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Pillanatképek a Hat torony fesztiválról
Még az időjárás is a szervezőknek kedvezett
szeptember 9-én, a Hat torony fesztivál
rendkívül jól sikerült napján.
A felújított Szent Imre liget, valamint az óvoda
és az iskola megújult épületének ünnepélyes
átadása verőfényes napsütésben zajlott az iskola
térkövezett udvarán.

Szabó László polgármester megnyitója után Sára
János, az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium Területfejlesztési Főosztályának
vezetője, és Kozma László, az Oktatási
Minisztérium főtanácsosa mondott köszöntőt,
majd Páva Zoltán országgyűlési képviselő
üdvözölte a megjelenteket, és Mayer Mihály
megyéspüspök megáldotta a beruházásokat.

Az avató szalagot Sára János vágta át, majd egy
darabját átnyújtotta emlékül a falu számára.

A ligetben ingyenes pónilovaglás, játszóház, lufi,
légvár és körhinta várta a gyerekeket.
A püspök által celebrált mise után az ebéd és a
délutáni szórakoztató programok következtek.
Elsőként a dombóvári Kyokusin Karate Szakosztály ismerős tagjai által előadott látványos
rúgások és ütések vívták ki a közönség elismerését.

A kis mazsorettek vidám, kedves színfoltjai voltak
a délutánnak.
A Terne Shave együttes műsorát a komlói,
magyarhertelendi, vásárosdombói és sásdi
nyugdíjas tánccsoportok, valamint a tékesi
gyerektánccsoport műsora követte.

A vásárosdombói Alkonyat Nyugdíjas Klub új
ruhában, új műsorszámmal lepte meg a közönséget.
A Kapos Táncegyüttesben ismét több ismerős fiatal
arcot is felfedezhettünk, majd a színpadi táncok
után a légi bemutatóké lett a főszerep.

Az ejtőernyősök közül Méhész Sándor, a Magyar
Polgári Repülő Szövetség főtitkára hozta le
bokájához erősítve Vásárosdombó zászlóját.

Ezt követően Gombkötő Szilárd borzolta a
közönség idegeit (a képen), majd Veres Zoltán
lélegzetelállító légi parádéja következett.

Az Sz-Brothers táncegyüttes és a NeoTones
együttes műsora után a Nazmiye Hastánc Stúdió
bemutatója bűvölte a színpadhoz a tekinteteket.

A Princess műsorán tetőfokára hágott a
hangulat, majd a tűzijáték megkoronázta a
napot. Az utcabál kulturáltan, jó hangulatban
zajlott.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a
rendezvény előkészítésében és lebonyolításában
segítséget nyújtottak, vagy bármilyen módon
hozzájárultak ahhoz, hogy erre a napra még
sokáig szívesen emlékezzünk!

A rendezvénynek szponzorai is voltak: Ág község
Önkormányzata, Bódis István, Bozsánovics Kft.,
COOP Élelmiszerbolt, CZEFA Bt., DélDunántúli Áramszolgáltató Rt. Kaposvári Régió:
Németh Győző, Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft., ERMIBAU Kft., Farkas Judit
és Árpád, Fejes és Társa Kft., Gerényes község
Önkormányzata, Gombkötő Szilárd, BE-SZI
TOP Kft., Gonda és Társai Kft. (Tekeresi Lovas
Panzió), Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.,
Keszovet Bt., Kisvaszar község Önkormányzata,
Koller Zoltán, Komló-Víz Kft., Krähling János,
Maártech Bt., Magyar Repülő Szövetség: Méhész
Sándor, Mobil Bau Kft., Niedling Gyula,
Országos Takarékpénztár Bank Rt., Pethő Zsolt,
Rostás és Társa Gépgyártó KKT., Szabóné
Lelovics Ilona, Tarrós, Tékes és Vásárosdombó
községek Önkormányzata, Vas János, Veres
Zoltán Európa-bajnok műrepülő, VölgységHegyhát Takarékszövetkezet. Köszönjük!
Tanévnyitó
Szeptember 13-án délután a tanévnyitóval
megkezdődött a tanév Vásárosdombón, a plébánia
két termében, a kultúrház kis és nagy termében, a
volt Rajczi-féle lakásban, a volt orvosi rendelő két
termében, a templommal szembeni faházban és a
régi iskola termeiben. A tanítás fegyelmezetten,
átgondolt terv szerint zajlik.
Közben az iskola épületén szó szerint éjjel-nappal
dolgoznak, hogy az őszi szünetről már a megújult
iskolába térhessenek vissza a gyerekek.
Köszönet
Szeretném megköszönni Vásárosdombó képviselőtestületének az elmúlt négy év alatt végzett
áldozatos és sikeres munkáját. Gondoljuk át, mi
mindent sikerült véghez vinni az elmúlt négy
évben! Büszke vagyok rá – és magunkra. A
kritikus pillanatokban mindig számíthattam rájuk,
élettapasztalatukra, segítségükre. Köszönöm.
Tisztelt Választópolgárok! Köszönöm a több száz
ajánlószelvényt! Az Önök bizalma és támogatása
erőt ad ahhoz, hogy újraválasztásom esetén
munkámat töretlen lendülettel folytathassam.
Szabó László polgármester
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