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A választások eredménye
A 2010. október 3-án megtartott
önkormányzati választások eredménye
Vásárosdombón a következő lett:
Polgármester-jelöltek:
Szabó László
Kindner Gyula

525 szavazat
70 szavazat

Egyéni listás képviselő-jelöltek (az első 6
lett képviselő):
Szajki Lajosné
436 szavazat
Dr. Cseh Kálmán
402 szavazat
Schumann Norbert Péter 388 szavazat
Fedeles Nándor
361 szavazat
Bereknyei János
354 szavazat
Köbli Gábor
298 szavazat
Dr. Kenderes János Vilmos 221 szavazat
Horváth István
123 szavazat
Pricz Lajosné
75 szavazat
Lakatos József
74 szavazat
Kaizer István
49 szavazat
Kalányos Ferenc Kucu
30 szavazat
Települési Kisebbségi Önkormányzati
képviselő-jelöltek (az első 4 lett képviselő):
Horváth István
46 szavazat
Lakatos József
35 szavazat
Horváth István P.
34 szavazat
Hódosi József
29 szavazat
Szalai Norbert
25 szavazat
Balogh Zoltán Kornél
21 szavazat
Horváth Péter
13 szavazat
Kalányos Ferenc Kucu
6 szavazat
Kalányos Anita
5 szavazat
Kalányos Ferencné
2 szavazat
Horváth József (visszalépett) 0 szavazat
A Megyei Közgyűlés tagjainak választásában helyben a következő eredmények
születtek (a szavazatszámok megyei szinten
adódnak össze):
FIDESZ-KDNP
321 szavazat
MSZP
147 szavazat
JOBBIK
61 szavazat
Baranyai Emberekért
35 szavazat
LMP
15 szavazat

Értékelés
Köszönöm a választópolgároknak a magas
részvételt, és a választás során tanúsított
fegyelmezett magatartást.
Köszönöm a Helyi Választási Bizottság
tagjainak is a munkáját.
A választási eredmények véglegesek.
Jónás István,
a Helyi Választási Iroda vezetője
Köszönet
Köszönjük a választópolgároknak a
bizalmat, a szavazatokat, a támogatást.
Köszönjük a józan értékítéletet. Köszönjük,
hogy a polgármestert és a vele együtt induló
képviselőket közösen támogatták. Örültünk
a civil szervezetek megnyilvánulásának is.
Eddigi munkánk elismerésének vettük, hogy
a választópolgárok túlnyomó többséggel a
megkezdett munka folytatására szavaztak.
A továbbiakban is igyekszünk rászolgálni a
bizalomra.

Schumann Norbert, Köbli Gábor, Szajki
Lajosné, Szabó László, Fedeles Nándor,
Dr. Cseh Kálmán, Bereknyei János.
Alakuló ülések
Ünnepélyes keretek között hétfőn letette
esküjét a helyi önkormányzati képviselőtestület.
Szabó László polgármester immár harmadik
alkalommal fogadta meg, hogy legjobb
tudása szerint szolgálja a falut. A képviselőtestületben a régi tagok mellé Köbli Gábor
került be újként. A testület alpolgármesternek Szajki Lajosnét választotta.

Megtartotta alakuló ülését az újonnan
megválasztott
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat is hétfőn. Az elnök Horváth
István, a két alelnök Lakatos József és
Horváth István P. lett. Tag Hódosi József.
Egyházi hírek - Bemutatkozás
Cseh Péter Mihálynak hívnak, 1983-ban
születtem. Földeákon nőttem fel.
Pappá 2009. december 5-én szenteltek.
Jelmondatom: „Nyújtsd ki a kezedet!” (Mk
3,5) Húszéves koromig eszembe se jutott,
hogy pap legyek. Az álmom az volt, hogy
én legyek a világ legnagyobb focistája.
Mindezért
minden
tőlem
telhetőt
megtettem.
Az igazi fordulatot a szegedi egyetemi
éveim alatt tapasztaltam meg a katolikus
fiatalok közösségében. Ekkor átéltem Jézus
szeretetét, és a karizmatikus megújulás
által eltöltött a Szentlélek ereje.
Olyan változás kezdődött bennem, ami
ahhoz hasonlítható, mint, amikor a Forma
1-ben a tűzpiros Ferrari elindul, és
felpörögnek a motorok, kezdődik a
verseny.
Hatalmas verseny van a világban Jézus és a
Sátán között. Persze, ez a harc a színfalak
mögött van, de egy egyszerű emberi
találkozás mögött is innen jönnek a
mozgató erők.
Jézus már győzött. Tiszta tekintetével
mindenkit magához hív. Hiszem, hogy Ő
csak jót akar, és derűs mosolyával bizalmat
támaszt bennünk.
Mindenkit arra hívok, és elsősorban most
Téged, aki ezt a néhány sort olvasod, hogy
kezdj el Jézushoz beszélni egyszerű
szavakkal: „Jézusom, bízom benned!
Mutasd meg szeretetedet nekem, vezess ki
engem a fényre! Segíts szeretni Téged, és
azt az embert, akivel éppen találkozom.
Jézus, hiszem, hogy élsz! Áraszd ki rám is
Atyád Lelkét a magasból! Ámen.”
Cseh Péter Mihály
Hittan
Római katolikus hittan időpontok:
1. osztály szerda 12:00-12:45.
2. osztály szerda 13:00-13:45.
3. osztály szerda 14:00-14:45.
4. osztály péntek 12:00-12:45.
5-6. osztály együtt, péntek 13:00-13:45.
7-8. osztály együtt, péntek 14:00-14:45.
A 16 és 35 év köztieknek ifjúsági hittan
minden péntek este 19.00-20.30.

A 35 év felettieknek felnőtt hittan minden
második csütörtök este 19.00-20.30.
Helyszín: a Plébánia hittanterme.

A képen: Péter atya 2010. június 16-án
mutatkozott be először templomunkban.
Filléres vásár az iskolában
2010. november 4-én és 5-én iskolánkban
vásárt tartunk, melynek bevételét a már
harmadik
alkalommal
megrendezendő
Maratoni
Mindentudó
vetélkedőnk
lebonyolítására szeretnénk fordítani.
Azért fordulunk a nyilvánossághoz, mert
várunk minden olyan felajánlást, melyet
ezen a börzén értékesíteni tudunk.
Ha Önnek vannak olyan jó állapotban lévő
használati tárgyai, ruhái, ajándéktárgyai,
háztartási
kisgépei,
gyerekjátékai,
mesekönyvei, bútorai stb., melyekre már
nincs szüksége, de mások számára még
hasznos lehet, kérjük, ne dobja ki, hanem
keresse fel vele a napokban iskolánkat!
Természetesen mindenkit szeretettel várunk
a vásár napján vevőként is, hogy jelképes
összegért, néhány száz forintért megvehesse
a felajánlott tárgyakat.
Vásárlásával Ön a vetélkedő megrendezését
támogatja jótékonyan, miközben hasznos
kincsekre talál majd. Jöjjön el, nem bánja
meg!
A vásár első napján az iskola tornatermében
véradást, másnapján ingyenes egészségügyi
szűrővizsgálatot is szervezünk.
A felajánlásokkal kapcsolatban a következő
telefonszámokon lehet érdeklődni:
Tolnai Éva: 20/803-2656,
Laza Zsuzsanna: 30/905-4344. Köszönjük!
Iskolavezetés
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