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Hat torony fesztivál
Szeptember 9-én kerül sor a hat falu
napjának megrendezésére, Tarrós, Kisvaszar és Tékes után idén Vásárosdombón.
Az önkormányzatok ezúttal is készülnek
ebéddel és itallal. Az ebéd babgulyás lesz,
hozzá üdítő vagy sör.

Új elem idén, hogy a rendezvény napján, a
helyszínen is lehet vendégjegyet vásárolni,
de
azt
már
1000
forintért.
Az
önkormányzatoknak az a szándéka, hogy a
helyszínen már minél kevesebb jegyvásárlás
történjen, mert nehéz kiszámolni, hány
adagot tartsanak rá főzéskor.

Ebéd- és italjegyeket augusztus 29-től
szeptember 6-ig, reggel 8-tól délután 4
óráig a következő helyszíneken lehet
vásárolni:
Vásárosdombón a COOP ABC-ben és a
Zöldségboltban, Ágon a polgármesternél,
Gerényesen a polgármesteri hivatalban, a
boltban és a kocsmában, Kisvaszaron a két
boltban, Tarróson Vastag Zsoltnénál a
Jókai
utca
12-ben,
Tékesen
a
Vegyesboltban.
Jegyet a hat falu valamelyikében állandó
vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező
lakos vehet maga és családtagjai részére,
200 forintos darabáron.
A jegy árát (mely az ebédet és az italt is
tartalmazza) az önkormányzatok nem
térítik vissza!
A jegyeket felhasználni a falunapon
kizárólag 11.30-tól 14.30-ig lehet.
Az étkezősátor az önkormányzat udvarán
lesz felállítva. Megkérünk mindenkit, hogy
fogyasztás után a poharát, tányérját
szíveskedjen a felállított szemétgyűjtőkbe
elvinni, tiszta helyet hagyva maga után
ezzel a következő ebédelőnek. Köszönjük!
Ha valaki vendéget szeretne hívni ebédre
is, azt saját polgármesterével egyeztesse,
mert külső vendégeknek kedvezményes
jegyet csak a polgármestereknél lehet
vásárolni, szintén szeptember 6-án 16
óráig. Az addig befutott igények szerint
tudják megrendelni a főzéshez a
hozzávalókat a szervezők. A főzés az
iskola konyháján lesz.

A hat falu napját idéntől Hat torony
fesztiválnak hívjuk. Az elnevezés a
Vásárosdombóért Egyesület kedves és
szellemes „Hat torony túra” ötletének
kibővített, szélesebb körben alkalmazott
változata, melynek használatához az
egyesület hozzájárult. Köszönjük.
Az elnevezés a körjegyzőséget alkotó hat
önkormányzatot jelképezi, még akkor is, ha
konkrétan templomtorony nincs mindegyik
településen.
A Hat torony fesztivál programja a
következő lesz:
7.00 Zenés ébresztőt tart Vásárosdombón
az iskola zenekara
8.00-9.00
Nősök és nőtlenek labdarúgó
mérkőzése a salakos pályán
9.30-10.30
A felújított Szent Imre liget,
valamint az óvoda és az iskola megújult
épületének ünnepélyes átadása. Az, hogy az
illetékes minisztériumok részéről ki mond
beszédet, jelenleg még egyeztetés alatt van.
10.30-12.00 Püspöki áldás és mise, Mayer
Mihály megyéspüspök celebrálásával.
11.00-14.00 Játszóház a ligetben, a
kisvaszari és a vásárosdombói óvoda
dolgozói, valamint szülők segítségével.
11.30-14.30 Ebéd
az
önkormányzat
udvarán felállított sátor alatt.
12.15-12.45 A
Dombóvári
Karate
Szakosztály bemutatója a ligetben.
12.45-13.00 A vásárosdombói iskola és
óvoda mazsorett csoportjának bemutatója a
liget térburkolatán.

13.00-16.00 A liget felső bejáratánál
kiállított tűzoltó autó megtekintése.
13.00-14.30 Nyugdíjas
és
gyerek
tánccsoportok előadása a színpadon.
14.30-15.30 Veres Zoltán műrepülő
világbajnok és/vagy Gombkötő Szilárd, a
SZK12 COMET géptípus kizárólagos
bemutató pilótájának légi parádéja.
Ejtőernyős ugrások.
15.30-16.00 A Kapos Táncegyüttes
műsora a színpadon.
16.00-16.30 Sz-Brothers Táncegyüttes
bemutatója a színpadon.
16.30-17.00 A
NeoTones
együttes
műsora a színpadon.
17.00-17.30 A Nazmiye Hastánc Stúdió
bemutatója a színpadon.
18.00-19.00 A Princess műsora a
színpadon.
19.00-től hajnali 2.00-ig Utcabál az
önkormányzat előtti téren. Zenél a Forever
Zenekar (Antal Ernő és Szarka Tamás).
Közben 21.00 órakor tűzijáték a
sportpályán.
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!
Tankönyvosztás
Augusztus 29-én és 30-án 9.00-14.00 óráig
tankönyvosztás lesz az iskola régi
épületében,
az
ebédlő
melletti
osztályteremben.
A
könyveket
a
vásárosdombói önkormányzat ingyenesen
biztosítja a vásárosdombói iskolában
tanuló helybéli diákok részére.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az iskola
térburkolatának lerakása folyamatban van,
ezért kérjük, fokozottan figyeljen a testi
épségére! Megértését köszönjük!

Tanévnyitó
Szeptember 13-án 15 órakor tanévnyitó
lesz a vásárosdombói iskola térkövezett
udvarán. Másnap, 14-én, reggel 8 órakor
megkezdődik a tanítás Vásárosdombón, a
szokott rendben, több épületben, a
faluközpont területén.
A tanítás az önkormányzat által biztosított,
minden elvárásnak megfelelő, központi
fűtéses ideiglenes osztálytermekben lesz,
amíg teljesen el nem készül az iskola
épülete.
Azt, hogy melyik osztály melyik épületben
kezdi meg a tanulást, a tanévnyitón az
igazgató úr mondja majd el.
Gondolatok az iskolakezdésről…
Az iskola épületének átadása a tervezetthez
képest valószínűleg néhány hetet késni fog.
Ettől függetlenül rákészülünk a tanításra, és
minden emberileg elkövethetőt megteszünk
azért, hogy a tanítás minőségén ne legyen
érezhető az átmeneti állapot.
Az ideiglenesen berendezett osztálytermek
miatti plusz költségeket, közel hatszázezer
forintot a kivitelező Bayer Center Kft. fizeti.
Az már most is látszik, hogy milyen szép
lesz a felújított, emeleti szárnyakkal,
aulával, lifttel bővített épület, amely a DélDunántúl egyik legmodernebb általános
iskolája lesz. Ez az iskola azonban nem
csupán egy gyönyörű épület, nekünk annál
sokkal több.
Ez az iskola azért lesz olyan szép, mert hat
falu szülei és gyerekei együtt vállalták a
képviselő-testületekkel és a tanárokkal az
átmeneti kényelmetlenségeket: a szombatonkénti iskolába járást, a hosszú nyári
szünetet, a bútorpakolást, a tanítás
kezdetekor az átmeneti nehézségeket.
Ha évek múlva megkérdezik majd tőlem,
miért van a hat falunak ilyen szép iskolája,
elmondom, azért, mert itt olyan emberek
laknak, akik maguk is akarták, hogy ez a
beruházás megvalósuljon.
Szabó László polgármester
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