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Az óvodaépület tovább szépül
Újabb jó hír a vajkai óvodáról: a felújítás nem zárult
le azzal, hogy a helyi önkormányzat az idei nyári szünetben önerőből felújíttatta a
padlózatot és a szociális helyiségeket. A átépítést a község
saját forrásokból biztosította
12 ezer eurós ráfordítással,
mint erről a legutóbbi helyi
önkormányzati ülésen Álló

Donát polgármester is beszámolt. Elmondta azt is, hogy
a padlócserével és a mosdók,
illemhelyek felújításával nem
lehetett tovább várni. Kifestették a helyiségeket és új bútorokat is vásároltak. A hazai
pályázati lehetőségek nagyon
előnytelenek a kis községeknek. Vajka esete még sajátosabb, hiszen a felvízcsatorna

is elzárja a külvilágtól és lehetetlen egyébként is garantálni
a projektben előírt feltételt,
hogy 10 fővel bővítik az óvodai
létszámot, amely jelenleg 12.
Ezért is kellett más lehetőség
után nézni. Az óvodaépület hamarosan tovább szépül és modernebb is lesz. Vajka község
sikeresen pályázott a Bethlen
Gábor Alapnál és ennek kö-

Megyei választások: november 4-én
Szlovákiában megyei választások
lesznek november 4-én. Szombaton 7
és 22 óra között tartanak nyitva a szavazóhelyiségek.
Most nem négy évre választunk megyei
elnököket és képviselőket, hanem öt évre,
így 2022-ben egyszerre lehet megtartani a
megyei és a helyhatósági választásokat. A
megyei választások már csak egyfordulósak lesznek. A választópolgár két szavazólapot kap. A megyeelnök megválasztására
szolgáló szavazólapon csak egy jelölt sorszámát lehet bekarikázni. A képviselők
választására szolgáló másik szavazólapon

Vajka választókörzetében maximálisan
8 képviselő sorszámát lehet bekarikázni. Kevesebbet karikázhatunk, de többet
nem. Választási igazolvány nem kérhető,
mindenki csak az állandó lakhelyén lévő
választókörzetben voksolhat.
Az a szavazópolgár, akinek az egészségi
állapota nem teszi lehetővé, hogy felkeresse a szavazóhelyiséget, mozgóurnát kérhet a helyi választási bizottságtól, még
a szavazás napján is 14 óráig a 0911 397
833, vagy a 031/5548 181-es telefonszámokon. Csak a vajkai állandó lakhelyű
polgárok kérhetnek mozgóurnát.

szönhetően már jövő tavasszal
felújíthatják és szigetelhetik az
óvodaépület tetőszerkezetét is.
Erre 7 millió 400 ezer forint pályázati forrást sikerült szerezni
az említett alapból meghívásos
pályázattal. A vajkai apróságok tehát modern, biztonságos
és szép környezetben tölthetik
itt azt az időt, amíg szüleik dolgoznak.

Adventi koncert
December harmadikán 9. 30 órától
adventi szentmise lesz a vajkai Szent
Mihály római katolikus templomban. A szentmise keretében adventi
hangversenyt is tartanak, amelyen
fellép a kecskeméti Renaissance Consort, közreműködik Méry Rebeka és
Németh Imre.
Vajka község önkormányzata mindenkit szeretettel meghív egyúttal az
adventi koszorú első gyertyájának a
meggyújtására a templomkertben, ahol
betlehemmel is várjuk a családokat és
minden kedves érdeklődőt.

Közérdekű információk
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Iskolabusz – de kinek?
A szomszédos Doborgaz május
15-től működteti a belügyminisztériumtól kapott és az adófizetők
pénzéből megvásárolt 9-személyes iskolabuszt. Hogy miért foglalkozik a Vajkai Újság vele? Az ok
egyszerű: arról szóltak az ígéretek,
hogy Boráros József polgármester
koordinálja majd a közös busz
kihasználását Vajka és Bodak polgármesterével egyeztetve.
Ehhez képest azóta se koordinációról, se egyéb célú kihasználásról

A polgármester
fogadóórái:
Hétfő: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–16.30
Elérhetőségek:
031/5548 181,
0903/194 548
E-mail:
obecvojka@gmail.com

Műanyagflakonok
elszállítása
A zsákokat szíveskedjenek reggel fél nyolcig kirakni az alábbi
napokon:
október 31.,
november 28.
december 27.

A községi autóbusz
menetrendje
(csak munkanapokon
közlekedik)
VAJKA – SOMORJA:
05. 50, vissza: 6. 20
07. 50, vissza: 10. 20
11.10, vissza: 11.45
14. 20, vissza: 15. 20
16.20, vissza: 17. 20
Az összes járat rendszeresen indul akkor is, ha a
komp nem közlekedik.

szó sincs. Pedig az igény felmerült.
Vajka polgármestere kétszer is
kérte doborgazi kollégáját, hogy
napközben, amikor az iskolabusz
nem szállít gyerekeket, iktassanak
be 2 járatot a lakosoknak Dunacsúnba. A válasz elutasító volt, arra
hivatkozva, hogy ez a jármű az
iskolások szállítására szolgál. Pedig épp Doborgaz polgármestere
mondta májusban: a buszt ki tudnák használni egyéb alkalmakkor
is. És a dunacsúni járatot régebben szintén ő szorgalmazta. Ezen
a vonalon tavalyig Vajka község
mikrobusza közlekedett, de mi-

után Doborgaz nem fizetett hozzá
a működtetéshez, a vajkai önkormányzat a dunacsúni járatot egyedül nem tudta tovább fenntartani.
A járat jelenleg is szünetel.
Ám a doborgazi polgárok így is
hálásak Vajka községnek. A vajkai mikrobusz írásos kérelmükre
szeptembertől újra bejár Doborgazra és átszállítja őket a kompon.
Korábbi ígéret szerint ezt is Boráros Józsefnek kellene biztosítania
az iskolabusszal, de ez csak pár
hétig volt így. Egy ideje azonban
az orvoshoz vagy hivatalokba a
túlsó partra igyekvő doborgaziak
szállításáról Vajka gondoskodik.
Falunk vezetése részéről tehát

nem hiányzik az empátia, de ezt
sajnos, egyelőre Doborgaz nem
viszonozza.
Furcsa az is, hogy nincs nyilvános helyen elérhető, kifüggesztett menetrendje az iskolabusznak. Sem a község weboldalán,
sem az autóbuszmegállóban. Pedig ez lenne a minimum, hogy a
nyilvánosság is tájékozódhasson
minderről, hogy merre jár a
közpénzen a Doborgaz, Vajka és
Bodak részére beszerzett iskolabusz. Kíváncsian várjuk, mit
hoz a jövő, hogyan értékelik ki
az iskolabusz eddigi működését,
amelynek a bérleti szerződése
karácsony előtt lejár.

Nótaest nyugdíjasoknak
Október az idősek iránti tisztelet
hónapja, ezért is született az a döntés
a vajkai képviselő-testület szeptemberi ülésén, hogy október hetedikén
tartsanak műsoros összejövetelt falunk idősebb lakosainak. Vajka község polgármestere és a képviselők
meghívását nagyon sokan elfogadták és falunk nyugdíjasai szép számban vettek részt a műsoros esten. A
jó hangulatról Dóka Zsuzsa és Bősi
Szabó László nótaénekesek gondoskodtak. A falu önkormányzata
virággal köszöntötte a megjelenteket.

„Mindenkinek egy fele kellene húzni a szekeret”
A CRESCO Water Park Kft.
ügyvezetője, Martin Šechny
mérnök tájékoztatta a gyűlésen
megjelenteket arról, hogy a községhez intézett beadványukban módosítást kértek a Üdülőövezet-Vajkai tó építmény
elhelyezésének ügyében. De
emellett szólt azokról a gondokról is, amelyek a Vajkai
Közbirtokossággal folytatott
kommunikációban felmerültek és a lehetséges következményekről is.
Álló Donát hasznosnak tartotta, hogy a Cresco képviselője
megalapozott tények alapján
tájékoztat a kialakult helyzetről, így a lakosok nem lesznek
ráutalva különféle rosszindulatú és hamis híresztelésekre. Ez

azért is fontos, mert a községnek van tulajdonrésze a közbirtokosságban, tehát a vajkaiak
vagyonrészéről is szó van.
M. Šechny szerint a kialakult
helyzet nem egyszerű, mivel
„a közbirtokosság vezetősége
nem kommunikál velünk”. Mint
mondta, 2017 februárjától áll
fenn ez a helyzet, hogy a közbirtokosság vezetése részéről
megszűnt a kapcsolattartás. Ez
akadályozza a CRESCO társaságot új szerződések megkötésében és az emiatt keletkező
károk elérhetik a százezres
nagyságrendet. Az ügyvezető
szerint ha meghiúsul az a projekt, amelynek a megvalósítását
tervezik, milliós károk is érhetik őket. Szélsőséges megoldás-

ként szóba jöhet a csődeljárás is
a CRESCO ellen.
Az ügyvezető ebben a helyzetben azt tartaná szükségesnek,
hogy „mindenki egy irányba
húzza a szekeret. Mi, a falu és
a közbirtokosság is.” Hozzáfűzte, hogy nem akar ijesztgetni,
de bekövetkezhet az a helyzet,
ha a viszony nem változik meg,
hogy a CRESCO elmegy és a
csődeljárással megbízott személy a közbirtokossági tagoktól fogja behajtani azt a több
millió eurót, amit a CRESCO a
vállalkozásba fektetett, hogy a
beruházott összeget visszakaphassák. Nagy kár lenne, mert
beindított projektjeink vannak
4-6 millió eurós nagyságrendben - tette hozzá az ügyvezető.

Vajkai Újság

Önkormányzat

3

Előtérben a parkolás kérdései a faluban
Az újszülötteknek a jövő évtől 100 eurós támogatás jár és minden háztartás komposztálót kaphat, ha sikeres lesz a község pályázata
Az önkormányzati képviselőkön kívül egytucat vajkai
lakos vett részt a szeptember
huszadikán megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen volt
Martin Šechny, a CRESCO
Water park Kft, ügyvezetője,
aki a társasága és a vajkai közbirtokosság között befagyott
kapcsolatokról tájékoztatott.
(Részletek a 2. oldalon.) A tanácskozást ezúttal is Álló Donát polgármester vezette.
A képviselők többek között
döntöttek arról is, hogy 2018tól az állandó vajkai lakhelyű
falubeli újszülöttek 100 eurós
támogatást kapnak és sikeres
pályázat esetén jövőre minden
háztartásnak saját komposztáló berendezést biztosít a falu
vezetése. Két további projektet
is bead a község: az egyik egy
amfiteátrum létesítésére vonatkozik, erre százezer eurót
irányoz elő a kérelem, a másik
pedig traktor és egyéb felszerélesek megvásárlására a
község részére. A képviselők
megszavazták, hogy a szaloncukrot vásároljon a község a
falu nyugdíjasainak és azoknak a 15 évnél fiatalabb gyermekeknek, akiknek az állandó
lakhelyük Vajka község.
A polgármester tájékoztatott
a helyi óvodában nyáron lezajlott belső felújítási munkákról. (Erről a cimlapon is
beszámolunk). A átépítést a
község saját forrásokból biz-

tosította 12 ezer eurós ráfordítással. A felújítás ezzel
azonban nem zárult le, mert
Vajka község sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapnál
és ennek köszönhetően már
jövő tavasszal felújíthatják az
óvodaépület tetőszerkezetét
is, erre 7 millió 400 ezer forint pályázati forrást sikerült
szerezni.
Sok szó esett a gépjárművek parkolásáról, a legtöbb
lakos elsősorban emiatt jött el
a gyűlésre, főleg azok, akik a
kocsma közelében laknak. Itt
ugyanis a lakosok kérésére a
közelmúltban egy közlekedési
táblát helyeztek el, amely tiltja a vendéglő melletti utcában
az autók leállását. Ezt júniusi
ülésén a képviselő-testület jóváhagyta és forgalomlassítót
is elhelyeztek. Más lakosok
később petícióval fordultak
az önkormányzathoz és a tiltó tábla eltávolítását kérték.
A falu vezetése ez ügyben

szakvéleményt kérve a járási
közlekedés-rendészethez fordult. A válaszlevélben a szakhatóság helyeselte a tiltó táblát. „Nekünk a közlekedésügyi
szakhatóság álláspontját végre
kell hajtanunk, így továbbra is
kint lesz a Bárka vendéglőnél
a Megállni tilos! tábla a töltéshez vezető utcán“ - mondta a
polgármester. A szakhatóság
közlekedésbiztonsági szempontból megvizsgálta a többi
utcát is. Újabb tiltó táblák vagy
forgalomlassító kihelyezését
jelenleg nem tartja szükségesnek.
A parkolás faluszerte sok
bosszúságot jelent, sokan
rendszeresen az úttesten vagy
közterületen hagyják a kocsijukat. Ezek a rossz parkolási
szokások is szóba kerültek.
Peter Godočík bírálta, hogy
az autótulajdonosok nagyon
hozzászoktak ahhoz, hogy az
utcán parkolják le a gépkocsijukat, még akkor is, ha az udvarban is lenne erre módjuk.
Többen is rámutattak, hogy
ez szinte divattá válik, pedig
véget kell vetni annak, hogy
úton-útfélen összevissza közterületen parkoljanak, csak a
saját telkükön nem. Előfordulhat, hogy a gyorsmentőt vagy
a tűzoltóautót akadályozhatják vészhelyzetben a rendetlenül parkoló sofőrök. Ezért
mindenkit arra kért a polgármester, hogy körültekintően

parkoljon. Mivel több panasz
is érkezett a csendháborításra
és a zajos szórakozásra, ezért
a polgármester arra kért mindenkit, hogy lehetőleg tartózkodjanak a hangoskodástól.
A polgármester a továbbiakban elmondta, hogy kétszer
is levélben fordult Doborgaz
polgármesteréhez, hogy a
szomszédos község az iskolabusszal biztosítson két járatot,
délben és délután Dunacsúnra. Sajnálatos módon elutasító
válasz érkezett. Boráros József arra hivatkozott, hogy az
iskolabuszt a falu gyermekek
szállítására kapta. Álló Donát
emlékeztetett, hogy májusban
az iskolabusz átadásakor arról
beszélt Érsek Árpád miniszter, hogy napközben más célokra is használható az iskolabusz. Beszámolt arról is, hogy
doborgazi lakosok kérésére
a vajkai kisbusz újra átmegy
Doborgazra, hogy az ottani
lakosok is el tudjanak jutni a
csatorna másik partjára. Megjegyezte, hogy a szomszédos
falu május óta nem járul hozzá
a kisbusz működtetéséhez, az
évi 20 ezer eurós kiadást Vajka
község egyedül állja. A vajkai
önkormányzat Nagyszombat
megyéhez fordult támogatást
kérve egy új kisbusz megvásárlásához. Mint ismeretes, a
mostani járművet is évekkel
ezelőtt megyei segítséggel szerezte be a falu vezetése.

Fórum, krónika
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Vajka névadójára, Szent István
királyra emlékeztünk
A felvízcsatornán augusztus 12én magasra tornyosuló hullámok
ugyan elriasztottak egyeseket attól, hogy átkompozzanak Vajkára,
azonban a XIV. Szent István-napra ennek ellenére sokan látogattak
el, nemcsak a szentmisére, hanem
a koszorúzási ünnepségre és a
kulturális műsorokra is. A nyolc-

vanas években elköltözöttek közül
most is hazalátogattak azok, akik
ezen a napon minden évben viszszatérnek szülőfalujukba, hogy
ismerősökkel, rokonokkal találkozzanak.
Lapunk karácsonyi előtti számában színes képriportban térünk
vissza ehhez az ünnepséghez.

Németh Imre somorjai énekművész Szent Istvánról szóló szép dalai tették
emlékezetessé a koszorúzási ünnepséget.

A gyermekéveit Vajkán töltő Bodó Zoltán mosonmagyaróvári lelkiatya
mutatta be az ünnepi szentmisét.

A Szent István emlékműnél Vajka község koszorúját Álló Donát polgármester és Farkas Tímea alpolgármester helyezte el.

Huszonöt éve történt: Elterelték
a Dunát, Vajka két víz közé került
Épp lapunk mostani számának
megjelenésekor emlékezünk arra,
hogy 25 évvel ezelőtt, november elsején fejeződött be a Duna
elterelése. A határfolyó medrét
október 22-én kezdték elrekeszteni Dunacsúnnál a teherautókról
lezúduló betontömbökkel. Az
akkor végnapjait élő Csehszlovákia vezetői, elsősorban az akkori
szlovák politikusok dísztribünről
nézték az eseményt, amikor elhangzott a parancs: „Szórjátok!”.
A tévé élő adásban közvetítette
mindezt és napközben többször
megismételte. Vajkán az emberek
pedig sírva kapcsolták ki a televíziót, annyira lesújtó volt, ami
történt.
A vajkaiak mindennapjait ez az
elzártság azóta is döntő mértékben meghatározza. Megkeseríti
– nem túlzás ezt mondani. Nemtetszésüket a helybéliek a bősi gát
építésének időszakában is soroza-

tos tiltakozással fejezték ki. A falubeliek közül sokan emlékeznek
arra, amikor a bősi felvízcsatorna
feltöltésének megkezdése előtti
napokban 1991 őszén transzparensekkel vonultak a száraz mederbe. Az alábbi felvételen valószínűleg többen felismerik magukat,
vagy családtagjaikat.

Krónika
Házasságkötések
Herberger Kinga – Veselý
Patrik (Doborgazról)
Miklovičová Miriam –
Bašek Milan
Elhalálozások
Oross Zoltán - április 24. (63)
Soós Julianna - június 25. (79)
Méri László - augusztus 26. (65)
Beck Imre - augusztus 30. (86)
Seif Zsuzsanna - október.10 (55)
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Spomienka na kráľa Svätého
Štefana už po štrnástykrát
Búrlivé vlny na prívodnom kanáli a silné nárazy vetra niektorých
síce odradili 12. augusta, aby sa
vybrali na kompu a zavítali k nám
na tohoročné slávnosti kráľa Svätého Štefana. Napriek tomu okrem
obyvateľov obce sme opäť mohli
privítať na tejto tradičnej spomienkovej slávnosti mnoho bývalých
obyvateľov obce, ktorí každo-

ročne prichádzajú aspoň na toto
podujatie, aby sa streli so svojimi
známymi z Vojky /nad Dunajom.
Väčšinou prišli aj na svätú omšu
a na následné kladenie vencov, iní
dorazili neskoršie na večerné kultúrne programy.
Vo vianočnom vydaní našich
novín sa k tejto udalosti vrátime
fotoreportážou.

Sviatočná svätá omša v rímskokatolíckom kostole.

Kladenie vencov pri pomníku Vajk : za miestnu organizáciu Červeného kríža
položili veniec Cecília Kaholeková a Ilona Nagy Kadnár.

Momentka z kultúrneho programu.

Prehradili Dunaj a Vojka sa ocitla medzi dvoma vodnými tokmi
Práve v čase vychádzania tohto
čísla obecných novín pripomíname 25. výročie prehradenia
Dunaja. Začalo sa to 22. októbra
v Čuňove a bolo dokončené 1.
novembra, vtedy bola obnovená
aj plavba na tejto hraničnej rieke.
Bolo to necelé tri mesiace pred rozpadom Československa. Slovenskí
politici túto udalosť sledovali z
čestnej tribúny. Aj tú chvíľu, keď
zaznel povel “Sypte!“ a nákladné
autá z pontónového mosta začali

zhadzovať do vody obrovské betónové kocky. Televízia prehradenie vysielala naživo, potom tieto
zábery viackrát opakovali. Ľudia
vo Vojke doma vypínali televízne
prijímače, pre nich bolo to veľmi
šokujúce.
Od tej doby život obyvateľov
obce sa stal veľmi komplikovaným, mnohí aj odchádzali. Mali
totiž kontakty, rodiny a úrady v
okolitých dedinách, a zrazu všetko
bolo na druhom brehu prívodné-

ho kanála. Bez zveličovania sa dá
konštatovať, že táto odrezanosť
od okolitého sveta prinášala samé
problémy. Aj z toho dôvodu organizovali občania tohto regiónu
viaceré protestné akcie aj pred napustením koryta. Na archívnej fotografii je zachytená demonštrácia,
ktorá sa konala pri Vojke na jeseň
v roku 1991 a protestovalo sa proti
začatiu napúšťania prívodného
kanála. Na fotozábereoch zrejme
mnohí občania objavia aj svojich
známych, alebo príbuzných.

Krónika
Sobáše
Herberger Kinga – Veselý
Patrik (Doborgazról)
Miklovičová Miriam –
Bašek Milan
Úmrtia
Oross Zoltán - április 24. (63)
Soós Julianna - június 25. (79)
Méri László - augusztus 26.
(65)
Beck Imre - augusztus 30. (86)
Seif Zsuzsanna - október.10
(55)
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V popredí otázky parkovania v obci
Podpora novorodencom vo výške 100 eur a kompostéry pre domácnosti v prípade úspechu projektu
Okrem poslancov obecného zastupiteľstva na rokovaní
obecnej samosprávy dňa 20.
septembra bolo prítomných
aj tucet obyvateľov Vojky nadDunajom. Rokovanie viedol
starosta obce Donald Álló.
Rokovania sa zúčastnil aj konateľ spoločnosti CRESCO
Water park s.r.o Martin Šechny, ktorý informoval o problémoch v spolupráci s Komposessorátom Vojka.
Poslanci rozhodli o tom, že
od roku 2018 bude poskytnutý jednorázový príspevok pre
novorodencov s trvalým pobytom v obci vo výške 100 eur.
Padlo rozhodnutie aj o tom, že
obec podá žiadosť o dotáciu
na nákup komunálnej techniky pre obec, okrem iného
aj na nákup traktora. Obecná
samospráva sa bude uchádzať
aj o dotáciu vo výške 100 tisíc
eur na výstavbu amfiteátra.
Takisto vypracujú projekt a
podajú žiadosť na zaobstaranie kompostérov pre každú
domácnosť v obci za účelom
podpory domáceho kompostovania organického odpadu
už v budúcom roku. Poslanci
odsúhlasili aj nákup salóniek
pre dôchodcov obce a deťom
mladším ako 15 rokov s trvalým pobytom v obci.
Starosta obce informoval o
ukončení vnútorných rekonštrukcných prác v objekte
miestnej škôlky v hodnote 12
tisíc eur z vlastných zdrojov obce.
Tým sa však renovácia budovy
nekončí: obecnej samospráve sa
podarilo získať ďalšie finančné
prostriedky aj na potrebnú rekonštrukciu strechy budovy materskej školy, ktorá sa realizuje už
na jar roku 2018. Obec sa totiž
úspešne uchádzala o nenávratnú
dotáciu a od Fondu G. Bethlena
získa prostriedky na tento účel
vo výške viac ako 7 milliónov forintov. (viac na strane č.1.)

Najviac sa dIskutovalo o
problematike
parkovania
vozidiel na území obce, hlavne na vozovkách, alebo na
okraji ciest. Na zasadnutie
prišli hlavne obyvatelia, ktorí
bývajú v blízkosti cesty vedľa
pohostinstva Bárka, vedúcej
smerom k hrádzi. Tu totiž na
základe žiadosti obyvateľov
bolo umiestnené dopravné
značenie, ktoré zakazuje státie áut na ulici pri pohostinstve. Toto opatrenie schválilo
aj obecné zastupiteľstvo na
svojom zasadnutú v júni 2017.
Súčasne umiestnili tu aj retardér v záujme bezpečnosti
dopravy. Následne však niektorí občania podali petíciu na
obecný úrad: žiadali odstránenie zvislého dopravného značenia. Obec si v tejto situácii
vyžiadalo odborné stanovisko
Okresného dopravného inšpektorátu v Dunajskej Strede.
S jeho záverom oboznámili aj
prítomných občanov. Dopravný orgán na základe miestneho zistenia sformuloval nasledujúce stanovisko: považuje
za potrebné zvislú dopravnú
tabuľu v nadpisom: Zákaz
státia! na ulici smerom od
pohostinstva Bárka k hrádzi.
Ako informoval starosta D.
Álló, pracovníci dopravného
inšpektorátu z hľadiska bezpečnosti dopravy skontrolo-

vali aj ostatné ulice obce. Boli
toho názoru, že v súčasnosti
nie je potrebné umiestnenie
ďalších dopravných tabúľ, ani
retardérov.
Občania v debate hovorili
aj o zlých parkovacích návykoch, ktoré sa čoraz viac viac
udomácňujú. Ide a rozšírenú
prax, že šoféri nechajú svoje
vozidlo zaparkované na verejnom priestranstve na okraji
vozovky, hoci vo svojom dvore by mohli zaparkovať auto.
Viacerí poukázali na tento nežiadúci jav, ktorý sa bohužiaľ
sa stáva módnym zvykom. Aj
podľa P. Godočíka majitelia
áut si už veľmi zvykli na tento pohodlný spôsob parkovania, napriek tomu, že aj vo
dvore by mali na to priestor.
Aj starosta obce žiadal šoférov, aby boli ohľaduplní, a
podľa možnosti zaparkovali
vozidlo vo dvore. V mimoriadnej situácii môžu totiž
zablokovať akciu hasičov alebo záchrannej služby prvej
pomoci. Starosta požiadal
občanov o ohľaduplnosť, aby
hlavne počas víkendov sa
zabávali tak, aby nevyrušovali svojich susedov, ani po
22. hodine a zachovali nočný
kľud. V poslednom období
zaznamenali zvýšený počet
podobných sťažností.

Starosta obce ďalej informoval aj o odmietavom stanovisko starostu obce Dobrohosť.
D. Álló v liste adresovanom
starostovi J. Borárosovi žiadal
ho o zabezpečenie spoja cez
obed a popoludní do Čuňova
školským autobusom, ktorý
cez deň má slúžiť aj na iné účely. J. Boráros vo svojej odpovedi uviedol, že mikrobus má
slúžiť len na dopravu školákov.
D. Álló však citoval ministra
Á. Érseka, podľa ktorého cez
deň autobus má cez deň využívaný aj na iné účely obciam
za prívodným kanálom. Informoval aj o tom, že nakoľko
školský autobus už nepreváža
Dobrohošťanov cez kompu, na
základe ich písomnej žiadosti
mikrobus, ktorý prevádzkuje
obec Vojka, má zastávku už aj
v Dobrohošti, aby tamojší občania sa mohli dostať na druhý
breh kanálu. A to napriek tomu,
že obec Dobrohosť od mája už
neprispieva na chod tejto linky
a Vojka si sám uhrádza výdavky na prevádzku tohto autobusu vo výške 20 tisíc eur ročne,
ktorý je už značne opotrebovaný. Preto obec Vojka sa obrátila
na Trnavský samosprávny kraj,
aby finančne pomohol zaobstarať nový mikrobus pre obec,
podobne, ako vtedy, keď zaobstarali terajší mikrobus.

Veci verejné, pozvánka
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Školský autobus – pre koho?
Susedná obec Dobrohošť od 15.
mája prevádzkuje školský autobus
s kapacitou pre 9 osôb, ktorý zaobstaralo ministerstvo vnútra z peňazí daňových poplatníkov. Prečo sa
zaoberajú Noviny pre Vojkovčanov touto témou? Dôvod je jednoduchý: vtedajšie sľuby hovorili
o tom, že starosta Dobrohošti Jozef
Boráros bude koordinovať využívanie tohto autobusu v spolupráci
so starostami Vojky nad Dunajom
a Bodíkov.
Odvtedy uplynulo už viac ako
päť mesiacov, ale zatiaľ nebol zaregistrovaný ani náznak snahy o
koordináciu. Jediným signálom zo
susednej obce bolo iba odmietavé
stanovisko J. Borárosa. Starosta

Vojky D. Álló ho totiž písomne
žiadal o zabezpečenie spoja do
Čuňova školským autobusom cez
obed a popoludní, teda v čase, keď
nepreváža detí. Starosta susednej obce v odpovedi uviedol, že
mikrobus má slúžiť na dopravu
školákov. Pri odovzdaní školského autobusu v rámci pilotného
projektu troch ministerstiev však
okrem iného aj minister Árpád
Érsek povedal, že cez deň autobus
má byť využívaný aj na iné účely v
troch obciach za prívodným kanálom. Dokonca aj sám J. Boráros sa
vyjadril pre média v tom zmysle.
Navyše spoj do Čuňova pre občanov urgoval práve on. Túto linku
v minulom roku prevádzkovala
obecná samospráva Vojky, ale po

Stránkové hodiny
starostu obce
Pondelok: 8.00 – 12.00
Streda: 8.00 – 16. 30
Tel.: 031/5548 181
Mobil: 0903/194 548
E-mail:
obecvojka@gmail.com

Cestovný poriadok
obecného autobusu
od 1. júla 2017
(Premáva iba v pracovných
dňoch)
VOJKA – ŠAMORIN:
05. 50, naspäť: 6. 20
07. 50, naspäť: 10. 20
11.10, naspäť : 11. 45
14. 20, naspäť: 15. 20
16.20, naspäť: 17. 20
(Každý spoj premáva pravidelne aj vtedy, ak kompa
nechodí.)

sedná obec zabezpečuje spoj do
Čuňova. Po odmietavom stanovisku J. Borárosa však tento spoj
naďalej nepremáva.
Je nepochopiteľné aj to, že školský
autobus zaobstaraný z našich daní
nemá verejne dostupný cestovný
poriadok ani na zastávkach, ani na
webovej stránke obce Dobrohošť.
Vraj u vodiča je k nahliadnutiu.
Verejnosť ba mala byť informovaná o tom, podľa akého harmonogramu premáva školský autobus,
ktorý dostali tri obce nášho regiónu na koordinované a spoločné
využívanie. Bolo by žiadúce, aby
rozhodnutia o jeho prevádzke
boli naozaj výsledkom spoločných
dohôd starostov. Bude zaujímavé
sledovať, ako dopadne oficiálne
vyhodnotenie doterajšej prevádzky školského autobusu, ktorého
výpožička vyprší pred vianocami.

Posedenie seniorov pri pesničkách
Október je mesiacom úcty k
seniorom, aj toho dôvodu bol
prijatý návrh na septembrovom
zasadnutí obecnej samosprávy,
aby usporiadali pre dôchodcov
obce 7. októbra spoločenské
posedenie s kultúrnym progra-

Termíny odvozu
PET-ﬂiaš
Žiadame občanov, aby vrece
vyložili ráno do pol ôsmej
hodiny v týchto dňoch:
31. októbra,
28. novembra,
27. decembra.

tom, čo Dobrohošť prestal prispievať a neuhradil náklady, vedenie
našej obce z finančných dôvodov
rozhodlo o zrušení tejto linky.
Mnoho Dobrohošťanov predsa prejavuje vďaku samospráve
našej obce, pretože na základe
ich písomnej žiadosti obecný
mikrobus Vojky opäť má zastávku v Dobrohošti, aby tamojší
občania sa mohli cez kompu
dostať na druhý breh prívodného kanála. Podľa prísľubov
aj toto spojenie pre nich malo
byť zabezpečené školským autobusom, fungovalo to však iba
niekoľko týždňov. Je paradoxné, že už druhý mesiac Dobrohošťanov cez kompu preváža
mikrobus, ktorú financuje naša
obec. Zo stany vedenia našej
obce teda nepochybne existuje
empatický prístup. Logickým
pokračovaním by bolo, že su-

mom. Náladu v spoločenskej
miestnosti obecného úradu
spríjemnili speváci ľudových piesní Zsuzsa Dóka a László Bősi
Szabó. Ako malú pozornosť zo
strany vedenia obce dôchodcovia
dostali kvety.

„Všetci by sme mali ťahať za jeden koniec povrazu”
Konateľ spoločnosti CRESCO
Water park s.r.o Ing. Martin
Šechny informoval prítomných
občanov ohľadne podania návrhu
spoločnosti na zmenu územného
rozhodnutia vo veci umiestnenia
stavby „Rekreačná zóna- Vojkanské jazero”. Okrem toho hovoril aj o problémoch, ktoré sa
prejavujú v komunikácii s vedením komposesorátu-Vojka, ako
aj o možných následkoch.
Podľa starostu D. Állóa predstaviteľ tejto spoločnosti informuje prítomných na základe
podložených faktov, aby občania
neboli odkázaní na rôzne zlomyselné a nepravdivé klebety. Dodal, že obec tiež má svoj podiel v
majetku Komposesorátu. Podľa

neho aj z toho dôvodu je dôležité, aby obyvatelia Vojky nad/Dunajom boli informovaní o týchto skutočnostiach, lebo ide aj o
majetok občanov obce.
M. Šechny v úvode hovoril o
vzniknutej situácii ako o neľahkej,
nakoľko „vedenie komposesorátu s
nami nekomunikuje”. Podľa neho
od februára 2017 neexistuje žiadna komunikácia zo strany vedenia
komposesorátu, čo bráni spoločnosť CRESCO aj v tom, aby uzatvárali nové zmluvy. Z toho dôvodu škody, vznikajúce spoločnosti
môžu dosiahnuť až výšku státisíce
eur. Podľa jej konateľa ak padá
celý projekt, ktorý plánujú realizovať, môžu im vzniknúť miliónové
škody. Do úvahy ako krajné rieše-

nie prichádza aj uvalenie konkurzu na spoločnosť CRESCO.
V tejto situácii M. Šechny považuje za potrebné, „aby sme všetci ťahali za jeden koniec povrazu.
My, obec a komposesorát”. Ako
dodal, nechce strašiť, ale môže
nastať situácia, že ak sa vzťahy
nezmenia, a CRESCO odíde,
správca konkurznej podstaty
bude vymáhať od členov komposesorátu niekoľko miliónov
eúr, čo CRESCO vložil do podnikania a budú žiadať, aby investovaná suma im bola vrátená. Bola
by to škoda, lebo máme rozbehnuté
projekty v hodnote 4 – 6 milliónov
eur, dodal konateľ spoločnosti.
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Obnova bude mať na jar pokračovanie
Máme ďalšiu dobrú správu o materskej
škole v našej obci: rekonštrukcia, vykonaná cez leto bude mať pokračovanie na jar
budúceho roka. Obecná samospráva cez
prázdniny si dala vymeniť podlahu miestností a úplne zrekonštruovali aj nevyhovujúce sociálne zariadenia. Túto modernizáciu obec financovala z vlastných zdrojov,
nakoľko tieto práce boli už neodkladné. Ako
o tom informoval starosta Donald Álló na
poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na rekonštrukciu vynaložili finančné
prostriedky vo výške 12 tisíc eur z rozpočtu
obce. Súčasne zaobstarali nový nábytok a
boli vymaľované aj miestnosti škôlky. Ako
sme sa dozvedeli, uchádzať sa o domáce
granty na obnovu materskej školy je obtiažné, nakoľko podmienky sú nastavené veľmi
nevýhodne, hlavne pre malé obce. Tie sa
totiž majú zaviazať, že sa podstatne zvýši
počet detí, ktoré navštevujú materskú školu.
Garantovať to vopred je veľmi riskantné a
takmer nesplniteľné. Ako je známe, obecnú

škôlku v súčasnosti navštevuje 12 detí.

vratnú podporu a Fond Gábora Bethlena
Aj toho dôvodu bolo potrebné zistiť, či poskytne finančné zdroje vo výške 7 milióexistujú aj iné možnosti a riešenia. Našlo nov 400 tisíc forintov. Túto dotáciu použisa východisko, vďaka ktorému obec môže jú na obnovu strechy objektu materskej škopokračovať v modernizácii objektu škôl- ly a jej vodotesnú izoláciu. Ratolesti obce už
ky, a to už na jar roka 2018. Obec sa totiž onedlho môžu navštevovať materskú školu,
úspešne uchádzala o jednorázovú nená- ktorá je aj z vonka úplne obnovená.

Župné voľ by 4. novembra
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú na Slovensku v sobotu 4.
novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hodiny.
Volíme predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov kraja. Tentokrát ich
volíme výnimočne na 5 ročné obdobie,
aby sa v roku 2022 mohli uskutočniť v tom
istom termíne župné a komunálne voľby.
Terajšie voľby budú už len jednokolové.
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič
zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre
voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v

príslušnom volebnom obvode zvolených.
Tento počet poslancov je uvedený aj na
hlasovacom lístku, v prípade našej obce,
ktorá patrí do volebného obvodu č. 1. sa
dá maximálne zakrúžkovať poradové
číslo ôsmych kandidátov na poslancov.
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého bydliska, volebné preukazy sa nevydávajú. Za voličom, ktorému zdravie bráni ísť voliť, môžu prísť prenosnou urnou,
o ňu treba požiadať okrskovú volebnú
komisiu, aj v deň volieb, najneskôr do
14-tej hodiny na nasledujúcich tel. číslach: 0911 397 833, alebo 031/5548 181.
Prenosnú urnu môžu žiadať iba voliči s
trvalým pobytom vo Vojke nad Dunajom.

Adventný koncert
V miestnom rímskokatolickom kostole Svätého Michala 3. decembra o
9.30 bude adventná svätá omša. V
rámci omše sa koná adventný koncert,
predstaví sa Renaissance Consort z
Kecskemétu, účinkuje Rebeka Méry a
Imre Németh.

Samospráva obce Vojka nad Dunajom srdečne pozýva občanov na následné zápalenie prvej sviečky adventného venca v parku pri kostole, kde pre
rodiny a záujemcov bude pripravený aj
betlehem.

