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Gardzddlkodds a temetdben
Mindenszentek kbzeledwel sokan la-

togatnak ki a ternetribe elhunyt szrretteik
*j,ihu. Salruilatos, hoglt nem mindenki
jd szindekkal lepi dt a temet1 knpujtit.
FndI a napokban a helyi temetbbut
ti)rtent megdbbbento, pdlfuitlan eset is
tanfukodik A napol<b an elhunyt falubeli
fnfi ,Syik hozzitartorcja old6ber 10-dn
ternetesre khzillve a halotnsluiz ajtajdt
nemtudtakinyitnL mert aztlrat 6s kulcs-
ly uknt v aktki p iLlanatragasztov al b elcente.

Ne kerteliiinlc ilven vandhl tettre a

vajkni ternetoben mdgnem volt pdlda.
A tett helyszkere erkezi; NII Oorun
polgdtmester elitflte es njndlnnw*
nevezle a l<eg/elelserlS letlet. A kbz-
wgtonban okozntt ldr csak 25 eur6,
vismnt az erkblrsi oldnln a tiirtdntek-
nek sok*al sulyosabb. A polgitrmester
kiizilte: a ke?vbel6 -testitlet kijuetkez1
iilesen napkendre tlizi a kerd6t. Az
iinkarmdnyzat airgal majd arr6L
hogt mifen intlzkedeseld<el vehetndk
eleiet hasonh vandil cselel<edeteknelc

Vajka az id6n is vissza-
vint minden n6gi vajkait

A Vajka mindenkit visszavrir!
jelszo jegy6ben a vajka <inkormiiny-
zat, a Vajk Polgrlri Tiirsulis 6s a \ft)-
roskereszt helyi szervezete id6n au-
gusztusban is megszervezte a Szent
Istvrin-napot kozs6giink n&ad6j6ra
Szent Istvrln kitllyra eml6kezve.

A hagyomrinyos iinnepsegre im-
mrlr tizenhatodik alkalommal ke-
rirlt sor. Magyarorszigr6l is n6pes
kiildottsdget iidvozolhetttink Az
ii'nneps6g szentmisevel indult a
k<izs6giinkb6l szfumazo fiatal els6-
mis6s pap, M6ryI;isd6 mutattabe
az istentiszteletet dllamalapito szdnt
kinilyunlaa ernl6kezve. iinneps6g szonoka Limp{r

Kiil<in<isen felh6borito az,hogy az egyel6re ismeretlen elktivet6
Mindenszentek kozeledt6vel sz6nta el mag!rt a halottashdz kapuj6-
nak megrong6lisrira- Legkrizelebb netrin mlr sirrongilldsra is vete-
medik? Vagy a c6lja csak aa hogy a kozs6gi vagyont kirositsa meg
6s tgy olazznn kellemetlens6gel pluszkiadrlst a falu vezet6s6neh
immilr nem els6 alkalommal? Mindenki 6rdek6t szplgllniaz,haa
mag6t er6s embernek k6pzel6, de val6j6ban gyivu relt6zkod6 sze-
m6ly miel6bb lebukna. . ...

Onimteli volt l6tri a sok ismer6st.
A falub6l elszlrmazottak koziii so-
kan visszaterci rdsztvevcii az iinnep-
segnek A116 Dond.t polg6rmester
iidvdzl6 bes#d6ben szinten meg-
el6ged6sel szolt en5l Vajkln immrir
hagyomriny, hogy a Szent lstvrin-na-
pi iiLnneps6gen drjazzik aznlraT al<k
munk{jukkal ga?Aa$\ak a lailtur6-
Iis 6s k<izoss6gi dletet. A polgirmes-
ta Zrigray Friber Livirinak mon-
dott koszinetet 6s adta 6t a kozs6s
20 19. 6vi ernl6lglakettja.

A falunk nwadojinak tisztelet6re
14 eve ifllitott VAJK ernl6kmiindl
tartott i.irrreps6e szonoka Limprir

P6ter tcirt6n6sz volt Elmondta" neki
is van vajkai kotdd6se: nagleziiLlei
hivibar:' mondta h pici gyerekk6nt
az els6 szavakat. A tov6bbiakban
utalt arra is, hogy Szent Istv6n nem
a mai csonka Magyarorszdgot alapi-
totta meg, hanem egy IGrp6t-me-
dencei birodalmat, amellnek terii-
leten ma h6t allam osztozik, 6s ezek
k<iziil, csak egi'ben hivatalos nyelv a
magym, csak egyben tisztelik 6t dl-
Iamalapit6kdnt.,,Ha lmne olyan clm,
hogt a legQihnabb csallokdzi falu"
akkor a mriltj a alnpj dn Uajka j 6 a 6ly
Iyel indukntna es nyerhetne a verse-
nyen. Az itt dl6k mind tipilws alakjai
ennel< a nngt folyamszigetnelg arni a
maga nundben a kontinms legna-
gtobbja Ilyenek Uajka nema lakoi"
akik megtestaitik a csallil<bzielcre sok
helyiltt jellemzb szabad jogdllnst. Ilye-
nek az itteni aranymos1lg akik mdg
a millt sziznd elejen b szorgalrnasan
kerestek a Tilndir Ilona aranyhajdbhl
kihuLlott araryrbgdket. Ilyenek a vaj-
kai halaszoh akik az utnk6 vizdt - ezt
az 6riasi halnt, arnely egltkar a Duna
leghtraebb a leg4rtdl<esebb kincse
wh - kifogtik 1906-ban" - mondta

a sz6nok Hangsulyozta hogy ez az

a falu egy sajrlt hilon kis Trianonm

is eml6kezhet jov6re, hiszen 1920-

ban elvesztette a Cikola-szigetet 6s

a tobbi aprobb Duna-szigetet ame-

lyeken addig a leg6rt6kesebb foldjei

voltak ,,Az 1800-as evel<ben Vajka

mezlwdrosi c{mmel is bilszMkedhe-

tett, Lalcosainak szama meglnladta az

enet, eld<orib an Somorj dnak hirora

Szerdahelynek ndgezer lakosa volt

csup dn. Azt megj 6 solni, ho gt az ilj on-

nan j dv 6k mikent dp olj ak maj d a regi

vajkni a a szentbtvdni hagomdrryt,

megj6solni nem lehet. A vdrosi cim

mir a mrih| a Inl<osdg hivatalosan

nern & el az iitszaznt, Tiinnon elvitte

a szigeteinl<cl, az udmil a megmaradt

ftldjeink j6 resret, amaradikot most

kotywetyeljitk el. Nincs irigl1sre m6l-

n helyretben az akinek sznmot kell

vetnie a milIttal." - nirta iinnepi be-

szedetLimpAr Pdter.

A teljes beszed itt megtalilhat6:

https ://www. faceb ook com/vajka-

kozseg/
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A Vajkai Ktizsdgi Hivatal

fogad66rdi:

H6tfti: 8:00-16:00

Szerda: 8:00-16:30

Pdntek 8:00-15:30

Eldrhet6sdgek:

Tel.:031/5548 181

Fax:0311551 1242

E-mail:

obecvojka@gmail.com

A polgdrmester

fogad66rrii:

H6tffi:9.00-16.00

Szerda:9.00-16.00

El6rhet6s6gek:

031/5548 181, 0903/194 548

El6zetes egyeztetes alapjrin a het
br{rmelyik munkanapjdn.

Timogatris riisziiliitteknek

Az fjszilotteknek jdr6 100
eur6s tdmogatdst a jriniusi

gyermeknapon m6r milsodik

alkalommai adt6k dt. Kdt kis-

gyermek, Kiara Surmovi 6s

Adam Aschenbrenner sziilei

vehett6k 6t Farkas Timea al-

polgdrmestert6L az adom|nyt

egy sz6l virdg kis6ret6ben.

A siinget6sek nyomds6na 8 6v ut6n v6gne
l6ptek

Eveken 6t tart6 halogatris utrin a
kcizelmultban v6gre megtort a j6g:
a illet6kes viziigyi alluni cig, aYiz-
gazddlkoddsi Beruhrlzisi Vrillalat /
VBV/ int6zkedett a Vajka teriile-
t6n miik<jd6 k6t szennyviztisztit6
illlom6s megiavitr{s6r6l amelyek
balesetveszelyes rlliapotban voltak
De hosszri 6s kiizdelmes it veze-
tett iddig.

A vaikai onkormdnrrzat nev6ben
A116 bon6t polg6rmester tdbb-
szir siirgette az ilTarn vv;jgye-
seket, hogy orvosoljdk a Vajkin
kivLl Bodakon 6s Doborgazon
is komyezeti katasztr6f;ival fe-
nyeget6 dllapotokat. Legut6bb az
idei els6 k6pvisekitesfli'leti iil6sen
tSj5koztabfi a trirhetetlen hely-
zetr6l a polgiirmester. Felid6zte
azt a levelet, amelyet a VBV-nek
kiilddtt a r6gi6nkban a j6 min6s6-
gii vuszalgiltatis6rt felel6s N1u-
gat-szlovrikiai Vrzngri Tlrsasrig
Rt. Ebb6l kideri.ilt, hogy a Seb6
Lrisd6 vezette dwuszerdahehi

szekhelyti r6szv6rytr{rsas6gnak
is elfogyott a tiirelme 6s nem volt
hajland6 tovfbb eltiirni a Daniel
Kvocera vezreigazgat6 karryt|-
s6val mrikod<j 6s a komyezetvd-
delmi miniszt6riumhoz tartozo
YizgazAilkodfui Beruh6zrisi Vril-
lalat t6tlens6g6t. Azt hogy 6vek
6ta nem hajland6kfoglalkozni a
Kis-Csall6kiizben levS kiizs6gek
elanrlt szennyviztisztit6 rillom6-
sainakfelfjit6sdval.

A dunaszerdahelyi c6g a lev6l-
ben egyenesen felel6tlens6gnek
6s kiiruryelmiis6gnek nevezte
a pozsonyi vizi.igyeseknek ezt a
nemtdr6dcimsdg6t. A,116 Don:lt tel-
jesen egyetdrtett ezznl 6s fjra si.ir-

gette, hogy a kcirnyezetszennye-
z6st is okozhat6 helyzetet miel5bb
orvosoljilk A Ny'ugat-szlov6kai
Viz$llrTirsas6g Rt-n6l is betelt a
poh6r 6s kil6t6sba helyerte aYrz-
gazd6lkodrisi Beruhrizisi Vallalat-
tal 6rv6nyben lev6 szerzhdls fel-
mondris6t, amely szerint az el6bbi
iizemelteti a szennlwiztisztit6kat a
r6gi6ban.

,XdgilI a sorozntos nyomasgya-
korlas eredrndnye lett az hogt elv6-
geztdk a kdt vajkai szenrywiztkztit6
dllomas felilj{tasdt is, es ezzel meg-
old6dott a Vizgazdilkodasi Beru-
hazdsi Vdllnlnt reszzr1l evek 6ta
elhanyagolt problima", mondta a
vajkai polgrirmester.

Kisbusz menetnend
A Vajkai Kozsegi Hiratal 6rtesiti

az utazokoainseget hogy Somor-

ja fele az ftazist 6trnenetileg a do-

borgazi kisbusz biztos$a- Amint

sikeriiLl megoldani a gfujiLrmii-

vezet6 kerd6s6t 6s lesz megfelel6

jelentkez6 az illispilylzatru a

vajkai kisbusz rijra kozlekedni fog.

Indulisi id6pontok (csak mun-

kanapokon) Vajka - Somorja

8.20, lr.r0, 14.20.

Indulisi id6pontok (csak mun-

kanapokon) Somoija - Vajka:

9.m, ll.q,ls,l5 - Nagyszarvrin

keresztiil.

Az esetleges viltozasr6l a k<izs6-

gi hangosbemond6n t$ellclerat-
juk alakossrlgot.

Hullad6k-gyiijt6ud-
vaF3 nyitva taFt6s

6s dij szab6s
A temet6 szomsz6ds6g6ban az

egykori ist6ll6telep terii,let6n I6v6
ideiglenes hu[ad6k-$ ijt6udvar
szerddn 15.00 - i6.00 kozott,
szombaton 09.00 - 11.00 kozott
tart nyitva.

A gyrijt6udvaron elhelyezend6
hullad6k ut6n megszabott dijak
20L9-re:

- rilland6 vajkai lakhe$i sze-
m6lyek eset6ben: k6tkerekLi
kar6val 6 eur6, talicska 3 eur6,

-6lland6 vajkai lakhellyel nem
rendelkezd szem6lyek eset6ben,
akiknek ingatlanjuk van a kozs6g-
ben, a dijak a kovetkezik k6tkere-
kii lc{r6val 8 eur6, talicska 5 eur6.

PET-f lakonok begnijtrise

A miianyagflakonokat az 6v hdtralev6 rdszeben a kdvetkez6 i&lpontok-

ban szdlJigrik el okt6ber 29-6n 6s november 2Giin. A kdzs6gi hivatal kdri

a lakosokat, hogy a zs{kokat sziveskedjenek ezeken a napokon reggel fel

nyolcig hnlcri a hrizak el6.

Kitiintet6s N6meth Mity6snak
N6meth lulri-

ty* pleb6nos
a Szent Mhrily
temp lomban
m e g t a r t o t t
szentmis6n jf-
nius 30-6n bri-
csrizottel ahelyi

r6mai katoLihrs kciaiss6gt6l. 2009 -t6l

volt a vajkai hiv6k lelkiprlsztora id6n

Felhivis
A Vajkai Kozs6gi Hivatal fel-

sz6litja a lakosokat, hogy ta-

nfsitsanak felel6s magatart6st
6s ne dobrilj6k 6t ,,feket6n' a
gyiijt6udvar kerit6sen az elhe-

Iyezni szint hullad6kot. 2019

els 6 fe16v6b en az ltt elhely ezett
kriziileti hullad6k ut6ni bev6-

tel mind<issze 153 eur6 volt,
mig a kozs6gnek a hullad6k-
lerakaton val6 elhelyez6s6rt
561 eur6t kelleu fizetnie, ezen
feliil az elszdllit6s kolts6geit is

a falu 6llta. A kozs6gi cjnkor-
minyzat szeptemberi til6s6n
tiirhetetlennek lartotta ezt az

toltotte be 65. 6letevdt es niugdijba
vonull A bircsrimi#n A116 Donft
polgrfumester megkcivonte Ndmeth
M6tyrisnak a vajkaiak 6rdek$en v6g-
zett egy evtizedes Ielkipdsaori mun-
k6j6t. A vajkai onkormanyzattal fenn-
tartott gyil,rnolcsozS qyiittmrikod6s
elismer6sek6nt a trivozo pl$dnosnak
i*adta az <inkormanfzat ernldlpla-
kettj6t

rillapotot, mivel a ,,feket6z6li'
ezzel a magatartdsukkal avaj-

kai lakosok zsebdb6l veszik ki

a p 6,nzt, hiszen a ktl<)nb ozetet

a tobbi lakos fizeti ki. Ha ez

a fegyelmezetlen hozz66ll6s

folltat6 dik, bekcivetkezhet az,

hogy a kozsdg megfontol6s

tirgy|v| teszi ennek a szol-

griltatfsnak a megsziintet6s6t,

mert ezt a torv6ny nem irja

el6. A tcirv6ny a kozs6geket

csak a biohullad6k 6s az 6pit-

kez6si tormel6k begyiijt6s6-

re kdtelezi. Emiatt is fontos,

hogy mindenki tisztess6gesen

megfizesse a lerak6si dijat.
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Mi legyen a panzio epiilet6vel
6s a hitn6nyos szenz6d6ssel

A vajkai panzif jiivdjevel knp- | 220,7 n6glzetm6teres 6pii,letet
csiilatos ldrd4sek srerEeltek a mintegy 3 300 eur6s 6ves b6rleti
kiirePpontban ajilnhs 5-en meg- dij6rt haszn6lja a b6rl6, a hozzA-
tartott lcepvkelS-testiileti illisen. tNtoz6 2 394 nlgyzretmlteres tel-
A LYDA panzi6nak otthont qdi ket pedig l6nyeg6ben ingyen. Ezt

Eiiletet 2m-ililberli akiireigt6l a nevets6gesen alacsony osszeget
q Senior n.o., eredetileg megfua- egyoldakian nem m6dosithatja a
hiromthn idrire. De a leguthbb falu,csakhaab6rl6isbeleegyezik
20Wban kiegdszi-
tett szerziides fucl-
m6bmegaznn2036
ighaxndlhatjdlc

A panzi6 k6pvi-
selSi is jelen voltak
a jriniusi gfifl6sen
Emanuel Krokovid
igazgat6val az 6len.
A t6ma napirendre
tLizAslt a b6rl6 kez-
demlnyezte, mert a
tet6szerkezetbefuott
6s a falut6l kdrtek se-
gitsdgel Felvetettdk
annak lehet<is6g6t,
hogy maradvdny-
ilron megvenn6k az
cinkorm6nyzatt6l,
hitelt venndnek fel,
amit a falu segitse-
g6vel tcirleszten6nek
A116 Dondt polg6r-
mester is rigy v6lte,
hogy a k6rd6st meg kell oldani, de
aznnnd. ez lehetetlen. Ernldkezte-
tett, hogy a szevlidest a jelenlegi
onkormrinyzat <irokolte.,Annak
idejin valaki felelfitlenill akiirta a

falu nev&en a kdzsegre n6.zve egy-
ertelmiten hdtrdnyos szerzSdese-
leef' - mondta a polgdrmester. A

A polgrirmester 6s a k6pvisel6k
is abban l6torak a megoldrist, ha
megfelel6 rlron eladnrik az 6gle-
tet a berlcinek, mikozben az orvosi
rendel6 tov6bb miikodne benne.
A szerz6d6s mostani form6j6ban
olyat is tartalmaz pl., hogy a v6tel-
6rb6l le kell szimitani azt amit a

Az els6 panzi6-szerz\ddst mdg Nagy Ldszl6 polgirmester irta ald
2000. februdr 23-dn. A tiibbi m6dos{tdst pedig ut6dja, Varga l6zsef.
A 2006. 6. 12-6n aldirt filggel4k Lrtelmdben a bdrlet 30 dvre sz6l,
nem lehet felmondani, sem egyoldahian megszilntetni. A legdrde-
kesebb az a m6dositds 2004. mdrciusdb6l, amellyel Vajka akkori
vezet1sdge eleget tett a Senior n. o. kdrvLnydnek, hogy ajdnddkozza
neki az 4piilet 1/3-dt, pedig a tdrvdny tiltja a k\zsdgi vaglon elajdn-
ddkozasdt, 6m ez mdgis j6vd lett hagyva. Akadt egy lakos, lankovii
Bea, aki a jegyz6kbnyv szerint kdrte, hogy beletekinthessen ebbe a
furcsa szerzSd1sbe. A jegyzSkdnyvbdl kideriitt az is, hogy az akkori
polgdrmesternek 45 szdzql1kos fdl|vi jutalmat is megszavaztak.

b6rlci az 6vek sor6n kimutathat6an
oda beruhrizott. Jelenleg a b6rl6
felbecsii,lteti a l6tesitrn6ny 6rt6k6t,
ezutiin keriiLl napirendre ism6t a
k6rd6s. Az el6z6elben felvet6-
dott az is, hogy a falu bir6sfugal
sziintesse meg a kimondottan
el6rytelen szprzSdlst Nem biztos
azonban, hogy a bir6s6g teljesen
6rv6ryteleniten6.

Sajniflatos, hogy ezen a gpil6sen
csak 5 vajkai
lakos vett
r6szt. Pedig
j6 lett volna,
ha els6 k6z-
b6l tdj6ko-
z6dnak ernil
az 6ldatlan
helyzeft6l.
A vajkai on-
kormSnyzat
szimitott a
fa lubel iek
6 . s z r e v 6 -
telete, ja-
vaslata i ra.
A lakosok
megold6st
e l6s  eg i t 6 ,
6prt6 jel-
Ie# hoz-
z|sz6l6sait
tov6bbra is

"64uk, 
ulott

szem6lye-
sen, akdr mailben a kozs6gi hi-
vatal cim6re. A szerzdd6sek 6s a
hozzAjt*. kapcsol6d6 hatrirozatok
megn6zhet6k a kdzs6g webol-
dalin a kovetkez6 linken: http://
www.voj kanaddunaj om. sVfi les/
seniorn. o. zmluvado datkydarov.
zmluva.pdf .
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Kishinek
Hrizi komposztril6k beszer-

z6se c$6b61 nyrijt be dot6ci6s

kerv6ry't okt6berben a vajkai on-
kormrlryzat a Kornyezetv6delmi

Alaphoz. A kdzs6gi k6pviseki-tes-

tiild tiimogatta a polgrirmester ja-

vaslatit 400 komposzt6l6 beszer-

z6s6re a lakosoknak Egy m6sik

benyrijtott pilyiuatban kiizsegi

kistralctor beuerzesthez iglnyel

dotdci6t az onko rmirryz::L

Ot p6\niz6 jelentkezett a kOz-

slghaza teljes k<irii fehijitris6ra

kiirt rijabb kozbeszevAsi pily6-

zat a, Nnelyet az illet6kes hat6s6g

szerint meg kellett ismdtelni. A
fehijitrls elsridleges celja az ener-
giakdlts6gek cs<ikkent6se, erre

az hr6pai Uni6 R6gi6fejleszt6si

Alapj6b6l 274580 eur6s egysze-

ri tdmogatdst nyert el a kox6g

amelyhez 5 szlzaldkos onrdsszel

kell majd hozzljrirulnia. Ez mint-

egy15 ezer eur6s t6tel, felre is van

t6ve Vajka idei koltsdgvet6s6ben.

A Sdovdk Innovrici6s 6s Energe-

tikai Ugynokdggel a k<izsdg mdr

al6irtaaszerz6d6st.

Rublik Istnin f6ellen6r a szep-

temberi onkormrlryzati i.i{esen

elhangzott beszimol6j6ban ismer-

tette Vajka k<izsdg els6 fdlevi p6nz-

rigyi gazddlkoddsa 6s krinyveldse

ellencirzes6nek eredmdnyeit. Az

1. ftlevre el6ininyzott kcilts6gvetds

teljesitdse kapcsrin elrnondta hogy

az ingaflanad6 b efize6se2i szAza-
ldkra teljesi.ilt, ezert javasolta hogy

a krizseg folytassa a kinnlev6sdgek

behajtitsrit

6szi fesztivrilt tartanak no-

vember kilencedik6n, amellrrek

helyszine a k6zs(ghiva lesz. Az

onkormiinyzat szeretettel vdr a
t<ikfesztivrillal egybek<it<iu ren-

den'6nyre minden 6rdeld6d6t,

koztiik els6sorban a gyermekes

csal6dokat.

Felsztlitr{sban figyelmezteti

A116 Doruit polgrirmester a futball-
prilya melletri dpiila b6rkij6C aki

ott a feiibaba pubot miikridteti,

hogy a felhalmozott b6rietidij-h6t-

raldkot haladdktalanul egyenlitse

ki- Hasonl6 tartalmf felszolitis

posuizisrlr6l ddntottek a kdpvise-

klk a helyi gy6g).szertrirat miikcid-

tet6 ZLJPENO l(ft - nekis.

A lakosok petici6ban ellenezt6k a rcknedciris ktizpontot
Nerncsolc a vqjkai le:pviseVt-tes-

tiild n ondatt qyhangfilag nemet
ara a hiromsinta tiibbfurikci6s
rekedcios kiiry&ent l<erv&rye-
zen qiilotre, qnelyet a lGrtalja
utm vdgen akmt nryqiteni a fa-
luhan a 177-es hizsirn aldt be-
jegzcttTahmajslcotasasig.

A kcirnyeken lak6k is petici6ban
tiltakoztak ellene, kifogdsolv6n,
hogy ez csalddi hdzas ovezet" ezert
az rltrneneti twistaszilLisnak 6s ki-
v6zonak tervezEtt objekum, ahol

kiad6 iizlethelyisegek is lenn6ne(
zavam| a lakosok nyugalmdt A
kiszemelt 505 n6gyzetrn6teres te-
lekkel szemkcizt lak6 Eva Sivoko-
v6 a Kmotrik csal6d nev6ben is
elfogadhatadannak mondt4 hogy
a szomsz6d hr{zt6l mindossze 5
m6terre ilyen epuletet engedfllyez-
zenek Uzemeltet6se ajjal j6rna,
lnszrnk|vezn 6s 6tkezde mtikcid-
ne benne, parkol6 is a tervekben
szerepel Mindez s6rten6 a lakosok
nyugalomra 6s pihen6sre val6 jog6t.
Az epiilettervet benyujt6 Marian

Mi5kanin szerint celja a turizmus
fellenditdse. A kcizs6g is j6l jrima

mert ad6bevetelhez jutna- A krizel-
b-en lak6 Robert Sebo a beruhrlzot
megbizhatatlannak nevezte 6s java-

solta, hogy ne tiimogassdk az €:ptt-
kez6st Tobbetrrkel egyet6rtett ab-
ban, hogyha csal5di hriz epiiLlne ott,
nem lenne kifogrisa- Az lpilesznn
szakbizotts6g nev6ben Kateiina
Balainvidovri szint6n tobb kifogrist
fogalmazott meg es nem javasolta,

hogy a projek zoldet kapjon.



F6num, kn6nika

Vajkaiak ldtogattak Leseneeistvdndna

Kozs6giinkb6l mintegy husz-

tagi csoport vett r6szt auguszfirs
etej6n A116 Doniit polgiirmester
vezet6s6vel a lesenceistviindi falu-

nap rendezvdnyein. A Magyamak

lenrri hatdrtalanul esem6nysoro-
zx hfutgazASja Vajka magyar-
orszigi testu6rkozs6ge, Lesence-
istnind volt. A taLllkozon r6szt

vett az erdelyi K6zdiszentkereszt
kiildotts6ge is. Sok-sok 6lrn6nY
ben volt r6sziik a r6sztvev6kneh
hiszen volt iiLnnepi szentmise, ko-

szoruzis a h6sok ernl6kmiiv6n6l"
fest6szeti k6llit6s is ry{t Szines
kis6r6mrisorokb6l vrflogathatott a
kozons6g a v6g6n a L{ncmulatsilg
a tombola es a j6 balatoni borok

sem hifnyoztak Fiiredre is ell6-

togattak a vend6gek 6s kikapcso-
l6daskent wellnesprogram vdrta
<iket. A t<ibbnapos rendezv6ny
honAjintrt alhoz" hogy a testver-
telepiiLlesek lakosai jobban megls-
rtrerj6k eggnrist

Vajk6nol vizibusszal Pozsonyba
UajkaisujkikftiitkryaWisifel+'iz-

csatmnm a Pozsanyt a Gallhkiiz

telqiiliefuel Asvclcnii lnenetrend-

serii vlzi semAysdllft kerete-

ben- A Dmabusz praielr rdvnlcfu

az fij lcikiitiifillonaist Vajldnhl a

lonpklkiitli mellett epionAe meg.

A116 Donrit polgiirmester szerint

ez a projek honAjitrn nemcsak

Vajka, hanem a 16916 fellendii-

16s6hez is. Mint mondt4 a helyi

onkormriryzat a projekben val6

r6szv6tellel igyelazik megoldani a

kozleked6st Pozsony fel6. ,,Az ere-

deti tervek csak Somorjdiig sztzmoltak

akijzlekedessel. De mdg a vizier6mi)

el6zd kormdnybiznsdndl sil<erilIt eI'

ernilnk hogt Vajkir6l induljanak a

haj6V'- tuful<meg a polg{rmester-

tol Vajka kozs6g alapfto tagiai lett a

Pro-Danubia trlrsuldsnak is. Meszi-

rros Gdbor, a Pro Danubia -a dunai

helyi kdzleked6sdrt kozs6gi t6rsulqs

elnoke szerint kedvez6 el6relep6s a

betfoldi haj6zisr6l kesztild torv6ny-
javaslar Ez 2020 januirj6t6l l6pne

dletbe 6s kimondj4 hogyavizi riton

tort6n6 szem6lysz6llitds is kozerde-

Ici szolglltatrist jelent. Ez el6felt6tele
annak, hogy kozp6rzb6l dllami

kolts6gvet6sb6l, illetve a megyet6l

kapjon trimogatasl

A Dunabusz projek megval6sit-
hat6sagi tanulmrinya okt6berben
beEez6dilc A projek hat rij kkcit6
letesites6t fulnyoz,za el6 Kesziilces-
n6l, Vajlciruil, az Ettrovel,rrrll, az
Aucaf6nril, a River Par{auil, vala-
mint Dev6nyndL Ezek kieg6sziten6k
a hrlrom meglw6 somorjai' gutori

es dunacsirni kikotSk klncolat6t

Vajka polgdrmestere szerint a

prqela legal6bb r6szben ery4riten6

a kis-csall6kozi r6gi6ban a b6si viz-
er6mii fel6pit6se nyomrln kialakult,
ftileg a krideked6st 6rint6 kedvezot-
len helyzetet. ,flegi6nkban az eg)/et-
len gazdasigi dgaznt, amelyet ittfej-

Ieszteni lehet, az idegenforyalam, es

a smbcLn forgb projekt ezfu naglton

elbnybi - tettehozzL Hangsulyoz-
ta, hogy a lakosok 6s az <inkormdnY-
zat is iidvozlik a tervezetet. Az egesz
prqek, amellnek megval6sitds6-
hoz mintegy 70 milli6 eur6 szilLks6-
ges, EU-s p6nzalapokb6l vai6sulhat
meg. Kdt es fdl even belill elindulhat a

Dunabwz ekd jdrata - jelentette ki

trsek Ary6d kozleked6sugyi mi-

niszter a parlament bizotts@6nak
ii16s6n, aki korabban meg ellenezte
ezt atervel

Mozgalmas 6let a vaikai ovodiban
Konibbi lapsz6mainkban r6sdete-

sen beszimoltunk azokr6l a felulitrisi

munk6latok6l, amelyeke a kozs6gi

6vod6ban az ut6bbi k6t evben sor ke-

riilt A bels6 6s kiils6 modemiziciot

kcivetcien legut6bb rij tetdszerkezetet

is kapott az €prtret- M6g a t6l berillta

el6tt irj kaput is fels zerelnekaz 6voda-

udvarbejdratiihoz,.

A falu legkisebb lakosainak val6ban

korszeni felt6telekmellettbiztositott a

nevel6se 6s elldtrisa. plenleg 9 kilenc

apr6sd l6togatja a magyar tannyelvti

6vod6t, holott enn6l j6val nagyobb a

befogad6k6pess qe. Az ide.ilis riila-

pot az lerure, haavajkai gyerekeket

a helyb6li 6vodriba iratruikbe a szii-

l6k Azok akiknekeddignem j6rtide

gyerekiik, talin nem is tudjals hogya

tf gas, modemiil felszerelt helyis6gek

ben milyenkivril6 koriiLlmdnye( szol-

g6ltathok 6s nevel6si-okatiisi m6d-

szerekvriridk a kicsiker Nem helyrill6

az a tdvhit 6s terjesztett val6tlans:ig,

hogy nincs megfelel6 szlovik foglal-

kozis a gyermekekkel" mert ezt a tan-

menet is ekiirja- Eddig nem is meriiLlt

fel ilyen jellegri panasa tudtuk meg az

6v6n6k6l An6l viszont nem sz6lnak

a rosszhirkelt6h hogy a vajkai 6voda

azon kevesekktize tartozik ahol ked-

vezm6nyesebb riron 6tkezhetnek a

gyerekek, mivel az iinkormrlnYzat

hozrAjiun;[ az &kefiet&i kiad.isok

funezis&ez- Ezannak is koszonhetcil

hogy kiv6l6 az'&tkorminryzat es az

6voda kiiziitti egyiitftntikiides.

Vegh fulia igazgat6n6 elmondta azt

is, hogy a sziildk 6s a leend<i sziil6k

tSjlkoztilisa 6rdek6ben tiibbsziir is

ryilt napot tartottak Nemcsak az

6vo&it Litogat6 gyermekek szirlei-

nek, hanem az 6vodavdlasztis el6tt

rlll6 sziildknek is Ezeken a napokon

bemutatjik az 6vodanlban folyo sok-

szinii okat6-nevel6 munkiit A szii-

16k egyiitt j6tszhatnak gyermekeikkel

6vodai komyezetben ,,A cilunk az

hogt kbzds programoldcaL & tevdkeny-

segekkl mdlyilIjdn az 1sszetartozas

erzae a egtrnds't itlspirdl1 kbzbssdget

alknssunli\ mondta az igaz4aton6.

Nagyon j6 az egyiittrniikod6s a szii-

16i szivetsdggel, ennek koszonhetdn

sikeri.ilt tavaly mdjusban megvenni az

uj olvas6sarok halakitrisrlhoz a hito-

rokat 6s adom6nyozok hozzAjitnn&6-

b6l uj mesekoryr'eket is vettek

A napokban szewertlk meg har-

madik alkaiommal az egykori Mi-

haly-napi vajkai bricsri iddpontjdban

a bricsui batlus balt, amelTnek a nagy

6rdekl6d6s miatt farsangkor lesz foly-

tatisa- Az 6vodrlsok fell6ptek a na-

pokban megtartott ryugdijas naPon

is. Tok j6 nap is lesz nyitott rendez-

venykent ok6ber 25-6n a Glamour

zenekarral, az 6vodiisokhoz decem-

berben eljon majd a Mikulds is. To-

v6bbi ryr1t nap keret6ben tartanak

karacsoryviir6 miisort, a venddg Igari

Aruram6ria lesz. A 2020-as program-

b6l egy kis izelit<i: lesz farsangi jelmez-

bdl nemcsak a kcizs6ghrlzin, hanem

az 6vod:isoknak is tartanak fa.satg

iflarcos vigass6gol

Knonika
Elhaliloz6sok
V6gh P6l (s5)
Varga Cecilia (76)
A116 Ter6zia (96)
eajanlfun | 66 |
Sziics Ilona /71 6vesl
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