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VAJSZLÓI HÍREK
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja
Tisztelt vajszlói lakosok!
Az eseményekben bővelkedő öt év után ismét sor került az
önkormányzati választásokra. Ezúton is szeretném köszönteni Önöket
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának 2019. október 13-án
megválasztott Képviselő-testületének nevében. Legfőbb célunk
továbbra is településünkért, Vajszlóért dolgozni, a mindennapi feladatok
ellátása mellett a megkezdett projekteket - (pl. a szennyvízcsatorna és
szennyvíz tisztító építése, kistermelői piac építése, szociális alapellátó
központ kialakítása, a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer
fejlesztése, ipartelep (Ganz gyár) teljes körű felújítása) - mielőbb
megvalósítani, és újabb fejlesztési javaslatokat kidolgozni (pl. két temető között parkoló kialakítása, hivatal épületének felújítása, sportcentrum létrehozása.) Ebben
természetesen várjuk a lakosság véleményét és ötleteit is.
A jövőben igyekezni fogunk az Önkormányzat munkájáról és a közelgő programokról Önöket, a
lakosságot is megfelelően tájékoztatni, ezért legfeljebb negyedéves gyakorisággal kiadjuk a Vajszlói
Híreket, melynek online változatát a honlapon megtalálják.
Valamennyien őszintén bízunk benne, hogy pár éven belül egy fejlett infrastruktúrával rendelkező,
minden korosztály számára vonzó településen fogunk élni.
Horváth István
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEI
2019. október 13-án került sor az önkormányzati
választásokra, melynek eredményeit röviden
foglaljuk össze.
Vajszló település névjegyzékében összesen 1446 fő
választópolgár szerepelt, melyből 841 fő jelent
meg, így 58,16% volt a választáson való részvétel.
A polgármester választás során az urnákban lévő
érvényes szavazólapok száma 829 db volt.

Ordas József

Jónásné Vas Ildikó

független

392 szavazat

Polgármester választás eredménye:

Uri Gergely

független

389 szavazat

Kovácsevics János

független

369 szavazat

Szabó Zsolt

független

260 szavazat

Szabó Katinka

független

253 szavazat

Tamási István

független

237 szavazat

Horváth István

független

Teleki Dávid

független

Kenderesi József

független

független

10 szavazat
(1,21%)

A képviselő választás során az urnákban lévő
érvényes szavazólapok száma 816 db volt.
Képviselő választás eredménye:

430 szavazat
(51,87%)
311 szavazat
(37,52%)
78 szavazat
(9,41%)
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A nemzetiségi önkormányzati választásokon
azok a választópolgárok szavazhattak, akik kérték
felvételüket az adott nemzetiség névjegyzékébe.
Vajszlón horvát és roma nemzetiségi képviselők
választására került sor, mivel az utolsó
népszámlálás adatai alapján a településen a horvát
és a roma nemzetiséghez tartozónak egyenként
több, mint 25 fő vallotta magát.
A horvát nemzetiségi névjegyzékben lévő
választópolgárok száma 35 fő volt. Míg az urnában
lévő érvényes szavazólapok száma 27 db.
A horvát nemzetiségi
eredménye:

képviselő

Helyszín: Vajszló – Balikó Tamás
Művelődési Központ Nagyterme

választás

Matovics Mihály

Magyarországi 27 szavazat
Horvátok Szövetsége
Barics Zsuzsanna Magyarországi 19 szavazat
Horvátok Szövetsége
Barics Béla
Magyarországi 16 szavazat
Horvátok Szövetsége

Időpont: 2019. december 20. péntek
09:00 – 12:00
Év végi programok Vajszlón

December 15. vasárnap: Adventi vásár az örökA roma nemzetiségi névjegyzékben lévő értékű Ormánság tiszteletére
választópolgárok száma 91 fő volt. Míg az urnában Helyszín: Kodolányi-tér
lévő érvényes szavazólapok száma 55 db.
Tombola felajánlásaikat örömmel vesszük!
A roma nemzetiségi
eredménye:

választás December 18-19. szerda – csütörtök 07:00-17:00:
Élelmiszer csomagok kiosztása
Jónás Ildikó
LUNGO DROM 41 szavazat Helyszín: Balikó Tamás Művelődési Központ
Nagyterme
Grünfelder Csaba LUNGO DROM 27 szavazat
Kiss Mihályné

képviselő

LUNGO DROM 27 szavazat

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS

December 21. szombat 12:00-17:00: Kézműves
gyermek programok, Bábműsor, Édesség
csomagok kiosztása
Helyszín: Balikó Tamás Művelődési Központ
Nagyterme

Vajszló Nagyközség Önkormányzata
Közmeghallgatást tart
Helyszín: Vajszló – Balikó Tamás
Művelődési Központ Nagyterme
Időpont: 2019. december 11.
szerda 18:00
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Vajszló és Térsége Család- és Gyermek- December 17-én kedden délután Zsibvásárt
szervezünk az általános iskola aulájában, ahol a
jóléti szolgálatának hírei
gyerekek a megunt, de még használható dolgokat
adják-veszik egymás között.

December hónapban szülőklubok és egy turkáló
szervezését és lebonyolítását tervezik, melyre
minden érdeklődőt sok szeretettel várnak, azonban
kérik az érdeklődőket, hogy személyesen,
telefonon, vagy e-mail-ben jelezzék előzetesen
részvételi szándékukat.

December 18-án szerdán 10:00-kor az alsós
diákoknak, majd 11:00-kor a felsős diákoknak
tartunk Ünnepi Hangversenyt a vajszlói római
katolikus templomban.

December 11. szerda 10:00 Szülőklub
Helyszín: Családsegítő szolgálat épülete

December 18-án szerdán esete, a Lázár Ervin
Program keretében a 3/b. osztálynak lesz
lehetősége megtekinteni a Pécsi Nemzeti
December 17. kedd 10:00 Szülőklub – közös Színházban a Panthera című darabot.
mézeskalács sütés az ünnepekre
Helyszín: Balikó Tamás Művelődési Központ
December 19-én csütörtök délelőtt Jégcsap kupa
lesz az általános iskola tornatermében az alsós
December 19. 10:00 Turkáló – főleg gyermek diákok részvételével.
játékokra és felnőtt ruhákra lehet számítani
Helyszín: Családsegítő szolgálat épülete
December 19-én csütörtök délelőtt Műveltségi
vetélkedőt szervezünk a felsős diákoknak a
Vajszló Horvát Nemzetiségi
művelődési központ nagytermében.

Önkormányzatának hírei

December
19-én
csütörtökön
17:00-tól
A horvát nemzetiségi önkormányzat az előzetes
Karácsonyi vacsorát tartunk az iskola valamennyi
jelentkezések alapján december 14-én, szombaton
dolgozója számára, ahol együtt tudunk hangolódni
kirándulást szervez Zágrábba, az Adventi
a közelgő ünnepekre.
vásárba, amely 2018-ban is elnyerte az „Európa
legjobb karácsonyi vására” címet.
Ezt követően december 18-án, szerdán 19:00-ra
Adventi koncertre hívja az érdeklődőket Pécsre, a
Kodály Központba.
A koncertjegyeket a horvát nemzetiségi
önkormányzat
saját
költségvetéséből
finanszírozza, azonban a Pécsre történő beutazást
a résztvevőknek önállóan szükséges megoldaniuk.
A rendelkezésre álló jegyek erejéig várjuk szíves
jelentkezésüket Barics Zsuzsannánál és Matovics
Mihálynál.

A Római Katolikus Egyház hírei
Az ünnepi időszakban a következő időpontokban
lesznek szentmisék tartva a vajszlói római
katolikus templomban:

A Kodolányi János Általános Iskola
eseményei

2019. december 14. szombat 16:00

Az adventi időszakban az általános iskola
pedagógusai és diákjai folyamatosan készülnek a
karácsonyi ünnepekre. Minden órában más-más
osztály süt mézeskalácsot, vagy kézműveskedik a
háztartástan teremben, illetve a téli szünethez
közeledve egyre több program várja az iskola
diákjait.

2019. december 22. vasárnap 11:00
2019. december 24. szenteste 21:30
2019. december 29. vasárnap 11:00
2020. január 01. újév első napja 17:30
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A csoport tagjaiként heti rendszerességgel jövünk
össze, alkalmainkon nem csak személyes
beszélgetések zajlanak a falu életéről, hanem
tevékeny szerepet vállalunk településünk, Vajszló
kulturális életében is. A Falunap alkalmával
például az óvodásokkal karöltve adtunk
nagysikerű, közös műsort, míg a szüreti
időszakban vidékre látogattunk el hagyományőrző
jelleggel. Az első nagyszabású rendezvényünket az
Idősek világnapja alkalmából tartottuk, melyre
távolabbról érkeztek vendégek, akikkel azóta is
tartjuk a kapcsolatot. Az idei év zárásaként
megszerveztünk egy advent-váró rendezvényt is,
ami szintén nagy érdeklődést váltott ki a falu
lakossága körében. Részt szoktunk venni a minden
évben megszervezésre kerülő nyugdíjas KI-MITTUD-on, így visszük Vajszló hírnevét.

A Református Gyülekezet hírei
A vajszlói református gyülekezet programjai:
2019. december 21. 18 óra: „Ha betér az égi király”
Fabók Mancsi Bábszínháza a templomban (takarót
hozz magaddal!)
2019. december 22. 10 óra: Gyermekkarácsony 1.
– ovisok és alsósok műsora a Gyülekezeti Házban
2019. december 24. 15 óra: Gyermekkarácsony2.
– felsősök és középiskolások műsora a Gyülekezeti
Házban
2019. december 25. 10 óra: Úrvacsorás
istentisztelet a templomban
2019. december 26. 10 óra: Úrvacsorás
istentisztelet a Gyülekezeti Házban
2019. december 31. 19 óra: Óévi istentisztelet a
Gyülekezeti Házban, utána szilveszteri buli a
felsősöknek
2020. január 5. 10 óra: Újévi istentisztelet a
Gyülekezeti Házban
Mindenkit szeretettel hívunk alkalmainkra, és
áldott ünnepeket kívánunk a karácsonyi örömhírrel:
„Megszületett a Megtartó!”
Az
egyházfenntartói
járulék
a
Takarékszövetkezetben fizethető be, összege nem
változott. Köszönjük a befizetéseket!

A „Drávagyöngye” Kultúrcsoport
bemutatkozása
A Vajszlón működő Nyugdíjas klubból 2004-től Reméljük, hogy továbbra is aktívan részt tudunk
megalakult a „Drávagyöngye” Kultúrcsoport, mely venni nagyközségünk kulturális életében!
jelenleg is aktívan működik, 14 fővel.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

Vajszlói Hírek
Kiadja és terjeszti: Vajszló Nagyközség Önkormányzata
Kiadó és szerkesztőség címe, elérhetősége: 7838 Vajszló, Széchenyi u. 13. / hivatal@vajszlo.hu
Megjelenik negyedévente Vajszló közigazgatási területén / Ingyenes kiadvány
Felelős szerkesztő: dr. Kiss Mónika jegyző / Az online változat elérhető: vajszlo.hu
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