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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Námestie slobody č. 6 

810 05 Bratislava 

Slovenská republika 

Tisztelt Miniszter Úr, 

egy felettébb aggasztó probléma kapcsán fogalmazom meg levelem önöknek, bízván abban, 

hogy döntéshozatali helyzetükből fakadóan segítenek megoldást találni egy a lakosságot 

fokozottan érintő ügyben. Szülővárosom, Zselíz és Lekér között adott egy 7 km hosszúságú 

nyílegyenes 1. osztályú útszakasz (I/76), mely fokozott frekventáltságú a forgalom számára, 

ugyanis Lévát Párkánnyal, vagy éppen Magyarországot, Budapestet Észak- és Közép-

Szlovákiával köti össze. Az út burkolata amióta Párkány mellett megépült a teherkomp 

fokozottan romlott, a nagy terehrforgalom kivályúsította a felületét, ennek ellenére alkalmas 

nagyobb sebességgel való használatra is, viszont fokozottan veszélyes. Az utat mindkét 

oldalról diófák szegélyezik, melyek bár kellemes környezetet biztosítanak a tájnak, mégis 

egyre lehangolóbb látványt nyújtanak azzal, hogy sokuk tövében mécsesek és márványtáblák 

emlékeznek az itt autóbalesetben elhunytakra. Nincs olyan év, hogy ne vesztené életét 

tragikusan ezen a szakaszon valaki, javarészt életerős fiatalok. Ezt egyszerűen nem nézhetjük 

tétlenül tovább, így is több áldozatot követelt már, mint amennyit szabadott volna. Arra 

szeretnénk kérni Önt és a minisztériumot az itt élők nevében, hogy vizsgálják meg a 

lehetőségeket és orvosolják ezt a problémát.  

Természetesen környezetbarátként szeretjük a fákat és sajnálnánk azokat kivágni, de 

mindannyiunk biztonsága előbbrevaló. Salamoni megoldásul szolgálhat a helyzetre egy 

szalagkorlát létesítése, mely biztonságosabbá teszi az utat, és a fák kivágását sem követelné.  

Kérem, fontolják meg a javaslatot, és Zselíz, Lekér lakosainak és az arrajárók nevében 

kérnénk, hogy segítsenek megfelelő megoldást eszközölni. Esetlegesen szívesen vázolom fel 

Önnek személyesen is a problémát a helyszínen.  

 

Köszönettel és üdvözlettel,  

 

          Csonka Ákos 

                   az MKP zselízi helyi szervezetének az elnöke, városi képviselő 

 

Kelt Zselízen, 2019. február 10-én  
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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Námestie slobody č. 6 

810 05 Bratislava 

Slovenská republika 

Vážený pán minister, 

obraciam sa na Vás ohľadom mimoriadne závažného problému a pevne verím, že nám 

pomôžete nájsť vhodné riešenie pre prípad, ktorý sa týka každodenného života obyvateľov 

tohto regiónu. Ide o problémový sedemkilometrový úsek cesty I. triedy (I/76), ktorý spája 

moje rodné mesto Želiezovce s Hronovcami. Tento úsek je nesmierne frekventovaný 

ohľadom hustej premávky, pretože spája okrem iného nielen Štúrovo s Levicami, ale aj 

Maďarsko a Budapešť so severným a stredným Slovenskom. Od vytvorenia prevozu 

nákladnej kompy medzi Ostrihomom a Štúrovom sa v značnej miere zhoršil povrch vozovky, 

lebo vďaka nákladnej doprave sa povrch vozovky stal nerovným, napriek tomu je ešte stále 

vhodný na rýchlejšiu premávku, je však nesmierne nebezpečný.  Vozovku lemujú na oboch 

stranách orechy, ktoré síce skrášľujú prostredie, predsa už viac pripomínajú srdcervúce 

autonehody, ku ktorým došlo práve na tomto úseku už mnohokrát. Pod viacerými stromami sú 

umiestnené mramorové tabule s kahančekmi, ktoré svedčia o vysokom počte tragicky 

zosnulých. V každom roku tu príde niekto o život a najčastejšími obeťami týchto katastrof sú 

mladí ľudia. Už nemôžeme bez záujmu zostať ticho a stáť len so založenými rukami, lebo 

došlo tu k takým nehodám, ktoré by sa nikdy v živote neboli mali stáť. Preto Vás 

a Ministerstvo dopravy a výstavby SR v mene miestnych obyvateľov láskavo prosíme 

o rýchle a transparentné riešenie vzniknutej situácie. Prosíme Vás, aby ste preskúmali všetky 

možnosti, ktoré by mohli byť adekvátnym riešením problému. 

Samozrejme aj my patríme medzi ochrancov životného prostredia, máme radi stromy 

a vážime si prírodu, bolo by nám ľúto, keby tu tých krásnych orechov nebolo. Naša 

bezpečnosť je však prvoradejšia. Šalamúnskym riešením problému by mohlo byť umiestnenie 

ochranného zábradlia po celom sedemkilometrovom úseku, ktoré by urobilo premávku 

bezpečnejšou a nebolo by potrebné vyrúbať ani orechy. 

Prosím, zvažujte tento návrh a prosíme Vás v mene obyvateľov Hronoviec a Želiezoviec, resp. 

aktérov premávky na tomto úseku, aby sa zrodilo čo najlepšie riešenie. Prípadne Vám ochotne 

znázorním situáciu aj osobne na mieste.  

Za Vašu ochotu a pomoc Vám vopred ďakujem,  

Želiezovce 10. februára 2019 

Ákos Csonka, 

predseda miestnej organizácie SMK v Želiezovciach, poslanec v mestskom zastupiteľstve 


