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Értékeinkről

Manapság, amikor a határon át-
nyúló együttműködések korát 
éljük, ritkaságszámba megy, 

hogy olyan pályázatokról essen szó, ami 
a szépségre és az értékekre irányítja a 
figyelmet, és nem csupán a gazdasági 
fejlődést kívánja elősegíteni. 
Fél község a Csallóközből és Halászi köz-
ség a Szigetközből már második évtizede 
ápol testvéri kapcsolatokat. A Szigetköz 
és a Csallóköz szépségeit bemutató kisfil-
mek elkészítésére indított program kere-
tében a falvak várják a jelentkezőket, s a 
felhívással nem csupán e két település fi-
ataljait szólítják meg. 
Szalay József polgármester elmondta: 

Amikor azon gondolkoztak Halászi veze-
tőivel, milyen közös programot találjanak 
ki, és felmerült az ötlet, hogy mutassák be 
régiónk szépségeit, nagy fantáziát látott 
benne. A felhívásra mostanáig 5 féli fiatal 
jelentkezett, de más községek fiataljai is 
bekapcsolódhatnak a pályázatba. 
„Lehetőséget adunk a fiataloknak, azok-
nak, akiket vonz a kamerával, fényképe-
zőgéppel való munka. Ennek keretén be-
lül írtuk ki a pályázatot, Halászi esetében 
a Szigetköz szépségeit kell feltárni, illetve 
dokumentumfilmet készíteni. A mi olda-
lunkon pedig a Csallóköz szépségeit kell 
bemutatni, beleértve a turisztikai lehető-
ségeket, a vendéglátást is. Az a lényeg, ha 

egy turista kezébe kerül az 
anyag, legyen kíváncsi erre a vi-
dékre. Fel lehet térképezni a 
szálláslehetőségeket, az étter-
meket, de a látnivalókat is, 
templomokat, kastélyokat, ter-
mészeti szépségeinket. Be lehet 
mutatni a bicikliutat, de a csó-
nakázási lehetőségeket is. Sze-
retnénk megadni a fiataloknak 
a lehetőséget, hogy kedvet kap-
janak erre a szakmára.”
A pályázat nem belső anyagnak 
készül, mesélte tovább lelkesen 
a polgármester a terveket. 
„Adunk ki majd egy brosúrát is, 
szeretnénk nagyjából 15-
20 községből feltárni a lehető-
ségeket. Bízom benne, hogy 
legalább 10-15 használható 

munkát kapunk. A fiatalokat pedig to-
vább képezzük egy tábor keretén belül, 
amely előbb Félben, majd Halásziban 
lesz. Ide meghívunk szakembereket, akik 
fejleszthetik, taníthatják a tehetséges fia-
talokat. A legjobb filmkészítő egy okleve-
let kap, amely szakmai elismerésként is 
szolgál majd, és továbbképzési lehetősé-
get is ad. Ezt az egyetemen, főiskolán, 
mint szakmai gyakorlatot elismerik majd, 
amiért plusz pont is jár. A tervek szerint a 
projektet jövő júniusban zárjuk le.”
A községi hivatal a starosta@tomasov.sk 
címen várja az érdeklődők jelentkezését. 
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Felkészültek a télre
A pozsonyi útkarbantartók felkészültek 
a télre. Az idei évben a megyei önkor-
mányzat 2,2 millió eurót különített el az 
utak téli karbantartására. A tavalyi év-
ben 1,7 millió eurót költöttek a hó elta-
karításra és az utak sózására. A megyei 
útkarbantarók viszont csupán a kerület 
tulajdonában lévő úthálózat tisztításá-
ért felelnek, ez Pozsony esetében a má-
sod- és harmadosztályú utakat jelenti. 
Azaz összesen 511,68 kilométer utat és 
130 hidat.

egyre több a rászoruló
A Pozsonyi-újvárosi piacon szociális se-
gítséget nyújtanak azoknak a nyugdíja-
soknak, akik 350 eurótól kevesebb 

nyugdíjat kapnak időskorukban és azok-
nak a kisgyermekes családoknak, ame-
lyek szociálisan rászorulnak. Az ételt és 
más alapvető árut kiadó helynek egyre 
több a látogatója. A első hónapban 160 
kártyát adtak ki, mondta el a városrész 
polgármestere Rudolf Kusý. Jelenleg 
még további támogatókat keresnek, hi-
szen a jelenlegi segítség csupán alapve-
tő élelmiszerekre és tisztálkodószerekre 
korlátozódik, ezt szeretnék kiegészíteni 
húsáruval és ruházattal. 

Felújítják a zsinagógát
A szenci zsinagóga szebb időket is meg-
ért már. Miután hosszú egyeztetés és 
jogi vita után sikerült Pozsony megyé-
nek megvásárolnia a szenci zsidó temp-

lomot, úgy tűnik, végre a felújítása is 
megvalósulhat. Mint ahogyan Németh 
Gabriella, a megye alelnöke lapunknak 
elmondta: „Főbb célkitűzéseink közé 
tartozik, hogy a  választási időszak végé-
ig elkészítsük a  szenci zsinagóga re-
konstrukciójának tervdokumentációját, 
melyben megyei galéria és koncertte-
rem kap majd helyet.” A jelek szerint si-
került egyezséget kötni, és hamarosan 
elindul a rekonstrukció. A tervek szerint 
galéria lesz a zsinagógából, ahol többek 
között a zsidó kultúra állandó tárlatot 
kap majd. A tervek szerint az 1,8-2 millió 
eurónyi összeget európai uniós alapok-
ból szerzi majd meg a megye. Az épület 
zsinagógaként 1948-ig működött, ez-
után raktárnak használták. g
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