
HalSsznap: id6n Vaikdn, i6v6re Bodakon
frinius els6 szombatjdn inycsikland6

hal6szl6 6s fiilbem6sz6 countryzene cs6-

bitotta a vajkai kis ligetbe a hal6sznap
l6togat6it. Tizenk6t csapat kond6rj6n6l

siirg<il6dtek a versenyz6k az otodik
hagyomdny6rzl hal|sznapon. A h6zi-
gazda vajkaiak 7 flz6brigidot is inditot-
tak. De itt voltak ism6t a magyarorsz6gi
testv6rtelepiil6seket, Lesenceistv6ndot
6s Dunaszigetet k6pvisel6 csapatok is,

s6t, P6p6r6l is eljottek a Szomsz6dok.

Arvai Eva a 2. helyezett Titrpdk csapata nevdben veszi
dt az oklevelet A116 Dondt polgdrmestert\I

A s,rosraiak merett v'6gi ram6s por- il;?:|T: iltrTrJ#'#;?:t;mf:
g6rmester vez6nylet6vel a bodakiak is country zenlszek, a n6pdal6nekesek 6s
vet6lkedtek. A Nagy lv6n vezette zsriri a tancosok. Az iinnep6lyes dij6tad6 ut6n

Kisziil a finom halaszld a vajkaiak iktj 6ben.

l6tt hunlt el. A hal6sznapot Vajka kcizs6g
20l4-t6l felv6ltva rendezi meg a szom-
sz6dos Bodak kcizs6ggel, jov6re teh6t Bo-
dak veszi 6t Vajk6t6l a staf6t6t. Az idei 5.

Kis-szigeti Hal6sznap a Bethlen Gibor
Alap t6mogat6s6val val6sult meg.

2018. jfnius / III. dvfolyam 1. sz6m / Ingyenes

szerint a s6rosfai csapat f6z-
te a legizletesebb 6s szemre
legtetszet6sebb hal6szl6t.
A gySztesnek 6s a helyezet-
teknek j616 dijakat AnO no-
nft polgdrmester, Berdnyi

J6zsef nagyszombat megyei
alelnok 6s Fenes lvfn, B6s
polg6rmestere adta 6t.

Rengeteg adag hallszl6 fo-
gyott el. Nemcsak a verseny-

z6 csapatok ftztje
voltkelend6, hanem
a kozs6gh6za udva-
r6n a helyb6lieknek
k6sziilt hal6szl6 is
kivil6 lett. S6t, sokak
szerint olyan nagyszerii hal6sz-
levet k6szitettek Csiba Nrindor
vez6nylet6vel, hogy j6 es6llyel a
versenybe is benevezhett6k vol-
na. Lesenceistvdnd hal5szl6f6z6
mesterei el6rult6k, aznap haj-
nalban fogtdk ki a Balatonb6l a
felt6lalt ropog6s keszegeket. A
Kdli medence finom borai se hi-
6nyozhattak, sokan a h6s6gben
frciccsel oltott6k a szomjukat.

az est f6nlpontjak6nt fell6pett
a Fcilszdllott a P6va n6pzenei
tehets6gkutat6 verseny tavalyi
gy6ztese, a gellei P6sfa Zenekar.
Majd a buli vid6m hangulatban
k6s6 6jszakdig tartott a szinpad
el6tt, a komp 6jf6l ut6n is tett
egy fordul6t.

A116 Dondt, Vajka polgdrmes-
tere kosz<int6j6ben utalt arra,
hogy az tinkorminyzat sziv6n
viseli a helyi gazdag hal6szati
hagyomdnyok 6pol6s6t. Vajka
sziil<ittje, a neves csall6kozi ha-
l6sz, Khin Antal <iroks6ge erre
kdtelez, aki fEI |vszizaddal eze-

15. Szent Istvdn-nap
2018. augusztus.l l.

A program 15. 6rakor iinnepi

szentmis6vel kezd6dils ezutin ko-

szorrizds lesz a Vajk szobornril, majd

bnbjdt6k 6s ndpzenei miisor kiivet-

kezik. 21.30 - t6l a KORMORAN

egyiittes ad koncertet.



Koz6rdekti inform6ci6k Vajkai Ufs6g

Tfi rhetetlen a meg kii lon bbztet6s az els6bbsegi besorolSsnd I
Tov6bbra is rendezetlen a

kompra val6 els6bbsdgi felhajtris

k6rd6se, ami sziintelen fesziilts6-

gek fomisa Vajk+ Nagybodak,

Nagyszarva 6s Felbrir aat6z6la-

kosai mindmriig nem kaptak rij

csipeket a Yizgazddlkodrisi Be-

ruhriz6 Vrillalatt6l, viszont a do-

borgaziak 6s a kesziilcesiek mrir

rendelkeznek az rij csipekkel

A k<izelmultban eldumrlt vita
el6zm6nye az, hogy a kompot
6s a rendszert mrikodtetS Viz-
gazdrilkod6si Beruhriz6 Vril-
lalat rij vezet6s6ge 2017 elejln
megbesz6l6sre hivta Vajka, Bo-
dak, Doborgaz, Felbar, Keszolc6s
6s Nagyszarva polg{rmester6t.
K<izolt6k velii\ hogy rij els6bb-
s6gi rendszert vezetnek be. Az
rlllami c6g ut6bb azt iillitotta,
hogy a rendszer lecser6l6s6t ma-
guk a polg6rmesterek k6rt6k
F6lrevezet6nek neveztlk ezt a
magyarSzatot A116 Donit vajkai
polgdrmesteren kiviil Bodak, Na-
gyszarva 6s Felb6r polgdrmesterei
is. Kozos elhat6rol6d6 nyilatko-
zatot is megktildtek aYtzgazdil-
kod6si Epit6vrillalatnak, 6s a kcir-
nyezetv6delmi miniszt6riumniil
is panaszt tettek. Szerintiik csak
arra lett volna sziiks6g, hogy a
r6gi rendszerb6l kisztirj6k a ka-
l6zt|vtrinylrt6kat, 6s azokat, akik
jogosulatlanul kerdLltek bele az
elsSbbsdgi rendszerbe az egyik
kozs6g polg6rmester6nek felel6t-
lenhozziillilia miatt.

Uj csipek csak a kivrilasztot-
taknak?

Doborgaz 6s Keszolces polgrir-

mestere viszont csendben maradt.

Furcsa, ami ezut6n torl6nt e k6t

kozs6g kapott az rij csipekb6l, a

tobbiek nem. Erthetetlen- vagy

m6gsem? A masik n6gy kozs6g-

ben azita sem kaptak csipet, 6k

tov6bbra k az r1g rendszimtrib-

la-felismerci rendszem6l sorol-

hatnak be az el5q,e6vba, amely

gyalran ,,nemet" mond. S mi

a leggyakoribb'magyafiuat'?

Hogy sfu:os, havas, vagy piszkos

lehetett a rendszimtdbla, illetve a

soffr<ik fegyelmezetleniil soroltak

be a kamerrlnrll.

A116 Don6t szerint az illami
c6g kett6s mdrc6vel m6r

A mostani zavaros rillapotokat

elfogadhatatlannak tar}a 4116

Don6t vajkai polgiirmester is. ,,Ml
azt klrtilh tegltenek rendet a meg-

lev6 rendszerben u szfirjdk ki am-

kat, akik j ogosulntlnnul haszndlj dk

az ekhbbsdgi dtkebst lehetovd tev6

hiviranyitot a kompra jutasndL

logi lepdselcre kdnyszerilltilnk az

ilbtdkes szervelcndl. Felhdborit6.

hogy hdtrdnyos megkiihnbdzteta

6ri falunk lako sait, uglt anigy a md-

sik 3 kdzsdgbelieket is. Ezt eg dlla-

mi ceg tazi, amely l<ett6s mdrcwel

mer Kdt falttt el1nyben rarcs{t, a

tt)bbit pdig diszlcrimindfa. " - je-

lentette ki Vajka polg6rmestere.

Ttirv6nys6rt6sre akartrik Vaj -

kit 6s Bodakot k6nyszeriteni

A vajkai polg6rmester ry{tan
beszelt arr6l is, hogy az lllann

ceg a szemelyes adatokv6delm6re

vonatkoz6 trirv6ny megsdrt6s6re

akarta dt k6nvszeriteni. amikor

a vajkai lakosok nev6t 6s g6pko-

csijuk rendszlrnit tartdmaz6

listdt kovetelt6k trile, ugyanigy

Bodakt6l is. Pedig a kozs6g ilyen

nyilv6ntart6st a t<irv6nyb6l ad6-

d6an nem is vezethet A bel6ptet6

rendszer kezelt4e 6s hrlajdonosa

a Yizgazdilkod6si Vdllalat, neki

van ilyen jogosultsdga. Ez igy-

ben is panaszt tettek ,,Remdlem,
hogy a kdmyezetvedelmi minisz-

ter felel1ssdgre vonja azoknt, akik

az emlitett dllami cegndl a kiala-

kult abszurd helyzetr6l tehetnek"
-mondta Vajka polgdrmestere. A

bel6ptet6 rendszer kdri.iJi botrdny

A116 Don6t szerint biizlik a nagy-

politikit6l, 6s bizonyilra koze van

a kozelg6 novemberi helyhat6sdgi

valasztrlsok befol ydsoliisrihoz is.

Erdekes 6s elgondolkodtat6

adaldk a tlmiJi,oz. Sokan rek-

lamdlnak az (lltni cegnll 6s az

egyik panaszosnak elkottyintot-

tik:illit6Iagazlehet a gond, hogy

olyan rendszert v6sdroltak meg a

komphoz, amely m6lygarrizsok-

ban hasznillatos.

A lakosokjelezz6k a fennaka-
d6sokat

Vajka kozs6g onkormriryzata

arra k6ri a lakosokat, hogyjelent-

s6k be a kozs6gr hivatalnak, ha a

soromp6 nem ry{ik fel a rend-

sz6m beolvasdsrlra mivel a vifllalat

azt illt$u ho gy a rendszimleolva-

s6 tcikeletesen mrikodik Eszrev6-

teleiket jelezzlk a 031/5548181,

vagy a 03U5ffif86-os telefon-

szimokon.

A Yizgazdiikod6si Beruh6z6

V6llalat, a rendszer tulajdonosa

6s kezeldje azt 611itja, hogy az

rij 6s a r6gi rendszer is miiko-

d6k6pes, nem 6rkeznek lakos-

s6gi panaszok, teh6t a vajkaiak

nincsenek diszkrimin6lva. A116

Don6t szerint viszont a gyakor-

lat m6st mutat.

A 2018-as matric6k
6rv6nyesek

A h"llo rendelettel <issz-
hangban 2018-ban is csak
a matricdval ell6tott szeme-
tes kuk6kb6l s zl.ll-litj|k el a
szemetet. A 2018-ra 6rv6nyes
matrici{.kat legk6sdbb julius
elsej6ig 16 kell ragasztani a
kukrlkra. Ellenkez6 esetben
azilIetf lakos hullad6k6t nem
sz6llitirik el.

Miianyagflakonok T6mogatds StadSsa (rjsziil6tteknek a gyermeknapon

elszrillitdsa
a miianyagflakonokat a ko-

vetlali id6pontolban gyriitik
be e sz6llitjdk el kozsegiinkM,L

ifnius 26., jtilius 31., a:gusztus
28., veptunber 25., old6ber 30.,
november2T 6 decernber 18.

A zsrikokat szivakedjenek
ezeken a napokon rqgel ftl
nyolcig kinkni a Mzak d6.

A vajkai futballpdlydn jrinius
m6sodikiln megtartott gyermek
napon els6 alkalommal adt6k 6t
az rijsztilotteknek jdr6 100 eur6s
ti,mogatrisokat. Az idei evtril be-
vezatelt trimogatrist a 2017-ben es
a 2018. mrljusrlig sziiletett nyolc
apr6sag sziilei vehett6k 6t Farkas
Timea alpolgrirmestertSl egy szll
vkdg kis6ret6ben. A vajkai kepvi-
seki-testiilet tavaly dontdtt arr6l
hogyegyszeri 100 ew6s klmogaklst

kap minden olyan rijszillott, akinek

az 6lland6lakhelye Vajlcin van.

A iigyess6gi vet6lkedcikkel tar-

kitott gyermeknapi programokon

mintegy citvenen vettek r6szt,

voltak k6zmrives-foglalkozlsoh

gyongrfwis, zene 6s l6gvrir is. A

gyermeknap helyi szponzorok-

nak koszinhetcien val6sult meg:

a B6rka vend6gk| a helyi panzio, a

Vrnot6ka, a JeZibaba pub, valamint

Farkas Guszt6v, Varga Ldszl6 6s $.
Horvrith Lriszl6 vrillalkoz6k trimo-
gattika rendezvdryt.



t0lk6ltekez6sid6n
Az ut6bbi 6vekhez hasonl6an

Vajka kiizs6g 2018-as kiilts6g-
vet6se kiegyensri{yozott, vagyis
nincs trilkiiltekez6s 6s abev6te-
lek fedezik a teryezett kiad6so-
kat. Az osszkiad6sok 2018-ban
eldrik a 332 500 eur6t. ebb6l
292 500 eur6t tesznek k a folyo
kiaddsok Ez ut6bbib6l fedezik
t<ibbek k<izott a kdzs6gi int6zm6-
nyek mtikrid6s6t 6s a kozvjl6gi-
t6st is.

A foly6 bev6telek nagysdga
megegyezik a folyo osszkiad6-
sok6val. De tov6bbi negyvenezer
eur6 is befolyhat a falu kolts6gve-
t6s6be. Egyel6re ekkora cisszegii
az a helyiad6-tartozis, amelyet
2016-ra 6s 2017-re nem fizetett
meg a kcizs6gnek a Vajkai Kciz-
birtokossrig. A 2018-as 6we az
ad6 kirov6sa folyamatban van.

Az id6n az iSnkorminyzat 40
ezer ew6s 6rt6liben sajit forrris-
b6l megval6sul6 fejleszt6sekkel
6s beruhrizisokkal is szimol.
N6hriny kiragadott pdldrln szem-
l6ltetjiik az al6bbiakban, hogy
milyen eszkrizv6sdrl6sok 6s fej-
leszt6sekval6sulnak meg az id6n
Vajkdn. A falu vezet6se fontosnak
tartotta a kiizvil6gitrisi hil6zait
kiterjeszt6s6t az fj utcrikra 6s
a hangosbemond6 teljes feluji-

mikor ldthatnakhozz6 a mun-
k6latokhoz, miir csak att6l fiigg,
hogy a pily6zati p6nz folyosit6-
s6val cisszefriggci adminisztrativ
teend6k mennyi id6t vesznek
ig6nybe.

Vajkiin marad a posta
Az ut6bbi id6ben olyan k6sza

hirek keringtek a faluban, hogy
Vajkln megszrinik a postahiva-
tal6s Doborgazra koltdzik 6t. A
hdttdrben voltak is pr6brilkoz6-
sok, hogy ez megtort6njen, tehdt
a szabeszi.d nem volt egeszen

alapalan. Lapunk 6rdekl5d6s6-
re azonban A116 Don6t polgr{r-
mester meger6sitette: sikerii{t
megakadiilyozni ezt a szind6.-
kol a vesz6ly elmult 6s vdgleges-
sd v6lt, hogy tovdbbra is Vajkin
fog miikridni a postahivatal.

A116 Donrit polgrirmestert k6r-
deztiik a halakult helyzetr6l. El-
mondilsa szerint aVajkai Kiizbir-
tokossig vezet6s6ge beperelte a
kiizseget, valamint Szalay Arhir,
Szelle R6bert 6s V6gh Ieiroly
tulajdonosokat is a restituci6s
v6gzes alapj6n, dllitva, hogy ezek
a telkek a kozbirtokossdgot illetik
6k kordbban k6rv6ny alapjdn a
kcizs6gt6l v6sriroltr{k ezeket, mivel
a kozs6g l/l-es tulajdondban vol-
tak Gak keskeny s6vot v6si{rol-
tak meg n6gyzetrndterenkdnt 13
ew66rt, nem hdZhelyet udvarral.
A k6t tov6bbi k6relrnezi (pajli
Tibor 6s Varga Lriszl6) viszont
mintegy 21 6ras 6pitkezesre is al-
kalmas telket akart megv6srirolni,
amely szint6n a p er tir gyitkdp ezi.
K6relmiikkel a faluhoz fordultak,
mert a kataszter szerint a telek a

delimit6ci6 folytdn a falu tulajdo-
na lett. Ugyanazon az dron, vagy
m6g olcs6bban szerett6k volna
megviisriroJni. mtnt az emlitett
k6relmez6k, viszont a nekik el-
adott kis telkek alakjuk 6s fekv6-
siik miatt sem voltak alkalmasak
6pitkez6si c6lra bejrlrat sem volt
hcnzAjvk

Varga 6s Pajli lakosok k6relme
alapjdn a krizsdg hivatalos becs-
l6st k6szittetett 6s a minimifis
hivatalos vetelir 47 eur6ban lett
megrillapitva. A polgiirmester el-
monddsa szennt ert ismertettdk
a k6t k6relmeziivel, majd vitrat-
lan fordulat kovetkezett. A k<iz-
birtokoss6g vezet6s6ge - ennek
tagja Yarya Lriszl6 k6relmezi is
- beperelte a falut 6s azt a hilrom
tulajdonost, akinek kor6bban el-

adt6k a nadriryszijnln s6vot. Nem

krzart" azzd a megfontoldssal,

hogy az rlltaluk mrir reg haszndlt

telkekhez el6nyrisebben hozzijut-

hassanak Erdekesnek tartja A[6

Donft, hogy a kiizbirtokossig

rlltal emlegeteft rillit6lagos b6r-

leti szerz6d6seket mindeddig

nem mutatkik be a k6pvisel6k

kir6sere sem. A trirtdntek isme-

ret6ben a kozs6gi onkormrinyzat

furcsrinak tartja, hogy az esetleges

rillami hat6s6gi hibrlk6rt csaknem

30 6v eltelt6vel Vajka k<izs6g jelen-

legi vezet6s6t okolj:ik A bir6s6gra

keriilt tigy folyamatban van, az

dnkormrinlzat a polg6rmester

szertnt ez esetben is a t<irvdnrrek

megfelel6en j rir maj d el.

Vaikai Uisdg Onkorm6nvzat

Vaikai cinkormdnyzat: az
t6sdt, mindez mrir megtiirt6nt.
Egy kistralaort is v6sriroltal<, tar-
toz6kokkal egyritt, tov6bb6 egy
motoros kaszit, hogy biztositott
legyen a krizteriiletek rendben
tart6sa. Ha az emlitett ad6befi-
zet6sek megtort6nnek, akkor a
kcizterii{etek t6rkcivesit6sdre is
faga. Ez esetben ritfelujit6sok is
megval6sulhatnak a faluban. A
temet6ben nemr6g fj kutakat
szereltek fel. Az 6voda 6piile-
t6nek fehijitrisa id6n tavasszal
tet6cser6vel folytat6dott, errcil
b6vebben a 4. oldalon.

Sikeres prilyrizat a kiixdghriza
fehliitrlsrlra

Tijbb fontos fejleszt6st el6segi-
t6 pily|zatot is beadott a vajkai
onkormdnyzat. A legnagyobb
jelent6s6gri a k<izs6gh6za teljes
k<ini fehijit6sa, amelyrek els6d-
leges c6lja az energiakolts6gek
cscikkent6se. A ftit6stechnik6t
m6r 2016-ban moderniziiltilk
egy uni6s pitly{zatnak koszon-
het6en mintegy 160 ezer eur6
6rt6kben. Az tinkormiqzat
most is sikeres volt 6s az Eur6-
pai Uni6 R6gi6fejleszt6si Alap-
j b6l274 580 eur6s egyszeri 6s
yissza nem t6ritend6 trlLrnoga-
t6st kap a kiizs6g amelyhez 5
szrizal6kos tinr6sszel kell maid

sr ncs

A tiibb mint negrcdmilli6 eurds sikeres pdlydzat elsSdlega celja az
energiakdltsdgek csiikkentdse a kizsdghdm tuA es kiirti felfijitdsaval.

hozzijiraln Ez mintegy 15
ezer eur6s tdtel, felre is van t6ve
az idei krilts6gvet6sben. 4'116
Dondt polg6rmester bizik ab-
ban, hogy a rekonstrukci6 m6g
az iden megkezd6dhet. Hogy

Az d,nkormdnyzat nyakSba varrndnak egy 30 6ves hivatali hibiit
Gyanris vajkai telekeladrisok-

rol cikkezett a K<izbirtokossr{gi
Hirviv6 idei 6prilisi szitma" azt
illlitv6n, hogy a kdzs6g telkeket
szind6kozik eladni a faluban
olyan 6rdekl6d6knek akiknek
hosszri tilvri b6rleti szerz6d6siik
van ezekre a telkekre a Vajkai
Kcizbirtokossdggal. A kertaljai
utca kanyarulata utrln fo\tat6d6
utcaszakasz telkeircil van szo, ahol
m6g a mult szizad v6g6n csalddi
hiizakat 6pitettek kozterii'letre. A
kozbirtokossdg illitiisa szerint a
kataszteri hivatalnak a restituci6
alapjrin a kcizbirtokoss6gra kellett
volna irnia ezeket a telkeket. Ehe-
lyett az illetdkes hat6s6gok rlltal ki-
adott delimit6ci6s v6gzes alapj6n
m6g a 90-es 6vekben a falu lett a
tr-rlaidonos.



Az 6oiilet a tet6csere ut5n......

A fefesserevet feuesen meguJutf az C,v9qa
Thvasszal folitat6dott a vajkai Tavaly a kdzseg saj6t fonrisb6l

6voda 6piiLlet6nek felujitrlsa m6g- mintegy 12 Ofi) eur6s niforditAssal
hozzAarnakkoszinhet6en, hogy biztositotta apadlozat 6s a szoci6-
Vajka kdzs6g sikeresen palyinott lis helyis6gekfelujitdsdt. Az 6voda
a Bethlen G6bor Alapnril. Most igy most mrir kfviil-beliil teljesen
a tet5szerkezet felujitesdra 6s szi- -egrijult, az apr6srigok pedig
getel6s6re keriilt sor, igy ezenfJ. modem, biaonsdgos 6s szep kcir-
a beizrsok veszelye is megszrint. nyezetben t<ilthetik a napot. 4116
Erre 7 milli6 400 ez.er fonnt (23 Don6t polgrirmester szerint most
556, 38 eur6) pilyiuatr fornist si- mrlr az 6piiLlet megfelel a modem
kenj.ltszerezniamagyarkormiiny kor kovetelrn6nyeinek, hiszen rij

szereltek Tervezik mQ az 6vodn
udvaninak a tereprendezes6t 6s ir;
kapu beszerzesevel is szimolnak

rlLltal trimogatott alapb6l. s kazent is fel-

Juliska n6ni
hiSnyoznifog...
T*4 Kn-

rdcsony tdjdn
s z o m o r i l a n
6r tes i l I t i lnk
Naglt ktvdnn6,

Iulbka ndni
halLlhirdrdl,
aki 79 eves ko-

Magyar sarok a vajkai 6voddnak is
A Dunaszerdahelyi j6rds 73

olyan 6voddjrinak adtdk irt mir-
ciusban Dunaszerdahelyen a
Magyar sarok m6dszertani cso-
mago! amelyben magyar nyel-
ven, vagy magyarul k njl:k az
oktatrls. Koryv, CD DVD, t6j6-
kozodrisi j6t6kok 6pit<ij6t6koh
testrevel6si eszkozok - a csomaq

tcibbek ko6tt e^ tartaknazza.
Aj:ind6kcsomagot kapott a vajkai
Magyar Nevel6si Nyelvf Ovoda
is, amelyet 1116 Timea vett 6t A
magyar korm6ny 2016 decembe-
ri dtint6se 6rtelm6ben tobb mint
17 milli:ird forinttal trirnogatja a
lCirpdtmedencei magyar 6voda-
fejleszt6si programot.

Anonim feljelentget6k
Vajkin vizsg{l6dott a Szlov6k

Epit6siigyi Feliigyel6s6g. Az6rt
;zillt ki a napokban Vajklra,
mert mfjus elej6n anonim fel-
elent6st kapott a kozsegb6l. A
reviiket gondosan eltitkol6 sze-
n6lyeh akik a lev6lben magukat
,felh6borodott falubelieknek'
revezik a kozs6gben l6v6 6l1i-
:6lagos fekete dpitkezdsek miatt
I fordultak az emlitett hat6s6s-

hoz. A feljelent6sben konkr6t
vajkai ingatlanokat soroltak
fel, 6s listdjukon tdsgycikeres
vajkaiak is vannak Amiatt pa-
naszkodtak, hogy szerintiik a
faluban sok az illegdlis 6pitkez6s
6s a polg6rmester ezt eltriri. Azt
rlllitjrik tov6bb6, hogy a kozsdg
polgdrmestere a vajkai ,,6slako-
sokkal" nem eln6z6. rim a bete-
lepiiLl6 lakosok eset6ben szemet

huny. Nem tudni, hogyan z6rul
ez az anontn feljelent6s. De ne
lep6djon meg senki, ha esetlege-
sen a kozeljovciben a feliigyel6-
s6gt6l valakit megkeresnek A116
Don6t polgrlrmester a r6galmat
a leghatdrozottabban vissza-
utasitotta 6s leszcigezte, hogy
6 minden lakossal szemben
azonos m6rc6t alkalmaz. Eddig
egyetlen int6zmdny semmilyen
panaszt nem regisztrdlt e t6ren.

rdban adtt vissza lekdt a terem-
t1jdnelc Ferj4vel egiitt mindig
eljdrtak a folusi rendenerryel<re.
A Szent ktvhn napi szcntmisd<en
b mindig a t1rzshelyill<bn, az ek5
sorban fofultak helyet. Tavaly
augusztusban mdg kbzbttilnk
volt az ilnnEi istentkzteleten.
Kds1bb azonban mdr agaszt6
hirek 6*eztek 6llapotdr6l. Hosszri
atizcdeken 6t avajlai egyhazi a
kitzclet egtik meghanrozo al*ja
volt. luliska nuti neve \sszeforrott
a helyi Vitrdskeresrt Szervezettel
a a R1zsafiizer - tmsulaxaL Az
6 erderne k, hoglt a kibncvena
arckben sikeriih dsszegltujteni a
vajkni Szmt Mihily R6mai Ko-
toklats Tempbm tijrtmetet ijsz-
szrfoglab ldsdvfury arryagat. Egy
szcp, lcep ekkel illusmdlt hidrrypht -

h l<dnyvecske Mtott napviligol az
6 kbnerniikb des snek is kii sziinhe-
t6en. Fdradhatatlan volt a srer-
vez1munknban. Smmos gy"jt tt
szentezett 6s anyagilng is segitette
a tempbmi leegtirgak fehijitL-
sit. Iillhis sziwel gondolunk rd 6
iinzttlen tevekeny sdgere.

Ujra sz6l a modernre cser6lt hangosbemond6
N6hriny hete ujra mtikridik Vaj -

cin a kozs6gi hangosbemondg
gy mdr semmi akadr{lya annalg
rogy a k<i#rdeki ffi rm6ci6la6l

;yorsan 6nesii'ljenek a lakosok A
:egi szerkezet teljesen elal'ult, ami
rem is csoda hiszen tobb 6l'ti-
rcde tizemel6 berendezdsr6l volt
;zn. Egyre gyakrabban hibriso-
lott meg, v6giil teljesen felmond-
a a szolgiilatoL
Thvaly a karbantarklsa 400 eu-

'6t emdsztett fel. ez azonban nem
elentett megoldilst. Ezert Yajlro,
<<izs6g dnkorm6ryzata fontos fel-

adatnak tartotta 2018-ban a hely-
zet orvosliis6l Az idei kolts6gve-
t6sben saj6t beruh6zisi forr6sb6l
erre a c6lra egy 25 ezer eur6s cso-
magot hag)'tak j6v6. A k6pviseki-
testiilet azon a v6lem6nyen volt,
hogy az elavult rendszert egyr6szt
modem berendEzessel kell felvll-
tani, m6sr6szt az fj utoikra is ki
kell terjeszteni.

A116 Oon6t polgrirmester Ia-
punknak elmondta hogy meg-
tcirt6nt a hangosbemond6 tel-
jes bels6 6s ktils6 fehijitrisa- A
kozseghdain uj szimit6g6pes

rendszert hasznrilnak, de ezen

kiviil hangszor6kat telepftettek

az rijonnan l6tesdLlt utcikban is.

,,Ennel< a b1v{tesnek kbszbnhet1en

az egaz faluban mdr mindenhol
jbl hailgato az amit kihirdetnel<"

tehit a lakosok mindenrSl idlibm

tAjdkoztatast lapnak" - mondta

a polg6rmester. A polg6rmester

tdj6koztatott an6l is, hogy ebb6l a
pdnzcsomagb6l bdvitettdk a koz-

viligitast a temet6 mellett l6vrj ut-

c6ban, amely fokozatosan szint6n

bendpesriLl.

Kr6nika
Ojsziiltittek|
P6cz Ad6m (janu6r 21.)
Berdik fakub (febru6r 7.)
Surma D6niel (m6jus 3.)
Elhalhlozdsok
M6ryD6niel (67 6ves )
Cs6falvayTer6zia (89)
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