Településünkről

Településünk

Az infrastruktúra leírása.

Sárosd folyamatosan fejlődő község, az itt élő emberek életét az elmúlt évtizedekben az alábbi
beruházások gazdagították :
- 1949-Szociális Otthon kialakítása az Esterházy gróf kastélyából
- 1978-ban elkészül, kiépül a vezetékes ivóvíz hálózat
- 1983-ban villamosítják a településen áthaladó Budapest – Dombóvár – Pécs vasútvonalat
- 1986-ban új Polgármesteri Hivatal és posta épül
- 1991-ben kiépül a vezetékes gázhálózat
- 1996-ban kiépül a digitális telefonhálózat
- 1997-ben új 8 tantermes iskola épül
- 2002-ben átadásra kerül a kiépített szennyvízrendszer.
- 2006-ban elkészült az általános iskola tetőtere: így iskolánk 2 számítástechnika-, 2
technika-, 1 művészeti- és egyéb termekkel bővült.
- 2010-ben az EU támogatásával felújításra került az iskola régi szárnyának tetőszerkezete
és szigetelése
- 2010 május 29-én hivatalosan átadásra került az EU támogatásával épült új Tornacsarnok

A község egészségügyi ellátását 2 háziorvos, 1 gyermekorvos, 1 fogorvos, 2 védőnő, 1
gyógyszertár biztosítja.
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A község nevezetességei

- Műemlék jellegű az Esterházy kastély, mely Szociális Otthonként működik, valamint a
Római Katolikus templom és a plébánia épülete.
- Gyimesi Károly helytörténész régészeti gyűjteménnyel rendelkezik. Munkája során nem
csak Sárosd, hanem környező vidék történetét is rendkívüli igényességgel feltárta és
dokumentálta.
- Sallay László a népművészet mestere patkolt tojásaival vált ismertté. Tehetségét többek
között Erzsébet angol királynő is elismerte, de a Magyar Televízió is forgatott filmet munkájáról.
- A II. világháborúban elesettek emlékére felállított emlékmű .

A lakosságszám alakulása az elmúlt 130 évben

1870. 1569 fő

1930. 2704 fő

1990. 3233 fő

1996. 3385 fő
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1880. 1585 fő

1941. 2876 fő

1991. 3248 fő

1997. 3427 fő

1890. 1894 fő

1949. 2885 fő

1992. 3202 fő

1998. 3408 fő

1900. 2129 fő

1960. 3240 fő

1993. 3238 fő
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2003. 3527 fő

1910. 2179 fő

1970. 3343 fő

1994. 3354 fő

2009. 3397 fő

1920. 2396 fő

1980. 3278 fő

1995. 3383 fő
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