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A Nagyfifikgulydsavolt a nyerd

Napokon dt timltjtt az es6, de a vajkai
gulydsf6z6 versenynek megkegyelmeztek
az 6giek.Mdjus 18-rafeloszlottaka felh1k
6s napsiltdses,kellemesidSbenf1zdcskdzhettek a gulydsfbz6 versenyre benevezett
csapatok.Itjttek is szdpszdmban:h6t kAt6nyes - p6l6s vajkai csapatsilrgbtt- forgott
a katlanok ktirill. A hozzdval6khamarosan mdr ott rotyogtaka tilzijn. A fiatalok

is tudnak {zletesgulydst f6zni - a verseny
vdgeredmdnye
ezt bizony{totta.Az idSsebbek pedig azzal vigasztal6dhattak, hogy
van utdnp6tlds Vajkdn. A zsi.rri a Szalay
Richdrd vezetteNagyfiilk csapatdnakguIydsatdrtdkeltea legjobbnak.6k vehettdk
dt boldogan 6s meglep\dve a seileget, az
oklevelet6s a szdmitdstechnikai,,kiltyilket". A szombati gasztron6miaiforgatag

kivdl6 alkalom volt arra, hogltahdtkdzben
elfuglalt falub eliek 6sszej6j j enek, elbeszdlgessenek,kijzben j6t egyenek6s koccintsanak is az ismerdsiikkel.Mint mondtdk
tijbben, remdlik, lesz mdg iddn mdskor is
hasonl6 1sszejdvetelaz egyre ndpszeriibb
grillkertben.
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A Vajkai Kiizs6gi Hivatal fogad66rii:
H6rf6:8:00-16:00

Tavaszi nagytakanit6s

Az alSbbi eredm6nyt hozt|k
Vajk6n az Eur6pa-parlamentbe
m6jus 25-6n megtartott vSlaszt6sok. A szavaz|sra jogosultak
34,75 szfizal6ka j6rult az urnikhoz, ami j6val magasabb az orszigos 6tlagn6l.

Szerda:8:00-16:30
P6ntek 8:00-15:30
El6rhet6s6gek:
T e l . : 0 3 1 / 5 5 4188 1
Fax:0311551L2 42
E-mail:
obecvojka@gmail.com

A polgirmester
fogad66rii:
H6tfo:9.00-16.00
Szerda:9.00-16.00
El6rhet6s6gek:
03u554S181,0903/194
548
alapj6na
El6zetesegyeztet6s
h6t b6rmelyikmunkanapjrin.

2019-rerilzsaszin
matricik
A Kozs6gi Hivatal felhivja a lakosok figyelm6t arra,
hogy a helyi rendelet 6rtelm6ben 2019-ban jriliust6l
csak a r6zsaszin matric6val
ell6tott szemetis kuMkb6l
szillitjrik el a szemetet. Az
rij matricrlkat legk6s6bbjr.inius v6g6ig16kell ragasztani
a kukiikxa.
A 2019-re 6rv6nyesmatri-

A116Don6t polg6rmester javaslat6ra 6prilis 13-6n Vajka
kozs6g kataszter6ben tavaszi
nagltakaritdsrakeriilt sor.Onk6ntes alapon sok falubeli vett
rlszt a k<izteriileteken illeg6lisan lerakott szem6tkupacok
elt6volit6sdban. A szriks6ges

zs6kokat 6s m6s eszkozoketa
kozs6g<inkorm6nyzatabiztositotta. A feket6neldob6lt szem6t
begyfjtds6benr6sztvevdcsapat
azt 6llapithatta meg, hogy tovdbbra is sokan felel<itleniilj6rnak el t6ren, ami elit6lend6,hiszenelcsrifitjdka falu l6tk6pdt.

HuI lad6k-gyfiit6udvan:
nyitva tantds 6s dijszabds
az egykori istrill6telepterii,let6nl6vci
A temet6 szomsz6ds6g6ban
ideigleneshullad6k-gnijtrludvar megv6ltozottnyitva tart6ssaliizemel: szerdiin 15.00- 16.00kiiziitt, szombaton09.00- If .00 kdziitt tart nyitva.
A gpijt6udvaron elhelyez6srekeriil6 hulladdk ut6n fizetett dijak
azideilwe a kovetkez6k6ppenm6dosultak Alland6 vajkai lakhe$i szem6lyekeset6ben:k6tkerekii k6r6val 6 eur6, talicska 3 eur6.
Ailand6 vajkai lakhellyel nem rendelkez6 szem6lyek eset6ben,
akiknek ingatlanjuk van a kozs6gben,a dijak a kovetkez6k k6tkerekti lc5r6val8 eur6,talicska5 216.

PET-flakonok begyriit6se
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A legtobb szaYazatota Magyar
Kiiziiss6g Prirtja kapta: 41-en
voksoltak a jel<iltjeikre 129,5o/ol,
majd a Most-Hid kovetkezik 25
szavazattal117,99o/ol, a PS-Spolru::22 - L5,83 o/o,negyedik az
SAS21 - l5,1lo/o,6todika KDH:
6 - 4,34o/o,hatodik a Sme rodina - Koll6r 4 - 2,88 %, hetedik
a LSNS: 3 - 2,16 %, nyolcadik a
Smer - SD: 2 - 1,44o/o.Preferenciaszavazatok:Cs6ky P6l 31, Ber6nyi f6zsef 24, Nagy l6zsef 20,
Lucia Duri5-Nicholsonov6 10,
Csicsay G6bor 10, Eugen furzyca 10, Milan Simeika 8.

Allamf6vdlasztis
ktizs6giinkben
Mrircius 16-rin6smrlrcius30-rinkeriilt sor Szlovrlhribanaz elncilardlasztris els6 6s mrisodik fordul6j6ra-Vajkin azalibbi eredm6nyeksai{ettek

Az els6 fordul6ban a vflasztdsra
-a 6Ita vilurt$og|jogosultak51,7o/o
val.A leadottszavazatoktgyoszlottak
meg:Zlzarneaputov6: 14Oszavazat
b6vebben A dijak emel6s6ta tcirv6qm6dosit6s tette sziiLks6gess6,
66.6o/o,Bug6r B61a29 - 13,8o/o,
a tdm6vala k<ivetkez6rijs6gbanfoglalkozunk
StefanHarabin: 17 - 8,09 7o,Maro5
cit az 6vesszemdtillet6kbeSevdovii 8 - 3,8%, Milan Krajnialc5
- 2,38o/o,MairlnKotleba.5 - 2,38o/o,
fizet6seutrin kapja meg az a
a
koziiLleti
lakos, aki szerepel
A Vajkai Kozs6gi Hivatal arra kocsik, ami akadrilyozzaa jirda EdnardChmelir: 4 - I,9o/o,FrantiSek
hulladdk elszililt6s66rt fiz,e- k6ri a lakosokat,hogy takarits6k rendeltet6ssze
rii hasznilat|t. Ez Miklo5ko:2- 0,95%.
t6k n6vsor6ban. 6s 6lland6
lehet, r6ad6sul A mrisodikfordul6bankdzsegi.iLnkel a h6zuk, vary a telkrik el6l a balesetvesz6lyes
vagy dtmeneti lakhelyre van
szemetet 6s a lerakaatokat. A bosszris6gotokoz a gyalogosok- ben a jogosultak52 o/o-avoksolt es
bejelentkezvea kozs6gben.
jrlrd6k emiatt sok helyen nem nak is. Bizunk abban, hogy a mrlr csaka tovribbjut6ket lelolt verjrirhat6ak 6s a kirakott holmik
ad6fizet6
lakos
nalakosok megszivelik ezt a felhi- sengetl YqkAn 7ilrana eaputwa
Ha az
kornyezetet.
Gyakcsirfftj6k
a
Koztis c6lunk, hogy szebb nyefi. 192 uavazaltil, igy a voksok
mennyis6gri
hullad6v6st.
gyobb
j|rddn
g6pran
parkolnak
a
a
legyen a kornyezettink.
kot ,,termelilsaj6tkiilts6g6re
mry igy 6 Ieszaz
szerezte
83,M o/o-6t
ktiteles egy6ni szemdtsailelnok Maro5Seviovid
rij koztrirsasdgi
likist rendelni. B6vebb ina mdsodikhelyreunnlt3T szavazalform6ci6lc 031/5548 181,
tal,vagyisavoksok 16,14o/o-finl
Ertesitltlk a lakoss6got,hogy a cigkirakni ah6zakel6.
obewojka@gmail.com.
miianyagflakonokata kci-vetkez6 K6rjiik a lakosokat,hogy csak
id6pontokban glujtik be 6s szil- tiszta mrianyagflakonokat tegye- foli6k, miianyag samponos,tusElad6mikrobusz
litjrik el kozs6giinkbciljrinius 25., nek a zsilkokba. Az emlitett id6- ftird6s, textiloblit6s flakonoh
Elad6 Ford Tiansit, L7-szejtilius 30.,augusztus27., szeptem- pontokban az aldbbi hullad6kot valamint egy6b tiszta miianyagm6lyes mikrobusz. Erdekber 24., ok6ber 29. 6snovember szillitjrik eL osszepr6selt6w6ny
csomagol6sok Nem rakhat6 a
l6dni lehet a vajkai kcizs6gi
26. A zsikokat sziveskedjenek vizes, sz6diis 6s iidit6s PET-fla- zsdkokbaveszelyesanyagokcsohivatalban. tel.: 031,15548
ezekena napokon reggelfel nyol- konok, mrianyagzacsk6htrlskik, magolisa.
1 8 1 . 0 9 1319 78 3 3 .

Tantsunk nendet a pontdnk k6niil
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EP-vdlaszt6sok:
eFedm6nyek Vajkin
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Az ti csipes Fendszensem iobb 6s kiiitszhato Kishinek
A kompra val6 els6bbs6gifelhajtfst biztosit6 csipk6rty6kat
a kiizelmriltban Vajk6n is kiosztottrik az aftajogosult helyb6li g6pj6rmri-tulajdonosoknak
6s a rendszer az6ta igy-ahogy
mrikodik.
hogy a tavalyiszepEml6kezetes,
tdbb hellt6li
temberi falugy'ril6sen
a na6s
ramutatott
felszolalt
lakosa
gondokaEzeket
ponta ism6t16d6
is figyelembevette
az lszrevltelel<el
a vajkai kozs€ghiuaannak a lev6lnek a meginlsakor,amelyeta rendszert miikcidtetd Vizgazdilkod:isi
Beruh6zoV6llalatnak/VBVi kiildotr Hangsulyoztakebben,hogy a
vajkai aut6tulajdonosokhajland6k
e c6gmunkatdrs6nak- mint a csiprendszerkezel6j6nek- a rendelkezes6rebocs6tania szii{aegesszemelyesadataikat,annak6rdekdben,
az elsclbbs6gi
hogy megkaphass6k
s6vbava16besorol6stlehetciv6tevci
ujcsiper

2019-es rendezv6nyek
id<ipontjrir6l dcintcitta kozsdgi onkorm|nyzat. Eszerint a Szent Istvin-naPot
augusztus10-6n,a ryugdijas napot okt6ber kozep6n
tartj6k meg.

!"ru..

kat, ahogyazt mrir r6gebbenmegtett6k Doborgazzal 6s Keszrilc6ssel is. Eddig az okozta a gondot,
hogy a viziigyi tillami cdg a vajkai
polg6rmestert sz6litotta fel, hogy
gytijtsebe ezeketaz adatol<atafalubeliek6l. Ha ez megtort6nt volna, a polgdrmestertdrv6nys6rt6st
kovet el, tisz.en az dsszegyijtott
szem6lyesadatokatleadtavolna a
c6gneh de a tov6bbiakbannem 6
lett volna a kezeltijiik

kifoly6lag.A"Wet
is vizsgiilta.

a f6iigydszsdg

Pr{rhete a helyb6li sof6rok is az
rij csipes rendszert hasznriljr{k
4116Don6t rigyv6li, hogy el5zetes
aggodalmaikkezdenek beigazol6dni Ugy fogalmazott"hogy eza
rendszersem jobb, mnt az el6z5.
Sokan tapasztaljak,hogy a rendszertki lehet j6tszani6s a csipeket
kolcsonozgetik Gyakan nem is
miik<jdik a rendszer,h6w6geken
Politikai zsarol6snaktartotta ezt sok a kies6s. A k<izsegh6zrirais
a diszkriminativ magatartiista c6g rengetegpanasz6rkezik ezeketa
A megolddsvdgSil.azlett, amit a reszercl a vajkai polgiirmester a polgrirmesterszerint tov6bbitj6k a
vajkai onkorminyzrt rdgota szor- vSlasztdsokelcitti id6szakban.Bo- rendszert mtikodtet6 YvgazAilgalmazotLVajka 6s Bodak eset6- dakt6l is eztugyaneztakarklk,de a kod6si Beruhizo Vrillalatnals ott
ben is VBV munkatrlrsahelyben szomsz6doskozs6gpolg6,rrnestere azonban felv6llr6l veszik a reklaosszegytijtottea szem6lyesadato- sem j;irt el igy, ugyanezenokb6l m6ci6kat.

Nrigy 6vne kaptak
bizalmat
a vAlaszt6kt6l

>
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A tavaly novemberi helyhat6sigi v6lasztr{sokeredm6nyek6ppen az elkiivetkez6 n6gy
6vben az rij iisszet6teliiiinkorirdnltja kiizs6giinminpt
ket. A vilasztrisokon ajogosultak 7&6 sznual6lrajirultaz
urniihoz.

.
144voksotszerz.elt146,3o/ol

- fiiggetlen, YargaLiszl6 - 129
- fiiggetlen.

Apolgiirmesterism6tafrigget- A k6pvisei6-tesfrilettagiai letlenkdntindul6 A116Don6t lett, telc Pajli Krisztina I9l szavazat A polgrlrmester6sa k6pvisel6k
eza szava- - fiiggetlen, Farkas Timea - 153 2018.december6-intett6k le az
L67szavazatotkaPott,
a m6sik - MKB Horv6th L6szl6 - I47 - eskut.t<6ptink az alakul6 itnnepi
ratok53o/o-6tielentelte,
fiiggetlenjelolt, Oross G6bor fiiggetlen, Varga Ang6la - 129 iil6senk6sziiLlt.

Beadott p6lyflzatok
A kozs6gi k6pvisel5-testiilet
febru6ri iil6s6n t6mogatta a
polgdrmesternekazt a javaslat6t, hogy az onkorminyzat
a megjelent pSIy|zati ltirSsokra nviritson be dotdci6s

k6rv6ayeket. Dcint6s sziiletett arr6l, hogy Vajka kozs6g
dotdci6t igdnyel a ptnzigyminiszt6riumt6l a kiizs6gi
tovibbi
hangosbemond6
korszertisit6s6re, tov6bb6 a

biinoz6s megel5z6s6tfeliigye16 kormdnytan6cshoz kamerarendszer ki6pit6s6re a kozs6gben,a korm6nyhivatalhoz
gyermekj6tsz6t6r b6vit6s6re,
a Kornyezetv6delmi AlaPhoz
p edig hilzi komposzt6l6k beszerzlsec6lj6b6l.

Dot6ci6s k6relmet nyijtott be a kozs6g a Szlov6k
Kcirnyezetv6delmi Ugynoks6ghez egy meghirdetett pitly|zati felhiv6s
keret6ben. Fdk kiiiltet6s6hez ig6nyeltek t6mogat6st,
amelyre a sziiks6gesszerz6d6sek l6trejdtte ut6n a
volt kan6lis melletti teriileten keriilne sor.
L6gi felv6telek elk6szit6s6t rendelte meg Vajk6r6l
az onkorm6nyzat Farkas
Timea MKP-k6pvisel6 javaslat6ra,amelyekfelkertilnek majd a kcizs6gweb-oldal6ra.
figyelFelsz6litisban
meztette 4116 Don6t polgdrmestera b6rl6t a futballp6lya melletti sportoltoz6
kornyek6n tapasztalhat6
rendetlens6ggel kapcsoIatban. Az erre vonatkoz6
egyhangtilag
hat6rozatot
megszavazt6k a k6pvis el5k,
hozzifizve, hogy a kozs6gi
vagyon megrongdldsdrais
sor keriilt, az eredeti 6llapotot a b6rl6 koteles helyre6llitani, vonatkozik ez a
kinti WC-re is.
l6ginfus cdljira heti 1
szerd6nalkalommal,
k6nt 18.30 6s 19.30 koz<itt
3 eur66rt haszn6lhatja a
k1rv1nyez6 a kozs1gh6za
kozoss6gi term6t. A terem
rendben tart6s6t az ig1nyl6
biztositj a a kdpvisel6-testiilet dcint6se6rtelm6ben.
Kutat frirat a grillkertn6l
a toltds mellett az <inrorminyzat, tovdbb6 a piknikez6shezk6t asztalt6s4 padot is v6s6rolt,err6l szintdn
egyontetiien d<intcittek a
k6pviselSk.

tF6num, kn6nika
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,rHa k6z6sen l6piink fel a komp6nt, 6nv6nyesiil az akanatunk"
Egy ideje lecsillapodtak a ked6lyeka komp kcirul, rim j6l emIdksziink m6g arra, hogy tavalya
vajkaiaiknakk6tszeris a sarkukra kellett 6llniuk a26fi, nehogy a
mostani bevdlt komp helyett egy
pocs6kabbathozzanak Ez nem
vakl5rma volt. hanem val6s veszelyHa akkor csendbenmarad a
falu n6pe akkor ma val6szinrileg
egy 60 6ves komppal kozlekedhetr6nk, amit a hollandok mrir
kiselejteztekErdemesvolt akkor
kinyitni a szinkat.
An6lkiil tcirt6nt akkor az ui

komptender kiir{sa hogy az ilIet6kesekmegk6rdezt6kvolna a
kompot haszndl6embereket,vane gondjuk a mostani komppal 6s
mris felelne-emeg nekik Mivel a
vajkai emberektrintetni is k6szek
voltaka bevriltmostanikomp6rt,a
viziigyescegtavaly6sszelmegh6tnilt. Alighanem akozelg6helyha
t6s6giv6laszkisokelcittnem akarta
magriraharagitania helyb6lieketa
Most-Hid prlrt dltal uralt komyezetv6dehniminiszt6rium.
A b6si er6mri okozIa27 eveselzinlsig 6ta el6unr 2019elej6nhall-

Kiizkedvelt lett, pedig egy
fill6nj6be se keniilt a falunak
Az als6 falw6gen
nyolch6napjai{ll avajkaiak rendelkezes6re
a
gillkert, a fedettpihen6hellyel egyiitt. Van,
aki flikorforditlsban
altanokk6nt emlegeti,
a szittir filag6rirlnak,
kerti pavilonnak nevezi Minden koroszt6ly megkedvelte:
kicsik 6snagyokegyariintszeretnekitt dsszejomi,iildog6lni beszelgetri,jits?arn Yagy f&bcskzni, mint a napokban.Egyre
komfortosabbanlehetitt az id6t
eltolteni rijabban miir kfiat is
felszereltetett
az onkormrlnfzat
|6 alweg6, nyugalmasakrirnyezet,karyujtisnyira a termeszet
- kiv616hely a kikapcsol6dasra.
Aki kiotlotte. annak csak
gratul6lni lehet, mert telital6lat
volt. Rdaddsul a falunak egy
fill6rj6besekeriilt a meg6pit6se.
Pedigtavaly a viilaszt6sokel5tt
akadt, aki azzalriogatott, hogy

Kn6nika
Ujszi.il<ittek
Surmovf Kiara,
2019.m6rcius31.
Elhal6loz6sok
A116Margit /81 /

w
#t

#

a falu egy rakls p6nzt fizetett
ki 6rte. Ideje tiszta vizet cinteni
a poh6rba: teljes m6rt6kben
szponzori trlmogatrissal l6tesiilt a grillkert, egy centtel sem
terhelte meg a kozs6gkolts6gvet6s6t.A falu vezet6serem6li,
hogy fokozatosan ideszoknak
az emberek6sk<izkedvelttal6lkoz6helly6vfik M6g azoknak
is, akik kor6bban igyekeztek
megt6Veszteniaz embereket.
l-ehet, ez m6r a mult? Mert a
konibbi laitikus hangok megfogalmazoi nemr6g m6r j6
hangulatbanffzlcsk6ztek itt 6s
5lveztdkazt,arnit nemr6g m6g
a lazp5nz elpocs6kol6s:inak
tartottak.
Ujhelyi Arpid,la7 I
Ivancsai lol6n 177|
Cs6mi Rozillia l92l
Ivancsai Imre l79l
Giincz lstvin 162l
H6zass6gk<itds
V6gh Szilird 6sBruckMichaela

gattrikmeg a falubeliekszavdtAzt,
hogy a kdzseglakosainem helyeslik a fizet6skompozdsbevezetes6t
azoknak,akik nem a falubanlaknals pedigvoltak ilyen szind6kok
A kompnak nem lett nydri 6s teli
menetrendje,korribban indul es
kes6bbtesziaz utols6fordul6t siinibben isjrir d6liddbenis.A janurlr
9-6nmegtartottfalugl'til6senmegfogalmazottrgenyeketr{116Don6t
polg6rmesterlev6lben tudatta a
kompotmtikcidtetdillami ceggela
Yu-tgytBenil'iuitV6llalatta,,Most a komp ilgt jdr, ahogt

kdrtiik. De ennekaz ellra1hezaz
kellett, hogt \szefogjunh egfitt
lipj ilnkfel. Csak {gt vagyunk Mpesek4rvdnya{teniaz akaratunknt"
- v6li ,4116
Don6t. A polgdirrnester
abbanbizilc hogy a lecsillapodott
helyzetet.nemkavarjrik fel rijra a
politikusok valakik iialeti 6rdekei miatt. A komp koriiLlnagy a
csond. viszont a b6si felvizcsatorna alatti alagutban tervezett
kozleked6siigy6ben mrir javdban
njlk az engedelyeztet6sieljrir6s,
errcillapunk kcivetkez6 szitrnibut
irunkb<ivebben.

Eltfinik v6gne a falu szdgyene?
A falu es a polg{rmester szegyene - ez volt av6lem6nyea tavalyi decemberi onkormrlnyzati
iil6senfelszolal6S#kely Ilonrinak
a futballp6lyamelletti tolt6sfeljar6
reg6tauralkod6
szomszeds6g6ban
rildatlanrillapotok6l A jelenldvdk
tobbs6gehelyeseltea megfogalmazott kritikus 6szrev6telekelMint
mondta" ezt nern lehet trirni tov6bb,hogl egyretobb hullad6klal
6styrilpiszokkal taldlkoziat az aki
wra j6r, hiszen Sllatokattartanak
szabadon.A116Don{t polgrirmester v6lasziban elmondta hogy a
falu eddigil6p6sei6sa felszolitisok
semjrirtak eredm6nnyel.Tovfbbra
is mind nagyobb a rendetlenseg
hrlajezena Yajl<arKcizbirtokoss6g
don6banI6v6teriileten.
logonn ellgedetleneka lnl<osok
rontja a falukEet a
a rendetlersdg
mnek v6getkellvetni,v6ltea p olg&mester.A g1'rfl6senVarga I;iszl6
fiiggetlen k6pvisel6 felajr{nlotta
hogy megpr6brllkozvetitenia kozbirtokossdggal,ahol <i maga is a
vezetds6gitag. Felajrinlotta hogy
az lintett csal6dokatis megkeresi, akikjogviszony 6st6rit6sn6lkiil
hasznrilj6ka terii'letet. Ez a teriilet
a VajkaiKozbirtokossrigtulajdonrit
k6pezi es avezr/tSslgkezel6s6ben
van, de egyrlltal6nnincs rendben
tartva. Evek6ta nincs hasznositva
a kozbirtokossrigitagsrigjavrira,fel-

szemelyes
okokmiatt.
t6telezhet6en
YNga Liszl6 a februriri onkormin:pan irl6sen beszirnolt arrol, hogy mit sikeniLltel6rnie. A
jegpz6koryv szerint abban l6tja a
megolddst,hogy a szembenlak6k
b6rleti szerz6d6stkiitnek a kiizbirtokosriggal. Lapunk fi gyelemmel kis6ri majd, hogy ennekl6trej otte utan j anrl -e a helyzet.
A tort6net akkor leszkerek,ha
hozz6tessziik,hogy amikor a kcizs6g megpr6b6lta hasznositani
a teriiletet oly m6don, hogy az
minden lakos jav6ra v6lt volna,
ezt akad|lyozt6kazok a lakosok,
akik haszn6lj6k a sz6ban forg6
teriiletet. Inform6ci6ink szerint
a kcizs6ga teriiletnek mintegy
40 szizallkban a tulajdonosa a
r6sztulajdonok ar6nya alapj6n.
Jelenleghasznot senkinek sem
hoz, a kozhaszonr6lnem is sz6lva. Egy elhanyagolt6s gazosteriilet, 6s nem csoda,hogy a falu
rendszeret6lakosai felh6borodnak az itt uralkod6 6llapotokon.
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