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a a6rom Jarnt
a fel0jitott 6vodiiba
,,l{agy 6rdm mindannyiunk-

nak, hogy falunk apr6sdgai
rdszdre sikerillt teljesen felrtji-
tani az 6voddt k1zsdgilnkben.
A gyermekek val6ban korsze-
ru, biztonsagos es szdp kdrnye-
zetben tblthetik a napjaikat"
- hangsrilyozta A116 Don6t

6voda v6rja, amelyet az ut6bbi
k6t 6vben kir,'tilr6l 6s beliilr6l
egyar6nt teljesen felfjitottak.

A vajkai magyar nevel6si
nyelvri 6vod6t jelenleg 8 6vo-
d6s ldtogatja, 6k is ott voltak az
iinneps6gen szrileikkel egyiitt.
A felfjit6s plnzigyi fedeze-

is, aki szerint a vajkai magyar
tannyeivri 6voda a 24. oriban
kapta meg ezt atimogatiist ah-
hoz, hogy m6lt6 koriilm6nyek
kozott biztosithassa a kicsik
anyanyelvi nevel6s6t.

Az 6voda kiils6 felirjit6sa, a
tet6szerkezet cser6je 6s szi-
getel6se annak kciszdnhet6en
val6sulhatott meg, hogy Vajka
kozs6g sikeresen pilyizott a
Bethlen G6bor Alapn6l ,,A fel-
vid6ki 6vodafejleszt6s megva-
l6sit6sa" program keret6ben 7
milli6 400 ezer forint (23 556,
38 eur6) forr6st sikerillt sze-
rezni a magyar korm6ny 6ltal
tdmogatott alapb6l. A magyar
korm6ny programja a K6r-
p6t-medence magyar nyelvri
6vod6inak felirjit6s6ra ir6n1'ul,
tavaly 58, az id6n pedig mint-
egy 70 felvid6ki magyar 6voda
moderniz6l6sira van lehet6-

s6g. A vajkai dnkorminyzat
tavaly saj6t forr6sb6l mintegy
12 000 eur6s r6fordit6ssal biz-
tositotl.a a padlozat 6s a szoci-
6lis helyis6gek fehijit6s6t, EU-s
forr6sokb6l rij energiatakar6-
kos kaz6nt is felszereltek. A116
Don6t polgirmester elmond-
ta, hogy jov6ben tervezik m6g
az 6vodaudvar tereprendeze-
s6t 6s rij kapu beszerz6s6t is.

November 10.: ,
helyi vSlasztdsok

Helyi 6nkorm Anyzati v5-
laszt6sokra keriil sor no-
vember 10-6n, szombaton. .'  ' '  ' r l 6 v < i
vaJKan a Kozsegnazar
v6laszt6helyis6gben lehet'
szavaznr ./ oratol zz orarg.
(B6vebb tudnival6k a 2.
oldalon)

polgirmester az 6voda6ptlet
szeptember harmadikdn meg-
tartott 6tad6si iinneps6g6n.
Mint mondta, a legkisebbeket
ezentfl egy val6ban modern

t6t biztosit6 Bethlen G6bor
AIap k6pviselet6ben Horv6th
Eva p|lySzati referens sz6lt a
jelenl6vdkhdz. Eljritt a kozeli
B6s polgrirmestere, Fenes IvSn

Nyu gdfljasna p: oktobe r 27 -6n
' 

AZ id6sek ir6nti tisztelet h6napja alkalm6b6l Vajka kozs6g
polg6rmestere 6s a k6pviselcik szeretettel meghivjdk falunk
nyugdijas lakosait egy miisoros d6lut6nra. Az cisszejovetelre
okt6ber 27 - 4n 15 6rakor kenil sor akozslghiza nagyter-
mdben. A j6 hangulatr6t a felt6p6k gondoskodnak. El6szor
a somorjai Csali mellett mrik<id6 Pici Csali n6ptdnccsoport
I6p fel. A j6 hangulatot a tovdbbiakban Horvdth B6la pri-
m6s 6s zenekara, tovdbbd Llrincz Roland, Molndr Angelika,
Tonk6 Istvin 6s lelsovszky M6nika biztositi6k.
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Maradt a bevdlt komp - igy nem kellett ttintetni
,,Mrir r6gen ki kellett volna

menntink ttrntetni"- hangzott el

azon a vajkai falugy'ril6sen, ame-

lyet szeptember 19-6n tartottak a

kozs6gh6zdn tobb mint 30 6rdek-

l6d6lakos r6szv6tel6vel. A komp

kortil kiatakult bizorytalan hely-

zet megvitatdsiravinia az 6rdek-

l6d6ket a vajkai onkorm6ryzat.

V6gi.ii nem volt sztiks6g tiltakoz6

akci6ra, mert az illet6kesek h6-

rom nappal a vajkai g1'til6s utrin

kcjzolt6k nem lesz tij tizemeltetd,

ebbdl pedig az kdvetkezett, hogy

maradhat a mostani komp.

Sikemeh s6t ak{r gy6zclem-

nek is nevezhetd, hogy a jelenlegi

komp itt maraad 6s nem cser6lt6k

le. Mert az sem volt kizdrt, hogy a

r6gi, elarrrlt kompot hozzilkisz-

sza. A helyb6liek nagyon elszln-

takvoltak, ezt a gytil6s v6gkifejlete

is bizonftotta: olyan dont6s szii-

letett, hogy ha a mostani bizton-

s6gos 6s minden szempontb6l

megfelelo hilrom 6s fel6ves kom-

pot el akarj6k vinni, 6s 6cslclbbat

hoznak helyette, akkor ezt a vaj-

kaiak nem fogidk t6tlenill n6zni,

hanem--a--kom{:kikot6hriz vonrtl-

Mtianyagflakonok

nak ti.intetni. 56! Doborgazr6l

is 6rkezett volna ercisit6sl ,,A do-

borgaziakkal is tudass6k id6ben a

vajkaiak mert ha kell, jovtrnk mi

is tiltakozni'- sz6lalt fel egy hdlgy

a szomsz6d falub6l.

A g1'ril6s ut6ni h6tv6g6n v6lt

ismertt6, hogy nem kell tovfbb

napt6l kozlekedett volna Vajka 6s

Keszolc6s kodtt. Csaknem k6t

6ve volt erre Sol).rnos L6szl6 mi-

niszt6rium6hoz Iartozo c6gnek,

de nem tu&ak olyan kompot be-

szer eznt, wnely az igeretiik szerint

olcs6bb lett volna a mostanindl.

Minden kompbeszer#si pr6b:fl-

szprzSdes 6fielm6ben. Igy a kom-

pozlsra k6nyszeriild falvak lakosai

fell6legezhetnek tovdbbra is biz-

tonsdgosan rit tudnak kelni mun-

k6ba orvoshoa iskol6ba, hivatali

iigyeket int6zni atuls6 partra.

Nekiink, a csatorna jobb parg,ln

lak6knak megfelel6 ez a jelen-

legi rillapot De k6rd6ses, hogy a

nagypolitika nem bolygatja meg

iljra a kedelyeket. men 4 6ve is ez

tofidnt.

,,Hdrom ds fel eve szerenadre,

kaptunk egt megfelel6 kompot,

amit jelenleg sikerillt megvedenilnk

att6L hoglt elvigydk"- mondta A116

Dondt, Vajka polg6rmestere. Na-

gyon sajnrilja ugyanakkor, hogy a

szigetre szorult 3 falu kcizirl ism6t

csak ketten vettek r6szt ahelyzet

orvosl6s6ban, Vajka 6s Nagybo-

dalg mig a szomszddos Doborgaz

polgrirmestere ktilon utakon jrlr.

Majd hozzSlle: ,,Itt az ideje ki-

mondani, szerintem egt cdltudatos

politikai zsarol1s zajlik Bodakkal

6s Vajkwal szemben. Pdlda erre

a kompndl lev6 beleptet1 rendszer

mi)kiidtetdse ktirilI kialakitot bot-

rdnyos dllapotok. Biztos vagyok

abban, hogt a tdrgtal6asztalndl

tdbbre j utndnh kdzmegeldgedare.

De am{g er6szakknl akarnak rdnk

kdnyszeriteni szdmunkra elfo gad-

hatatlan dolgokat, addig kihasz-

ruilunk minden lehet\sdget a vaj-

kai ds a bodaki lakosok 4rdekeinek

vddelrndben".

agg6dni a komp miatt. Rem6l-

hetdleg a k6s6bbiekben sem. Ez

akkor deri.rlt ki, amikor a kompot

mfikodtet6 
"iriigyt 

rillami cdg, a

Yugazdilkodlsi Benrhrizo V6l-

lalat felmondta egy m6sik allami

c6ggef a Szlov ik Yugazdrilkod6si

V:tlalattal lSzYYl a kompon tor-

t6n6 szillitas biztositesar6l kor6b-

ban megkotott szcrz6d6st. Az ok

pedig az volt, hogy az SzW nem

tudott a szeptember 24-6n lejirt

hat6rid6ig megfelel6 \izr jaffiii-

vet beszerezni, amely mdr mds-

kozisuk botninnyal, vagy kudarc-

cal v6gz6dtitt.

Egyetlen lehets6ges megoldris

kin6,lkozott: meghagyjr{k a lakosok

kozmegeldgedes6re negyedik we

biztons@osan 6s meghib6sodas

n6lkirl k<jzleked6 kompol amit

egy magiinc6g a Ponton City Rt.

ijzemeltet egy 15 ewe sznlo szer

z6d6s dapjin. S6t, fgy tudni, ki-

fejezelten arr6l 6rtesitett6k a kom-

pot mrikodtet<i magilnc6get hogy

kcitelesek tov6bb iizemeltetni a

kompot az eredetileg 15 6we sz6l6

elszrillitdsa
A miiarqagflakonokat a ko-

vetlazi id6pontokban gyiijtik
be es szallitjrlk el kdzseglinkben
old6ber 30" novernber 27
es decernber 18. A zsdkokat
sziveskedjenek ezelan a
napokon rryel fel nyolcig
kinkni a hrizakel6. Felhfvjuk
a lakosok figplnra arra hogy
csaktiszta milaq.agflakonokat
sziveskedjenek a zsi,toktra
tenni Nem rakhato a zsikokba
veszelyes anyagok csomagohsa
sem Az enrliGtt id<ipontokban
az al{bbi hullad6kot szllli$6k el
dssz?reselt dsvanyvize$ sz6dis
es iiditds PET-flakonok, mri-
anyag zacsk6k t6sldk foli&
mrianyag samponos, tusfrird6s,
textilobJit<is csomagoldsoh
r,alamint qy6b tiszta miianlag-
csomagolisok

TSj6koztatds a vSlaszt6k r6sz6re
A helyi onkormdryzati szervekbe szem6lyazonoss6gdt szem6lyi i9-

tort6n6 v6laszt6sok 2018. novem- zolv6nyrlnakbemutatdsdval.
ber l0-6n szombaton lesznek, K6t szavaz6lapot kap a vilurt6.
a szavaz6helyis{gek 7 6r6tol 22 A k6pviseld-ieloltek list6f6n maxi-
6rriig tartanak nyi&a. Vajkln a .nio' S yeloltre lehet szavazri- en-
kozsegh6zin lwd szavazohe\is6- nF taCir Vajlcin a k6pvisel6-tes-
gben adhatjak le a polgdrok szava- ttlet. A neviik el6tt l6v6 sorszimot
zataikat. kell bekarilc{zni. A polgiinnester

A vdlaiztasoka kozs6gtinrkben megvrilasztrisrlra volgrll6 szavaz6-

csak az 6lland6 lakhellte bejelen- lapon csak egyetlen jelolt sorszlma

tett. 18. 6let6vtiket betoltott lako- karik{zhat6 be. A kitoltott k6t sza-

sok jogosultak A vrilaszt6nak a vaz6lapot leragasztott borit6kban

vrilaszt6helyis6gben igazolrria kell kell az um6ba beledobni. A fel

nem haszndlt, vagy hib6san kitol-
tittt szavaziiapot a v6laszt6 koteles

egy erre kijelolt um6ba helyezni,

m6sktilonben szabrilys6rt6st kovet

el 6s 33 eurosbirs6gotkellfizetnie.
Mozgouma k6rhet<i . Az a szavaz6-
polgrir, akinek az eglszsS rillapota
nem teszi lehet6v4 hogy felkeresse

a szavaz6helyis6get mozg6urn6t
k6rhet a helyi viilasztr6si bizott-

srig16l, m6g a szatazis napj6n is

A 6ringa09ll397 833, vagy a

031/ 5ffi 181-es telefonszimon.
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Megsz6piilhet a k6zs6ghiiza
k6rny6ke is

Tobb fontos beruh6z6s meg-
val6sit6s6t lehet6v6 tev6 p6-
Ty|zatot is beadott az id6n a
vajkai dnkorm 6ny zat. K<jziiliik
legnagyobb jelent6s6gri a kiiz-
stghirza teljes kiini felujitdsa,
amelynek els6dleges c6lja az
energiakiilts6gek csiikkent6se.

A sikeres pSlyizatnak ko-
szcinhet6en az Eur6pai Uni6
R6gi6fejleszt6 si Alapjib 61 27 4
580 eur6s egyszeri tdmogat6st
nyert el a kozs6g, amelyhez 5
szizallkos onrdsszel kell maid

hozz|jirr:Jnia. Ez mintegy 15
ezer eur6s tdtel, fdlre is van
t6ve az idei kolts6gvet6sben.
A Szlov6k Innov6ci6s 6s Ener-
getikai Ugynciks6ggel a kcizs6g
m6r aldirta a szerz6d6st. A fel-
irjit6s v6rhat6an m5r a jovd 6v
elej6n megkezdSdhet.

Tov6bbi nagyobb projektet
is beadott a kozs6g vezet6s6ge
egy amfite6trum l6trehoz6s6-
ra a kozs6gh6za udvar6n 100
ezer euro ert6kben. Sikeres pd-

ffizat esetdn itt nem kell on-
r6sszel hozz6j6rulni. Elk6sziil-
tek a projektek a kiizs6gh6za

udvar6nak 6s kiirny6k6nek a
parkositisira is.

A lakosok szerint is gondok vannak az els6bbs6giUj mikrobusz

rendszerrel a lSthat6ron

A szeptemberi nyilv6nos falu-
gytil6sen tiibb helyb6li lakos is
sz6bahozta a kompra val6 el-
s6bbs6gi felhajt6snril tapasz-
talt probl6mrikat.

Ezeket az dszrev6teleket is fi-
gyelembe vette a kozslgh|za
annak a lev6hek a megir6sakor,
amelyet a rendszert mrikridtet6
Yizgazdilkod6si Beruh6z6 V:il-
lalatnak /VBV/ kiiLldott. A vajkai
aut6tulajdonosok hajland6ak
e c6g munkatrlrsrinak - mint a
csiprendszer kezel<ij6nek - a ren-
delkez6s6re bocsdtani a sziiks6-
ges szem6lyes adataikat, annak
6rdek6ben, hogy megkaphassdk
az els6bbs6gi s6vba val6 besoro-
l6st lehetciv6 tevd rij csipet.

,,A kdzsdg rdszdr1l is megvan
a halland1sdg 6s az akarat a
tdrvdnyes megolddsra, p6lda
erre a mostani levelilnk is" -

jelentette ki 4116 Don6t pol-
g6rmester. Eddig az okozta a
gondot, hogy a viziigyi 6llami
c6g a polg6rmestert sz6litotta
fel, hogy gyrijtse be ezeket az
adatokat a falubeliekt6l. Ha ez
megtortent volna, a polgdrmes-
ter torv6nys6rt6st kovet el, hi-
szen az osszegyiijtott adatokat
leadta volna. de a tovdbbiakban
nem 6 lett volna a kezeldjiik.
Bodakt6l is ezt ugyanezl akar-
t6k, de a szomsz6dos kozs6g
polg6rmestere sem j6rt el igy,
ugyanezen okb6l kifoly6lag.

Doborgaz eset6ben viszont az
6llami cdg maga szedte osz-
sze ezeket az adatokat 6s ki is
osztoltdk m6r kordbban a csi-
peket a jogosult kocsitulajdo-
nosoknak. ,,Nem 6rtem, mi6rt
nem jdrtak el ugyanigy Vajka
esetdben is, mint Doborgazzal
tettdk. ahol a VBV munkatdrsa
helyben gyiljtdtte az adatokat" -

mondta a vajkai polg6rmester.
Az esetet egy6bk6nt vizsgSlja a
f6iigy6szs69.

A gyiil6sen kritikus 6szrev6te-
lek hangzottak el az els5bbs6gi
rendszer mrikod6s6t illet6en. A
vajkai polgdrmester ezdrt arra
k6ri a lakosokat, jelents6kbe a
kozs|ghizira, ha nem nyilik a
soromp6, 6s lehet6s6g szerint
a vizigyi c6ggel is tudass6k.
Az SlIami v6llalat a polg6r-
mester szerint azt 6llitja, hogy
a besorol6 softirok kovetnek el
hib6kat, 6s hozzijuk nem 6r-
keztek lakoss6gi panaszok.

Egy rij mikrobusz beszer-
zds6re kaphat Nagyszombat
megyet6l jelent6s p5nzngy:'
timogat6st Vajka kozs6g
mar a kozeljov<iben, mivel a
jelenlegi jrirmii egyre gyak-
rabban meghib6sodik Zrir6
szakaszukhoz 6rtek az errcil
foly6 egyeztetlsek 6s milr a
kozeli napokban elddlhet,
hogy milyen form6ban sike-

riil beszerezni egy a jelenle-
gin6l jobb mikrobuszt, er5-
sitette meg lapunknak Atl6
Donit polg6rmester.

A jelenlegi mikrobusz
2008. decemberdt6l ing6-
zik a kompon kereszttLl
Vajlc{r6l Somorj6ra annak
k<iszonhet6en, hogy Nagy-
szombat megy6t6l az emh-
tett 6vben dot6ci6t kapott 4
kozsdg a jrirmri beszerz6s6re.
A munkanapokon a kom-
pon 6t k<izleked6 kisbusz
biztosit6sa rendkivii{ fontos,
mert a Somorjiban dolgozo
vajkaiaknak az egyetlen 6t-
kel6si lehet6s6get jelenti, de
azoknak is, akiknek a b6si
felvizcsatorna bal partjrin
akad int6znival6ia.

A kozelmultban kistrakort v6sri,rolt tartoz6kokkal egyiitt Vajka ko-
zs6g onkormrlnlzata, hogy biztositott legyen a k<izterii{etek rendben
tart6sa. Ugyarrczt a clltszolgdlta egy motoros kasza beszerz6se is.

Kistraktor a k6,zteriiletek rehdben tartds6ra
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Tize notod szci r e m | 6keztii n k m eg Vaj ka n6va d 6i5 16 |
vii.n-szoborniil, Thm6s atya meg-
i{ldotta a szobrot 6s az rij ker'ryeret,
melyet a ministriinsok sz6tosztot-
tak a hivek kozcitt. Unnepi besz6-
det Ber6nyi f6zsef, Nagyszombat
megye alelnoke mondott, majd a
szobom6l elhelyezt6k a kegyelet
koszoruit.

A koneghdza melletti szinpa-
don A116 Don6t polgrirmester
koszontotte a k<izons6get. Okle-
veleket adott 6t, Sziics Agrresnek

az anyakdryvi hivatalban vlgzett
sok6ves munk6j664 Nagy Ev6-
nak, az 6voda igazgat6n6j6nek

ryugdijba vonul6sa alkalm6b6l.
A Csavar Szinhiz ezulin bemu-
talta Az ordogbe cimti darabot,
majd n6ptanc 6s n6ta6neld6s ko-
vetkezett. Kozben az irnnePs6g
r6sztvevdi finomsdgokat k6stol-
gathattak K6s6 este kezd6dott a

Kormonln nagy sikerf koncert-
je. Az eml6kezetes Szent Istv6'n-

nap trbijdt6kkal fejez6ddtt be.

Augusztus 11-6n Vajk6n Szent
Istv:in kir:ilyunkra, kiizs6giink
n6vad6j6ra eml6keztiink Vajka
onkormriryzata a Vajk Polg6ri
Tllrsul6ssal kozosen tizenotod-
szrir rendezte meg a Szent Istviin-
napi tinneps6get.

A Szent Mihdly templomban
Molnrir Tirmris pozsonyi pl6b6-
nos mutatta be az ii'nnepi szent-
mis6t, akit N6meth Mity6s pl6-
brinos kciszontott. Moln6r Tamds

atya szentbesz6ddben kir{lyunkat
iillitotta p6ldak6nt el6nh akinek
koszonhetjiik, hogy 1000 6v utdn
itt vagpnk, mi, kereszt6ny kato-
likusok 6s magyarok Im6dkoz-
nunkkell iffs6gunkdrt, a boldog
magyar jov6 zitrog56rt, s nem

szabad veszni haglnunk a temp-
lomot 6s az iskol6t. N6methlmre
6nekmiiv6sz Szent Istv6nt dics6-
it6 6nekeket 6nekelt. A templom

szomsz6dsdsSban l6v6 Szent Ist-

Kr6nika
Ujsziil\ttek
Adam Aschenbrenner /
rullus z l./
Elhalhlozdsok
Horv6thMargit/81/ - julius 8.
SzalavNdndor l82l - iil:lus23.

K6sztinet a szolg6-
lat6rt, Nandi b6csi

A haldlhir mindig lesulto, ki.tln-

ndsen az, fuz olyan ember tavozik

kijzilIi,rnh mint Smlay Ndndot

aki 82 eves karaban adta vissza

lelkh a teremt6jmek NejeveL Edit

asszonnyal rendszeraen megie-

lentek a faltsi rendezvdnyeken. A

szentmisdken sok-sok even dt az 6

hangj a csendillt fel az orgona mel-

lbl. Hosszi evtizedeken 6t avalkni

egthhzi a kijzelet kimtisztpletben

6llo szemdlyisege voh, aki valhisos

szellemben nevelte gltermekeit is.

. Bi)lcs, el6relht6 h[v6 emberMnt

gondaskodott arr6l is, hogy ne ilre-

sedlen meg a vajkni Szent Mihdly

R6mai Katolikus Tbmplomban az

orgonkta szel<1e. Fidt, Arhirt tan{-

totta meg erre a mastersdgre. Az

ldesEla halhhiryal keletl<ezelt iirt

azota 6 tdlti be a templam korusa-

ban. Szalny Ndndor iddn nydron

mdlt6xigal viseJt ritvid betegseg

utdn megt4rt k'tenhez. kgYen

neki kbnnyu a vajkni ftld. A fa-
Iubeliekhdhis sziwel gondolnak rd

a templami munkaswgara.

Nem egyszeni bricsuzni, ha

az apr6srfok kozjtt eltoltott 31
6v ut6n vonul meg6rdemelten

ryugdijba egy 6v6n6. Nagy Eva,
a vajkai magyar oktatrisi nyelvii
6voda igazgat6n6je szeptember-
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Hdrom 6vtized utSn nem konnyfi a b6cs0 az 6voddt6l
tol ,,letette a lantotl Harmincegy

6ven 6t veznlte igazgat6n6kent a

vajkai 6vod6t. Mint mondta, vol-

tak 6vek, amikor 30-n61 is tobb

gyerek jdrt ide, s6t, m6g j6p6r 6ve

is 20 korii{i volt az 6vod6sok l6t-

szj,ma. Sajnos, jelenleg 8 hsgye-

rekldtogatja de a felszerelts6get 6s

a koriiLlm6nyeket cissze sem lehet

hasonlitani a kordbbival. Nagy

Eva bevallotta hogy nagyon hi6-

nyoznak neki a kicsik Nem cso-

da, hiszen 3 6r'tizeden 6t 6v6n6-

k6nt Vajka minden gyermekdvel

foglalkozott. Az utcin manapsdg

is r6kciszcinnek egykori 6vod6sai.

Nagy Eva helyet szeptembertcil

azij igazgat6n6, V6gh frilia vet-

te 6t, aki kor6bban 6v6n6k6nt

mrir dolgozott itt. Mint mondta,

nagyon ori.iLl annak, hogy vissza-

hivtrik 6s szivesen jott Vajkdra az

6v.od6ba. Most pedig kildnos-

k6ppen nagyon j6 6r#s tolti el

azert is, mert egys#pen felujitott

6voddban dolgozhat.


