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A polgitrmester
-testitletkijuetkez1
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Ne kerteliiinlcilven vandhl tettre a

Kiil<in<isen
felh6boritoaz,hogy az egyel6reismeretlenelktivet6
eleiethasonhvandil cselel<edeteknelc Mindenszentekkozeledt6vel
kapuj6sz6ntael mag!rta halottashdz
Legkrizelebb
netrinmlr sirrongilldsrais vetenak megrong6lisriramedik?Vagya c6ljacsakaa hogy a kozs6givagyontkirositsameg
pluszkiadrlsta falu vezet6s6neh
6s tgy olazznn kellemetlens6gel
immilr nem els6alkalommal?Mindenki 6rdek6tszplgllniaz,haa
mag6ter6sembernekk6pzel6,de val6j6bangyivu relt6zkod6szem6lymiel6bblebukna.. ...
Onimtelivolt l6tri a sokismer6st.
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segnek A116Dond.t polg6rmester
mondta
h
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gyerekk6nt
hivibar:'
iidvdzl6 bes#d6benszintenmegis eml6kezhetjov6re,hiszen 1920el6ged6sel
szolten5l Vajkln immrir az els6 szavakat.A tov6bbiakban ban elvesztette
a Cikola-szigetet6s
hagyomriny,
hogya Szentlstvrin-na- utalt arrais,hogy SzentIstv6nnem a tobbi aprobbDuna-szigetetamealapipi iiLnneps6gen
drjazzikaznlraTal<k a mai csonkaMagyarorszdgot
foldjei
lyekenaddiga leg6rt6kesebb
munk{jukkalga?Aa$\aka lailtur6- totta meg,hanem egy IGrp6t-me1800-as
evel<ben
Vajka
voltak ,,Az
Iis 6sk<izoss6gi
dletet.A polgirmes- denceibirodalmat,amellnek teriic{mmelis bilszMkedheta Zrigray Friber Livirinak mon- letenma h6t allamosztozik,6sezek mezlwdrosi
tett,
Lalcosainak
szamameglnladtaaz
dott koszinetet6sadta6t a kozs6s k<iziil,csakegi'benhivatalosnyelva
an Somorjdnakhirora
magym,csakegybentisztelik6t dl- enet,eld<orib
2019.6viernl6lglakettja.
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A falunk nwadojinak tisztelet6re
legQihnabb
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hogt
a
falu" csup
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tartott i.irrreps6e
iinneps6gszonokaLimprir
Limp{r
a verseIyelindukntnaesnyerhetne
hagomdrryt,
vajknia a szentbtvdni
nyen.Az itt dl6kmind tipilwsalakjai
megj6solninem lehet.A vdrosicim
arni a
ennel<
a nngtfolyamszigetnelg
hivatalosan
mir a mrih| a Inl<osdg
maga nundbena kontinmslegnagtobbja IlyenekUajkanema lakoi" nern& elaz iitszaznt,Tiinnonelvitte
azudmil a megmaradt
sok a szigeteinl<cl,
akik megtestaitik
a csallil<bzielcre
j6
jogdllnst.Ilye- ftldjeink resret,amaradikot most
helyilttjellemzbszabad
akik mdg kotywetyeljitk
nek az itteni aranymos1lg
el.Nincsirigl1srem6la millt szizndelejenb szorgalrnasan n helyretbenaz akineksznmotkell
a Tilndir Ilonaaranyhajdbhl vetniea milIttal."- nirta iinnepi bekerestek
Ilyeneka vajkihuLlottararyrbgdket.
Pdter.
szedetLimpAr
kaihalaszohakikazutnk6vizdt- ezt
A teljesbeszeditt megtalilhat6:
az 6riasihalnt,arnelyegltkara Duna
kincse https://www.facebook com/vajkaleghtraebba leg4rtdl<esebb
wh - kifogtik 1906-ban"- mondta kozseg/

Vajka az id6n is visszavint minden n6gi vajkait
A Vajka mindenkit visszavrir!
jelszojegy6bena vajka<inkormiinyzat,a VajkPolgrlriTiirsulis6sa \ft)id6n auroskereszt
helyi szervezete
gusztusban
is megszervezte
a Szent
Istvrin-napot
kozs6giinkn&ad6j6ra
SzentIstvrlnkitllyra eml6kezve.
iinnepsegreimA hagyomrinyos
mrlr tizenhatodikalkalommalkerirlt sor. Magyarorszigr6lis n6pes
kiildottsdget iidvozolhetttink Az
ii'nneps6gszentmisevelindult a
k<izs6giinkb6l
szfumazofiatal els6mis6spap,M6ryI;isd6 mutattabe
az istentiszteletet
dllamalapitoszdnt
kinilyunlaaernl6kezve.

K6z6ndekri infonmdci6k

Vajkai U;sag
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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:
181
Tel.:031/5548
1242
Fax:0311551
E-mail:
obecvojka@gmail.com
A polgdrmester
fogad66rrii:
H6tffi:9.00-16.00
Szerda:9.00-16.00
El6rhet6s6gek:
031/5548181,0903/194548
El6zetesegyeztetes
alapjrina het
br{rmelyikmunkanapjdn.

Timogatrisriisziiliitteknek
Az fjszilotteknekjdr6 100
eur6s tdmogatdst a jriniusi
gyermeknapon m6r milsodik
alkalommai adt6k dt. Kdt kisgyermek, Kiara Surmovi 6s
Adam Aschenbrenner sziilei
vehett6k 6t Farkas Timea alpolgdrmestert6Laz adom|nyt
egy sz6lvirdg kis6ret6ben.

Kisbusz menetnend
A VajkaiKozsegiHiratal 6rtesiti
azutazokoainsegethogy Somorja feleaz ftazist 6trnenetilega doborgazi kisbuszbiztos$a- Amint
sikeriiLlmegoldani a gfujiLrmiivezet6kerd6s6t6s lesz megfelel6
jelentkez6 az illispilylzatru a
vajkaikisbuszrijra kozlekednifog.

A siinget6sek nyomds6na8 6v ut6n v6gne
l6ptek
Eveken6t tart6 halogatrisutrin a
kcizelmultbanv6gremegtort a j6g:
a illet6kesviziigyi alluni cig, aYizgazddlkoddsiBeruhrlzisi Vrillalat/
VBV/ int6zkedetta Vajka teriilet6n miik<jd6 k6t szennyviztisztit6
illlom6s megiavitr{s6r6l amelyek
balesetveszelyes
rlliapotbanvoltak
De hosszri6s kiizdelmes it veze- szekhelyti r6szv6rytr{rsas6gnak gette, hogy a kcirnyezetszennyeis elfogyott a tiirelme 6s nem volt z6stis okozhat6helyzetetmiel5bb
tett iddig.
tovfbb eltiirni a Daniel orvosoljilk A Ny'ugat-szlov6kai
hajland6
A vaikai onkormdnrrzatnev6ben
Viz$llrTirsas6g Rt-n6l is betelt a
Kvocera
vezreigazgat6 karryt|A116 bon6t polg6rmester tdbbpoh6r 6s kil6t6sbahelyerte aYrzkomyezetvds6val
mrikod<j
6s
a
szir siirgette az ilTarn vv;jgyegazd6lkodrisiBeruhrizisi Vallalattartozo
delmi
miniszt6riumhoz
seket, hogy orvosoljdk a Vajkin
Vril- tal 6rv6nyben lev6 szerzhdls felBeruh6zrisi
YizgazAilkodfui
kivLl Bodakon 6s Doborgazon
hogy 6vek mondris6t,amely szerint az el6bbi
is komyezeti katasztr6f;ival fe- lalat t6tlens6g6t.Azt
a iizemelteti a szennlwiztisztit6kata
nem
hajland6kfoglalkozni
6ta
nyeget6 dllapotokat.Legut6bb az
r6gi6ban.
levS
kiizs6gek
Kis-Csall6kiizben
idei els6 k6pvisekitesfli'letiiil6sen
rillom6elanrlt
szennyviztisztit6
,XdgilI a sorozntosnyomasgyatSj5koztabfi a trirhetetlen helylett az hogt elv6korlaseredrndnye
zetr6l a polgiirmester. Felid6zte sainakfelfjit6sdval.
A dunaszerdahelyic6g a lev6lazt a levelet, amelyet a VBV-nek
ben
egyenesenfelel6tlens6gnek
j6
kiilddtt a r6gi6nkbana min6s6nevezte
kiiruryelmiis6gnek
6s
gii vuszalgiltatis6rt felel6s N1uezt a
pozsonyi
vizi.igyeseknek
a
gat-szlovrikiai Vrzngri Tlrsasrig
A,116
Don:lt
telnemtdr6dcimsdg6t.
Rt. Ebb6l kideri.ilt, hogy a Seb6
jesen
6s
fjra
si.iregyetdrtett
ezznl
Lrisd6 vezette dwuszerdahehi

Hullad6k-gyiijt6udvaF3nyitva taFt6s

6s dij szab6s
A temet6 szomsz6ds6g6ban
az
egykori ist6ll6telepterii,let6nI6v6
ideiglenes hu[ad6k-$ ijt6udvar
szerddn 15.00 - i6.00 kozott,
szombaton09.00- 11.00kozott
tart nyitva.

Indulisi id6pontok (csakmunkanapokon) Vajka - Somorja
8.20, lr.r0, 14.20.

A gyrijt6udvaron elhelyezend6
hullad6k ut6n megszabott dijak
20L9-re:
- rilland6 vajkai lakhe$i sze-

Indulisi id6pontok (csakmunkanapokon) Somoija - Vajka:
- Nagyszarvrin
9.m, ll.q,ls,l5

m6lyek eset6ben: k6tkerekLi
kar6val6 eur6,talicska3 eur6,
-6lland6 vajkai lakhellyel nem

keresztiil.

rendelkezd szem6lyekeset6ben,
akiknekingatlanjukvan a kozs6gben,a dijak a kovetkezik k6tkerekii lc{r6val8 eur6,talicska5 eur6.

Az esetleges
viltozasr6l a k<izs6gi hangosbemond6n t$ellcleratjuk alakossrlgot.

PET-f lakonok

begnijtrise

A miianyagflakonokataz 6v hdtralev6rdszebena kdvetkez6i&lpontokban szdlJigrikel okt6ber 29-6n 6snovember 2Giin. A kdzs6gihivatal kdri
a lakosokat,hogy a zs{kokat sziveskedjenekezekena napokon reggelfel
nyolcig hnlcri a hrizakel6.

geztdka kdt vajkai szenrywiztkztit6
dllomasfelilj{tasdt is, esezzelmegold6dott a VizgazdilkodasiBeruhazdsi Vdllnlnt reszzr1l evek 6ta
elhanyagoltproblima", mondta a
vajkaipolgrirmester.

Kitiintet6s N6meth Mity6snak
N6meth lulripleb6nos
ty*
a SzentMhrily
templomban
megtartott
szentmis6n jfnius 30-6n bricsrizottelahelyi
2009-t6l
r6maikatoLihrskciaiss6gt6l.
volt a vajkaihiv6k lelkiprlsztoraid6n

Felhivis

toltottebe 65. 6letevdtes niugdijba
vonull A bircsrimi#n A116Donft
polgrfumester
megkcivonteNdmeth
M6tyrisnakavajkaiak6rdek$env6gzettegyevtizedes
Ielkipdsaorimunfennk6j6t.A vajkaionkormanyzattal
qyiittmrikod6s
tartott gyil,rnolcsozS
a trivozopl$dnosnak
elismer6sek6nt
i*adta az <inkormanfzaternldlplakettj6t

rillapotot, mivel a ,,feket6z6li'
ezzela magatartdsukkalavajA Vajkai Kozs6giHivatal felkai lakosok zsebdb6lveszik ki
sz6litja a lakosokat, hogy taa p 6,nzt,hiszen a ktl<)nb ozetet
nfsitsanak felel6smagatart6st
a tobbi lakos fizeti ki. Ha ez
6s ne dobrilj6k 6t ,,feket6n' a
a fegyelmezetlen hozz66ll6s
gyiijt6udvar kerit6senaz elhefolltat6 dik, bekcivetkezhetaz,
Iyezni szint hullad6kot. 2019
hogy a kozsdg megfontol6s
els6 fe16v6ben az ltt elhelyezett
tirgy|v| teszi ennek a szolkriziileti hullad6k ut6ni bev6griltatfsnak
a megsziintet6s6t,
tel mind<issze 153 eur6 volt,
mig a kozs6gnek a hullad6k- mert ezt a torv6ny nem irja
lerakaton val6 elhelyez6s6rt el6. A tcirv6ny a kozs6geket
561 eur6t kelleu fizetnie, ezen csak a biohullad6k 6s az 6pitfeliil az elszdllit6skolts6geit is kez6si tormel6k begyiijt6s6a falu 6llta. A kozs6gi cjnkor- re kdtelezi. Emiatt is fontos,
minyzat szeptemberi til6s6n hogy mindenki tisztess6gesen
tiirhetetlennek lartotta ezt az megfizessea lerak6si dijat.
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Mi legyen a panzio epiilet6vel

.9r!sn{yr{
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b6rlciaz6veksor6nkimutathat6an
oda beruhrizott. Jelenlega b6rl6
felbecsii,ltetia l6tesitrn6ny6rt6k6t,
ezutiin keriiLlnapirendre ism6t a
A vajkai panzif jiivdjevel knp- | 220,7 n6glzetm6teres 6pii,letet
k6rd6s. Az el6z6elben felvet6csiilatos ldrd4sek srerEeltek a mintegy 3 300 eur6s 6vesb6rleti
dott az is, hogy a falu bir6sfugal
kiirePpontban ajilnhs 5-en meg- dij6rt haszn6ljaa b6rl6, a hozzAsziintesse meg a kimondottan
tartott lcepvkelS-testiiletiillisen. tNtoz6 2 394 nlgyzretmlterestelel6rytelen szprzSdlstNem biztos
A LYDA panzi6nak otthont qdi
ket pedig l6nyeg6beningyen. Ezt
azonban,hogy a bir6s6g teljesen
a nevets6gesenalacsonyosszeget
Eiiletet 2m-ililberli akiireigt6l
6rv6ryteleniten6.
q Senior n.o., eredetilegmegfua- egyoldakian nem m6dosithatja a
hiromthn idrire. De a leguthbb falu,csakhaab6rl6isbeleegyezik Sajniflatos,hogy ezena gpil6sen
csak 5 vajkai
20Wban kiegdszilakos
vett
tett szerziides fuclr6szt.
Pedig
m6bmegaznn2036
j6 lett volna,
ighaxndlhatjdlc
ha els6 k6zA panzi6 k6pvib6l tdj6koselSi is jelen voltak
z6dnak ernil
a jriniusi gfifl6sen
az 6ldatlan
Emanuel Krokovid
helyzeft6l.
igazgat6val az 6len.
A vajkai onA t6ma napirendre
kormSnyzat
tLizAslt a b6rl6 kezszimitott a
demlnyezte, mert a
falubeliek
tet6szerkezetbefuott Az els6panzi6-szerz\ddstmdgNagy Ldszl6polgirmester irta ald 6 . s z r e v 6 6sa falut6l kdrtek se- 2000.februdr 23-dn.A tiibbi m6dos{tdstpedig ut6dja, Varga
l6zsef. telete, jagitsdgel Felvetettdk A 2006. 6. 12-6n aldirt
filggel4k Lrtelmdbena bdrlet 30 dvre sz6l, v a s l a t a i r a .
annak lehet<is6g6t, nem lehetfelmondani, sem egyoldahianmegszilntetni.A legdrde- A lakosok
hogy maradvdny- kesebbaz a m6dositds2004. mdrciusdb6l,amellyel Vajka akkori m e g o l d 6 s t
ilron megvenn6k az vezet1sdge
elegettett a Seniorn. o. kdrvLnydnek,hogy ajdnddkozza e l 6 se g i t 6 ,
cinkorm6nyzatt6l, neki az 4piilet 1/3-dt,pedig a tdrvdnytiltja a k\zsdgivaglon elajdn- 6prt6 jelhitelt venndnek fel, ddkozasdt,6m ez mdgisj6vd lett hagyva.Akadt egylakos,lankovii Ie#
hozamit a falu segitse- Bea, aki a jegyz6kbnyvszerint kdrte, hogy beletekinthessen
ebbea z|sz6l6sait
g6veltcirleszten6nek furcsa szerzSd1sbe.
A jegyzSkdnyvbdlkideriitt az is,hogy az akkori tov6bbra is
A116Dondt polg6r- polgdrmesternek45 szdzql1kos
ulott
fdl|vi jutalmat is megszavaztak.
"64uk,
mester is rigy v6lte,
szem6lyeA polgrirmester6s a k6pvisel6k
hogy a k6rd6stmeg kell oldani, de
sen, akdr mailben a kozs6gi hiaznnnd.ez lehetetlen.Ernldkezte- is abban l6toraka megoldrist,ha vatal cim6re. A szerzdd6sek6s a
tett, hogy a szevlidest a jelenlegi megfelel6rlron eladnrik az 6glehozzAjt*. kapcsol6d6 hatrirozatok
onkormrinyzat<irokolte.,Annak tet a berlcinek,mikozbenazorvosi megn6zhet6k a kdzs6g webolidejin valaki felelfitlenill akiirta a rendel6 tov6bb miikodne benne. dalin a kovetkez6 linken: http://
A szerz6d6smostani form6j6ban
www.voj kanaddunajom.sVfi les/
falu nev&en a kdzsegren6.zveegyertelmiten hdtrdnyos szerzSdese- olyat is tartalmazpl., hogy a v6tel- seniorn.o.zmluvadodatkydarov.
leef' - mondta a polgdrmester.A 6rb6l le kell szimitani azt amit a zmluva.pdf.

6szi fesztivrilt tartanak november kilencedik6n, amellrrek

A lakosok petici6ban ellenezt6k a rcknedciris ktizpontot

helyszine a k6zs(ghiva lesz. Az
onkormiinyzat szeretettelvdr a
t<ikfesztivrillal egybek<it<iuren-

6s a hitn6nyos szenz6d6ssel

Nerncsolca vqjkai le:pviseVt-testiild n ondatt qyhangfilag nemet
ara a hiromsinta tiibbfurikci6s
rekedcios kiiry&ent
l<erv&ryeqnelyet
qiilotre,
zen
a lGrtalja
utm vdgenakmt nryqiteni a faluhan a 177-eshizsirn aldt bejegzcttTahmajslcotasasig.

kiad6 iizlethelyisegekis lenn6ne(
zavam| a lakosok nyugalmdt A
kiszemelt 505 n6gyzetrn6teres
telekkel szemkciztlak6 Eva Sivokov6 a Kmotrik csal6dnev6ben is
elfogadhatadannak
mondt4 hogy
a szomsz6dhr{zt6l mindossze 5
m6terre ilyen epuletet engedfllyezzenek Uzemeltet6seajjal j6rna,
A kcirnyekenlak6k is petici6ban lnszrnk|vezn
6s 6tkezdemtikcidtiltakoztak ellene, kifogdsolv6n, ne benne, parkol6 is a tervekben
hogy ez csalddihdzasovezet"ezert szerepelMindez s6rten6a lakosok
az rltrnenetitwistaszilLisnak6skinyugalomra6spihen6sreval6jog6t.
v6zonak tervezEttobjekum, ahol Az epiilettervetbenyujt6 Marian

Mi5kanin szerint celja a turizmus
fellenditdse.A kcizs6gis j6l jrima
jutna-A krizelmert ad6bevetelhez
b-enlak6 Robert Seboa beruhrlzot
megbizhatatlannak
nevezte6sjavasolta,hogy ne tiimogassdkaz €:pttkez6st Tobbetrrkelegyet6rtettabban,hogyha csal5dihrizepiiLlne
ott,
nem lenne kifogrisa-Az lpilesznn
szakbizotts6gnev6ben Kateiina
Balainvidovriszint6ntobb kifogrist
fogalmazottmeg es nem javasolta,
hogya projek zoldetkapjon.

Kishinek
Hrizi komposztril6k beszerz6se c$6b61 nyrijt be dot6ci6s
kerv6ry't okt6berbena vajkai onkormrlryzat a Kornyezetv6delmi
Alaphoz.A kdzs6gik6pviseki-testiild tiimogattaa polgrirmesterjavaslatit 400 komposzt6l6beszerz6s6rea lakosoknak Egy m6sik
benyrijtott pilyiuatban kiizsegi
kistralctor beuerzesthez iglnyel
dotdci6t az onkormirryz::L
Ot p6\niz6 jelentkezett a kOzslghaza teljes k<irii fehijitris6ra
kiirt rijabb kozbeszevAsi pily6zat a, Nnelyetazillet6keshat6s6g
szerint meg kellett ismdtelni. A
fehijitrls elsridlegescelja az energiakdlts6gek cs<ikkent6se,erre
az hr6pai Uni6 R6gi6fejleszt6si
Alapj6b6l 274580 eur6s egyszeri tdmogatdst nyert el a kox6g
amelyhez5 szlzaldkos onrdsszel
kell majd hozzljrirulnia. Ez mintegy15ezer eur6st6tel,felre is van
t6ve Vajka idei koltsdgvet6s6ben.
A Sdovdk Innovrici6s6sEnergetikai Ugynokdggel a k<izsdgmdr
al6irtaaszerz6d6st.
Rublik Istnin f6ellen6r a szeptemberi onkormrlryzati i.i{esen
elhangzottbeszimol6j6banismertetteVajkak<izsdgels6fdlevip6nzrigyi gazddlkoddsa6s krinyveldse
ellencirzes6nek
eredmdnyeit. Az
1. ftlevre el6ininyzottkcilts6gvetds
teljesitdse
kapcsrinelrnondta hogy
azingaflanad6b efize6se2i szAzaldkrateljesi.ilt,ezertjavasoltahogy
a krizsegfolytassaa kinnlev6sdgek
behajtitsrit

den'6nyre minden 6rdeld6d6t,
koztiik els6sorbana gyermekes
csal6dokat.
Felsztlitr{sban figyelmezteti
A116Doruit polgrirmestera futballprilya melletri dpiila b6rkij6Caki
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