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A választások eredménye
A 2006. október 1-jén megtartott
önkormányzati választások eredménye
Vásárosdombón a következő lett:
Polgármester jelöltek:
Szabó László
Karsai Mihályné
Kislistás képviselő jelöltek
képviselő):
Schumann Norbert Péter
Rostás Viktor Márk
Schott Imre
Dr. Cseh Kálmán
Fedeles Nándor
Szajki Lajosné
Bereknyei János
Köbli Gábor
Sándorné Palkó Ildikó
Lakatos József
Schaffer Zsuzsanna
Horváth István P.
Papp Sándor
Pipa Sándor
Pál Péter (visszalépett)

545 szavazat
58 szavazat

Köszönet
Köszönöm a választópolgároknak a
választás során tanúsított fegyelmezett
magatartást, és a magas részvételt.
Köszönöm a Helyi Választási Bizottság
tagjainak is a munkáját. A választási
eredmények véglegesek.
Jónás István,
a Helyi Választási Iroda vezetője

(az első 7 lett
424 szavazat
317 szavazat
316 szavazat
297 szavazat
275 szavazat
270 szavazat
252 szavazat
230 szavazat
197 szavazat
106 szavazat
93 szavazat
90 szavazat
83 szavazat
80 szavazat
0 szavazat

Cigány
kisebbségi
önkormányzati
képviselő-jelöltek (az első 5 lett képviselő):
Horváth István
62 szavazat
Lakatos József
51 szavazat
Horváth István P.
47 szavazat
Ifj. Lakatos József
41 szavazat
Horváth József
37 szavazat
Hódosi József
32 szavazat
Horváth József B.
28 szavazat
Hódosi László
24 szavazat
Orsós Károly
22 szavazat
Horváth József V.
13 szavazat
Kalányos Ferenc
2 szavazat
Kalányos Attila
2 szavazat
Kalányos Ferencné
1 szavazat

Alakuló ülés
Október 11-én megtartotta alakuló ülését a
vásárosdombói képviselő-testület.
Antal János, a Helyi Választási Bizottság
elnöke hivatalosan is tájékoztatta a
megjelenteket a választások eredményéről.
Egyetlen tanulságos esemény történt: valaki
nem szavazhatott, mert a kötelező ellenőrzés
során kiderült, hogy még 1992-ben lejárt a
személyi igazolványa.
A
képviselők
és
a
polgármester
ünnepélyesen esküt tettek az elnök előtt,
majd
Összeférhetetlenségi,
valamint
Vagyonnyilatkozat
Nyilvántartó
és
Ellenőrző Bizottságot alakítottak, melyet a
törvény kötelezően előír. Elnöke Schumann
Norbert, tagjai még Dr. Cseh Kálmán és
Bereknyei János képviselők lettek.
A testület döntött a tiszteletdíjakról is. A
törvény alsó és felső határt szab meg a
polgármester illetményének megállapításakor. Szabó László polgármester, az elmúlt
négy év gyakorlatát követve, továbbra is az
adható legalacsonyabb fizetés megállapítását
kérte. A képviselő-testület rövid vita után,
végül tiszteletben tartva a polgármester
kérését, elfogadta a javaslatot.
Alpolgármesternek titkos szavazással újra
Rostás Viktort választották.
A képviselő-testület hamarosan, várhatóan
még októberben összeül, és megkezdi
érdemi munkáját.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
A vásárosdombói Cigány Kisebbségi
Önkormányzat is 2006. október 11-én
tartotta alakuló ülését, ahol az öttagú
testület megválasztotta tisztségviselőit.
A CKÖ elnöke Horváth István lett,
alelnöknek Lakatos Józsefet választották.
Hamarosan átadják az iskolát

Az iskola előzetes műszaki átadása, és vele
együtt a használatbavételi engedélyhez a
hatóságok hozzájárulásának megkérése
tegnap, október 19-én megkezdődött. Az
épület ellenőrzése során felmerülő hibák
kijavítását, valamint a munkálatok teljes
elvégzését a kivitelezőnek október 30-ig be
kell fejezni. Ez neki is érdeke, hiszen az
önkormányzat csak utólag, a munka
elkészülte után fizet. Ha minden jól alakul,
akkor november 6-án, hétfőn már a
megújult iskolaépületbe térnek vissza a
gyerekek az őszi szünetről. Az iskola
megtekintésére előre meghirdetett időpontban a lakosságnak is lehetősége lesz.
Előadás az iskolában
Az iskolában október 22-én 15.30 órától
előadást tart prof. Dr. Kopp Mária, a
budapesti Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Magatartástudományi Intézetének
igazgatója, Magyar lelkiállapot címmel. Az
előadó Kutas Attila plébános meghívására
érkezik.
Egyházi hírek
Október 23-án, hétfőn délelőtt 10.30 órakor szentmise lesz az 1956-os forradalom
és szabadságharc mártírjaiért. A szentmise
után koszorúzás a Ligetben.
November 1-jén, szerdán, Mindenszentek
ünnepén este 17 órakor kezdődik a

szentmise
elhunyt
hozzátartozóinkért,
barátainkért, embertársainkért. A szentmise
után körmenetben a megszépült temetői
keresztnél rövid áhítat lesz.
November 12-én, vasárnap délelőtt 10.30
órakor templomunk búcsús szentmiséjére
kerül sor. A szentmisét Varga László atya, a
kaposvári Szent Imre plébániatemlom
plébánosa mutatja be. A szentmise
keretében hálaadás történik a templom belső
világításának elkészültéért, mely részben a
hívek adományaiból készült. A szentmise
után szeretetvendégség lesz a templom
melletti kertben.
Megújult a temetőben a kőkereszt
A közelgő halottak napja tiszteletére az
önkormányzat
anyagi
támogatásából
felújították a temetőben a kőkeresztet, az
emlékezőhelyet, ahol gyertyát gyújthatunk
szeretteinkre emlékezve, megemlékezve
azokra az elhunytakra is, akiknek már nincs
sírhelyük, és hajdanvolt jóságukat már csak
az emlékezet őrzi.
Az 1800-as évek elején állított kereszt
anyaga homokkő, ami most visszanyerte
különleges sárgás színét. A felújítást egy
pécsi restaurátor végezte, 300.000 forintért.

A kereszt, feltehetően a talaj süllyedése
miatt, egyszer már megdőlt, és eltörött. A
restaurátor elmondta, horganyzott hálót
erősített a törésre, majd monolit anyaggal
vonta be, ami beépül a kőbe. A málló
rétegeket lehántolta, így a homokkő jó
darabig nem pusztul tovább, és remélhetőleg
sokáig áll még a „nagykereszt” a helyén.
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