy a törvények, vagy
pedig a városi rendelet értelmében nemet kell
mondani, például azért, mert vissza nem térí-
tendő szociális segély a rászorultaknak évente
csak egyszer igényelhető. Tehát ilyen esetben
nemleges választ kell, hogy kapjon az ügyfél,
s ilyen esetben biztosan nem távozik rózsás
kedvvel. Tanácsot ugyanakkor biztosan kap
arra vonatkozóan, hogy hova fordulhat segélyért.
Az ügyfelek száz százalékos elégedettségét a
világ egyetlen hivatala sem garantálhatja,
legyen mégoly  korszerűen felszerelt. Ilyesmit
ígérni nem szeriózus dolog. 

Egyenlő bánásmód
Miért nincs a városi médiában politikai hirdetés?

Lehet – e  százszázalékosan

elégedett az ügyfél?

Önkor mányzati  választások 2010.  november 27.  

Dumaszerdahely

Juhos Anna megválasztása ese-
tén megérhetjük, hogy Robert Ka-
liňákot a dunaszerdahelyi város-
házán is fogadják?

A jelöltasszonnyal történt meg
az a mókás eset, hogy a kam-
pánynyitó nagygyűlése előtt a
VMK-ban lázasan tudakolta, hol
van a színházterem. Úgy látszik,
életében nem volt még a kultúr-
házban. Nesze neked, kultúra!

A polgármesterjelölt-asszony
eddig sem volt mostohaleány a
városházán, a város többször is
kisegítette....

Hová vezethetnek a város és a
magáncégek MOST-Híd program-
ban szereplő közös beruházásai?
Összemosnák a városi- és a ma-
gánpénzeket?    

Vannak jelöltek, akik nemcsak
párttársak, hanem dúsgazdag üz-
lettársak is...

Kinek a kampánya a költsége-
sebb? Azé, aki kultúrát közvetít
és többek között helyi csoportok-
nak is fellépési lehetőséget biztosít
a kampány során, vagy pedig azé,
aki óriásplakátokkal tapétázta tele
a várost és a pizzásdobozról is ő
tekint ránk. 

A dunaszerdahelyi vállalkozá-
sokkal rendelkező miniszternek,
úgy hírlik, a városi fürdő termál-
vizére fáj a foga... 

Olyan, rendkívül intenzív kam-
pányt folytató képviselőjelöltre
szavazzunk, aki pókeren eljátszotta
a családi házát? 

Szeretnénk-e, hogy Juhos Anna
testvére, Tokovics Vilmos a Sout-
herm hőszolgáltató vállalat volt
igazgatója ismét vezető beosztásba
kerüljön?
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