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Bd Mtsziz napja tart akiihnfdle kor-
kitoz(isokl<nl teli szilkseghelyet. Ha a
napolrhan nem rdvid{tikle, akkar dpi-
lis 29-dn erne tteget. Maga a karonavi-
rus pedigtdbb mint egy eve mergezi az
dletilnl<et. Hogt meddig? Erre jelenleg

s enki nem tudj a a v dlasX. Pedig n ago n
1hnjtjub hoglt minden tbsznterhasen
a rdgi kndkvdgasba. De tajon minden
olyan lesz, mint azehtt volt? Aligha hi-
szen a jijdnlrnas vesztadgeinl<et semmi
sem p6tolja a a bizanytalansdg afdle-
lem b ektilt ti ziitt az 6leti.rnl<b e.

De a mindenkit megviselS ut1bbi h6-
napok sziva mebngetd tanulxiggal is
szolgaltalc bizonyttottdb hog)t itt afalu-
ban is az emberek egltkent mozdulnak
meg a \sszefognalg ha baj van. Most is

j 6tteb mindig volt segitd
kez es he'tr1l-hetre iisz-
szaillt a tesztel1csapat.
* akndt j6aknro, aki
gondoskodott a harap-
nfu al6rol siltem 6rry el<r6l
a n1verelc a ttizolt6k es
minden segitd rdszere. Jd
kb csapat kwdcsohdott
6ssze. Az alibbi l<epi;sz-
szedllitas is ezt igamlja.
Avalkai 1nkormdry,zat
eziton is ki:szdni min-

Vajk
Uj kompmenetnend

Mdjus vdgdig dtmenetileg m6-
dosult a komp menetrendje.
Mivel a korl6toz6sok miatt j6val
kevesebben utaznak a kompon,
az izemeltetb Yizgazdflkod,S-
si V6llalat ritkitotta a jdratokat,
d6lel6tt lesz kevesebb fordul6.
B6vebb inform6ci6k itt https://
nova-kompa-vojka. sk/plavebny-
ooriadok/.

den segitdnek azt az odaada^st, amellyel

a h1tudgeink elmaradhntatlan reszevd

vdh tesztelat segitette. A ktrds tovdbbra

k az: Iegtilnk kbriihekintSeh tartsuk be

a sztbdlyoknt es az oltdssal igyekezzilnk

eluni azt, hoglt ismdt biztonxigosabb

leglten azdbtilnk

Az 6taddst a
j6nv6ny k6slelteti

Tavaly 6sszel elkdsziiit a kivi-
Ielez5 c6g a kozsdghriza 6piile-
t6nek teljes koni felujit6sdval.
De az 6tadesi iinnepsdg, amelyre
szerett6kvolna meghftrri a lako-
sokat is, miiig nem tortdnhetett
meg a jrirvrinyiigyi korl6tozisok
miatt.

Kiviik6l 6s beliiLlr6l is l6w6-
nyosan megrijult az dpiilet. A
felujitds legf6bb hozadlka az,
hogy ezenhil l6nyegesen alacso-
nyabbak lesznek az energiakdlt-
sdgek. Az 6piL'letet az Eur6pai
Uni6 R6gi6fejleszt6si Alapj6b6l
elnyert 274 850 eur6s egyszeri
trimogatrlsb6l tett6k rendbe. A
kolts6gekhez a kozs6gnek 5 szl-
zaldkos rinrdsszel, vagyis 15 ezer
eur6val kellett h ozzijin:lnia.

A lenti k6pen az dptilet a fel-
rijit6s el6tt, fent pedig utrina
I6that6.

N6pszdml6l6s: Vajk6n
87r84%-os n6szv6tel

A116 Don6t polgi irmester a krizsdgi r in-
korm6nyzat nev6ben is kosz<inetet mond
a falu lakosainak az6rt, hogy aktivan
r6szt vettek az idei n6psz6mkil6s els6
szakaszriban. 2021. riprilis elsej6ig Vaj-
ka  lakosa inak  87 ,84o/o-a  td l to t te  k i  sa j r i t
maga,  vagy  seg i tsdgge l  az  e lek t ron ikus
kdrd6ivet.

Most k<ivetkezik a ndpszdmlri l r is miso-
dik szakasza. Ha a lakosok koztl  valaki
va lami lyen  okb6 l  nem tud ta  e lek t ron i -
kusan kit<i l teni a kdrd6ivet mdrcius vd-
gdig, ennek a koteless6genek mdg eleget
tehet az f n. asszisztr i l t  n6psziml616s
keretdben, amely mdjus 3-r in kezd6dik
6s  j fn ius  l3 - r in  zdru l .  Az  r inkormdnyzat
az egy€b tudnival6kr6l iddben drtesit i
a  lakossdgot .  Ez  az t  je len t i ,  hogy  vagy  g
lakos  keres i  fe l  a  ndpszdml6 ldsra  k i je -
Iolt  helyet, vagy telefonos kdres alapjr in
kdrhet i  az  i l l e tc i ,  hogy  mob i l  assz isz tens
Id togassa meg 6 t ,  es  seg i tsdg6ve l  o t thon i i -
ban to l t i k  k i  a  kdrd6 ive t .
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It'kintettel az aprilis 28-ig
ismet meghosszabbiton orszi-
gos szii{<s6ghelyzetre, a Vajkai
Krizs6gi Hivatalban egyel6re
korldtozott a szemdlyes iigy-
ielfogadas. Kdrlirk. a lakosokaL
hogy lehet6leg telefonon vagy
e-mailben forduljarnk a hira-
talhoz. Halaszthatatlan esetek-
ben ablakon keresaril lehesd-
ges az iigyintdzes. Koszonjiik,
hogy az ngyntlzisn6l e16n)ten
r6szesitik az elektronikus vagy
telefonos kommunikaciot A
korldtozott i.igyielfogadds visz-
szavondsig ervenyes. A hivatal
koszini ameg€rtdsL

El6rhet6s6gelc +421 (0)31
ss48 18r.091 1 397 833

Anyakiinyv: +421 (0)31 5548
186,0911 397 833

E-mail obecvojka@gmail.com

A polgiirmester el6rhet6sdge:
09031r94548

PET-flakonok
begyfijt6se
A mfanyagflakonokat a kd-

vetkez6 id6pontoliba" gylijtik
be es szillitjrik el kozsdgiiLnkb6l:
A,prilis 20., mrijus 18., jtlttius
15., jrllius 13., augusztus 10.'
szrptember 7,, ol(dber 5,, nc
vember 12. 6s december 7.

Felmondt6k a b6nle'
tet a Je2ibaba pubbal

A kepvisel6-testii{et tavaly
novemberi dontdse ertelrnd-
ben a kozs6gi cinkormrinyzat
felmondta a bdrleti szembdest
a JeZibaba pub iizemeltet6jevel,
mivel megsze$e a szerndes
t<jbb pontj6t Egytittal felsz6li-
tottdk a megldv<i tarlozasok h-
egyenlitdsere ami meghaladja
a kdtezer eurol Mivel a postai
kezbesitds nem jdrt
nyel, a k<izelrnultban szemelye-
sen sikeriilt 6tadni az 6rintett
villalkozonak a felmondr{st IGt
h6napos felrnondasi hakfuid6t
szabtak meg, amely mdrcius
v4g6njirtIe.

Thlin sose deriilt volna ki hogy
20(X-ben milyen furcsa, tiirv6nyes-
s6gi szempontb6l megkdrd6jeleftet6
kiiriilm6nyek kiiziitt keriilt a fut-
ballprilya melletti kiiz^s6gi tulaidonri
6pii{et h6ts6 r6sze a Kissziget Vadrisz-
tri.rsasig tulajdoruiba, ha ennek tagiai
tavaly nem fognak hozzi a miigiitte
lev6 nyilvrinosv6c6kitakaritis.ihoz es
iink6nyes elkerit6s6hez.

A vad6szok 2020 okt6berdben le-
v6lben tdj6koztatt6k A116 Don6t
polg6rmestert arr6l, hogy a r€gebben
spofioltoz6nek haszn6{t dpiilet mel-
lett az illemhelyen kitakaritottrik a

,,bordelt 6s a szemetet'l ami a bdrl6k
:ut6n tiz €ven 6t felgyiilemlett. Leg-
ut6bb a JeZibaba pub b6r16je hasz-
nalta, akivel most bontott szerzbdlst
az <inkorm6nyzat. Mindezt saj6t
koltsdgre elttrntett6h a v6cdk ism6t
mrikodnek, rillitja a lev61. El is keritet-
t6k 6s lezrirtrik, most a vad6sztarsasdg
haszn6lja 6ket. A levelet alair6 Kiss
Ferenc, a vaddszok titkrira szerint
rendezvdnyeken a kiizsdg is hasznril-
hatja majd a vdc6ket, ha el6zetesen
irisban k6rik A toalettek alatti kis
parcell6t a telek rij tulajdonos6t6l,
Ambrus R6bertt6l tavaly m6just6l
b6rlik a vad6szok A levelet vdlasz-
k6nt irtrlk a polg6rmesterneh mlut6n
A116 Donft a k6pvisel6-testtileti gyii-
16sen 6rdekkidott a munkiilatok fel6l
Varga Lfszl6 k6pvisel6n6l, aki szin-
t6n tagja a vaddsztdrsasdgnak.

Abszurd, hogy a falu enged6lyt
k6rjen, mikor a rezsit is fizeti

A polg6rmester szerint abszurd,
hogy a falu engedellt kdrjen, mikor
a villany- lsizfogyasrtist, tov6bb6 a
kanalizaci6s kolts6geket mindmrlig a
kozs6g fizeti a saj6t hrlajdondban l6vd
l6tesitmdnyben. Rdgen latrinak6nt
miikdd6tt 6s a sportdltoz6kkel egyi.itt
2007-ben lett felujitva. Most a vad6-
szok be is keritettdk, de a kerit6sre
nem kdrtek 6pitkez6si engedelyt Az
onkorm6ry,zat k6ry'telen lesz az 6pi'
tdszeti feliigyelethez forduJrri, amely
minden ottani dpitmdnyt megvizs-
gril. Amit majd a szakhat6s6g illegrilis
6pitmdnynek min6sit, azt a falunak el
kell tdvolittatnia, bele6rtve a vad6szok
fekete objektumait is.
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Gyril6s az el6ir6sok betantdsival
Mrlrcius 17-6n megtartotta idei

els6 ilLl6set a rajkai kdpvisel6-testti-
let Tekintettel a koronavirus-jrir-
vdny miatt meghosszabbitoft sziik-
segrillapotra 6s hjdnisi tilalomra" a
kozsdgi hivatal 6s a polgiirmester
el6zetesen eryefietett a Dunaszer-
dahelyi Region6lis Kozegazsdgiigyi
Hivatallal. Titi6koztatdsuk 6rtelm6-
ben a jelenlegi helyzetben a gyiildsek
megtartrisakor a Kiizegdszsegngyi
I{hatal 6rv6nyes 98. szirnri hir-
detrn6nydnek irfnyelvei szerint

kell ef:nmi. (Vestnik vlidy 2O21,
Vytrld$kaWZd.gS.)

Ennek drtelrndben a kozegesadg-
Ugyi ei6${sok betartasdval keriiLlhe-
tett sor a gyillesre lazitr6lagw on-
kormrlnyzat tugui"uk rdszvdtelevel
A lakossri reszvetele n6lktil lezajlott
iilesf6l hangfelvetel kesztilt, amelyet
az erdeH6d6k kerdsre megftaphat
nak a kdzsegi'hiratalban Az til6-
s6r6l keszi.ilt hatilrozatok 6s a jegy-
zokoryv elerheto a ktizseg www.
vojkanaddunajom.sk weboldaldn

Az expolgrirmester I koron66rt
adta el az 6piiletet avadriszoknak

Ebben a zriros hellzetben a vajkai on-
kormiinlzat utanan6zett annak, hogy
mik6nt keriilt a sportoltoz6 6piiletdnek
egyik fele, osszesen hrlrom helyisdg j6-

pdr 6ve a vadilszok tulajdondba. Egye-
nesen sokkol6 az, ami kideriilt. Varga

l6zset az akkori polgdrmester el6rel6-
t6an az 6piiLlet hAts6 r6szet geometriai
terwel levdlaszttatta az eliils6 r6szt6l,
majd 2004ben a hrirom helyisdget I
kororxidrt eladta a Kissziget Yadirr,z'
tfrsasignak A116l, hogy az ela&lst
ilyen formdban j6v6hagy't6k volna a
k6pvisel6k, sehol nem volt a r6gi iratok-
ban fellelhet6 d<int6s.

Az onkormlnyzat tagjai a kataszteri
hivatalb6l most kik6rt dokumentu-
mokb6i tudtrlk meg, hogy mi is tor-
t6nt. Az ad6svdteli szerz6d6.st 2004.
6prilis 30-rln irta aJ6Yargal6zsef, a va-
ddszo( nev6ben pedig Mayer Zoltrin
elnok 6s Csiba Nrindor titkar. Ut6bbi
szem€ly kdrelmezte m6g 2003 nyariim,
hogy a hrirom helyis6g kerirljon 6t a
vad6szok tulajdonriba. A jeglz6koryv
szeint az akkori polg6rmester is az
eladis mellett volt. Att6l tartott, hogy
a falunak sok6ves tartozisa van az
Altalinos Eg6szsdgbiztosit6val szem-
ben 6s emiatt a v6grehajt6 riitehetnd
a kez6t erre a kozsdgi ingatlanra is. A
2003. okt6ber 30-{n tartott iil6s jegy-

z6konlve szerint a hatilrozat ugyan
egyet6rtett azzal, hogy a 3 he$is6g
6tkeriiLlhet a vaddszok tulajdoniba,
de csak bizonyos felt6telek mellett.
Varga J6zsefnek a jegyz6krinyv szerint
feladatul adt6k, rlllapitsa meg, hogy a
vevo milyen feltetelekke] vennd meg, a
kdpvisel6knek pedig azt, hogy szabjrik
meg, milyen felt6tekkel tortenhet meg
az ad6svdtel. Az iildsen Kert6sz Olg4
Krajcsovics J6zsef, Sz6cs G6bor 6s
Viola Imre k6pvisel6k voltak jelen.

De a jegyz6kiinlwben egy sz6 sincs
arr6l hogy diint6s is sziiletett volna
az eladr,isr6l 6s a felt6telekr6l.

M6s 6s mis vaniegyz6-
ktinywben, a kivonatban 6s
az ad6sv6teli szerz6d6sben

Ezzel szemben a kivonatban, amit
az adisveteli szerzldlshez csatoltak
ds a kataszteri 6tir6shoz is mell6kelteh
egdszen m6s szerepel. Mdgpedig az,
hogy a k6pvisel6-testiilet a 2003. 10.
3-iln tartott iiLl6s6n ezt a hat{rozatot
fogadta el: egyet6rtaz epuletegy r6sz6-
neh hiirom helyisdgnek az elad6s6val

a vajkai szekhelni Kissziget Yadisz'
trlrsas6gnak, 6s 5 pontban szabta meg
a feltdteleket. Tobbek k<tzott a 33 6s
35 ndgyzetnlternyi be6pitett parcel-
Lik v6telardt 1 korondban rogzitett6k
Vagyis van egy hivatalos jeglz6konyv

az elad6st tdrgyal6 iiL16sr6l, amelyen
nem szirletett vdgleges dtintds az el-
ad6sr61. Es van egy m6sik kivonat
ugyanerr6l az iil6snjl, amelyben mar
ott szerepel a v6teliir 6s az eladis felt6-
teler. Mldgos hoglt az egyik lehet csak
hiteles a hamisitatlai', v6li a polgrlr-
mester is.

Az ad6svdteli szerztid6sben viszont
egy harmadik viitozat szerepel az 7
koronds vdtelarr6l: ,,a v6te16rat ossz-
hangban a k6pviselti-testtilet 200317.
szfunu, 2003. 10, 3-an kelt hataroza-
tdval, valamint a Kissziget Yadlsztfu-
sas6g 2003. 12. 26-an tartott taggyu-
l6sdnek hatarozat6val osszhangban
allapitott6k megl' Eszerint a vad6szok
kar6csony m6sodik napj6n is tldsez-
tek! Majd a kovetkez6 mondatb6l
kideriiLl, hogy az eladott ingatlanok
val6s becsiilt 6rt6ke az I koronis rir
helyeft n7 181 szloviik korona

A kiizs6gi vagyon hiitlen keze-
l6s6nek az esete foroghat fenn

Az iigy napirenden volt a k6pvisel6-
testi:let most 2021. mdrcius 17-€nta;.-
tott iil6sdn is. A116 Don6t polgdrmester
tijekoztatgiban elmondta: alapos a
gyanu, hogy a kiizsdgi vagyon hiitlen
kezel6s6nek az esete foroghat fenn.

,,Szdrnyti, hogt mire jdttilnk ni. Sokkal
sulyosabb ez az eset, mint az egtkori
egeszsdgk1zp ont egt rdszenek a tdrvdny -

telen elnjdnddkozasa volt. Hdrom egy-
m asnak ellentmond| dakum e nt umm al
dllunk szemben, mind ugyanarra az
adasvdtelre, illette gtilIare vonatko-
ziK' - ieIerrtefie ki a polgdrmester.
HozzitelI9 hogy a torvdnl'telennek
16tsz6 elad6si iigyletet jogi szempont-
b61 megvrzsgrfljdk ds viirhat6an meg-

teszik a faiu nevdben a sziiks6ges jogi

l6pdseket.

A tdm6ban az onkorm6nlzat ki-
vdncsi a falubeliek v6lemdny6re, ja-
vaslataira. A konstruktiv 6szrev6tele-
ket mailben a kozsdgi hivatal cimdre
ktildhetik /obewojka @gmail.com/,
vagy szem6lyesen 6s postr{n is eljut-
tathagrik A szerz6d6sek €s a hatdro-
zatok el6rhet6ek a kcizs6g webolda-
kin www.voikanaddunaiom.sk/hu.



Vajkai

A vftrrshell,zet ellen6rc pluszbnr vEn a kiiltseguetes
A falu ekiz6 vezet6sdt6i orokolt

tartozis mdr nem szerepei az idei
ktilts6gvet6sben. De eg6szen 2020-ig
terhelte a falu kassz6j6t. A kozsdgi
kisiieem felel6tlen gazdiilkodisa, a
jriruldkok fizetds6nek elmulaszt6sa
miatt 2009 6ta 12 6ven 6t volt k6ny,
telen nycigni az Inkorm(ntpat ezt az
ad6ss6got. Csak 2020-ban 2 620,59
eur6val terhelte meg a kciltsdgvet6st.
Thvaly okt6berben utaltrik 6t az utol-
s6 r6szletet a Szloviik Konszolid6ci6s
Bank szrimldjrira.

202I-re a falu vezetdse csokken-
tette a kiaddsokat, ahol csak lehetett,
mondta a polgiirmester. Az idei kolt-
sdgvet6s kiad6si oldala 306 740 eur6-
val sziimol. A tervezett osszbev6telek
el€rhetik az 520 300 eur6t. A bev6teli
oldalt er6siti az a 75 ezer eur6, amit
a tavalyi 6w6l hoztak 6t, tette hozzi
a polgiirmester. Falufejleszt6sre az
id6n 80 000 eur6t kiiltinitettek el.
K6t fontos proiektet tewezetl be az

idei 6we a vajkai onkormdnyzat. Le-
xzfaltozzik a r4$ szovetkezeti telep-
hely mellett a temet6ig vezetri krives
utat, a kozsdghiuaudvara pedig t6r-
k6bwkolatot kap. Itt a k6s6bbiekben
kispiac l6tesiiil helyi kistermel6k 16-
sz6re. B6vitik a k<izvillgitds hll6zatit
is, amelyet a panzi6 mcigotti rij utcrira
is kiterjesztenek Ez azonban att6l
fiigg, hogy futja-e majd az emlitett
nyolcvanezer eur6b6l.

A beveteli oldalon nagyobb osszeg-
gel sziimol azonkorminyzat, mivel a
kozbirtokossdgi ad6t visszamen6leg
is kirojrik a tagoknak Ez 740 eznr
eur6s bevdtelt jelenthet. Hosszri jogi
huzavondk eredm eny e ez, amit ak6z-
birtokoss6g vezet6s6ge id6zett el6. Ha
befolyik ez az osszeg a koz<js kassz6-
ba, a tervek szerirrt jov6re ebb6l foly-
tat6dik a kdzslghina k<irny6k6nek a
rendbehozlsa, szomsz6dsdg6ban am-
fitedtrum kialakit6s6t tervezik

Phts*an van kizsdgilnk 2021-re
elfogadott kdlkdgvetae, vagyb ta-
valy j 6l gazddlkodtunl<" a koronay{-
rus-jdrvdny ellenAre is - dllap{totta
meg A116 Dondt polgirmester. A
gaz&ilkoddst fiiggetlen szaWrtti,
szdmviteli kdryuvizsgdl6 (auditor)
is megvizsgilta. A gazddlkodris es a
pmzek felhaszndlasa is a tiirvdnya
elSir ds oH<al ii sszhang! an tiirtent.

Az ad6k manadtak, a szem6tillet6k magasabb
,, Az idin vdlft rntlan szinten marcd-

tnk az adak, ngt ertikehiilc hogl j6I dil
a ki;adg kiiltsdgvetese 6 nincs sziikdg
adiemelive"- vdlekedett Allo Dorant
polgdrmrter.

A szem6tillet6k nem tartozik az ad6k
kiiz6., ez viszont 2021-ben emelkedetl
,,Sajnos, iden az eva szemetillztdket
emelni kellztt, szemdlymkhtt m eddigi
30 eur6r6l 35-re" - mondja a polgrlr-
mester. Hangsulyozla csakis a lakoso-
kon mrllik, hogy meruryit ffzrtnek a
szemetelelhordris6rt es a lerakisdrt a
hulladektelepen. Ez egyiltalln nem az
onkormriryzattol fi.igg. A kozs6gnek a
hullad6ktorveny 6rtelm6ben az a dolga
hogy biaositsa a lakosok 61tal htermelt
koztileti hullad6k begyrijt6sdt 6s elszilli-
tiis6t De a trirvdny tiltja hogy a kozseg
kolts6gvet6sdb6l fedjdk h a szemdtel-
hord6s koltsdgeit, vagy rdszben dotiil-
jrik A szem6telhordris koltsegeit teljes
m6rt6kben a lakosoknakkell allrriuk

Az egyes hriztartasokb6l risszegltflci

hulladdk er,r6l-ewe tribb. De a szemer-
dijat nemcsak a mennyiseg befolyrisol-
ja, hanem legink6bb aa hogy odafi-
gyeliink+ a szem6t sz€turflogatrisira-
Mert ha nem, 6s vegyesen dobjuk bele
a kukiikba akkor az ilyen kuki{k tar-
talm6t nem lehet rijra hasznositani, fel-
dolgoari, hanem a hullad6kkezel6 c6g
teiepdn foglrik lerakni. Ez pedig a lehet6
legdft{g6bb megold.b! Ha keveset sze-
lekflunk 6s sok keriil a szem6tlerakat-
ra akkor tortdnikaa ami most nrilunk
is bekovetkezetl meg kellett emelni a
szemdtilleteket.

,Jhrtsuk sziviigyiinknek a
lelkiismeretes szelelrtril6st"

A polgrirmester 6ppen ezert kdr6ssel
fordul a lakosokhoz: ,Minden lakost
mra Mrelg hog taftsa szfvilgmel< a
lelkiismeretes huLkfuk-szeldctuifuist. Mert
elbnlcez1 esetben szoszerint mi magunk

fzetilnk ni. A papirt a pap{rkontmerbe,
az ineget az ilvegesbe rakjuk es a sajat
kulsinkba ne keverjilk bele a miianya-

gokat se, hnrcrn a kiosztott miianyag-
zsdkolr,ba. De ne mixeljilk ide a kerti
znldhullnddlat se, aa ki keII vinni a gtij -

t6udymba'1 A legfontosabb feladat a
hullad6k szetviflogat:lsa- Ujdonsrigk6nt
az inkorminlnrt hamarosan meg-
szewezi az eleldrohulladek ingyenes
begyfijtesdt, beleertve a veszelyes hul-
laddkokdt is (pl szirazemelemek).

ASkamionraml6lim-
lom 3 000eurotviftel

Tavaly minden konibbinril tobb
mennyis6g gldlt rissze az lszilomta-
lanitriskor. A krkikat iirit6 ceg mun-
katrirsai szerint ennyi limlomot mris
k<izsdgben nem ldttak Rekordmennfi-
s6get, 8 kamionra va16 hullad6kot sz:11-
ftott el a hulladdkkezel6 ceg ami mint-
egy 3 000 euroba keriilt Ez is hatrissal
volt az idei illetek megemel6s6re. De az
is, hogy egyesek az ideiglenes hullad6k-
udvar kerit6s6n dobjdk 6t a szemetet
Ennekaz elszr{llitrlsa 6s leraliiisa srncsen
ingyen, kozosen fze{iik meg.

P6ly6zat komposzt6ltikna

a@ dwab kizi lcompoxtilt be*er-
zesere adatt fu pfily,izdrrt a lcitz$
az Enviromentuilk Alaphaz Sikercs
pdrdzfr retm minden luiztnrtls
ingenwn lcnp qt kontpo*'iLtt a
hiztartisi fulladek hasnsihisira" A
polgimeier serfut javtrhA aheJlze,
ten" ha mindm hiztarttis kqhtua
hannosan kizi kotlooyhll&t. A luiz-
tarttki hullatuk mintegt fu zdd<d ilj-
mlnszrnsifrun Iw" igt joval kerMb
Ies az elxirllltmdb hulkdek is

K6pvisel6i eskiit6tel
M6rcius 17-6n letette az eskiit

az rij kdpvisel6, A116 Gribor, aki
a Most-Hid p6rt szineiben 126
szaYazatot szerezye a 6. helyen
v6gzett a 2018-as onkormdny-
zati v6laszt6sokon.
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Kishinek Ovoda: konldtozott nezsimben R6viden
Sajft forr6sb6l tdrkovezik a

felujitott kozs4gh6za udvar6t,
ahol az dpiilet h6ts6 sziirnya mel-
lett kispiac ldtrehozdsdt lervezi az
rinkormiinyzat. A tavalyi prilyS-
zattal nem sikeriiLlt erre forrdst
szerezni, de azitjabb pilyizatiLt-
ir6sban ismdt beadjrik a projektet.
Ez 4 irrlusit6 b6de fehlites6val
sz6mo1, a beruh6zds k<ilts€gvet6-
se mintegy 12 ezer eur6. A falu
pAlydzk k<izterfehijitdsra is a
templom kozeldben ldv6 kisbolt
melletti kriztertileten.

Eredm6nyesen z6rult a Duna-
sziget kcizsdggel kozris partner-

s6gben beadott Interreg-projekt.
A hat6rokon 6tn1ul6 egytittmii-
koddsi program keret6ben Vajka
6s a magyarorsz6gi partnertele-
piil6s egyiittesen 54 ezer err6t
nyert el. Vajka <inkorminyzata
35 ezer eur6drt iendezvdnys6t-
rat 6s padokat szerezhet be. Az

6sszel zdrul6 projekt keretdben a
k6t tesw6rtelepiil€sen 1 - 1 kiriin-
dul6st is szervezndnek gyerekek-
nek, tovribbd 1-1 fesztivillt is.

A Csall6kiizi Natrirpark
Polg6ri Tdrsul6s tagja lett Vajka
k<izsdg is. A k6pvisel6-testii-
let t6mogatta a falu bel6pds6t a
somorjai sz€khelyii apolitikus
szervezetbe, amelynek c6lja re-
gionr{lis szinten a tart6san fenn-
tarthat6 gazdasigi, kultur6lis 6s
szocidlis fejleszt6s tiimogat6sa,
bele6rtve a kornyezetv6delmet
is. A natrlrpark vezet6sdg6be be-
v6lasztott6k A116 Dondt polgdr-
mestert is.

Pajli Ad6mot.'|'eYezte ki A116
Doniit polgiirmester a vajkai on-
k6ntes tiizolt6egyesiilet parancs-
nok{nak, aki 2020. augusztus
12-t6l tolti be ezt a tisztsdget. A
szervezet el6z6Ieg megtartotta
alakul6 kozgyiilds€t.

A rdszorul6 id6s lakosoknak
tavaly megszervezett eb6dhor-
ddst a panzi6b6l a kozsdg on-
er6b61 oldotta meg. H6rom id6s
szemely kdrte ezt a szolgdltat6st.
Az ebddhord6s dtmenetileg szii-
netel a panzi6ban bevezetett ka-
rantdn miatt.

Az id6s 6s r6szorul6 lakosok
r5szLre a kcizs6gi rinkorm6nyzat
a k6pvisel6-testtilet dont6se 6r-
telmdben az el6z6 dvekhez ha-
sonl6an 2020-ban is biztositott
krumplit, annak ellendre, hogy a
beszerzdse most nagyobb nehdz-
sdeekbe iitk<izott.

A vajkai magyar tannyelvf 6vo-
da mrikod6si rendjdre is hat6ssal
volt a tavaly okt6bert6l bevezetett
sziiks6g6llapot. A kij6r6si tilaiom
idejln az 6v6n6k id6szakosan
online programokkal tartott6k a
kapcsolatot a kicsikkel.

A korl6toz6sok enyhit6se utan
az 6voda korldtozott rezsimben
iizemelt. A j6rv6ny'ugyi rendel-
kez6sek 6rtelm6ben els6sorban a
kritikus infrastruktriraban. tehdt

a ndlkiilozhete tlen gazdas 6gi |ga -

zatokban dolgoz6k kisgyermekei
j6rhattak az 6vodiba. Mint az
igazgaton6, Vdgh fflia hangsdr-
lyozta, szigortian betartj6k a j6r-
vdnytigyi ei6ir6sokat, beledrtve a
k6zmos6st, a helyis6gek 6s a t6r-
gyak fert6tlenit6s6t 6s a maszk-
visel6st is. Az 6v6n6ket rend-
szeresen tesztelik, 6s mindennek
koszonhetrien az ovodiiban mdg
nem titotte fel a fejdt a Covid-I9
megbeteged6s.

lantfir 22-6n Vajkin a kozsdg-
h6za dprilet6n is egy napra levon-
t6k az Eur6pai Uni6 1obog6j6t a
zlszl6rtdr6j,. A Magyar Kultrira
Napj6n az rinkormiinyzat sza-
mos m6s teleptildshez hasonl6an
igy tiltakozott az ellen, hogy az
Eur6pai Bizottsig eiutasitotta a
Minority Safepack petici6s kez-
demdnyez6st, amely kisebbs6gi
jogv6delmi szab6lyok megalko-

t6s6t szorgalmazta. Ezt ttibb mint

egyrnilli6 uni6s polgrlr irta al6 az

EU 7 tag6l1am6b6l. A nemleges
drintds arra hivatkozik, hogy az

EB-nek nincs hatdskore iJyen jog-

szab6\t alkotni.

A 2021-ben esed6kes hagyom6-
nyos helyi rendezv6nyek tervezett
id6pontjai: Gyermeknap - jfnius

5., Szent Istv6n nap - augusztus
14., Nyrgdijas nap - olt6ber 16.

Kn6nika

Sziilet6sek:
Berdikov6 Dorota
BalaZovid Dorian
Funczik Axel
Kov6cs Patrik

Elhali'loz6sok:
Vasik Eva (76)

JaJTKO\'IC Marla \/ Z)

Vasik B6la (79)

Oross Ilona (70)

Brichtov6 Elena (73)

Nagy Istvrin (86)
Horv6th Liszl6 (62)

Zuzana Karoldikov6 (69)

Varga L6szl6 (68)

Vdgh Erzs6be{ (79)

Hrlzassdekiit6sek:
Ing.arch. Kubicsek Mdnika - Ing.
arch. Funczik Norbert

Lakossfgi statisztika 2020
Lakossdg ldtszdma: 451 lakos
(2020.r2.3r-ig)
Sziilettek: 3
Elhunytak 11
H6zass6gkot6s: 1
Kij elentkezett lakosok 6
Bejelentkezett lakosok 13

Eliiltett 6k az Osszetantozis Feiet

A vajkai r6mai katolikus temp-
lom melletti Szent Istu6n parkban
2020. augusztus 29-6n eliiltettdk
az Osszetartozls Fijit, amelyet
Dunasziget adom6nyozott t<ibb
korny6kbeli faluhoz hasonl6an
Vajk6nak is. Cseh Benj6min, a

magyarorszdgi testv6rtelepiil6s
polgdrmestere egy csoport 6l6n
l6togatott kozsdgiinkbe, ameiyet
4116 Dondt polg6rmester foga-
dott. A vend6gek rovid kultrir-
mrisorral emlekeztek a trianoni
dontds szdzadik 6vfordu16 j rira.
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M6gis meg6piil a knumplinakt6n
Alapos fordulatkovetkezettbetavaly

m6jus 6ta a krumplirakLir rigy6bur,
amelyet a komplejriro melletti teri.ile-
ten epitfelapozsonyi szekhe\'ri Slova-
kia Trade Company Kft A vajkai lap-
visel6-tesfrilet tagjai a projekbdl akkor
kritik;s dszreveteleket foglmaztak
meg es tobb kerdesre valaszt virtak
A polgirmester is hiiinyosrak nwezte
a beadvinyt, ami alapjrin nem lehet
felekisen drinteni Az epitdszeti szak-
bizottsig js megkerdcijelezte hogy epp
lcumpliraktrirra van-e sziilaeg azon a
helyen, ahol a kompnrl jovet sokturis-
ta fordul meg. A beepitend6 ket telek
tulajdonosa, Marian MGkanin azt
dlitotta a kilitlst nem fogja zavami es
kanalizlci6 semkell

A2020 szeptemberdben tartott iil6-
sen viszont m6r minden kdpvisel6 t6-
mogatta a raldar meg6pit6set kiveve
ahfiqzb Varga Angela k6pvisel6t.
A gyi116s el6tt a telektulajdonos 6t-

adott a kdpvisel6knek egylistilt ezen
l1 pontban felsorolt.dk a szakv6lem6-
nyeket, ezeket azonban nem mell6-
keltek De a kdpvisel6-testiiLlet igy is
j6vlhagtaa a raktarprojekteL A pol-
giirmester viszont nem kapott ilyen
hstiL ,,%abjuk feltetelkent azt, hoglt
a kerelrnez6 saj(it kbltsdgere kidolgoz-
tatja a kbzsdgfejksztesi tervet, s hn az
engedi a beepitest, aldw dm bgyni'-
inditwinyozta akkor a polgirmester.

Javaslata nem kapott tdmogatlst
A116 Don6t nemtetszslt fejeztel<r a
Iapvisel6k beleegyezi dont6se miatt,
denememeltv6t6l

Ezzel elindult az engedllyeztetesr
folyamat A kdpviseki-testirlet be-
leegyezb dont6se alapjrin az onkor-
mriryzatnak ki kell adnia a tamogat6
kdtelez6 dldsfoglaldst a mktiir meg-
6pit6sdre azon melldldetek szerint,
amelyet m6g 2020. mfucr:s 26-ln
adtak le a kozsdghrizan.


