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a fel0jitott 6vodiiba
,,l{agy 6rdm mindannyiunknak, hogy falunk apr6sdgai
rdszdre sikerillt teljesenfelrtjitani az 6voddt k1zsdgilnkben.
A gyermekek val6ban korszeru, biztonsagos
es szdpkdrnyezetben tblthetik a napjaikat"
- hangsrilyozta A116 Don6t

6voda v6rja, amelyet az ut6bbi
k6t 6vben kir,'tilr6l 6s beliilr6l
egyar6ntteljesenfelfjitottak.
A vajkai magyar nevel6si
nyelvri 6vod6t jelenleg 8 6vod6s ldtogatja,6k is ott voltak az
iinneps6gen szrileikkel egyiitt.
A felfjit6s plnzigyi fedezes6g. A vajkai dnkorminyzat
tavaly saj6t forr6sb6l mintegy
12 000 eur6s r6fordit6ssalbiztositotl.aa padlozat6s a szoci6lis helyis6gekfehijit6s6t,EU-s
forr6sokb6l rij energiatakar6kos
kaz6nt is felszereltek.A116
Az 6voda kiils6 felirjit6sa, a
polgirmester elmondDon6t
tet6szerkezetcser6je 6s szijov6ben tervezik m6g
hogy
ta,
getel6seannak kciszdnhet6en
az
6vodaudvar
tereprendezeval6sulhatott meg, hogy Vajka
kapu
beszerz6s6t
is.
s6t
6s
rij
kozs6g sikeresen pilyizott a
Bethlen G6bor Alapn6l ,,A felvid6ki 6vodafejleszt6smegval6sit6sa"program keret6ben 7
milli6 400 ezer forint (23 556,
38 eur6) forr6st sikerillt szeHelyi 6nkorm Anyzati v5rezni a magyar korm6ny 6ltal
keriil sor nolaszt6sokra
alapb6l.
A
magyar
tdmogatott
10-6n,
szombaton.
vember
K6rkorm6ny programja a
' ' ' ' r l 6 v < i.
vaJKan
a
Kozsegnazar
p6t-medence magyar nyelvri
v6laszt6helyis6gben lehet'
6vod6inak felirjit6s6ra ir6n1'ul,
szavaznr./ oratol zz orarg.
tavaly 58, az id6n pedig mint(B6vebb tudnival6k a 2.
egy 70 felvid6ki magyar 6voda
oldalon)
moderniz6l6sira van lehet6is, aki szerint a vajkai magyar
tannyeivri 6voda a 24. oriban
kapta meg ezt atimogatiist ahhoz, hogy m6lt6 koriilm6nyek
kozott biztosithassaa kicsik
anyanyelvinevel6s6t.

polgirmester az 6voda6ptlet
szeptemberharmadikdn megtartott 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,FenesIvSn

November10.: ,
helyivSlasztdsok

p: oktober 27-6n
Nyugdfljasna

'

AZ id6sek ir6nti tisztelet h6napja alkalm6b6l Vajka kozs6g
polg6rmestere6s a k6pviselcikszeretettelmeghivjdk falunk
nyugdijaslakosait egy miisoros d6lut6nra.Az cisszejovetelre
okt6ber 27 - 4n 15 6rakor kenil sor akozslghiza nagytermdben. A j6 hangulatr6t a felt6p6k gondoskodnak.El6szor
a somorjai Csali mellett mrik<id6Pici Csali n6ptdnccsoport
I6p fel. A j6 hangulatota tovdbbiakbanHorvdth B6la prim6s 6s zenekara,tovdbbdLlrincz Roland,Molndr Angelika,
Tonk6 Istvin 6s lelsovszky M6nika biztositi6k.

Kdz6rdeki

informdci6k
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Maradta bevdltkomp - igy nem kellett ttintetni
,,Mrir r6gen ki kellett volna
menntink ttrntetni"- hangzott el
azon a vajkai falugy'ril6sen,amelyet szeptember19-6ntartottak a
kozs6gh6zdntobb mint 30 6rdekA komp
l6d6lakos r6szv6tel6vel.
kortil kiatakult bizorytalan helyzet megvitatdsiravinia az 6rdekl6d6ket a vajkai onkorm6ryzat.
V6gi.iinem volt sztiks6gtiltakoz6
akci6ra, mert az illet6kesekh6-

nak ti.intetni. 56! Doborgazr6l
is 6rkezettvolna ercisit6sl,,A doborgaziakkalis tudass6kid6ben a
vajkaiak mert ha kell, jovtrnk mi
is tiltakozni'- sz6laltfel egy hdlgy
a szomsz6dfalub6l.
A g1'ril6s ut6ni h6tv6g6n v6lt
ismertt6, hogy nem kell tovfbb

napt6l kozlekedettvolna Vajka 6s
Keszolc6skodtt. Csaknem k6t
6vevolt erre Sol).rnosL6szl6miniszt6rium6hoz Iartozo c6gnek,
de nem tu&ak olyan kompot beszereznt,wnelyazigeretiik szerint
olcs6bb lett volna a mostanindl.
Minden kompbeszer#si pr6b:fl-

rom nappal a vajkai g1'til6sutrin
kcjzolt6k nem lesztij tizemeltetd,
ebbdl pedig az kdvetkezett,hogy
maradhata mostanikomp.
Sikemeh s6t ak{r gy6zclemnek is nevezhetd,hogy a jelenlegi
komp itt maraad6snem cser6lt6k
le. Mert az semvolt kizdrt, hogy a
r6gi, elarrrlt kompot hozzilkiszsza. A helyb6lieknagyon elszlntakvoltak, ezta gytil6sv6gkifejlete
is bizonftotta: olyan dont6s sziiletett, hogy ha a mostani biztons6gos 6s minden szempontb6l
megfelelohilrom 6sfel6veskompot el akarj6kvinni, 6s 6cslclbbat
hoznak helyette,akkor ezt a vajkaiak nem fogidk t6tlenill n6zni,
vonrtlhanem--a--kom{:kikot6hriz

Mtianyagflakonok
elszrillitdsa
akoA miiarqagflakonokat
vetlazi id6pontokbangyiijtik
beesszallitjrlkelkdzseglinkben
old6ber30" novernber27
esdecernber18.A zsdkokat
ezelana
sziveskedjenek
napokonrryel felnyolcig
kinkni ahrizakel6.Felhfvjuk
alakosokfigplnra arra hogy
milaq.agflakonokat
csaktiszta
a zsi,toktra
sziveskedjenek
tenni Nem rakhatoa zsikokba
anyagokcsomagohsa
veszelyes
semAz enrliGttid<ipontokban
azal{bbihullad6kotszllli$6kel
sz6dis
dsvanyvize$
dssz?reselt
mriesiiditdsPET-flakonok,
anyagzacsk6kt6sldk foli&
tusfrird6s,
mrianyagsamponos,
csomagoldsoh
textilobJit<is
r,alamintqy6b tisztamiianlagcsomagolisok

szprzSdes
6fielm6ben.Igy a kompozlsra k6nyszeriildfalvaklakosai
fell6legezhetnektovdbbra is biztonsdgosanrit tudnak kelni munk6ba orvoshoa iskol6ba,hivatali
iigyeketint6zniatuls6 partra.
Nekiink, a csatornajobb parg,ln
lak6knak megfelel6 ez a jelenlegi rillapot De k6rd6ses,hogy a
nagypolitikanem bolygatjameg
iljra a kedelyeket.men 4 6veis ez
tofidnt.
,,Hdrom ds fel eve szerenadre,
kaptunk egt megfelel6kompot,
sikerilltmegvedenilnk
amitjelenleg
att6Lhogltelvigydk"-mondta A116
Dondt, Vajka polg6rmestere.Nagyon sajnriljaugyanakkor,hogy a
szigetreszorult 3 falu kcizirl ism6t
csakketten vettek r6szt ahelyzet
orvosl6s6ban,Vajka 6s Nagybodalg mig a szomszddosDoborgaz
polgrirmesterektilon utakon jrlr.

agg6dni a komp miatt. Rem6lhetdleg a k6s6bbiekbensem. Ez
akkor deri.rltki, amikor a kompot
rillami cdg, a
mfikodtet6
"iriigyt
Yugazdilkodlsi Benrhrizo V6llalat felmondta egy m6sik allami
c6ggefa Szlovik Yugazdrilkod6si
V:tlalattal lSzYYl a kompon tort6n6 szillitas biztositesar6lkor6bban megkotott szcrz6d6st.Az ok
pedig az volt, hogy az SzW nem
tudott a szeptember24-6n lejirt
hat6rid6ig megfelel6\izr jaffiiivet beszerezni,amely mdr mds-

Majd hozzSlle: ,,Itt az ideje kikozisuk botninnyal,vagykudarc- mondani,szerintemegt cdltudatos
politikai zsarol1szajlik Bodakkal
calv6gz6dtitt.
Egyetlen lehets6gesmegoldris 6s Vajkwal szemben.Pdlda erre
kin6,lkozott:meghagyjr{ka lakosok a kompndl lev6 beleptet1rendszer
negyedik we mi)kiidtetdsektirilI kialakitot botkozmegeldgedes6re
biztons@osan6s meghib6sodas rdnyos dllapotok. Biztos vagyok
n6lkirl k<jzleked6kompol amit
egy magiinc6g a Ponton City Rt.
ijzemeltetegy 15 ewe sznloszer
z6d6sdapjin. S6t,fgy tudni, kifejezeltenarr6l 6rtesitett6ka kompot mrikodtet<imagilnc6gethogy
kcitelesektov6bb iizemeltetni a
kompot azeredetileg156we sz6l6

abban, hogt a tdrgtal6asztalndl
tdbbrej utndnh kdzmegeldgedare.
De am{ger6szakknlakarnak rdnk
kdnyszeriteniszdmunkraelfogadhatatlan dolgokat, addig kihaszruilunk minden lehet\sdgeta vajkai dsa bodakilakosok4rdekeinek
vddelrndben".

a vSlaszt6kr6sz6re
TSj6koztatds
A helyi onkormdryzatiszervekbe
tort6n6 v6laszt6sok2018.november l0-6n szombaton lesznek,
a szavaz6helyis{gek7 6r6tol 22
6rriig tartanak nyi&a. Vajkln a
kozsegh6zin lwd szavazohe\is6gben adhatjakle a polgdrokszavazataikat.

szem6lyi i9szem6lyazonoss6gdt
zolv6nyrlnakbemutatdsdval.

K6t szavaz6lapotkap a vilurt6.
A k6pviseld-ielolteklist6f6nmaxi.nio' S yeloltrelehet szavazri-ennF taCir Vajlcin a k6pvisel6-testtlet. A neviik el6tt l6v6 sorszimot
kell bekarilc{zni. A polgiinnester
volgrll6 szavaz6A vdlaiztasoka kozs6gtinrkben megvrilasztrisrlra
csak az 6lland6 lakhellte bejelen- lapon csakegyetlenjelolt sorszlma
tett. 18. 6let6vtiketbetoltott lako- karik{zhat6 be. A kitoltott k6t szasok jogosultak A vrilaszt6naka vaz6lapot leragasztottborit6kban
igazolrria kell kell az um6ba beledobni. A fel
vrilaszt6helyis6gben

nem haszndlt,vagy hib6sankitoltittt szavaziiapota v6laszt6koteles
egy erre kijelolt um6ba helyezni,
kovet
m6sktilonben szabrilys6rt6st
el6s33 eurosbirs6gotkellfizetnie.
. Az a szavaz6Mozgoumak6rhet<i
polgrir,akinek az eglszsS rillapota
nem teszilehet6v4hogy felkeresse
mozg6urn6t
a szavaz6helyis6get
k6rhet a helyi viilasztr6sibizottsrig16l,m6g a szatazis napj6n is
A 6ringa09ll397 833,vagy a
031/ 5ffi 181-estelefonszimon.
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Onkorm6nyzat
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a k6zs6ghiiza
Megsz6piilhet
k6rny6keis
Tobb fontos beruh6z6smeg- hozz|jirr:Jnia. Ez mintegy 15
val6sit6s6t lehet6v6 tev6 p6- ezer eur6s tdtel, fdlre is van
Ty|zatot is beadott az id6n a t6ve az idei kolts6gvet6sben.
vajkai dnkorm 6nyzat. K<jziiliik A Szlov6kInnov6ci6s 6s Energetikai Ugynciks6ggela kcizs6g
legnagyobbjelent6s6gria kiizstghirza teljes kiini felujitdsa, m6r aldirta a szerz6d6st.A felamelynek els6dleges c6lja az irjit6s v6rhat6an m5r a jovd 6v
energiakiilts6gekcsiikkent6se. elej6nmegkezdSdhet.
A sikeres pSlyizatnak koszcinhet6enaz Eur6pai Uni6
si Alapjib 61 274
R6gi6fejleszt6
580 eur6s egyszeritdmogat6st
nyert el a kozs6g, amelyhez 5
szizallkos onrdsszelkell maid

Tov6bbi nagyobb projektet
is beadott a kozs6gvezet6s6ge
egy amfite6trum l6trehoz6s6ra a kozs6gh6zaudvar6n 100
ezereuro ert6kben.Sikerespd- r6sszelhozz6j6rulni.Elk6sziil- udvar6nak 6s kiirny6k6nek a
ffizat esetdn itt nem kell on- tek a projekteka kiizs6gh6za parkositisira is.

A lakosok
szerintisgondokvannakazels6bbs6gi Uj mikrobusz
a lSthat6ron
rendszerrel
Egy rij mikrobusz beszerA szeptemberinyilv6nos falugytil6sentiibb helyb6li lakos is
sz6bahozta a kompra val6 els6bbs6gi felhajt6snril tapasztalt probl6mrikat.
Ezeket az dszrev6teleketis figyelembe vette a kozslgh|za
annak a lev6hek a megir6sakor,
amelyet a rendszert mrikridtet6
Yizgazdilkod6si Beruh6z6 V:illalatnak /VBV/ kiiLldott.A vajkai
aut6tulajdonosok hajland6ak
e c6g munkatrlrsrinak - mint a
- a rencsiprendszerkezel<ij6nek
delkez6s6rebocsdtani a sziiks6ges szem6lyesadataikat, annak
6rdek6ben,hogy megkaphassdk
az els6bbs6gis6vbaval6 besorol6st lehetciv6tevd rij csipet.
,,A kdzsdgrdszdr1lis megvan
a halland1sdg 6s az akarat a
tdrvdnyes megolddsra, p6lda
erre a mostani levelilnk is" jelentette ki 4116 Don6t polg6rmester. Eddig az okozta a
gondot, hogy a viziigyi 6llami
c6g a polg6rmestert sz6litotta
fel, hogy gyrijtse be ezeket az
adatokat a falubeliekt6l. Ha ez
megtortentvolna,a polgdrmester torv6nys6rt6st kovet el, hiszen az osszegyiijtott adatokat
leadtavolna. de a tovdbbiakban
nem 6 lett volna a kezeldjiik.
Bodakt6l is ezt ugyanezl akart6k, de a szomsz6doskozs6g
polg6rmestere sem j6rt el igy,
ugyanezen okb6l kifoly6lag.

A gyiil6senkritikus 6szrev6telek hangzottak el az els5bbs6gi
rendszermrikod6s6tillet6en.A
vajkai polgdrmesterezdrt 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 polg6rmester szerint azt 6llitja, hogy
mondta a vajkai polg6rmester. a besorol6 softirok kovetnek el
Az esetetegy6bk6nt vizsgSljaa hib6kat, 6s hozzijuk nem 6rf6iigy6szs69.
keztek lakoss6gipanaszok.

Doborgaz eset6ben viszont az
6llami cdg maga szedte oszsze ezeket az adatokat 6s ki is
osztoltdkm6r kordbbana csipeket a jogosult kocsitulajdonosoknak. ,,Nem 6rtem, mi6rt
nem jdrtak el ugyanigy Vajka
esetdbenis, mint Doborgazzal
tettdk. ahol a VBV munkatdrsa
helybengyiljtdtte az adatokat" -

rehdbentartds6ra
Kistraktora k6,zteriiletek

A kozelmultbankistrakort v6sri,rolttartoz6kokkalegyiitt Vajkakozs6gonkormrlnlzata, hogy biztositott legyena k<izterii{etekrendben
is.
tart6sa.Ugyarrczta clltszolgdlta egy motoros kaszabeszerz6se

zds6rekaphat Nagyszombat
megyet6l jelent6s p5nzngy:'
timogat6st Vajka kozs6g
mar a kozeljov<iben,mivel a
jelenlegi jrirmii egyre gyakrabban meghib6sodik Zrir6
szakaszukhoz6rtek az errcil
foly6 egyeztetlsek6s milr a
kozeli napokban elddlhet,
hogy milyen form6bansike-

riil beszerezniegy a jelenlegin6l jobb mikrobuszt, er5sitettemeg lapunknak Atl6
Donit polg6rmester.
A jelenlegi mikrobusz
2008. decemberdt6l ing6zik a kompon kereszttLl
Vajlc{r6l Somorj6ra annak
k<iszonhet6en,hogy Nagyszombat megy6t6l az emhtett 6vben dot6ci6t kapott 4
kozsdgajrirmri beszerz6s6re.
A munkanapokon a kompon 6t k<izleked6kisbusz
biztosit6sarendkivii{ fontos,
mert a Somorjiban dolgozo
vajkaiaknak az egyetlen 6tkel6si lehet6s6getjelenti, de
azoknak is, akiknek a b6si
felvizcsatorna bal partjrin
akadint6znival6ia.

F6rum, kr6nika
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Tizenotodszcir em|6keztiink megVajka n6vad6i516|
vii.n-szoborniil,Thm6s atya megi{ldottaa szobrot6sazrij ker'ryeret,
melyeta ministriinsok sz6tosztottak a hivek kozcitt.Unnepi besz6det Ber6nyi f6zsef,Nagyszombat
megyealelnokemondott, majd a
szobom6l elhelyezt6ka kegyelet
koszoruit.

kir{lyunkat
atyaszentbesz6ddben
iillitotta p6ldak6nt el6nh akinek
koszonhetjiik,hogy 10006v utdn
itt vagpnk, mi, kereszt6nykatolikusok 6s magyarok Im6dkoznunkkell iffs6gunkdrt, a boldog
magyar jov6 zitrog56rt,s nem
A Szent Mihdly templomban szabadvesznihaglnunk a tempMolnrir Tirmris pozsonyi pl6b6- lomot 6saziskol6t.N6methlmre
nos mutatta be az ii'nnepi szent- 6nekmiiv6szSzentIstv6nt dics6mis6t, akit N6meth Mity6s pl6- it6 6nekeket6nekelt.A templom
l6v6 SzentIstbrinoskciszontott.Moln6r Tamds szomsz6dsdsSban

Augusztus 11-6nVajk6n Szent
Istv:in kir:ilyunkra, kiizs6giink
n6vad6j6ra eml6keztiink Vajka
onkormriryzata a Vajk Polg6ri
Tllrsul6ssal kozosen tizenotodszrirrendeztemeg a SzentIstviinnapi tinneps6get.

A koneghdza melletti szinpadon A116 Don6t polgrirmester
koszontotte a k<izons6get.Okleveleketadott 6t, SziicsAgrresnek
az anyakdryvi hivatalbanvlgzett
sok6vesmunk6j664 Nagy Ev6nak, az 6voda igazgat6n6j6nek
ryugdijba vonul6sa alkalm6b6l.
A CsavarSzinhiz ezulin bemutalta Az ordogbe cimti darabot,
majd n6ptanc6sn6ta6neld6skovetkezett. Kozben az irnnePs6g
r6sztvevdifinomsdgokat k6stolgathattak K6s6 estekezd6dott a
Kormonln nagy sikerf koncertje. Az eml6kezetesSzentIstv6'nnap trbijdt6kkal fejez6ddttbe.

Kr6nika
Ujsziil\ttek
Adam Aschenbrenner/
rullusz l./
Elhalhlozdsok
Horv6thMargit/81/ - julius 8.
SzalavNdndorl82l - iil:lus23.

K6sztineta szolg6lat6rt,Nandib6csi

A haldlhir mindig lesulto,ki.tlnndsenaz, fuzolyan embertavozik
kijzilIi,rnh mint Smlay Ndndot
aki 82 eveskaraban adta vissza
lelkh a teremt6jmekNejeveLEdit
asszonnyalrendszeraen megieA
lenteka faltsi rendezvdnyeken.
sok-sokevendt az 6
szentmisdken
tol ,,letettea lantotl Harmincegy k6nt Vajka minden gyermekdvel hangja csendillt az orgonamelfel
6ven 6t veznlteigazgat6n6kenta foglalkozott.Az utcin manapsdg lbl.Hosszi evtizedeken
6t avalkni
egykori 6vod6sai. egthhzi a kijzeletkimtisztpletben
vajkai 6vod6t.Mint mondta,vol- is r6kciszcinnek
tak 6vek, amikor 30-n61is tobb Nagy Eva helyet szeptembertcil 6llo szemdlyisege
voh,aki valhisos
gyerekjdrt ide, s6t,m6gj6p6r 6ve azij igazgat6n6,V6gh frilia vetszellembenneveltegltermekeitis.
is 20 korii{i volt az 6vod6sokl6t- te 6t, aki kor6bban 6v6n6k6nt . Bi)lcs, el6relht6 h[v6 emberMnt
szj,ma.Sajnos,jelenleg8 hsgye- mrir dolgozott itt. Mint mondta,
arr6l is,hogyneilregondaskodott
ori.iLlannak,hogy vissza6s
nagyon
a
felszerelts6get
SzentMihdly
rekldtogatja
de
meg
a
vajkni
sedlen
Nem egyszeni bricsuzni, ha
jott Vajkdraaz
az
6s
szivesen
Tbmplomban
lehet
hivtrik
Katolikus
cissze
sem
R6mai
koriiLlm6nyeket
a
az apr6srfok kozjtt eltoltott 31
Arhirt
tan{kildnosFidt,
pedig
szel<1e.
Most
orgonkta
6v.od6ba.
Nagy
6v ut6n vonul meg6rdemelten hasonlitani a kordbbival.
Az
totta meg erre a mastersdgre.
Evabevallotta hogy nagyonhi6- k6ppen nagyon j6 6r#s tolti el
ryugdijba egy 6v6n6.Nagy Eva,
iirt
ldesEla halhhiryalkeletl<ezelt
a vajkai magyar oktatrisi nyelvii nyoznakneki a kicsik Nem cso- azertis,mert egys#pen felujitott
azota6 tdlti bea templamkorusa6voda igazgat6n6jeszeptember- da, hiszen 3 6r'tizeden6t 6v6n6- 6voddbandolgozhat.
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