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Az iskola felújítása
Az iskolát fenntartó hat önkormányzat
szeptember 9-én, a „Hat torony fesztivál”nak elnevezett hat falu napján szeretné
felavatni a Szent Imre ligetet és az óvoda
épületét, valamint jelképesen az iskola
épületét is, ha az addigra olyan készültségi
fokra jut.

A képen: A József Attila utca felől már
tető alá került az emeletráépítés.
A kivitelező Bayer Center Kft. szerint, ha
szeptember 9-ére nem is készülnek el
teljesen, de a szerződésben vállalt
szeptember 15-ei határidőre igen.
(Késedelmes teljesítés esetén a kötbér 60
millió forint.)

A képen: A belső munkálatok közül a
hatalmas aula építése a leglátványosabb.

A hat fenntartó önkormányzat úgy döntött,
hogy a tanítás megkezdését, és magát a
tanítás folyamatát nem teszik függővé attól,
hogy mikorra készül el az iskola.
Ezért az eredetileg szeptember 25-ére
tervezett
tanévnyitót
a
fenntartók
előrehozzák szeptember 13-án 15 órára, a
tanítás
pedig
másnap,
14-én
megkezdődik, Vásárosdombón.
Szeptember 13-tól tehát minden osztály
Vásárosdombón fog iskolába járni, egyetlen
gyereket sem kell máshova vinni.
A tervezettnél korábbra tett tanévkezdésnek
köszönhetően a gyerekeknek kevesebb
szombaton kell majd tanulniuk.
A tanítás a szokott rendben, több épületben
zajlik majd, a faluközpont területén, egészen
addig, amíg újra birtokba vehetik a gyerekek
a felújított, új tantermekkel és aulával
bővülő, gyönyörű iskolaépületet.
A részletekről a következő Polgármesteri
Hírekben tudósítjuk olvasóinkat.
Új háziorvos novembertől
A hat fenntartó önkormányzat döntése
értelmében Dr. Kiszler János személyében a
II. körzet betegei részére új háziorvos rendel
november 18-ától a Zrínyi utcai orvosi
rendelőben.
Kiszler doktor 1957-ben született, 1976-ban
nyert felvételt a Pécsi Orvostudományi
Egyetemre, ahol általános orvosként végzett,
kitűnő eredménnyel. Egy ideig a dombóvári
kórház belgyógyászati osztályán dolgozott
gyakornokként. A neve ismerősen csenghet,
1985-1986-ig dolgozott már falunkban
körzeti orvosként, majd Kocsolán lett
háziorvos. Onnét érkezik hozzánk.
A Dombóvári Orvosi Kamara elnöke.
Fontosnak tartja a betegségek megelőzését,
a szűréseket (emlő-, méhnyak- és
prosztatarák
szűrés
elterjesztésében
kimagasló eredményei vannak). Négy

gyermeke van, felesége a dombóvári
kórház radiológiai osztályának vezető
főorvosa.
Régi-új intézményvezetők
Schumann Norbert jelenlegi iskolaigazgató
nyerte el újabb öt évre az igazgatói
kinevezést a vásárosdombói általános
iskolában. A döntés a hat képviselő-testület
részéről egyhangú volt, akárcsak Schott
Imréné esetében, akit az augusztus 17-ei
összevont képviselőtestületi ülésen szintén
újabb öt évre bíztak meg a kisvaszari
óvoda vezetésével.
Új védőnő
Augusztus 1-jétől új védőnő dolgozik Papp
Antalné mellett. Zádeczki Mariann Sásdon
lakik, 23 éves, hajadon, gyermeke még
nincs. A Pécsi Orvostudományi Egyetem
Egészségtudományi
karán
végzett
védőnőként, ez az első munkahelye.
Három településre, Ágra, Gerényesre és
Kisvaszarra jár ki. Minden nap 8.00-10.30
óráig található meg Vásárosdombón a
Tanácsadóban, vagy hívható a Tanácsadó
0620/9916969-es mobil telefonszámán.
Augusztus 20.
Vasárnap 9.30-tól térzene, 10.00 órakor
koszorúzással egybekötött megemlékezés
lesz a Szent Imre ligetben. Beszédet mond
a képviselő-testület részéről Schumann
Norbert iskolaigazgató.
A műsort követően 10.30-kor mise, majd
azt követően szeretetvendégség lesz a
plébánia udvarán.
13.00 órakor busz indul Kutas Attila
plébános szervezésében Budapestre, a
tűzijáték megtekintésére. Az útiköltség
2250 forint. Helyfoglalásról a plébánián
lehet érdeklődni.
Épülnek a „szocpolos” házak
Gombamód bújnak ki a földből egymás
után a Teleken az új házak.
A képviselő-testületnek több, mint kétéves
erőfeszítésébe került, hogy a korábbi
településrendezési tervet módosíttassa, és a
faluban több helyen építési lehetőséget
alakítson ki.

Ófaluban az önkormányzat kiépítette a
szilárd burkolatú utat, felvezette az
elágazásig az ivóvizet, telket adott ingyen a
rászorulóknak, ezzel megteremtette az
építkezés alapvető feltételeit.
Az építkezést a telektulajdonosok szervezik
meg. Hamarosan újabb házak építésével
folytatódik az utcasor.

A képen: Az új házak sora.
Megérkezett az új közösségi busz
Teljesen pályázati támogatásból vásárolta a
sásdi kistérségi társulás a körjegyzőség
udvarán látható új, 18+1 fős Volkswagen
kisbuszt. A busz ára 15 millió forint volt,
kizárólagos üzemeltetője a vásárosdombói
önkormányzat, de a hat település együttes,
közösségi célú igényeit is el fogja látni az
egyelőre még gyári védőfóliával takart
ülésű, fehér, légkondicionált, extrákkal
ellátott jármű.

A képen: A közösségi feladatokat ellátó új
busz.
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