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Megnyílt a gyógyszertár

Hétfőn megkezdte működését falunkban a
dombóvári Korona Patika Fiókgyógyszertára. A tulajdonosnak,
Kovács
Jánosnak és családjának Dombóváron két
gyógyszertára van (Imola Patika, Korona
Patika), és Kapospulában, Kaposszekcsőn
fiókgyógyszertára. Az Árpád utcai ingatlan
is a család tulajdonában van.
A fiókgyógyszertár átadásával megszűnt a
háziorvosoknál a gyógyszerkiadás, ezentúl
a betegek receptet kapnak.
Minden szokásos gyógyszert tartanak.
Köptetőt, kenőcsöt helyben nem készítenek, de másnapra az anyagyógyszertárból
kihozzák a rendelést. A gyakran igényeltből többet hoznak, hogy folyamatos legyen
az ellátás. A fiókgyógyszertár nyitva
tartása: hétfőn 12.00-16.00 óráig, keddtől
péntekig 8.00-12.00 óráig, szombaton,
vasárnap és ünnepnapokon zárva van.
Közeleg a buszöblök műszaki átadása
A buszöblök műszaki átadása a
tervezettnél
egy hónappal
később,
november végén történik meg.
Jelenleg az
utolsó ellenőrző-javító
munkákat végzi a kivitelező. A hibák
feltárásában az időjárás is segítségünkre
volt, az esővíz megrekedt a zöldségbolt
előtti öbölben, jelezve, hogy szükséges a
legmélyebb pontra legalább még egy
víznyelőt beépíteni.

A műszaki átadás, sajnos, még nem jelenti
azt, hogy az új buszöblöket mindjárt
használatba is veheti a lakosság.
Előbb az önkormányzatnak végig kell járnia
a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges hivatalos utat, ami több
hétig is eltarthat.
A Pannon Volán Rt. csak azután utasítja a
buszsofőröket a buszöblök használatára, ha
minden érintett hatóság ehhez hozzájárult.
Így az a furcsa helyzet állhat elő hetekig,
hogy
az
ideiglenes
buszmegállókat
használjuk, míg a szép, új buszöblök üresen
állnak. Az érintett hatóságok gyors
ügyintézésre tettek ígéretet.
Az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális
Fejlesztési
Alap
társfinanszírozásával megvalósuló pályázat
eredményeként megszépült a település
központja.

Reméljük, a fő törekvés, a biztonságosabb
közlekedés is eléri célját, hiszen elősorban
ezért készült maga a projekt.
Köszönettel
tartozunk
a
település
lakosságának,
különösen
a
naponta
utazóknak, azért a türelemért, amivel a
beruházás megvalósítását elviselték.
A megértésüket kérjük még az elkövetkező
néhány hétben, amíg a szükséges
engedélyek az önkormányzat tulajdonába
kerülnek, és birtokba vehetjük végre a teljes
beruházást.

Nyertes pályázatok - Az Árpád utca
nyugati oldalának járdafelújítására
4.606.416 forintot nyert Vásárosdombó
Önkormányzata,
a
Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett
LEKI
pályázaton.
A
támogatást 1.011.164 forint saját erővel
egészíti ki az önkormányzat. A járdafelújításra jövő tavasszal kerül sor, ahogy
az időjárás engedi.

A képen: Tavasszal az Árpád utcában
folytatódik a járdafelújítási program.
Az útburkolat felújításának második
ütemére került sor a Dózsa utcában, a 611.
számú főúttól a 15. számú házig, a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett TEUT pályázati
támogatásból, ahol az önkormányzat
2.561.990 forint támogatást nyert, amihez
1.932.729 forintot tett hozzá.
Közcélú
foglalkoztatáshoz munkanadrágot, munkapólót és üzemanyagot
vásárolt az önkormányzat bruttó 482.238
forint értékben, melyből 356.856 forint a
támogatás, amit az önkormányzat a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
CÉDE keretéből kapott.
A polgármesteri hivatal részére bútort
vásárolt az önkormányzat, szintén a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
CÉDE keretének 442.000 forintos
támogatásával, melyhez 78.000 forint
önerőt biztosított az önkormányzat.
Egy kis mozgás
A hosszúra nyúlt nyári pihenő után
újraindult az asszonytorna, csütörtökönként 16.45 órától a tornateremben.
Lazító-nyújtó, minden porcikát átmozgató
gyakorlatok, kellemes fáradtság, és egy jó
közösséghez
tartozás
érzése
várja
életkortól függetlenül az érdeklődőket.

Egyházi hírek
Az ezredik évforduló ünnepe
A Pécsi Egyházmegye alapításának ezredik
évfordulójára emlékezik az egyházközösség
Vásárosdombón 2009. november 15-én,
vasárnap, a délelőtt fél 11 órakor kezdődő
ünnepi búcsús szentmisén.

A szentmisét Mayer Mihály pécsi megyéspüspök és Tamás József gyulafehérvári
segédpüspök mutatja be.
A délután folyamán a dombóvári esperesi
kerület plébániái a fél 4 órakor kezdődő
ünnepi műsor keretében emlékeznek az
egyházmegye alapítására Dombóváron, az
Apáczai Csere János Szakközépiskola
dísztermében.
A műsorban fellépnek: Tokodi Ilona
operaénekesnő,
Muskát
András
operaénekes, a pécsi Mecsek Kórus és a
dombóvári Kapos Kórus. A rendezvény
minden érdeklődő számára nyitott.

A képen: Tokodi Ilona 2004.09.12-én
Vásárosdombón is járt, Kutas Attila
plébános meghívására. A művésznő a
művelődési házban mesélt nekünk életéről.
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