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17.SzentIstvdn-nap:
egydveskihagyds utdn
Kiiziisen emlekezheftiink rijra
augusztus 1,1-6nfalunk n6vad6jrira
SzentIstvrin kinilyunkraKozs6giink legjeiesebb iinnep6n,
az immar tizenhetedszermegtartott
Szent Istvdn-napon,a Covid-jriwrlny
miatti egy6ves kenyszeni kihugy,it
utrtn iidvozolte rijra Vajkln A16 Ooruit polgrirmestera helyb6teket 6s a
visszalitogat6elszftmazottakat,a vend6gekkozott els6sorbana Dunasziget
testvdrtelepulesr6l
drkezetteket.

nepsdgr6sztvev6iezutiin eldnekelteka
Himnuszl felenvolt a szoboralkotoja
Lipcsey Gyiirgy Munklcsy-dijas szobrilsz is. A 2005-benfelavatottalkotiisa
egy kinilyi tr6nus, amelyen Szent Istvrlnt 6brazol6dombomii van.
Az esem6nyeksorozataez:/tin akozsdghrizaudvarelnfel6llitott nagy sdLtorruil l6v6 szinpadonfobtat6dott.

Unnepi koszontcijdbenA116Don6t
hangsulyozta:,Orilliih hoglt ismdt kbrilnkben kijszijnthetema Dunaszigetr1l
A, ii"nept istentiszteletetMikus
ukezettvmdegeinket.
J6htr hogyistnet
Csabasomorjaik6pliin tartottaa Szent egiltt ilnnEelheti;nk Uajkin. Orltlijls
Mihrfly templomban, ezukin a Szent hogt sokfalunkb1l ekzinmazntt i.smdt
Iswrin Ernl6lgarkban megdldotta az elji;tt, hog,t egiltt iinnepeljilnk Ennyi
iij kenyeret.Az iinnepsdgSzentktvdn
ev utdn is a szivitkhankizza 6ketszi.iszobnlnril folytat6dott, amelge rilla- ffilujukba. Tt)bbsegilket
a b6sier1mti
malapit6 kfudlyunknak a kereszts€g epitaekar elrendelt epitkezai tilalom
felvdteleel6ttviseltneve,Vajkvan kcibe kAsztette
arra. hogltmdsttt pr6bdljanak
vdsve.Szivhezszol6iinnepi k<iszontSt boldogulni!
Gyiirgy Andrds, a Somorjai ReforMajd ht6rt arra, hogyan is sikerii{t
m6tus Eg1'h6zkozs6glelkipilsztora 2005-ben a Vajk Polgriri lllrsulisnak
mondott, majd M6ry Rebeka ndpi szobrot dllitania Vajkdn Szent Istvrin
€nekesmegzen6sitettverseketdnekelt kinilynak
,,SoknntaLimnern is emliA megernldkezes
koszorfzissal zarult: I<eznelc
mir aruL hogy a pozsonyikara szobor t*apzatira elhelyendka vaj- mtinyhivatalrmk litezett egt Magyar
kai onkormrinpat, a dunaszigetiek,a EmlikJrcIyek
prograrnja a a VajkPolgiri
Vajk PolgrlriTlrsulas6sa Viiroskereszt Wsulas innm kett eskapott is tamogahelvi szervezet6nek
koszrrui6t Az iin(folytatasa 4. oldnlon)

Dunasziget- Vajka:Szomsz6dol6s
a Csall6kdzb6lesDuVajkak<izseg
naszigeta Szigetkizb6la nyrlron egy
hatrlrmenti hrterreg-projekt keret6ben koz<isrendezv6nyekkel
bdvitette
a ketoldaluegyiittrnrikddest.
Az wszizadosegyiittelesazemberi
kapcsolatokbantovdbb61,a folyo ket
partjrin talilhat6 ktixegekel szoros
rokoni, baniti kapcsolatokfrizik oszsze.A Vajkln j6rt dunaszigetifiataIoknakfelideztdhhogy amtlt uitzad
elej6n szigetk<iziekl'djeik a rajkai
postrit anyakriryvi hivatalt, templo
mot €steme(it haszn6ltak,ide i6rtak
6t ladikkal

tek produkci6ja.A julius 31-6n Dunaszigetrel6togat6lajkaiaknak a legnagyobbdlrneryt a mi t6jainkon alig
ismerrsirklnyhajozis jelentettaamit
a vajkai csapatis kipr6brflt A116Doruit polgdrmestenelegyi.itrA projekt
hozad5kaazatigas
amelyeta vajkaionkormin4"at vis6rolt maganaka p ily6uanpinzb1L

A dunaszigetifiatalokkipr6briltrika
vajkai kompot, j6rtak Dunaarinn6l,
megndzt& avadvizi pilyrit. A kisprolek 6 rendezv6nyeia ket kcizseg
ftlunapjai voltak, Vajkin a 17. gent
ktviin-nap, amelyenCaehBenj6min
Csaba polgrlrmesteregy hildritts6g
mazsorettek
a
6l6nvett rdszt.A rendezvdny6rdekes A duruszigeti
fellepese
szinfoltjavolt a dunaszigetimazsoret- Srcntktudnnapat^.

Most is lesz adventi koszoru
A jrlrvrinymiatt tavalyaz adventmasvol! mirrt a konlbbi evekben,de a hagyomilnyos adventikoszoru elkesztiLlt
Iddn sem leszez miiskent,az onlarminyzat
I<r-rlturilis
bizottsiryaszewezt
az el6l<eszi.iLleteket
telkes helyi onkentesehadakozok
jelentlaza6tvdrjakakovetkez6e-mailcimen:kristina-pajlior'a@gmailcom.
Az elsri
adventimsrirnapnovember2&ra er'th ezat d(hijnap kfoziten6kel akoszonit

Jfrfsunk a piros z6nhban

Vajknn augusztuselejdnmdr iitijdik akalommal rendeztlk meg az IN SITIJ
miivaztelepet.Itt volt l6that6FerdicsBelaplasztikija is.(B1vebbena 4. oldalan.)

\

A Csall6krizbenis tovdbb ronrlott a jirvdnyhelyzet.A Dunaszerdahelf
jdr6s a magas beoltottsaigimutat6knak kosz<inhetcienj6l tartotta mag6t.
Novembert6l azonban i'flnisunk is a narancssiirga helyeu piros besorol6st kapott. Szigorodtak a jrirvrinyiigyi el6irasok Zdrt t6rben miir nem
maszk,hanem reszpirdtortkell viselni.Sziirkegesa
elegendria kozdns6ges
fokozon ekivigydzatossdg6sa krizeg6szs6giigyiekiirdsok pontos betartdsa.

Kriz6rdekii inform6ci6k

Ugyfefogadisa ktlzsrfghrizdn
Fle1ff:8.30- 12.0013.00- 16.00
Szerda8.30- 12.00,13.00- 16.30
Pentelc8.30- 12.00,13.00- 15.30
Polgrlrmater-fogad66nik
FI6ffi esszenda8.30- 12.00,13.00
- 16.00
Mobi}0903/1%s48
BdEa a hivatallwsak arcvedbmaszkbanbhztdges.
Eleftetftegelc +421(0)315548181,
w17397 833
Arryakorryv:+42i (0)315548186,091I
397833,e-mail obecvojka@gmaiLcom

PErylakornkbegiStese
A miianyagflakonokat az idert
mdg ketszergpijtik be, 6s sz{llitjrik
el k<ixegiinl66l november 124n
esdecemberT4n
A zsdkokat vi'vakedjenek reggel fdl nyolcig kiral<ni a t$zak erc.
Kerjiik a lakosokat,hogy csaktiszta
miianyagflakonokat
tegyeneka zsikokba-Az al,ibbihulladdkotsz.illilirik
eLosszepreselt
dswinyvize$
sz6diises
tiditdsPET-flakonokmtiaryagzacsk6k t{sk6lr foldh miianyagsamponos,h:sfiird6s,textildblit6,s
flakonok
valamintegy6btivta mtianyag-csomagokisok Mrsfrrta szemetes veszelps anyagokcsomagolilsanem
ralftat6 a xrikokba.

Uj szolgdlmaisok
Nerffeg megnyitottrik a Crasto
h{zi! amelyeMtehekeszitmeleg6teleket H6ffitlil petrt"hC 10.30-t6l
21.30-8tart nyiha szombaton22.00
d{igvasdmap firdjusesszeptember
kridtt206niig Szeptemberd,ldprilis
v@itg vawnap zfuvar,an Megrendelesreaz ltelthivhoz is szilligdk
uk a beindtnavi'llalkaziso,,TiirnogaIj
katlriu-vgimkbur"a mindensqixega megadunkn*ik az indult*roz'mondta A116Doluit polglrmester.

VajkaiUjs6g

Panzidt is dpftenea temetf mdgdtt u kdzbirtokosstig
Panzi6t vagy lak6tdmbdt dpitene a
tulajdoruibanl6v6 parcellin a temet6
mrigotti gazosteri.iLleten
a Vajkai Kcizbirtokossdg.Ez is kideniLltabMl a tljdkoztat6b6l arnit a kdpvisel6-testiilet
szeptemberii.iLldsdn
osztotts#t ket <inkormriqzati kepvisek5;
Valga Lisd6 6s
Am C,eUor,aldk elndks%i esfeliigyel6bizottyigi tagok a Vajkai IGzbirtokossigban.Ezelctil a tervek61a Vajkai
Kozbirtokossig juniusi k<izgli16s6n
Figura Arpid elnok is emlitesttett
A Krizbirtokossrigvezet6i kolcscinosen el6ny<isaktivitrisokatigdmek a fahrnak, alcir jitszoteret is letesitendnek
a kitzsl$ivixal szembenif;is ligetberg
ami szint6na tulajdonukatkepezi.De
elkdpzeldsiikszerint lak6tdmb, vagy
csal6dihlzak is epiilhehenek a sport-

A temet1mdgbtti telek.
prilyakozeleben,ez is az 6 telktik Szavakban egytithniikod6st ajanlanak a
falu vezet6sdgdnehmikozben - mint
4116Don6t megenisitette- a Komye-

Daborguz nemfizet hozzti u vojkai orvosi rendelfihiiz
Az egyl(ori vajkai eg€szsegkozpont
6piilet6benmiikod6 orrosi rendel6
fenntartrisit a helyi iinkorm;inyzat
kezdettdl fogya trimogatja"HozzAjarul az egyeskiadrlso( igy a rezsikolr
#gek fedezesdhez
is, ezekethavonta
viltakwva az owosesa krizsegfizetl
a tajlai iddsbAegek
,,Eztelsosorban
erdel<fumtessziil{- veli A116Dondt
polgilrmester.Mivel az epiilet kozsegi
ttrlajdonbanran, ezerta faJuvezeldrcnek kir6dnie kell az tillagmeg6rzessel,
igy jelenlegpelddul ablakcserdre
van
sziikseg.
Arendel6tleginkibb azid6sebbvajkaiakkeresikfel,akiknekgondotokoz
az utazrisSomorjdra Mindeddig aak
a vajkaidnkorrnirryzattrimogatris6r'al
sikerii{t miikddtetf Mivel sok Hiens
jdr ide Doborgazrol,a vajkai rinkor-

Tdbb kdrdds is vtiluszru vdr
Fdlretiidkoztatott a Vajkai tfsSg
legutobbi sz:irn{ban,amikor azt irta,
hogy a falu fizeti a fuSallpdlya mellefii eptileh#l levd let WC ssikiiltSgeit Ezt rillitotta legalibbisa kepvisel6knekesa polgrirmestemek
kiildott
leveldbena Kis-szigetiVadriwtirsasi
nwdben Kiss Fercnc titklr. Azt a firadsigotazonbanrnSrnem vette,hogy
lapunloak is meg|<iildikifogdsait,rgy
jutott tudomrisunkra
csakmdsodk6zb6l
a kitihr level tartalma-Ami enr4ren
szohasemkorrektelj6nis.
De idezziik csakfel, valojrlbanmi is
jelentmeglapurkban?,,Aillany-esyiztwabbd a karcliziciu kbltsegeletmindmd@a kitxigfzeti a mjdt
nkjdnnfuan bv6 btesitmLrrybm'- ert
irtuk legut6bbiszamuldan.Szo nem
r,olt a szoveglenWC-s rezsikolseg(il,
ahogyaztavadriszokkepvisel6je
r{lli!a"

zetv6dehni Feliigyel6sdga feljelentdsiik alapjrin 6tfog6 ellen6rzesttartott
Vajkln. Az eredmdrytm€g nem kapta
mega kozs6gihivatal.

s6r61"amikor is onkenyesenelkeriutek az al<korpubkent mtikod6 eltils6
eprneftsz mogotti nyihrinos vec€t es
krlcsra zirtak A polgirmestertd6lag
tdjekoztatdkerfttl,honifiyve hogy .1takaribrttrika,,bordehes
aszernetetlami
a berkik utin eveken6t felhalmoz6dotr
(A lqibaba pub birhje lasruitrtn2016
tbl al$i'elid1kbzhalserzidst bonnttaz
A
ttnl<orrruinyzt-a szerkmegiegfzese)
rad.iszokleveliiLl$en
azt is megriaerrt&
a polgirmatemek,hogya kizsegel&etesfn{soskervenyalapjrinrerdezverryek
ldejenhasm^{lh{a a v#keL Erre reagiha ideztiika polgirmeste{ aki szerint
abszurd,hcigya falu argeddlytkerjena
saja{tulaldoniban
lev6letes'rnenyhavnAlaliefi"n{addsulaz qiilet !'inarry-es
vizfogyasztds6t,
tovibbea szennyvizAijat
is a koaeg fzeti Beftead6sidejenpedig
afrlu helyettezaberlcikotelasege.

A v"ad.lszoklapLrnkar
isbelbketitdleveMindennek az eliurrcnye aZ W
bazlmoltmk a rad{szok tamlvi 16p€- liit$en akana-akaratlanulbdsmertdk

rlArry?rt szeptemberben levdlben
szolitottameg a szoms#doskozseget
hogy havi 200 eurovaljrlruljon honA
a kiadrisokfedezes€hez
esa sztikseges
beruhrizisokhozMindez szerz6deses
alapontcirt6nnea ketko2s6gktizitf

megel6gedve
a jelenlegiorvossal,tette
honA

A Vajkira is bej6.o doborgazi kisbrsz lerdes€t is megtdrglaltaa vajkai
<inkormriryzat,mirfia a doborgazi
polg6rmester levdben szditotta fel
Az ene lronatkozo kerveny elktil- Vajlcit, hogy jaruljm hozi a kolts6deset egyhangulag megtzavazl6ka
gekfedez*Eha. hari 2m ar6val Az
rajkai l<6pvisel6klapzirtinkig nem
dnkorrrxin)%t I€gtrobbi iilesdndtinerkezettvdlaszDoborgaz6l, ezErttetott arrol, lrcg\-haihdo Iroz.fifuudfi
lefononmegkerestiikakdzsdgpolgrirDe feltetela kadrisok fufumesterdtBoniros I6zsefszerintcsaka
kent szabja bogr' ;t#*et6 m6don,
gf iilesiik<in
keth6napmulvaesedekes
hari lebonti$an trter*n a pontos
trlrgtralnaka kerdesr6lMint mondta
jitrrt
virhaioan nem tesznekelegetavaikai dszdmoLisa ldadidff6l s a
a
ker6snekDoborgazkdzsega trirverly bflddetd- Emdl€tt ragas?-kodnak
pontm
menetrend
hftgpsztesehez
szerintnem rubf:trat be ffriis kozseg
is A kepvisel6kfontmnah tartothik,
viszont saj& maa fuia
he$6en megoldani a rendd6 es az hogy a kisbuw k<tzl&din, hiszen
kibbek kozott 4 jkai di;ik is igy jut el
orvos k6rddset,flirtehonA a pdgiriskot bamester.Az emberd<amugysincsend< napontaa nagyszanr4i
hogy mindenJctm€kertrh€ csdd<edtek,"4fr4ifis dfi l@e azwb, lK)gy
dtkbtbttUka viza I az rratnot avaddvtfufrg mtftM'. Korrelc eljrinisaeten
i<ellettvolna
taj6lcoztatni
ernSld6zetesen
a kozsega,amely enged$rcztevolna
hogy hozzin{Eanak a tr.rlajdonriban
lewi ryiilet vezet6keihez
esa villany6nihoz Az id&ffi. Iev6ltartalmabizorryitia
hogy ot elrnulasaoulk tetulr a sa;a
szakdllulaamanipuJriltaka Mbeleldal
Ezertjogosanveretettvolnalapunkvilavt lcpni a krnetkez6kerdaekre Mihogy
6t nem tartottiik sziiksegesnel$
ertgd'ilyt l<erj*& a ld<iiteseklrez?
lirdott-c az ald<oriberl6ezdcdl abe
aratkozisokntl?Aldror tiirtent mindez, amikor a Covid-jfrr'6ny tdgett a
Iefibabapubzirya.volt?l.tegw6litottuk
ldpvisel6t
VargaI;iszl6 onkorrnrinyzati
denem
akitagiaaladdszszervezenrekis
kivdntnyilafkozf Remeljtikel6bbragy
ut6bbvilavt kapunkezelqeazindokolt
k6rd6eke

'
htbf - tudnkmqa po$irmestertcilA
nyilvan,"felaten'n1'n1tak
vezet6kei<hez
hozzA"
a falundtanelknLA koz$haz6t
a polgiirmesterszerinten61senkinem
drtesitette,
abdrl6 sern Szerencse
hogy
nem trirtdnt balesetOban dllAotokat
taLiltun[ hogy a biztosit6klotyogott,h
voltkoweakdbelis tettehozzi"

A kirtentelmeknyiha{nleszfolitatSsa
Hogy legrilisvolt-eavadlszszervetrt16.sz6r'61
av#kelaritese, vagyseruaz@tteszetifelirgyeletleszhivatotteldonteni
Avadriszokaztisvitatj& hogyakitzs€
10 we felfjitotta vok:uaz illernhelyeket
esa qportohdzriketeil6 Ooruit szerlnt
ez 2ffi7-ben mgtorten! bevezetteka
vizetes a villaryt A vad.isztrirsasrlg
azt
hogy a frlunakvolt-e
is megkerd6jelezi,
enged'5lf az illemheliek mg@66e.
,,AzijnlcorminyzAa, ilgtbm a sznl&ftixi&az kn lt?lmfor&nni"amell ninden
Anit i\eg,ilk
ottnniepitmerytmegvi?sgL
eptnnhrynekminbsft,ad kivetdn&ld.ild
kd tivolittdni legen az akn a lcirzxg
,,Most rryiron himk a lekbtaeket, vagt alar a vadi,sok atgedAynilkiili
A116
Donrit
a helyiiegel<et
a ber- objeldwwi!' - nyilad<ozta
amilar vissznvettitl<

*Y"sH-Visg
Ki kuphutjumegaz egyesmankdkutafulubun?
Szeptembervqen mindiisve egy
lakosjelenletebentartotta meg soros

Onkormrinyzat

Kishirek
t4aUa paty*ntotadoft be a kozseg hdzi komposztril6k bazerzesere.A Krimyezetv6delmiMinisztdriumhoz tartozo Enviromentiilis
Alapn:il mrir tavatyis kervenyezek
minden hiztarh{snak 400 komposztrll6ta zoldhulladdkhasmositifuir4 de ez nem lett sikeres.Nz njabb
beadniryfoan feltetelvolt, hogy csak
azrilland6lakhelyrebejelentkezettek
hinlar:tAsi rbzAre ig6rryelhettek
ingyenesenkomposztdl6kat,risszesen
170darabot A kukril;bakeriiLl6szemet mennyisegeis m6rsdkl6dneigy
ami a szemetilletdkcsokkentesenek
egyik el6feltetele.
Egy rnisik projekt
tdrgyaegykistnaldorbeszerzese.

iila€t a vajkai iinkorm{rqzar A k6p
visel6kldziil Fad€s Timea alpolgfrmester igazoltan hiinlzott Az iilest
,{116Dorxit polgifurnestervezette
A kepviseklkrijra ft6lalkoztaka k<izsighazaqy &eLcfqez6ddttkiilsd feftijitffivaL A projeld6rtelmdbena munkalatokertkifizetettosszeget
korrigAhi
kellett,mert azeredetiterveknem szimoltak azepiilethritsosz{myrlbanlev6
fal vrfuatlanbed6lesevel,ahol az alap
totjtt kette,* az ezzAjAropluszmun
kt\al A kivitelezdGagakoc% keevisel6jeis jelenvolt, aki azotavt{ahogy a
tobbletkiad.isokat
a falu megtdritse.IGt
kflrseki Vargaliszl6 esA[6 c6bor
hlinyolt6lshogymi6rtnemhirrrik6ket
oda amikoreztort€nt A projeldszerinti atadisi hatdrid6igmrir csakprir het
volt hritra igy azonnalkellettcselekedni Ellenkez6esetbenazt kocldztatjdls
hogy a falunakvisza kell fizenrieaicir
M egeszruri6s dotrici6t,ha a munkilatok elhizodnak A k6pvisei6kvegiil
qifiangulag megsza\,"2h{k
a7 856 evrostdtel6tutalisrlt

A bonttiskorderilIt ki: romosdllapotban volt az dpiilet hdts6 r6sze
totta6ketarrolhogyezeketamnnkikat oszes ad6tartozlsaa frlur,al szemben
az 6rv6nyeskrizbeszerzesi
el6inlsoknak mintqly I50 ezer eur6. 360 adozbrol
meg kell verserryeztetni, I'an vq mintegy80s/zaldkuloak mdr
es a legolcsobbaj&'lat a gyciztes.De a 2016-osewe jogerrisenkivetettekaz
rryitott arra hogy legkozelebb,
ha szol- ad6t,esreszben2017.re's.Sajnos,aki
nalq kinek kiildje el a prilyrlzatikiffi
nem fzeti be,azellenaz dnlarminyzat
megteszi Ez esetbenis felt6tel hogy k<itelesvegrehaitistl<ezAanenyeznt
A
Az aukibuszmegrill6ffiletdn€k
a legolcs6bbaml-rlnlatot
tev6 kaphatja tagoknakviszontm6djukbanall hogy
meg a munkit Ez a t1ruerry,
ed bekell visszak<ivetelj&a kdzbirtokosslgtol felujftdsdrais pdly,rzatotad be a kozsegazlROP-programkeretdben,ezt
tartanomfirzfehouz
a befzetett ad6 visszateritesdt,
mivel a
Feftijitanrik a regi kits€$6ra eeti- tagoknakmegkiild<ittdokumentumok a kepvisel6kegyhangulagkimogattrik Az <tsszk<iltsdgvetds
5 935 eur6.
let€t Szovoh arrol is hogy az onkor- an6l {rulkodnak hogy
a jr;lral6"X
Az onkorrninpatnak a kiaddsok
milryzrt lehet6s€gexr.it6n
yilyiana a lrukb6l leszimoltrik Minden tag sqit
fedezesehez.
5 szizalekosonr6sszel
regi kozseghdza
epi.iletenek
felfjitis6ra" erdeke,hogy jog lepesekatqyen az
kellhozaijdrulniaA posta a k<izeljw6benkikoltdzik iniig16en,a kozsq fokozatosan
a tovribbi
nerr'deagyog)tzertrlrsemmaradhatna evelaeis kiveti a tagoknakazad6t SajA postahimtal dtkiiltiizik a kcizitt felenlegielkdpzeles
seghiza 6ptileGbe,ez.virhat6m a
szerintaJeZibaba rns,a kirzsegnek
kitelesegahogt a tblfui
'
pubhelydnrendezkedheurebe
apatika. evreisugtanfg kiroja az adit mondta kdzeljov6benmegtortdnik A feftiji
Ayizrnr(iveksai6tkiil@6rekiiznriiA polgrirmesterszerintmindenkeppen apolgirmester.Ugyv6li,hogyakozbirtottirodahelyisegm6rrendelkezesre
vesitene,A polgifumestert46l<oztatott
megkellenetartani a frluban apatikit
tokosslg vezet6sege
obstrukios lepd- all,apostadtinteset6lfirgg,hogy mia nemregbefejezridottberuh6zlsokrol
az emberekezt tCen),likRem6li,hogy seivel,a tagolamkkiildott m%t6veszt6 kor borryoli$eikle a kdltdzest
is.Az idei falufejlaztesref6lretett80000
sikeriilmegoldisttalilni
lweleivelkomoly akadrilyokatgr;rditaz
Ablakaeirere ran sziik$
az
eurob6lket fontos projektet.val6sitotugy"16.
Fokozatosan
kivetik
orvosi
rendel6helyisegeibenEzt az
a
kiizbirtokustak meg.A kitzregtr.izaudwra terft6:
orvos k6rvenyezteaz ablakokrosz
A k6pviselS-testiilet
novemberi til6bud<olatotkapott, esIeaszfaltoztrika sigi tagolnak azad6t A polgrirmester
beszimolt
arrol
is,
hogy
a
krizbirtokosrillapota
sen
vitatjdk
rniatt A ryrfl.lszir6kaereje
meg
es
fogadjek
el a falu
r{gi vnvetkezeti tdeph{ mellett a
Mg
ad6kat,
sajnos,
biztomn
a
tagoknak
2022-a
mq
az
iden
kriltsegvetesdt,
megt<irt6nils*integy
amely
tobb
fontemet6ig vezet6kiives utat, valamint
keli
megfizehiuk
A
k<izbirtokossri
ketezer
tos
fejlesztessel
eur6s
niforditrissal
is
szimol
az 6vodaudvartis a bej6rattalqyutf
Az (j aszfrlnitnemq*zen45 ezn eurobalariilf Az utcahat lak6jaaugusztw elejdnkervdnyeztehogyepiiljon h
a kitzmiililozx is, pirhrzamosan az
ast'altozrissal
A mintegy 80 ezereudt
igaryl6 k<imriivaitest mjrit fom{sbol
a krizsegnern tudta volna kifedni, raadiisul a kctzniivek nincseneka falu
tulajdoniban,mondta a polglrmester.
a[6 Oonlt a helyzetr6ltr{rgyalta \u,
gat-szlovrikiaiWzxfivek igryrt6jivaL
Megr{llapodtakabban,hogy kervenyenk a,ttzunlg6lta,ocegt6la kr;zniivek
hdpitesetA vizmrivekttvlad tervdben
vimol az utca kitzmiivesites6veL
amit mjrit kiiltQre v(gez,d.
A kiizbazerzai tiirverryt be kell
tartani Varga r{d6 ds Afti Cribor
kepvisel6kkifogdsolrlk,
hogy midrt eppen a lcirnilasztott
cegekkapjrikmeg az
egyesmunkilet a faluban.Ezekolcson
dolgoma( de nem biztcs,hogy j6l is,
mondtik A polgSrmater feh'iligosi-

b

Behujtjdk a Jeiibubs pubtdl a tartoztist
A *jkui kepvisel6{estlilet mdr
taraly novemberben ddntcitt an6l,
hogy a berleti szerzfddstiibb pontjinak megszegesemiatt felmondjrik a feiibaba pub iizemeltet6jdrel
kiitiitt b6rleti szerz<id6stA tNtazis
akkor meghaladtaalatezer eurot A
felmondrisi hakirid6 id6n rnircius
veg6njdrt le, de a helyisegelataak a
rry5rvegdnadtadt a berki.

ezertjav-asolt6(hogyminden bdrbeadrlsnrilezentfl kerjen a frlu egy bizonyos<iszegiilaetet Ezzelminden
k6pvisel6esa polglrmesteris.gyetdrtett fg/langulag elutasitottrik
viszont lVlilria Hollnsteinerovdnak
a gyulds napjrin beerkezettk6relmdt, hogy engedjekel a 3 292 euros
tartozitsL Ugpncsak €yhangrhtag
tdrnogattr{k atartozAs es az elmaradt nyereseg jogi riton ttirtdn6
A kepvisekika szeptemberiiilesen
brltEtfisingrt azqiiletr6sz dtveteledjra foglalkoztaka kerddssel,annak
kor jelenlev6Pajli Krisztina szinten
kapcsdnist hagy a nydron dtvettek
indokoltrak tartotta" Emldkeztetett
a futballprilyamelletti dpiiletreszta
arra hogy taraly felajdnlottik az elpubot iizemeki vrillalkozot6l Hogy
marad.is t<irlesztdsetrdszlaekben,
milyen riftpotban, AttO CrOor t<Ede a vallalkozoezt nem kerelrnezte
visel6 ezt ugy jellemene:mintha is- holott a Covid-jdrvrlny
idejdn megtdll6nakhasznrfltiknohlr- vgy n&m
tehette voha-,,It4indmt elkiwetek
ki A tobbiek is azon a
annak erdekeben,
hog u, az 1sszeg
a
volta\ hogy a pub miikiidtet6je
falu saimLijdra kerilljdn" - jdentdLe
nem vigyrizott a kii@ ragyon ira
ki A116Donrit polgrirmester.

Az id6$ es r6szorul6 lakosok
reszrrea kirzsegidnkormdrqrzataz
el6z6weklpz hasonl6anaz iden is
biztosit fejenlint 20 hl6nyi krumplit a kepvisel6-testii,let
szeptemberi
dontese6rtelmdbffr.
Iden is elmaradt az old6ber 16ra tewe:,ett smlcisos nyugdijas
nap.Err6l is d<int<ittavajkai kepvisel6-testiiLlet
tekintettel arr4 hogy
ismet felfutoban lan a koronavirus-j6rv6ny,es az id6s emberek a
legvazelyeztetettebb
korcsoporthoz
tartoznak
A B6rl<a vendegl6 tulajdonosa
kt'w&ye{e a szem&dtj csdkkente5'4t2fr20-ra 6s 2021-re, a venddgllt6szelcort sujt6 j{rvdnfigyi
korhtozisokra hivatkozva- Az
dnkorrn{ryzat he}yt adott a kerelemnek 6s 76, illetve 138 eur6r.al
mdrs&elte a befizetend6 hulladek-i[etdket

F6rum, kronika

VajkaiUjs6g

A fulu lukosuiszdmfthutnuk
uJiutul t{izoltdkru

77. SzentIstvdn-nilp:

Vajkin tavaly tljjdalakulta multban
j6 himdvnek drvend6 Vajkai Onk6n
tesTi2oltoegylet.Parancsnokivii2020
augusztusfbanPajliAdrimot nevexe
ki A116Donet polgilrmester.A kezdeteld6lfogvaj6 az egyiithmiktid6sa
kdzs6ggel

tilzolt6kkal. Nagyon aktivan besegitettek fert6tlenitettdk a helyis6geket,
ftbaigazitotkik az id6seket, kis6rt6k
a gyerekeket.Segitette( ahol kellett,
mindenben lehetett nijuk szrmitani.
Nyriron a vajkai erd6ti:znelcik voltak
ott els6kenLriasztottrik a hivatisos
hizoit6kat,azonkenteseknek
pedigsePajli Addm fiatalonviillalta el ezt a
gitettekoltanl A nydrihevesescizeskor
felel6stisztseget,mindosze 22 et/ee
szintdnsegitettekszivatllnszrrt
a .jllzeta
jelenlegavendeglr4,toiparban
dolgozik
pincdkb6l fov6re szeretndnekttizolavajkaitfizolt6csa' t6balt szervezni,ha a jrirvrinyhe\zet
lelenleg18ffb6l 611
pat avezet6seg6-tagu
Afelszereiaeket engedi. Fiataloknakes gyerekeknek
egy Nagpzombat megyeipily'azaton nydri libort szerveznehbemutat6kat
szerezte
be reszii'i<re
az rinkormrinpat is tafianr{nak
Ezekneka l<ius($tiza felujitott h6ts6
Pajli Adam elmond:isaszerinta kosziq'riban biztcsitottakhe$seget,ezt
vetkezi tagoica bdrmikor szirnithata tiizolt6k sajatmaguk tettek rendbe.
nalc FeketeviziAndnls, SzelleDivi4
Versenyekenegyel6recsak nezikent
Mezei Mrirfui Mezei Maririn, Mezei
vettekr6szlSzorosan
egyrittrmik<;dnek
Denis, Mezei Adriin, Varga \4ktor
a keszolcesi
esa bodakiffzolt6td<alSzi
, SzekelyErik, eajan Divid , Oross
vesenfogadjrlka tan6csaikat,
Bodakon Patrih
Sziics Thrnris Daniel Sterrnrirkozosgyakorlatotistartottak
mensdry, Ddnes Dominik, Liptai
A vajkai lakosok leginkibb a tesz- Riddr{ Vitez Csaba, Szalci{Eugen,
tel6seken talilkozhattak a fiatal Surma Tibor esTomsu Richarrd.

A ttizolt6k sokatsegitetteka tesztelanel.

Vajkanijui kepzomiivtiszekdsdpitdszekszemtivel
Vajkin augusztus elejen iitiidik
alkafommal zajlott az IN SITU
miivdsztelep.A Vajkin dld Vdclav
Kinga 6s GyenesGribor iltal szer
vezettrendezvenyprl,revalattkivivta
a szakmakomoly 6rdekl6deset,6s
a
kortrirs mfv6szetet igyekszik szillitani a falunak,a krizseghiret pedig a
mrivdszvilignak

es a he\specifikus miiv6szetmiifajaban sziilettek, minderrol ioho 6s
video-dokumenkici6kesziilt,amely
az intemetends a galeridkbanegyanlnt l4thato. Az alkotisokat legkcizelebbdecember3.-rln mutatjSlibe
a budapestiMAM0 gal6rir4ban.
A
mriv6saelep alkotoi: Aradslcf Ric,hard,CsandaMdte, Ferdics B6la,
Funczik Norber! Gyenes Gdbor,
Az alkot6h kepz6miiv6szek 6s Kubicsek M6nika Pdknai l"6szepiteszekVajka tajaira a k<izseg6s 16, Pezrnan Andre& Sz6ke Edka
a krimyezetenyujtotta tdmiika re- ntuttk Bianka, Vddav Kinga. A
agdlnak a kepaimriveszetnyelven. rendezvdnya KULTMINOR trimoAz alkotisok a termdszetrniiveszet gatisdvaljott letre.(GyG)

Afalu ilj sdtra tdgas,a Szentktvdn napon dllitoxdkfel el1szbn
(folytatnsaz 1.oldalr6l)

honAtartozbjavdte 6t A116Don6tt6l
Az estikulturmrisorekitt kciszontcitte
a kozonsegetB€renyi |ozsef, Nagpzombat megyealeln6keis.

tist a sznborfeLill{nixfuoz.Talin nha
visszanem ter6 alkalam voIL hiszm
manapsdgmar nan osztogatuak
ilyesA szabadteriszinpadon regi6beli
mirepdnzt.A vobonilltflisilget akkar
GdlE Pal minisztueln1k-helyetta el6ad6k leptek fel nagy sikerrel A
isfelkarolta,es cndik-cndija senki kicsiket a Kuttfornfitty fiinulat szonnn csnpotthiih6t kbrilhtte:: - emle- rakozntta, A rendezv6ny drdekes
szinfoltja volt a dunaszigeti mazkeztetetta polgitrmes;ter.
Azzal hogt
a telepilIesilnlorck
nwet adb Vajlc ta- sorettekprodukci6ja- A Margardta
g/b dlamalapitn l<irdlrynk unlil<et N6pdalkoris elott, a Gall6kozi liinorizzilh egtbm a gfikneinket, anwl- cegyiittes pedig pazar tanccsokrot
tunkat, az idmtittaunkat is ffi ilb mutatott be, a talpaLival6ta P6sfa
zenekarhrizta-f.iyolc 6ra utan Berfliztz hozzn. Minnazt, amit 6seink
hagttak nink ndth Tamis felldpaetovribbfokozta
6pftEtt"l, tererntettel<,
tirdktl. hog dtadjukgtuel<einfurck a kiv6l6 hangulatot,ismert operetturnkainlsnh hangsulyoztaa polgrir- 6s musicalsiiiereit egyiltt dnekelte
mester.Kdszdnetetmondott minden vele a k<izonseg.Koni,cs Koppri.ny
segit6ne( aki krizremiik<idottabban, koncetjen sem hagyott al6bb a
hogy ez az iirrrepseg 6s a konibbi j6kedv, majd az,rtcab6l jelentettea
is megvalosulhattak zir6akkordot, a j6 z.enaaz OKE zeKdzeliik tartozotta tarasszalelhunyt nekarszolgiltattaonkormrinyzati ldpvisel6, Horvrlfh
I^6sd6 is, akit6l fAj6 szfwel bfcs:nztrmk eL Nehezenp6tolhat6munkrit
vegzefta kiuseg javira-Ezert a helyi
1nkmruinyzat ilgt dbntdtt, hogt
Horvdthliszldnak in memorimnVajka l{bxeg Ernldktrmit adonuinyozza.
Akdzsegihtii,ntetestan6haikepviselS

Uj igurgutdnf az fvoiliban

A jdffinyrigyi heprtt1l firggd€nkaSzeptemberelsejet6lnj lglzget6nlje
tervezrek a
ran a vajkai magyartannyeMi cxrcdrl- r6csoryvar6 iiLnnepseget
nak A megiresedettposzka kiirt p6- hcsiknek A szokisostdk j6 buli sem
lyizat nyertesekent
a Doborgazr6lszir- maradtel olc6berveg6n
mazo Bc\lthdm Diana megbizott
A vajkai6vodaelerhetcisegei:
igazgat6n6kentt<iltibe
eztatiszt#get
Telefon 03r/55 48 146
Jelenleg11gyerekhtogatjaaz 6vodrit
uaft@
A hivatalosbeiratkozisjov6 aprilis-m6jus h6napol;banlesz De az 6rdekl6d6
sziilrlk ed<iizben is jelentladrebrels
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mn szabadhelyaz 6vodihan
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