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Megrtsztuk, vugy o neheze Elmarsdnuk uz idei rendezvdnyek
mdg hdtruvan?

Rendkiviili id6ket ditiink meg

mdrcius tizenhatodika ota. Az

dletritmusunk, a mindennapjaink

teljesen megv6ltoztak. A nehe-

z6n rem6lhet6leg tril vagyunk, de

a csatdt mdg nem nyertiik meg.

Rebesgetik, s taliin nem ok n61-

kiil, hogy kiviilr6l rijra trimadhat

a koronavirus. Eppen ez|rt m6g

most id6ben le kell vonnunk a ve-

s zllyhely zet tanuls 6gait. Mdrle gel -

ni kell, hogy mit tettiink j6l, mert

azt folyalni kell. Esetleg mit ron-

tottunk el, nehogy rijra hibiznnk

Mi itt Vajk6n szerencsdsnek

mondhatjuk magunkat, mert a

virus elkeri i l t  benniinket. Leg-

al6bbis eddig lakosaink koziil

senki sem fert6z(5diitt meg.

Mondj6k, hogy faluhelyen jobb

ahelyzet, nincs tomeg, ami a fer-

t6z6,s egylk forr6sa. Ez igy van,

de ez csak az igazs|g egyik fele.

Mert mi magunk rs hozzijirrl-

tunk ahhoz, hogy ne legyen nagy

a baj. Fegyelmezett magatart6-

sunkkal, segit6k€szs€giinkkel,

osszefo96sunkkal.

Erz6sem szertnt az <inkorm2ury-

zat is megtett minden t6le telhe-

t6t, r6ad6sul a kell6 id6ben. Mert

sulyos helyzetekben dupldn igaz a

mond6s, hogy aki gyorsan ad, az

k6tszeresen ad. Azonnal rigymond

akci6ba l6ptnnk, ahogy a vals6g-

st6b meghozta amegeI6z6 intdzke-

d6seket. Lakosaink magyar 6s szlo-

v6k nyelvii sz6r6lapokat kaptak a

postaldd6ikba, hogy pontosan t6-
j6koz6dhassanak az elrendelt kor-

l6toz6sokr6l, 6s arr6l, mi a teend6,

ha orvoshoz kell fordulni. A helyi

hangosbemond6 is folyamatosan

t6j6koztatott. Miianyagkesztyiikkel

I.ittuk el a falu iakosait. Id6s polgd-

raink arcv6d6 maszkokat kaptak, a

helyi panzi6ra is gondoltunk.

Ezriton mondok hal6s koszo-

netet az onk6nteseknek, akik

gondolkodris n6lkiil jelentkeztek,

hogy szivesen varrnak maszkokat.

De azoknak is, akik m6s vonalon

segitettek p6ld6ul a kiizint4,zm6,-

nyek 6s krizteriiletek fert6tleni-

t6sdben. Felsorolni lehetetlen a

konkrdt segits6get, de ut6lagosan

A k6pvisel6-testiilet m6jus l8-i ri{6s6n drintrittek arr6l, hogy a202A-

ra tervezett rendezv6nyek elmaradnak.

Nem tartottak gyermeknapot , anydk napjtit 6s elmaradt a jfnius v6-

glre tervezett Kisszigeti Hal6sznap is. Szent Istviin-nap sem lesz az

id6n augusztusban, tov6bbi elmarad a nprgdijas nap 6s a Mikulis

napi iinnepseg is. Val6szintileg a nyugdijasoknak sem tudjak bizto-

sitani a megszokott term6szetbeni juttatdst. A koronavirus-jfuviny

miatt folyamatosan rom16 gazdas|gihelyzetben takar6koss6gi szem-
pontok rllltak a dcintds h6tter6ben. Kedvez6 fordulat eset6n a dont6st

k€s6bb feliilvizsgrilhatj rik.

is minden tettrekdsz iakos on-

zetlens6966rt h6l6val tartozunk.

Csakis igy, egyrn6st segitve tud-

tunk rirrd lenni a karant6n 6s a

kjrirrisi korldtozdsok nyomdn

ekidllt helyzeten. Ennek koszon-

het6, hogy a r6szorul6, id6s pol-

gdrt6rsaink sem szenvedtek hi-

6ny't, besegitettiink nekik a bolti

beviisdrl6sban. Apr6siigainkra is

gondoltunk, nekik a helyi 6voda

online foglalkoz6sokat biztositott.

Nem feledkeztiink meg a he-

lyi kisv6llalkoz6kr6l sem, akik

ktizsdgi ingatlanokat b6relnek, a

sziksdghelyzet idejdre elengedtiik

a b6rleti dijat. Igaz, volt aki, ezt ke-

vesellte, de a lehet6s6geink korl6-

tozottak. S6t, a jov<iben vdrhat6an

nagyon ossze kell majdhizni azt

a bizonyos nadr|gszijx. Mdr most

k<iztudott, hogy az iillamt6l 6ven-

te kapott r6szad6kb6l szirmaz6

bev6teleink az id6n legal6bb 10

szdzal6kkai csokkenek. Ami ak6r

30 ezer eur6s kiesdst is jelenthet

kozsegi.inknek. Es ez melg nem

v6gleges osszeg. Fdj6 szirwel, de

lemondtunk minden idei dvre ter-

vezett rendezv6nytinket.

Bizok azonban abban, hogy

minden fokozatosan visszazokken

a r6gi mederbe. Mindenki legyen

tov6bbra is el6vigydzatos 6s visel-
jen arcv6d6maszkot, tartsa be az

aj6nlatos t6vols6got 6s gyakran

mosson kezet. Ez is a f6 kulcsa

annak, hogy tov6bbra se legyen

n6lunk baj.

A116 Don6t polgirmester

Jfiliustdl a rdszorulfiknuk htizhoz
az ebddet

Vajka kozs6g onkorm6nyzata tudatja, hogy jirlius elsej6t6l a 16-

szorul6 id6s szem6lyek r6szdre biztositjrik az ebdd ingyenes h|zhoz

szalIitas|t. Azok az id6s falubeliek vehetik igenybe ezt a szolgdltat6st,

akika Lyda panzi6ban el6z6leg eb6det rendeltek, de nem tudnak

erte mennr, vagy nrncs, aKr ervrgye neKrK.

A Vajkai Kozsegi Hivatal keri az erdekl6d6ket, hogy az ebddkisziil-

lit6si ig6nyiiket miel6bb jelezzdk szem6lyesen, vagy a 091 | 397 833-

as telefonszimon.

Kozsdgilnkben sok a segitsdgre szorul6 id6s, beteg ember. Az ut6b-

bi id6ben tribb npgdijas fordult segitsdg6rt a hivatalhoz, az eb6dki-

hordds biztositdsrit k6rve. A gond megold6sa 6rdek6ben a munkahi-

vatal tdmogat6sdval a k<izs6g aikalmaz egy szem6lyt 6telkihord6sra.



Kozdrdekii inform6ci6k Vajkai Ujsug

A Vajkai Kiizsdgi Hivatal
fogad66r6ir

H6tffi:8:00-16:00

Szerda: 8:00-16:30
'P6ntek 

8:00-15:30

El6rhet6s6gelc +421 (0)31
5548 181

Anyak<iryw: +421 (0)31 5548
186, 091 I 397 833

PET-flakonok
begyiijt6se

A mrianyagflakonokat a kri-
vetkez6 id6pontokban gy(jtik
be 6s szdllitj6k el kozsdgiink-
b6l jriilius 14., augusztus ll.,
szeptember 22., old6ber 20.,
november 19 es december 15..

Szem6tszrillitis
matricfs kukflb6l
A ktizs6gi hivatal tdj6koztatja

a lakossrigot, hogy 2020. jrilius

1-t6l csak aznk rlszere bizto-

sitjrlk a hriztartdsi hullad6k el-

szllhtisilt" ahknek a szemetes

kulcljrira az idei 6vi matrica van

felragasztva. A matrica k6zbesi-

t6s6nek feltdtele az,hogy azile-

t<i szem6ly befizette a k<iziileti

szem6t elszfllit6s66rt ki6tt 6ves

illet6ket. A matric6t a kdzs6gi

hivatal k6zbesiti a postal6drlkba.

Csakpapir-
hulladdkra val6!

A kozs6gi cinkormriryzat k6t

fjabb papirglaijt6 kontdnert

vilsiirolt. A kozsdgi hivatal kdri

a lakosokat, hogy ezekbe a kon-

t6nerekbe csak papirhullad6kot

tegyenek Ha mrisfajta szemdt is

keriiLl ezekbe a kuk6kba, akkor a

hullad6\papir nem hasznosit-

hat6 rijra 6s a lerak6s6rt sokkal

tobbet kell fizetnie a kozs6gnek

Megert6siiket k<iszinjiik

P6lc[ru 6s tejterm6-
kek irusitisa

A Pozsonyeperjesen mii-

kodci Egri Pdks6g drtesiti a

lakoss6got, hogy minden

szerd6n 9.40-t6l 10.15 6r6ig

a kdzs6giinkben friss p6k6rut

6s tejterm6ket iirusitanak a

mozg6boltlukb6l.

Nyitva tartis a postfn
Ism6t a r6ei iieemm6dban mii-

k<idik a posl:'szerdiin van hosz-

szrinap,"d6lel6tt 8 6s ll 6ra kii-

ziitt, d6lutAn 15 6s 17 6ra ktiztitt

van iigyintdzds. H6tf6n, kedden,

csiitort<ikrin 6s p6nteken d6lelcitt

8-t6l 12-ig, ddlutrin 12.30-t61 14

6rrlig.

A ftgyelmezettsdgnek 6s a seg{tdkdszsdgnek
kiisziinhetf, hogy nem lett nagyobb baj

A fegyelmezett viselked6snek 6s a
segitcik6szs6grek koszonhet6en sike-
riilt val6szimileg kozs6giinkben 6w6-
szelni a rendkivirl komoly korldtozo
intdzked6sekkel jrir6 sziiLkseghelyzetet,
amelyet miircius 16-t6l vezetett be a
kormiiny a COVID-l9 j6rvriny terje-
d6se miatt.

Szerencs6re, Vajkat eddig elkeriilte
a koronavirus jirvriqr Nincs tudo-
mrisunk an6l, hogy a vajkai lakosok
kriziiLl brirh is megfert6z6dott volna.
A szii,ladghellzet 90 nap utrin, jirnius
13-An 6rt v6get. De a rendkiviili {lla-
pot tovribbra is 6rv6ryten ran, igy
bizonyos mqel6z6 intezked6sek is
maradtak, be6rtve a masdrviselest
zirtterben, stb.

A h"lyt onkormriryzat a kozponti
utasitrisoknak megfelekien rdej6ben
meghozta a sziiLks6ges int6zkeddseket.
Felsorolni mindent helysztike miatt
itt nem is gy6ziink A legfontosabbak
megel6z6 int6zked6sekr6l a k<izs6gi
hivatal rendszeresen jelent6st tett a
jrirdsi szerveknek Tiivirati stilusban a
kovetkez6 helyi lep6sekre keriilt sor.

A sziiLla6ges tudnival6kr6l inform6-
ci6k jelentek meg a k<izs6g weboldalin,
FB-oldalin, a hirdet6tiblin, a helyi
hangszor6 is folyamatosan t6j6koztatott
a legujabb fey'emenyeknil A lakosok

magyar 6s szlovr{k nyelvri szor6lapokat
kaptak a legfontosabb tudnival6k6l.
Arr6l is, hogy melyek a jrirwiny tihetei

6s szii{a6g esetdn kihez kell fordulni.

Telentkezi onk6ntesek arcvdd6 masz-

kokat varrtak, 100 darab elk6szit6s6-
hez Nagpzombat megye is biztositott

antibakterialis anyagot, gumit 6s c6r-
n6t. Maszkot k6zbesitett a klzsdghfua
minden ryugdijasnak,40 maszkot ka-

pott a Lyda panzi6 is. A lakosok koziiLl

brirki tovribbra is kdrhet a hivatalban
maszkot, ha sziiLksdgevan nl. A maszk-

vamisbantribben is se#tettek IGholek
Cecilia (a Helyi \brciskeresa elnoke),
Vonyik Ilona Ondrejkovii Vonyik

Renrita Ajpek Gabriela, Nagy Erika

Zild Ilona 6s Zalka Erika Minden
postalddriba vdd6kesztlit is k6zbesi-

tettek a lakosoknak A liszorul6 idcisek
r1szere a kozsegi hivatal biztositotta a

bevrisrirldst. Rendszeresen ferttitlenitet-

xi van kiteve nagyobb kotkizatrek?
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t& a kozintezm6nyek bejaratrlt 6s bizo-

nyos kdzteriileteket Az onkormrinyzat

pily6zntt fert6tlenitd szereke, ezek

gyorsan A helyi 6voda

nem i2emelt, milrcius 30-t6l online

oldatristvezettekbe. Mivel az 6voda iri-
nius 1{61fjra kinyitott, eldtte mindent

fert6tlenitettek Bixositottak az 6voda

r€szere a fert6tlenit6 szerekis.

A helyzet tov6bbi alakulis6t6l fiig-

g6en rugalmasan reagil a kozs6gi on-

kormdnlzat a rendkiviii hellzet idej6n

is. De mindenki bizik abban, hogy a
jriwarry nem iiti fel rijra a fej6t 6s nem

Iesz sziiks6g irjabb szigorit6sokra. A

fegyelrnezettsdg a gyakori kdzmosas,

a maszkvisel6s 6s az aj6nlott tdvolsiig

betartrisa azonban tovribbra is helyen-

val6, hiszen ennekis koszonhetti hogy

nem lett olyan mdrtdkti a baj nalunk,

mint sokmds orszagban.

Vajkai t6: 72 ezer eurds kdrt okoztak
Legaltbb 12 ezer eur6s lcirt okoz-

tak azok az ismeretlen tetteseh akik
m6jus derekin hvigak 3 I feh6r
nyffit a vajkai t6 mellett. Az esetr6l
a m6di6t Mafiina Kredatusovd, a
Nagyszombati Megyei Rendrirka-
pitinp.ig sz6viv6je kij6koztatta.
Az illegrllisan kivdgott 31 fa kctziil
tizenhdrom toradnek kerii{ete
tobb mint40 centimdtervolt, ezek
kivdgrisa enged6lyhez kdtdtt A
rend6rseg az ilgyben nyomoz6st
inditott. (Fornls, fot6: Nagyszombat
Megyei Rend<irkapitrinysdg)

Vaj kfn igy szav aztunk t v fiaszt{rsokon
Szlovrikidban 2020. febnft 29 -6n tar-

tott6k meg a parlamenti vrllasztrisokat

Ktizsqiinkben magas volt a vilasztAsi

reszvetel, eldrte a 7 42 szizal6\<ot

A legtbbb sza\tazfiot a Magyar Ko-

dsegi Oszefogds kapt4 103 voksot

szerzrf,1- a szavazatok3 1, 4 %-6t A tdbbi

szalazat igy oszlott meg: OIaNO: 2Q12
o/o - 66 szanazrt,Mo*-I1td. 12,8 o/o - 42,

PS-Spolu 7,92 o/o - 26, Smer-SD: 6l %

- 21, SaS:6,09% - 2},Zahfit 4,60/o - 16,

Sme rodina 426 7o - 14, Vlast I,8o/o - 6,

Socialisti 1,8 o/o - 6 szwazaL

Onzigosan az OIaNO nyerte meg a

viflaszfisokat a szavazatok 25,02 o/o-vaJ,,

ami 53 kepvisel6t jelent A koalici6k6nt

indult PS-Spolu nem jutott be a parla-

mentbe, ugyanigy MKO sem, ehhez a

gzavazztok3,9 o/o-a kevesnekbizony:lt



Kell-e krumpliruktdr u kompfelj drdndl? Beadott
l,l<thsi$fiea most zajl6 felfjiri-

sa es a sziikseghelyzetben elendelt

mqeltizb intezkedesek miatt is szo-

katlan iilesrendben es helyszinen, a

folyoson tan6cskozoft m6jus dere-

lcin a vajkai iinkorrnirqzat. Masz-

kot viselt az ul6st vezet\ A116 Don6t

polg6rmester, uglanigy a kdpvisel6k

ds a lakosok is, mik<izben r.igyeltek az

ajrinlott tlvolsrig betartdsdra- Az iil6s

elej6n a polgrirmester ismertette a ko-

ronavirus-jrirvrlny kapcsrin hozott he-

lyi rrt6zkeddseket, pozitivan 6rt6kelte

a lakosok ttirelmdt, osszefogris6t es az

el6inisok betartris6t A kozs6gt6l ingat-

lant bdrlcikon azzal igyekeztek segiteni,

hogy a sztiLks6ghelyzet idej6re elenged-

t6k aberleti dijat.

Napirenden szerepelt a Slovakia

Tiade Company Kft. k6rv6ny6nek

megtlrgtrallsa. Epitrneny enged6-

lyezeset k6rik a komphkrit6 melletti

kiiltelken. A tervek szerint rak6rt dpi

ten6nek &irolisiira-

Marian Miikanin azt AUtotta hogy

az ac6lkonstrukci6 nem zavamd a

kikitrist 6s kanalizici6 sem kell. Az

<inkormrinyzat mellett miik<id6 epi-

teszeti szakbizotSag is v6lem6ry,t

mondotl, amivel M. Mi3kanin nem

ertett egyet Katarina BalaZovidov:6

bizottsr$ elndk szerint m6rlegelni kell

hogyeppen ott, ahol akompr6l j<ivet

sokturista fordul meg ilyen csamokra

van-e sziiksdg vagy inkibb szabadid6s

c6lokat szolgll6 l€tesitrndnyre. Att6l is

tartanak, hogy kornyezetkrirosit6 tev6-

keryndget is folytathatnak Emiatti ag-

godalm6t tolmicsolta Pajli Iftisztina

kepvisel6 is. Varga Ang6la arra hfita

fel a figyelrne! az dlelmiszerekrevonat-

kozo torv6ry661kell kiindulni 6s hmi

szerebrd a tobbi illet6kes szerv enge-

ddlydt is. ,4116 Donrit hirinyosnak ne-

vezte a beadvriryt. Ugy v6lte, vilrigos

szabrilyokra es €lt€telekevan sziiLks€g.

Varga l;isd6 is 6vatos:igra intett,

mert ,,voltak mm itt teryek amiket

nem tartottak &e'1 A dokumentumok

pontositiis6t kdrt6k a kerverryeziitlL

,,Gatoljulc ami mdg hidnyziK' - rg5r-

te M. Mi5kanin. A koaeg egydbkent

felszolitotta 6t arra, hogy fel even be-

liiLl tivolitsa el egy krizeli telken azt az

epitnenlt, amit cs6naktrirol6nak 6s

kutyahotelnek k6rv6nyezet! mert a

kozlekedesrend6szet nem adta meg az

engeddlyr

Efogadtdk a kozsdg 2019-es wi

zxszamad^in" amely 18 000 euros

tdbblettel zi* ,JoI gazdrilkodtunk ta-

valy, az iden pedig afmis&ta erl<ezett

az ad6tartozisok behajtdsa'i mondta a

polgiirmester. A zinzimad.isban tobb

pontatlansrigra hfita fel a figyelmetM.

Mi5kanin, ezeket ldjulrtj,ik

A kdltsegvet6s m6dositris6r6l is szo

YoltA CO'vrID-t9 jarviny mialt az

ekirejelzdsek szerint jov6re csaknem

10 szizal6kkal kevesebb r6szad6kra

szimithatrak a kozs€gek az rlllamt6l.

Dontottek a kepvisel6k arr6l, hogy

elmaradnak id6n a terver.Ett rendu-

vdnyek A Lyda-panzi6 iigy6t akovet-

kezi iildsre halasZottdk

A helyi <ink6ntes trizolt6egyla ngy6-

ben szolalt fel Maria Hollnsteinerovri

Azt fir+atta hogy u. <inkormrlryzat

vdd6szimyai alii venn6-e 6ket. A

polgrlrmester szoirnt ez polgriri trirsu-

lis, saj6t vezet6seggel amely donteni

hivatotl Arniben tudnak, segitenelt

peldrlul a felujftris ut6n aki5zs€,ghina

oldalso szlmydban lesmek elhelyezve

a tar,aly kapott rij Iltznk6feberell-

seh amiket majd szerz6d6ses ala-

pon hasmiflhatrenak A felsz6lal6

folyton magrinril igyekezett tartani a

szot, indulatos megiegyzeseka tefl A

polg6rmester t<ibbsziri

tese ellenere semmibe vette hogy az

rinkormdnyzati ii'16st a polgilrmester

vezeti, 6s 6 adja meg a szot a felszola-

Llsra jelentkez6nek De nem a ve$e-

lensdgig ez mdr tiszteletlenseg a tdbbi

jelenlevrivel szemben.

Az iiles v6g6n szot kdrt egy helyi

lakos, Zuzana SabanoSovri; aki aA

6lliitotta hogy a |eZibaba pubban kis-

koniaknak szeszes italt adnals s6l

is megkiniuek 6ket A
felzaldatott 6desarya bizonyit6kkent

be is mutatta 15 dves fia sms-eit a pub

tr.rlajdonosrinak ldryrival, aki szin-

t6n felszolgdl. A tulajdonos Maria

Hollnsteinerovri mindezt sifolta. A

polgiirmester hatirozottan kijelentette:

nem hiri, hogt afaluban bdrki is dro-

got terjesszen. 4116 Dondt a rend6rseg

tudomiis6ra hozta az esetet, az lintett

sztilci pedig feljelentdst rctr Ha az iigy

lezirul, beszlmolunk r6la.

ptilydzutok
Rendezv6nysitrat 6s pado-

kat kiv6n az <inkormdnyzat

beszerezni a hat{rokon etn}-ul6

egyiittmiikoddst segit6 Inter-
reg program keret6ben, ktizos
partners6gben Dunasziget kciz-

sdggel. A k6t testv6rtelepriLl6sen

1-1 kirdnduldst is szervezn6nek

a gyerekeknek a projek keret6-

ben. K<izs6grinket mintegy 30

ezer eur6s t6tel illetnd meg.

H6zi komposztfl6kra m6r

rdgebben piiyizolt a falu, de a
kornyezetv6delmi minisztdri-

umb6l eddig mindig elutasit6

vilasz lrkezett Az rijabb pr6-

b6lkozds a visszajelzdsek alapjrin

sikeres lehet, hiszen az rij mi-

niszter iiltal ir6nyitott tSrc|hoz

tartoz6 Enviroment6lis Alapb6l

tovribbi adatokat kdrtek az <in-

kormiinyzattdl.

Rendezv6nl"udvar l6tesit6s6-

vel is sz6mol a jtiv6ben a falu

vezetdse a megrijul6 kdzsdghitza

mellett, itt 100 ezer eur6s tdtel-
ben p6lyrizik a kozs6g amfitedt-

rum l6trehoz6s6ra. Ha futn6 a
krilts6gvetdsbSl, az iildstermet

is megnagyobbitandk a hdts6

folyos6rdsszel.

Kispiac l6trehozilsdra is pri-
lyizott a vajkai <inkorm6nyzat.

Ezt a kozsdghdza felljitisra

keriil6 oldals6 szirnya melletti

r6szen hozn6k l6tre, ahol helyi
kisvrlllalkoz6knak l6tesitendnek

standokat. A tervek 4 iirusit6

b6dd fel6llit6s6val sz6molnak

mintegy 12 ezer eur6s kolts6g-

vet6ssel. A teri.ilet t6rk<ivez6.s|t a

falu <iner6b6l 611nd.

lfitszoter feli{itds6ra adott be

a k<izsdg pilyizatot a 14 csal-

l6kozi telepilLldst trimcirit6 Ag-

ropramei Polgdri T6rsul{shoz,

amelynek tagja Vajka k<izs6g is.
A projekt 6rt6ke mintegy 5000
eur6, sikeres piiyAzat eset6n j<i-

v6re val6sulhatna meg.

A wifi for EU projekt keret6-

ben tervezett projeldtel el6rhe-

t6 lenne a wifi szign6l a k<izs6g

koztertiletein 6s koz6piileteiben.

A kdzsdghdza megrhjul tis energiatakaruikos lesz

Az idei beruh6z6sok koztil
a legnagyobb jelent6s6gii a
ktizseghiiza teljes krirti fel-
rijitdsa, amelynek f6 c6lja az
energiakiilts6gek l6nyeges
csiikkent6se: A felirjitris mrir
folyik fs v6rhat6an e h6nap
v6gere befejez6dik.

A vajkai <inkorm6nyzat sike-
res pllyilzatinak kdsztinhet6en
az Eur6pai Uni6 Regi6fejleszt€si
Alapjrib6l 274 580 eur6s egysze-

ri tiimogatiist nyert e1 a kozs6g,

amelyhez 5 szdzaldkos dnrdsszel
kellen hozzrijdrulnia. Ezt a l5
ezer eur6s tdtelt erre a c6lra elki.i-
lonitettdk az idei koltsdgvet€sben.
A Szlovii.k lnnovdci6s es Energe-
tikai Ugynoksdggel a kozseg mdr
2018-ban aldirta a szerzrid6st, de
a k<izbeszerzds elhuzddon ds csak
a 3. kiirds nyertes pilylnoja, a
Gagako-Stav Kft .a k<izelmultban

l{thatott neki a munkiilatoknak
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Otvendt dve pasztftott u nagy dunui drviz Az fvoddbun mdg vun szabud hely
Orvenot 6v telt el az 1965-os

nagy dunai 6rviz 6ta, amely koz-

sdgiinket is srilyosan fenyegette.

G6tszakad6s itt szerencsdre nem

tcirt6nt, de a Duna-6g melletti

t<i1t6s alig f6l m6terre l6tszott ki

csak a vizb6l.

helyieket, de az eg6sz orszdgot is

pr6b6ra tette. A szlov6k m6dia

is azt irta, most D6l6rt, az orszitg

6l6skamr6j66rt izgul mindenki.

A pusztit6 6r levonul6sa ut6n

a legsrilyosabban 6rintett falvak

szinte romokban hevertek. Vaj-

A kdtelez6 zarva tafftds idejdn az 6v6n6k kicsinositottdk a termeket.

Vajkin a krizsdgi 6voda a tobbi Az ovoddk juniustol nythattak ki

6vodiihoz hasonl6an a sziilisdg- rijra, de a sziil6k eldcinthett6k' hogy

hellzet id6szakriban nem iizemelt. elviszik- e a gyereket az dvodilba'

A keativ 6v6n6k ebben az id6- A beiratisok az 6j tanewe hivata-

szakban is rendszeres online akti- Iosanm6jusvdgeigtartottakVajkin

vitrlsokkal tartottrik a kapcsoiatot a mdg tovdbbra is lehet jelentkezni,

kicsikkel. vannakszabadhelyek. A jelentke#-

A koronavirus -iiuuiury megf6ke- seket egdsz evben fogadjrik

z6se 6rdek6ben 6letbe leptetett in- Asziiltikajelentkez6silapotletolt-

t6zked6sek felold6srinak 4. frizis6ban hetik a kozsdg honlapjrir6l:

enyhiiLltek csak az 6vodrik ktitelez6 https://www.vojkanaddunajom.

z6wa tartSsit el6ir6 korl6tozisok. sk/materka-skola
A vajkaiak g6tszakaddst6l

tartottak, hiszen a heteken 6t

hompolyg6 viztomegt6l a toltds

teljesen at6zotr. A ferfiak a se-

gtdkezb katon6kkal djjel-nappal

homokzs6kokat hordtak a tolt6s

er6sit6s6re, amely v6giil sikeresen

ellenrillt a viznek. A falu gyerrne-

keit aut6buszokkal menekitettdk

ki biztons6gos helyekre, p6id6ul

Ipolysdga, R6zsahegl're. A tan-

dvet sem lehetett befejezni, nem

volt bizonyitv6nyoszt6s sem.

Drdmai napok voliak e zen 1965

jfniusdban. Az rijs6gok tele vol-

tak az Lrvizrol tud6sit6 hirekkel.

|rinius 15-6n Paton, 17-6n Csi-

cs6 6s Kulcsod hat6r6ban g6tat

szakitott a Duna. Ez nemcsak a

k6n is sok hizvizben 6llt, a ker-

tekben tonkrement a term6s 6s

a gabona is odaveszett. A krirok

helyrehoz6sa hosszri id6t vett

ig6nybe. Kozsdgiinkben az em-

berek osszefogtak 6s egym6snak

segitettek a k6rok elh6ritds6ban.

K6piink a falu alv6g6n k6sziilt,

ahol most a grillkert 6ll. Akkora

viz volt ott, hogy cs6nak6zni le-

hetett, k6s6bb ah6zak ablak6n61

is magasabban volt  a szint je. A

kep a Kaholek-csaldd archir,'umd-

b6l val6. Kaholek Nagy Katalin

Imre fi6t tartja, a guggoi6 m6sik

firi, Jani. Az id6s asszony Nagy

R6za unok6jdval, mellette Goncz

M6ria, a h6tt6rben Nagy Erzs6bet

Llthat6.

Wrdgokat iilrcnek a griilkerrndl

Tovdbb szdpiilt a falu alvdg6n kdt

6ve megdpiilt grillkeri korny6ke.

K6t kcizelben lak6 holgy gondolt

egyet 6s saj6t krilts6gdn szabadidej6-

ben vAdgokat vettek 6s tiltettek Far-

kas Timea falunk alpolgrirmestere

6s Pircg Knga az6ia is gondozz6k

6ker Rem6lhet6leg aktivitdsuk md-

soka is <isztonz6leg hat.

M eg emldkezds Triuno nrdl
|rinius negyedik6n este egy 100

6wel ezel6tti esem6npe, a tria-

noni szerz6dds al6ir6sdnak kerek

dr,fordul6jdra emltikezet t ttisgy<)-

keres vajkaiak csoportja, kdztiik

az onkorminyzat tagjai is. A k6t

vil6gh6borf 6ldozatainak eml6k-

miiv€n6l gf iiltek ossze, ahol ko-

szonit helyeztek el 6s gyerty6kat

gyujtottak. A nagyszilleik 6s szii-

leik 6let6ben megriz6 fordul6-

pontot hoz6 gydszos esem6nyre

Nagy Imre eml6kezett. Felid6zte

az el6dok megr6z6 elbesz6l6se-

it, mik6nt 6lt6k meg, hogy egyik

napr6l a m6sikra egy mds orszdg-

ban tal6ltrlk magukat. Akkor m6g

nem sejtett6k, hogy kitelepit6sek

6s miis megpr6biltatdsok is v6r-

nak r6juk. Az orsz6g m6s lett,

de a sztil6foldjiik az6ta is v:llto-

zatlan. Szivos munkdval ifl igye-

keztek megteremteni nekiink,

ut6daiknak a felt€teleket a bol-

dogul6sunkhoz. Mi ezt azzalh6-

Llljuk meg, hogy ragaszkodunk

sziii6foldiinkh<iz, kultrirdnkhoz

6s anyanyelviinkh<iz, mondta a

sz6nok.
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