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Az 6voda6piilet tovdbb sz6piil
Ujabb j6 hir a vajkai ovo-

ddr6l: a felirjitds nem zdrult

le azzal, hogy a helyi t;nkor-

mdnyzat az idei nydri szii-

netben ijner1bdl feliljittatta a

padl1zatot 6s a szocidlis he-

lyisdgeket. A dtdpitdst a kdzsdg

sajdt forrdsokb6l biztositotta

12 ezer euros rdforditdssal,
'' 

mint errSl a legut6bbi helyi

dnkormdnyzati iil\sen AU6

Dondt polgdrmester is beszd-

molt. Elmondta azt is, hogy

a padl6cserdvel 6s a mosd6k,

illemhely ek felujit 6s 6v al nem

lehetett tovdbb vdrni. Kifes-

tett1k a helyisdgeket 6s ilj bu-

torokat is vdsdroltak. Ahazai

p 6ly dzati lehetd s 6gek nagy on

elInytelenek a kis k1zsigek-

nek. Vajka esete mdg sajdto-

sabb, hiszen a felvizcsatorna

is elzdrja a killvildgt6l 6s lehe-

tetlen egydbkdnt is garantdlni

a projektben el1irt feltltelt,
hogy 10 f6vel bbvitik az 6vodai

l|tszdmot, amely jelenleg 12.

Ezdrt is kellett mds lehetSsdg

utdn nizni. Az 6vodadpillet ha-

marosan tovdbb szd.piil ds mo-

dernebb is lesz. Vajka kbzsig

sikeresen pdlydzott a Bethlen

Gdbor Alapndl 6s ennek kii-

Megyei vSlasztSsok: november 4-6n Adventi koncert
Szlov6ki6ban megyei v6laszt6sok

lesznek november 4-6n. Szombaton 7

6s 22 6ra kiiziitt tartanak nyitva a sza-

vaz6helyis6gek.

Most nem n6gy 6vre v6lasztunk megyei

elnokoket 6s k6pvisel6ket, hanem ot 6vre,

igy 2022-ben egyszerre lehet megtartani a

megyei 6s a helyhat6s6gi v6laszt6sokat. A

megyei v6laszt6sok m5r csak egyfordul6-

saklesznek. A v6laszt6polgrir k6t szavaz6-,

lapot kap. A megyeelncik megvilasztSs6ra

szolgdl6 szavaz6lapon csakegy jeliilt sor-

szimdt lehet bekarikizm. A k6pvisel6k

v|lasztis|ra szolg6l6 mdrsik szavaz6lapon

Vajka v6laszt6korzet6ben maximilisan

8 k6pvisel6 sorsz6mit lehet bekarik6z-

ni. Kevesebbet karik6zhatunk, de tobbet

nem. V6laszt6si igazolv6ny nem k6rhet6,

mindenki csak az 6lland6lakhely6n l6v6

vdlaszt6kiirzetben voksolhat.

Az a szavaz6polg6a akinek az egeszsegi

6llapota nem teszi lehet6v6, hogy felkeres-

se a szavaz6helyis6get, mozg6urn6t k6r-

het a helyi vilasztdsi bizottsigt6l, m6g

a szavazils napjdn is 14 6riig a09ll 397

833, vagy a 031/5548 181-es telefonsz6-

mokon. Csak a vajkai 6l1and6 lakhelyri

polg6rok k6rhetnek mozg6urn6t.

szrinhetden mdr jdv6 tavasszal

felnjithatjdk 6s szigetelhetik az

6vo dadpiilet tet6 szerkezetdt is.

Erre 7 milli| 400 ezer forint pd-

lyazati forrast sikerillt szerezni

az emlitett alapb6l meghivdsos

pdlydzattal. A vajkai apr6sd-

gok tehdt modern, biztonsagos

6s szdp kdrnyezetben tdlthetik

itt azt az iddt, amig szilleik dol-

goznak.

December harmadik6n 9. 30 6rdt6l

adventi szentmise lesz a vajkai Szent

Mih6ly r6mai katolikus templom-

ban. A szenl.mise keret6ben adventi

hangversenyt is tartanak, amelyen

fell6p a kecskem6ti Renaissance Con-

sort, kozremtik6dik M6ry Rebeka 6s

Nemeth Imre.

Vajka kozsdg onkormdnyzata min-

denkit szeretettel meghiv egyunal az

adventi koszorf els6 gyertydj6nak a

meggyrijtds6ra a templomkertben, ahol

betlehemmel is v6rjuk a csalddokat 6s

minden kedves 6rdekl5d6t.
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lskolabusz - de kinek?
A szomsz6dos Doborgaz m6jus

| 5-t6l mr.ikodteti a beli.igyrninisz-
t6riumt6l kapott 6s az ad6fizet5k
p6nz6b6l megv6sdrolt 9-szem6-
lyes iskoiabuszt. Hogy mi6rt fog-
lalkozikaVajkai Ujsdgvele? Az ok
egyszerii: arr6l sz6ltak az ig6retek,
hogy Boraros l6zsef polgdrmester
koordindlja majd a krizos busz
kihasznalis6t Vajka 6s Bodakpol-
giirmester6vel e gy ezte.'ri/ e.

Ehhez k6pest az6ta se koordin6-

ci6r6l, se egy6b c6lu kihasznrfl6srol

A polgirmester

fogad66riii:

H6tfo: 8.00-12.00

Szerda: 8.00-16.30

El6rhet6sdgek:

031/5548 181,

09031r94 548

E-mail:

obecvojka@gmail.com

sz6 sincs. Pedig az ig6ny felmerilLlt.
Vajka polgrirnestere k6tszer is
k6te doborgazi koll6g6jit hogy
napkozben, amikor az iskolabusz
nem szillit gyerekeket, ikassanak
be 2 jdratot a lakosoknak Duna-
csfnba. Avdlasz elutasito volL arra
hivatkozva, hogy ez a jdrmii oz
iskoldsok szilltkAra szolgll. Pe-
dig 6pp Doborgaz polgiirmestere
mondta mijusban: a buszt ki tud-
niik haszn6lni egy6b alkalmakkor
is. Es a dwracsirni jriratot r6geb-
ben szint6n 6 szorgalmazta.Ezen

a vonalon tava\rg Vajka kozs6g
mikrobusza kozlekedett, de mi-

utiin Doborgaz nem fizdett hozzA

a mrik<idtet6shez, a vajkai cinkor-
m6ryzat a dunacsrini jilratot egye-
dii{ nem tudta tov:ibb fenntartani.
A jirat jelenleg is sziinetel.

Am a doborgazi polgrlrok igy is
hdldsak Vajka kozs6gnek A vaj-
kai milrobusz ir5sos k6relmiikre
szeptembertril ujra belitr Dobor-

gazra es 6tsz6lttja dket a kompon.

KorSbbi ig6ret szerint ezt is 8o16-
ros ]6zsefirek kellene biztositania
az iskolabusszal., de ez csak par

h6tig volt igy.Egy ideje azonban
az orvoshoz vagy hivatalokba a
trils6 parlra igyekv6 doborgaziak

szallitAsrir6l Vajka gondoskodik
Falunk vezet6se reszerll tehit

nem hiaryzik az empatia, de ezt
sajnos, egyei6re Doborgaz nem
viszonozza.

Furcsa az is, hogy nincs nyilv6-

nos helyen el6rhet6, kifirggesz-
tett menetrendje az iskolabusz-
nak. Sem a kozs6g weboldaldn,
sem az aut6buszmeg6116ban. Pe-
dig ez lenne a minimum, hogy a
nyilv6noss6g is t6j6koz6dhasson
minderr6l, hogy merre j6r a
kozpenzen a Doborgaz, Vajka 6s
Bodak r6sz6re beszerzett isko-

labusz. Kiv6ncsian varjuk, mit
hoz a jovci, hogyan 6rt6kelik ki
az iskolabusz eddigi mrikod6s6t,

amelynek a b6rleti szerz6d6.se
kar6csony el6tt lej rir.

N6taest nyugdijasokna k
Old6ber az id6sek inlnti tiszteiet

h6napja ezert is szil[etett az a drint6s
a vajkai k6pvisel6-testiiLlet szeptem-
beri dLl6s6n, hogy ok6ber hetedik6n
tartsanak miisoros ciszejovet& fa-
lunk id6sebb lakosainak Vajka ko-
zs6g polgifumestere es a kepvisekik
meghfv6sit nagyon sokan elfogad-
tdk 6s falunkryugdijasai szep sz.im-
ban vettek r6szt a mrisoros esten. A
j6 hangulat'61 D6ka huzsa 6s B6si
Szab6 I^6szl6 n6ta6nekesek gon-
doskodtak A falu onkormrinlzata
vin{ggal koszintotte a megjelenteket

Mtianyagflakonok

elszrillitdsa
A zsdkokat viveskedjenek reg-
gel ftl nyolcig kirakni u, alihbi
napokon:

okt6ber 31.,

november 28.

december2T.

A kiizsegiaut6busz
menetrendie
(csak munkanapokon
kiizlekedik)

VAJKA-SOMORIA:

05. 50, vissza: 6. 20

07.50, vissza: 10. 20

11.10, vissza: 11.45

14.z0,vissza: 15.20

16.2O, vissza: 17 . 20

Az iisszes jfrat rendsze-
resen indul akkor is, ha a
komp nem kiizlekedik.

?,Mindenkinek egy fele kel lene hOzni a szekeret"
A CRESCO Water Park Kft.

iigyvezetcije, Martin Sechny
m6rncik tijlkoztatta a gyrildsen
megjelenteket arr6l, hogy a ko-
zslghez int6zett beadv6nyuk,
ban m6dositrist k6rtek a Udti-
16ovezet-Vajkai t6 6pitm6ny
elhelyez6s6nek iigy6ben. De
emellett sz6lt azokr6l a gon-
dokr6l is, amelyek a Vajkai
Ktizbirtokoss6ggal folytatott
kommunikici6ban felmeriil-
tek 6s a lehetsdges kcivetkezm6-
nyekr6l is.

4116 Don6t hasznosnak tar-
totta, hogy a Cresco k6pvisekije
megalapozott t6nyek alapj6n
tijlkoztat a kialakult helyzet-
16l, igy a lakosok nem lesznek
r6utalva kiilonf6le rosszindula-
tir 6s hamis hiresztel6sekre. Ez

azert rs fontos, mert a kozs6g-
nek van tulajdonr6sze a kcizbir-
tokoss6gban, teh6t a vajkaiak
vagyonr6sz6r6l is sz6 van.

M. Sechny szerint a kialakult
helyzet nem egyszeni, mivel
,,a kbzbirtokossdg vezet6sdge
nem kommunikhl veliink". Mint
mondta, 2017 februdrj6t6l 6ll
fenn ez ahelyzet, hogy a koz-
birtokoss69 vezet6se reszerll
megszrint a kapcsolattartSs. Ez
akad|lyozza a CRESCO t6rsa-
s6got fj szerz6d6sek megko-
t6s6ben 6s az emiatt keletkez6
kdrok elerhetik a szAzezres
nagys6grendet. Az igyvezet6
szerint ha meghiirsul az a pro-
jekt, amelynek a megval6sit6sdt
tervezik, milli6s k6rok is 6rhe-
tik 6ket. Sz6ls5s6ges megold6s-

k6nt sz6ba johet a cs6delj6r6s is
a CRESCO ellen.

Azigyvezetl ebben a helyzet-
ben azt tartan6 sziiks6gesnek,
hogy ,,mindenki egy irdnyba
hilzza a szekeret. Mi, a falu 6s
a kijzbirtokossdg is." Hozzifiiz-
te, hogy nem akar ijesztgetni,
de bekcivetkezhet az a helyzet,
ha a viszony nem v6ltozik meg,
hogy a CRESCO elmegy 6s a
cs6delj616ssal megbizott sze-
m6ly a kcizbirtokoss6gi tagok-
t6l fogja behajtani azt a tobb
milli6 eur6t, amit a CRESCO a
vdllalkozSsba fektetett, hogy a
beruh6zott osszeget visszakap-
hass6k. Nagy kdr lenne, mert
beinditott projektjeink vannak
1-6 milli1 eur6s nagysdgrend-
ben - Lettehozz| az igyvezet6.
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El6t6rben a parkolSs k6rd6sei a faluban
euros t5mogatas jar  es minden haztar tas komposzt5-
pa ly6zata

Az 0jszri lotteknek a jov6 evt6l 100
lot kaphat, ha sikeres lesz a kozseg

Az dnkorm6nyzati k6pvi-
sel6kon kiviil egltucat vajkai
lakos vett ftszt a szeptember
huszadikdn megtartott k6pvi-
sel6-testi.iieti iil6sen. Jelen volt
Martin Sechny, a CRESCO
Water park Kft, iigl-vezetoje,
aki a t6rsas6ga 6s a vajkai koz-
birtokoss6g kozott befagyott
kapcsolatokr6l t6j6koztatott.
(R6szletek a 2. oidalon.) A ta-
n6cskozdst ezuttal is A116 Do-
ndt polgilrmester vezette.

A k6pviselSk tobbek kozott
dontottek arr6l is, hogy 2018-
t6l az 6lland6 vajkai lakhelyri
falubeli rijsziiliittek 100 eur6s
tdmogat6st kapnak 6s sikeres
pily6zat eset6n jov6re minden
hiztart6snak saj6t komposz-
t6l6 berendez6st biztosit a falu
vezet6se. K6t tov6bbi projektet
is bead a kozs6g: az egyik egy
amfitedtrum l6tesit6sdre vo-
natkozik, erre sz|zezer eur6t
ir6nyoz el6 a k6relem, a m6sik
pedig traktor 6s egy6b fel-
szer6lesek megv6s6rl6s6ra a
kiizs6g rdsz6re. A k6pvisel6k
megszavaztik, hogy a szalon-
cukrot v6s6roljon a kozs6g a
falu nyugdijasainak 6s azok-
nak a 15 6vndl fiatalabb gyer-
mekeknek, akiknek az Sllando
lakhelyiik Vajka kozs69.

A polg6rmester t6j6koztatott
a helyi 6vod6ban ny6ron le-
zajlott bels6 fehijitdsi mun-
k6kr6l. (Errcil a cimlapon is
besz6molunk). A dt6pit6st a
kozsdg saj6t forriisokb6l biz-

Yejka n*d Drrnqj*m

tositotta 12 ezer eur6s 16-
forditdssal. A felujit6s ezzel
azonban nem zLruIt le, mert
Vajka kozs6g sikeresen p61y6-
zott a Bethlen G6bor Alapn6l
6s ennek k6szrinhet6en m6r
jtiv6 tavasszal fehijithatj6k az
6vodadpiilet tet6szerkezet6t
is, erre 7 milli6 4O0 ezer fo-
rint p 6ly 6zati forrdst sikeriilt
szerezni.

Sok sz6 esett a g6pj6rmri-
vek parkol6s6r6l, a legtobb
lakos els6sorban emiatt jott el
a gnil6sre, f6leg azok, akik a
kocsma kozel6ben laknak. Itt
ugyanis a lakosok k6r6s6re a
kozelmultban egy kozlekeddsi
tdbldt helyeztek el, amely ti l t-
ja a vend6glS melletti utcdban
az aut6k ledll6s6t. Ezt jriniusi
iil6s6n a kdpvisel6-testtilet j6-
v6hagyta 6s forgalomlassit6t
is elhelyeztek. Mds lakosok
k6s5bb petici6val fordultak
az onkormdnyzathoz 6s a til-
t6 t6bla eltrlvolitds6t k6rt6k.
A falu vezet6se ez rigyben

szakv6lem6nlt k6rve a j6r6si
kozleked6s-rend6szethez for-
dult. A vdlaszlevelben a szak-
hat6s6g helyeselte a tilt6 t6b-
l t. ,,I{ekilnk a k,zlekeddsilgyi
szakhatosag allasponljat vdgre
kell hajtanunk, igy tovdbbra is
kint lesz a Bdrka venddgl1ndl
a Megdllni tilos! tdbla a tijlfts-
hez vezet6 utcdn" - mondta a
poig6rmester. A szakhat6s6g
kcizleked6sbiztons6gi szem-
pontb6l megvizsgdlta a tobbi
utc6t is. Ujabb tilt6 t6bl6k vagy
forgalomlassit6 kihelyez6s6t
jelenleg nem tartja szirks6ges-
nek.

A parkol6s faluszerte sok
bosszris6got jelent, sokan
rendszeresen az rittesten vagy
kozterii leten hagyj6k a kocsi-
jukat. Ezek a rossz parkol6si
szokdsok is sz6ba keriiltek.
Peter Gododik bir6lta, hogy
az aut6tulajdonosok nagyon
hozz|szoktak ahhoz, hogy az
utcdn parkolj6k le a g6pkocsi-
jukat, m6g akkor is, ha az ud-
varban is lenne erre m6djuk.
Tobben is r6mutattak, hogy
ez szinte divatt6 v61ik, pedig
v6get kell vetni annak, hogy
fton-ftfelen osszevissza koz-
tertileten parkoljanak, csak a
saj6t telkiikon nem. El6fordul-
hat, hogy a gyorsmentcit vagy
a trizolt6aut6t akadalyozhat-
j6k v6szhelyzetben a rendet-
leniil parkol6 sof6rcik. Ez6rt
mindenkit arra k6rt a polg6r-
mester, hogy koriiltekint6en

parkoljon. Mivel tobb panasz
is 6rkezett a csendhdboritdsra
6s a zajos szorakozdsra, ezert
a polg6rmester arra k6rt min-
denkit, hogy lehet6l eg tart6z-
kodjanak a hangoskodist6l.

A polgdrmester a tov6bbi-
akban elmondta, hogy k6tszer
is lev6lben fordult Doborgaz
poigdrmester6hez, hogy a
szomsz6dos kozs6g az iskola-
busszal biztositson k6t j6ratot,
delben es delutdn Dunacsi rn-
ra. Sajn6latos m6don elutasit6
v|lasz erkezett. Bor6ros |6-
zsef arra hivatkozott, hogy az
iskolabuszt a falu gyermekek
szdllit|sira kapta. 4116 Dondt
eml6keztetett, hogy m6jusban
az iskolabusz 6tad6sakor arr6l
beszelt Ersek Arprid minisz-
ter, hogy napkdzben m6s c6-
lokra is haszn6lhat6 az iskola-
busz. Besz6molt arr6l is, hogy
doborgazi lakosok k6r6s6re
a vajkai kisbusz irjra dtmegy
Doborgazra, hogy az ottani
Iakosok is el tudjanak jutni a
csatorna m6sik partj6ra. Meg-
jegyezte, hogy a szomsz6dos
faiu m6jus 6ta nem j6rulhozz|
a kisbusz mrikodtet6s6hez, az
6vi 20 ezer eur6s kiadiist Vajka
kozs6g egyedtl dllja. A vajkai
<inkorm6nyzat Nagyszombat
megylhez fordult tdmogat6st
k6rve egy irj kisbusz megv6-
s6rlds6hoz. Mint ismeretes, a
mostani j5rmtivet is 6vekkel
ezelttt megyei segits6ggel sze-
reztebe a falu vezet6se.
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Vajka n6vad6jdra, Szent lstvdn
kirSlyra eml6kezttink

A felvizcsatorn6n augusztus 12-
6n magasra tomyosul6 hulldmok
ugyan elriasztottak egyeseket at-
tof hogy ritkomp ozzanakYajkira,
azonban a XfV Szent Istvii:n-nap-
ra ennek ellen6re sokan ldtogattak
el nemcsaka szentmis6re, hanem
a koszonizisi iinneps6gre 6s a
kulturfis mrisorokra is. A nyolc-

vanas dvekben elkoltozottek koziil
most is hazalitogattak azok akik
ezen a napon minden evben visz-
szat6rnek sziil<ifalujukba, hogy
ismer6sokkel rokonokkal talil-
kozzanak

Lapunk karicsonyi el6tti szrlm6-
ban szines k6priportban t6riink
vissza ehhez az ilnnepseghez.

A gyermek6vei t  Va. ik5n to l t6 Bodo Zol t5n mosonmagyar6v5r i  le lk iatya
mutat ta be az r . innepi  szentmiset .

N6meth lmre somorja i  enekmi ivesz Szent ls tv6nrol  sz6lo sz6p dala i  tet t6k
emlekezetesse a koszor0zi6si  i inneps6qet.

A Szent ls tv6n eml6km[in6l  Vajka kozseg koszorujat  Al16 Donat polgdrmes-
ter  es Farkas Timea alpolg6rmester helyezte el .

Huszonot 6ve tort6nt: Elterelt6k
a Dun6t? Vajka k6t viz koz6 kertilt

Epp lapunk mostani szamrinak
megielen6sekor eml6keziink arr4
hogy 25 6wel ezekitt, novem-
ber elsej6n fejez6dott be a Duna
elterel6se. A hatffilyo medr6t
ok6ber 22-6n kezAtlk elrekesz-
teni Dunacsfnnril a teheraut6kr6l
lezfdul6 betontombokkel. Az
akkor v6gnapjait 6lci Csehszlov6-
kia vezetcii, els6sorban az akkori
szlovdk politikusok disztribtinr6l
nlztlk az esem6n1t, amikor el-
hangzott a parancs:,,Szorjdtok!'l
A t6v6 616 addsban kozvetitette
mindezt 6s napkcizben tcibbszor
megism6telte. Yajkin az emberek
pedig sirva kapcsoltrik ki a tele-
viziot, annyira lesujt6 volt, ami
tdrt6nt.

A vajkaiak mindennapjait ez az
ebfutsig azi;ta is ddntd m6ft6k-
ben meghatfuozza. Megkeseriti
- nem fulzls ezt mondani. Nem-
tetsz6siiket a helyb6liek a b6si g6t
6pit6s6nek id6szakiban is soroza-

tos tiltakozissal fejeztlkki. A fa-
Iubeliek krizii{ sokan eml6keznek
arra, amikor a b6si felvizcsatorna
feltolt6s6nek megkezd6se eldtti
napokban l99I 5sz6n transzpa-
rensekkel vonultak a szAr.rz me-
derbe. Az al5bbi felv6telen val6szi-
niileg tdbben felismerik magukat,
vagy csal6dtagjaikat.

Kr6nika

Hdzassdgkdt4sek
Herberger Kinga - Vese$
Patrik (Doborgazr6l)
MiklovidoviMiriam -

Ba5ekMilan

Elhaldlozdsok
Oross Zoltrin - |prits 2a. $3)
So6s fulianna - jnruus 25. (79)
M6ri L6szl6 - augusztus 26. (65)
Becklmre - augusztus 30. (86)
SeifZsuzsanna - okt6ber.l0 (55)
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