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VAJSZLÓI HÍREK
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja

Vajszlói napok 2013.
A már hagyománnyá váló Vajszlói Napok megrendezésére idén augusztus 17 – én és 18 – án került sor. A két napos rendezvény megnyitóján Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő mondott beszédet. A
szombati nap további programjaként bográcspartynak biztosított
helyszínt a piactér, a gyerekek számára pedig ugrálóvár, körhinta, palacsinta, üdítő, dinnye jelentette a szórakozást. Erdélyi Dániel közreműködésével egy orgonakoncert volt meghallgatható a református
templomban, az este folyamán pedig Vermes Tímea, Horváth Henriett és Bergovecz Dávid előadásában operett – és musical esten volt
lehetősége részt venni az érdeklődőknek. Ezen a napon köszönthettük a testvértelepülés, Moslavina képviseletében érkező horvát vendégeinket is. A nap lezárásaként szabadtéri zene biztosította a jó hangulatot a szórakozni vágyóknak. A vasárnapi nap folyamán a Széchenyi utca két oldalán felsorakozó veterán autók tették színessé az utcaképet, majd ezt
követően a művelődési ház melletti színpadon dudás – hegedűs mesék szórakoztatták a gyerekeket. Az egyik
legnagyobb népszerűségnek örvendő motoros bemutatóra a délután folyamán került sor. A horvát nemzetiségi
kultúra jegyében horvát néptáncegyüttes műsora volt látható a szabadtéri színpadon, amely után bajnoki labdarúgó mérkőzés megtekintésére volt lehetőség. Az este folyamán Mr. G–za teremtette meg a jó hangulatot, amelyet Tolvai Renáta fellépése és utcabál követett. ■

Az Ős-Dráva projekt hírei beépítve a tervezett szennyvízcsa- tet kaptunk, hogy a közeljövőben a
Vejti kompátkelő-beruházás
Megkezdődtek a tervezett, Vejti
és Podravska-Moslavina közötti
drávai kompátkelő beruházásának
előkészületei.
A fejlesztésről a nyáron több
egyeztetés is folyt Magyarország és
Horvátország között. A rendőrök
pedig felmérésbe kezdtek a magyarhorvát határon átlépők körében, azt
kérdezve tőlük, használnák-e a megépülő Vejti átkelőt? A felmérést a
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése követi, azt azonban még nem
tudni, hogy az átkelő mikorra,
mennyi pénzből készül el. A kormány áprilisban, a Kémesen tartott
ülésen döntött Vejti kompkikötőjének építéséről. Információink szerint valószínű még ebben az évben,
de legkésőbb jövő tavasszal megkezdődik az útépítés a Petőfi utcában Batthyány utcai kereszteződéstől a tervezett átkelőhelyig. Önkormányzatunk jelentős erőfeszítéseket
tesz annak érdekében, hogy az aszfaltozásra kerülő szakasz alá legyen

torna gerincvezetéke, hogy a
szennyvízhálózat kiépítésekor ne
kelljen az új aszfaltot felbontani.
Megújulnak a templomok
Az Ős-Dráva program keretében
a szaporcai, kémesi, kórósi, vejti,
nagycsányi, drávaiványi és zalátai
református templomok mellett a
vajszlói református templom is felújításra kerül.
Foglalkoztatás
Az Ős-Dráva programban több
mint negyven fő vajszlói lakos dolgozik. Az általuk, a Kossuth utca
52. szám alatti ház mögötti kertben
megtermelt közel 3 zsák babot a
programiroda ingyenesen az iskolai
konyha rendelkezésére bocsátja. ■

Felhívás
Önkormányzatunk a kistérségi startmunka mintaprogram bio- és megújuló energiafelhasználás (kazánprogram) keretében nyújtott céltámogatáshoz jutott, melyből a hivatal
fűtési rendszerét átalakította és biomassza (faapríték) eltüzelésére alkalmas berendezést épített be. Ígére-

faapríték előállítására alkalmas berendezés vásárlását is megtámogatják. Ezért felhívjuk a lakosságot,
hogy a telkükön keletkező ágakat,
nyesedékeket ne semmisítsék meg,
ne tegyék ki a többi szeméttel, mert
azt hasznosítani tudjuk. A keletkező
ágakat minden hónap első hétfőjén
szíveskedjenek a házuk elé kitenni,
azt összegyűjtjük és elszállítjuk. Ha
valakinél más időpontban egyszerre
nagyobb mennyiség keletkezik és
nem tudja, vagy nem akarja tárolni,
kérjük telefonon vagy személyesen
jelezze, elszállítjuk.■

Idén először diákmunka
Idén először adódott lehetőség
nyári diák közmunkára. Összesen
24 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. Ez a létszám a lakosság számához viszonyítva ugyan nagyobb
volt, mint a környező településeken,
az igényekhez mérten mégis kevésnek bizonyult. Nehezítette a programban résztvevők kiválasztását,
hogy nagyon kevés idő állt hozzá a
rendelkezésünkre. ■
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A Katolikus Egyház hírei
A közeljövő programjai:
Szeptember 29. - Szentírás vasárnapja
Október 4. - első péntek: Katekumenátus- Felnőttek
keresztségre-, elsőáldozásra-,, bérmálásra való
felkészítése.
Október 5. - zarándoklat Eszék, Vukovár- DoroszlóAlmás (2.000 Ft/fő) (Amennyiben az autóbusz
megtelik.)
Október 6. - Terménymegáldási ünnep.
Október 10-13. - 72 óra kompromisszum nélkül.
Önkéntes munka plébánián- templom körül- közösségi
házban.
Október 20. - Missziós vasárnap
November 1. - Mindenszentek ünnepe - sírmegáldás a
temetőben 17h
November 2. - Halottak napja. Requiem halottainkért
18h.
November 9. - -Közösségek találkozója Szt. Imre
közösségi ház – B ú c s ú j a

Karitász hírek és meghívók
Egyházközségünk
karitász
csoportja jótékonysági vásárt tart
a közösségi házban hétfőnként
d.u. 16-h tol 17-h ig. első
alkalom: szeptember 30-án.
*
A Magyar Katolikus Karitász
szervezésében Eu-s élelmiszer csomagok kerülnek
kiosztásra. Rászorulók kérhetik a névsorba való
felvételüket szeptember 30-tól minden hétfőn 16-17-h
között- a közösségi házban, a régi iskola főbejáratánál.
*
72 óra kompromisszum nélkül ökumenikus
megmozdulás, melynek keretében évente egyszer

októberben( idén okt.11-13)
elsősorban
a
fiatalok
végeznek
önzetlen
társadalmi
munkát.
A
plébánián okt.12-én reggel
½ 9-től várjuk a segíteni
akaró fiatalokat és a
magukat fiatalnak érzőketközös cselekvésre. Terveink
között szerepel: Faültetés,
kertészkedés,fafűrészelés,aprítás,festés,karbantartás,
stb. Akik szívesen jönnek kérem előre jelezzék
szándékukat, hogy a szerszámokról és az étkezésről
gondoskodni tudjunk.
*
Egyházmegyei családi nap Siklóson. Siklós 2013
október 12½ 10-től kedvcsináló, kávészünettel, 12h:
ebéd, 13h: Közösségépítés módszertana, 15h:
Várlátogatás gyermekekkel együtt, 16h: szentmise.
A program teljesen ingyenes. Utazást közös
autóbusszal tervezzük. jelentkezés a plébánosnál.
*
Megérkeztek a plébániára a 2014 évi naptárak és
kalendárium.
*
Köszönet mind azoknak, akik gyermekeiket
hitoktatásra beíratták. Hitoktatóink igyekszenek
elsősorban szeretni a gyermekeket és személyes
példával elől járni, ismereteket továbbítani, de a
keresztény nevelés továbbra is a család feladata marad.
Igyekszünk mind több programmal építeni a
közösséget,- kifejezni szeretetünket és törődésünket a
gyermekek és családok fele. Programjaink,
templomunk mindenki előtt nyitva vannak. ■
Horváth Imre plébános

A Református Gyülekezet hírei
Férfiak Csendesdélutánja
A Baranyai Református Egyházmegye férfi
csendesdélutánját
idén
gyülekezetünk
rendezi
szeptember 28-án szombaton 14:00-18:00 óráig a
Gyülekezeti Házban (Kodolányi tér 1.) Erre az
alkalomra minden érdeklődő férfit (nem csak a
reformátusokat) szeretettel hívunk. Regisztráció 13:30tól. A program az alábbiak szerint alakul:
14:00-14:15 Kezdő áhítat- Fodor Ákos, vajszlói
lelkipásztor
14:15-15:00 Bemutatkozások, közös éneklés
15:00-15:45
Előadás:
Dr.
Komlósi
Ákos,
pszichológus. KI(é) VAGYOK?- a férfi identitás
megélése otthon és a gyülekezetben .
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15:45-16:00 Kérdések
16:00-16:30 uzsonna
16:30-17:00 Bizonyságtételek: Pál Tamás, csányoszrói
lelkipásztor és Lovadi István, sellyei lelkipásztor
17:00-tól Záró alkalom úrvacsorával- Kovács János,
lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző

Idősek napi istentisztelet
Az OKTÓBER 20-ÁN, VASÁRNAP, 10:30-KOR
kezdődő Idősek Napi istentiszteleten pedig a
nyugdíjaskorúakat szeretnénk köszönteni. Erre is
mindenkit szeretettel hívunk és várunk. ■
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Iskolai hírek - Tanévnyitó 2013/14
Borongós őszi reggelre ébredtek a Vajszlói
Kodolányi János Szakközépiskola, Szakiskola és
Általános Iskola diákjai, szüleik, tanáraik és minden
kedves érdeklődő, aki részt vett a tanévnyitó
ünnepségen. Sajnos az időjárás nem kedvezett az
összegyűlteknek. Épp amikor kezdődött volna az
ünnepség eleredt az eső. Az időjárási körülmények
ellenére a zsibongóba és a termekbe szorult a
gyerekeknek semmi nem szeghette kedvét. Hatalmas
gyerekzsivaj töltötte be újra az iskola nyárra
elcsendesedett épületét, ami biztos jele annak, hogy
kezdetét veszi egy új tanév. Ilyenkor minden gyermek
örömmel osztja meg társaival, milyen sok izgalmas
élménnyel gazdagodott a nyár során.
Az idei tanévben nagy örömünkre szolgált, hogy
két osztályban összesen 59 gyermek kezdheti meg
tanulmányait intézményünkben. A pedagógusok
számára felemelő élmény látni a gyermekek fejlődését
melyet az iskolai környezetben elsajátított ismeretek
segítenek elő. Az iskola, mint a jövő építője és
formálója jelentős szerepet játszik gyermekeink,
közösségünk életében, és példaként jár elöl a tanulók
neveltetésében.
Örömmel láttuk a kicsik és nagyok arcán mutatkozó
izgatottságot, melyet a tanév kezdete kapcsán éltek át.
Tapasztaltuk, az iskola kapuit először átlépő diákok
arcán a megilletődöttséget, vagy néhány könnycseppet,
mely érzelmek a nap végére mindenkinél vidámsággá
alakultak át. A felsőbb osztályosok boldogan
üdvözölték egymást és örültek annak, hogy újra együtt
lehetnek és sok olyan élmény vár rájuk, amit csak az
iskolában élhetnek át.
A tanítás első napja fennkölt hangulatban telt. A
Hymnusz eléneklése után egy gyönyörű alkalomhoz
illő műsor kezdődött, melyet a gyermekek szájából
hallhattunk. A gyermekek verses, zenés, táncos
műsorokkal lelkiismeretesen készültek az évnyitó
ünnepségére, melyet ügyesen, szépen és hangosan
adtak elő a hallgatóságuknak. A műsort az ötödik és az
első osztályosok előadásában láthattuk. Az ötödikesek
versekben búcsúztak a nyártól, az elsősök köszöntötték
a szeptembert, és az iskolát. Felemelő élmény volt,
amikor az ötödikesek kézen fogták az elsősöket és
jelképesen bevezették őket az iskolába, illetve a
zsibongóban tettek egy kört.
A szép műsor után végre újult erővel kezdhettük az
új tanévet.
Ekkor tudatosult minden gyermekben, hogy az új
tanévben új kihívások várnak rájuk.
A most induló tanév sok újdonsággal szolgál, mint
a gyermekek szüleik és a pedagógusok számára,

melynek már kidolgozott részleteit iskolánk igazgatója
ismertette a tanévnyitó beszédében. A fennmaradt
kérdéseinkben izgatottan várjuk a törvényhozás
részéről a válaszokat. ■
A vajszlói Kodolányi János Szakközépiskola,
Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda 6.000.000 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült Az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A
kompetencia
hálójában”
című
pályázatának
megvalósítására. Az intézmény 2013. június 30-án
befejezte felkészülését a referencia-intézményi
szerepre.
A projekt időtartama: 2012. augusztus 15. – 2013.
június 30. Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.7-11/22011-0478
A pályázat keretében több pedagógus vett részt
továbbképzéseken, ahol ismereteket szereztek a
referencia-intézményi
szolgáltatás
szervezeti
feltételrendszerének kialakításához. A beszerzett
eszközök a referencia-intézményi munkát támogatják.
A minősítést követően a pályázat feltételeként
korábban előminősített „Jó gyakorlatok” átadhatóvá
válnak más intézmények számára is.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult
meg. ■

Itthon vagy – Magyarország,
Szeretlek” programsorozat
Az önkormányzat fent nevezett
programsorozathoz
kapcsolódóan
vissza nem térítendő támogatást
igényelhetett, amely támogatásból
2013.
szeptember
28
–
án
(szombaton) a Vajszlói Nyugdíjasok Klubja
fennállásának 20. évfordulója alkalmából kerül sor egy
ünnepélyes rendezvényre, majd ezt követően 2013.
szeptember 29 – én este 21:30 – kor – csatlakozva az
országosan
összehangolt
tűzgyújtáshoz – Szent Mihály napi
máglya meggyújtására kerül sor a
településen.
A
máglya
meggyújtásával
kapcsolatban
további információ a településen
kihelyezett
plakátokról
lesz
elérhető.
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több helyi termék, alapanyag felhasználásának
ösztönzése, és idővel a „Minta menza program”
A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0013 jelű, „Vajszló bevezetése.
*
Nagyközség ívóvíz tisztítása és hálózatfejlesztése”
Önkormányzatunk
a
falumegújításra
és fejlesztésre
című pályázat keretein belül megvalósított építési
beruházás a Kristály Kft. által tervezett és gyártott kiírt LEADER pályázaton a Kodolányi tér felújítására
biológiai technológia 2 hónapos sikeres próbaüzemét 14 329 185 Ft-ot, a Kodolányi Könyvtár és Múzeum
követően 2013.augusztus 26.napján a vég-műszaki épületének felújítására 5 920 861 Ft-ot nyert. A
munkálatokat még ebben az évben meg kell kezdeni,
átadás-átvételi eljárással sikeresen lezárult.
és legkésőbb a következő évben befejezni. A pályázat
*
A Start közmunkaprogram keretében jelenleg 68 fő a felújításokhoz szükséges nettó költségeket fedezi, a
vajszlói lakos dolgozik. A legjelentősebb ez évi munka 27 % ÁFA az önkormányzatot terheli, mivel az
a közterületek rendben tartásán, csinosításán kívül a pályázati pénzből nem finanszírozható.
*
mintegy 4000 méter árok kilapozása, mely a végéhez
Labdarugó csapatunk megnyerte a 2012-2013
közeledik. A munka értékét nagyban növeli, hogy a
Megyei
III Czibulka csoportjában a bajnokságot, így
burkoló lapokat is saját dolgozóink állították elő.
ettől az évtől a Megyei II osztályban folytathatja a
*
Új intézményvezető került a Kodolányi János szereplést. Gratulálunk a bajnoki címhez! A magasabb
Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola élére osztály nem csak színvonalasabb mérkőzéseket hoz,
Kilinkó Gyula személyében, a Vajszlói Aprófalva hanem sajnos több vereséget is, hiszen sokkal erősebb
Óvoda élére pedig Bónis Erzsébet személyében. csapatok vesznek részt a versengésben. ■
Eredményes,
sikeres
munkát
kívánunk
mindkettőjüknek!
*
Új ügyvezető igazgatója van a Vajszlói
Településüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek, miután a
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 32/2013.
korábbi ügyvezető Kenderesi József lemondott. A (VIII.03) határozatával döntött arról, hogy támogatni
képviselő-testület a Kft. további folyamatos és kívánja a jövőben azokat az aktív korúak ellátásában
zavartalan működése érdekében 2013. szeptember részesülő
vajszlói
lakosokat,
akik
a
4.napján megtartott rendkívüli testületi ülésén továbbfolyósításhoz
szükséges
30
napos
Matovics Mihályt bízta meg az ügyvezetői feladatok munkaviszonyt nem tudják másként teljesíteni. A
ellátására.
foglalkoztatás
ellenszolgáltatás
nélkül
végzett
*
közérdekű munkát jelent. A közérdekű önkéntes
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. október 1. tevékenységről szóló 2005.évi LXXXVIII. törvény
napjától a www.vajszlo.hu honlapon megtekinthető alapján az illetékes minisztérium felé teljesített
lesz a képviselő-testület valamennyi 2013. évben bejelentés alapján a nemzetiségi önkormányzat
megtartott testületi üléséről készült jegyzőkönyv és a októbertől várja a jelentkezőket!
meghozott rendeletek szövege.
*
*
2013. Szeptember 14-én megrendezésre került a
Önkormányzatunk az iskola konyháját 2013. Roma nap a Vajszlói sportpályán. Vendégeket színes
szeptember 1.-től üzemeltetésre átvette a Sellyei programokkal, és ebéddel várták a szervezők. A
Többcélú Kistérségi Társulástól. Az átvétel rendezvényt este romabál zárta.
zökkenő
mentesen
lezajlott,
a
szükséges
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat köszönetet
dokumentumok,
hatósági
engedélyek
időben mond minden lelkes segítőnek és támogatónak, akik
beszerzésre kerültek. Az átvétel célja a működés nélkül nem jöhetett volna létre ez a rendezvény.
színvonalasabbá tétele feltételeinek biztosítása, minél ■
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A Roma nemzetiségi
Önkormányzat hírei
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