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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Dombóvár idén ünnepli várossá avatásának 49. évfordulóját.  
 
Március 29. 
Pénteken a „Jatatérom” – Nem csak a húszéveseké a világ c. programmal indul az idei 
rendezvénysorozat. A Tinódi Ház előterében ezúttal is igényes élő zenekarral és 
egészséges zöldségek és gyümölcsök népszerűsítésével, az egészséges életmód 
hangsúlyozásával folytatódik az idősek zenés-táncos mulatsága.  
 
Március 30. 
Másnap, szombaton minősítő hangversenyt tart a művelődési házban a Dombóvári 
Ifjúsági Fúvószenekar. 
  
Április 1. 
Pindroch Csaba lép színpadra a „Segítség, megnősültem!” című egyszemélyes 
vígjátékával a Tinódi Házban. Intenzív színházi élményt és garantált szórakozást ígér a 
hagyományos bohózat és a modern stand-up comedy stílusjegyeit egyaránt 
felvonultató 75 perces előadás, amely sajátos görbe tükröt tart az esküvő előtti és utáni 
hétköznapok legkülönbözőbb komikus vagy éppen keserű pillanatainak. 
 
Április 2. 
Kedden Gasztro napot tartunk, amelynek témája többek között, hogy hogyan főzzünk 
egyszerűen, gazdaságosan, egészségesen finomat. A Gasztro napon történő 
szereplésről egyeztetések folynak többek között a Konyhafőnök c. műsor 4. évadából 
ismert Lokodi Ákossal, Mautner Zsófia gasztrobloggerrel és Szabó Gyuri bácsival, a 
„füves emberrel”. 
 
Április 3.  
Szerdán az Egészségnap keretében szűrőbusszal várjuk az érdeklődőket, a 
dohányzásról leszokást segítő tanácsadással egybekötve. Emellett délután Baba-mama 
klubot tartanak a Földi István Könyvtárban. Ennek célja az együtt játszás, mondókák-
dalok közös tanulása és egy olyan hely létrehozása, ahol a szülők, kismamák 
megbeszélhetik örömeiket, gondjaikat, kicserélhetik tapasztalataikat és újakat 
szerezhetnek a gyerekneveléssel és egyéb témákkal kapcsolatban. S nem utolsósorban 
kikapcsolódhatnak, feltöltődhetnek a klubfoglalkozások alatt. 
 
Ezen a napon 40 éves a művelődési ház. A jubileumhoz kapcsolódóan a funkciót 
eredetileg ellátó épületen, az egykori Korona Szálló homlokzatán korabeli fotókból 
összeállított fényfestést tervezünk. A résztvevők innen átsétálnak majd a Tinódi 
Házhoz, ahol a teljes nyugati homlokzat szintén meg lesz festve a tervek szerint az 
előzőnél modernebb kivitelben. 
 
 
 



Április 4. 
A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület a várossal 
közreműködve Gróf nagyapponyi Apponyi Sándor tiszteletére egy időszaki kiállítást 
és a megnyitó napján egy emlékkonferenciát rendez a Szekszárdi Wosinsky Mór 
Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár munkatársainak bevonásával a 
Helytörténeti Gyűjteményben. A Gróf Apponyi Sándor és felesége, Gróf Apponyi 
Sándorné Eszterházy Alexandra élete, illetve munkássága előtt tisztelgő tárlat és 
konferencia remek lehetőséget biztosít egy máig kiaknázatlan kutatási terület 
bemutatására és népszerűsítésére.  
 
Április 5. 
Ez a nap a sportról szól. Ekkor tartjuk a VI. Buzánszky Jenő Műfüves Labdarúgó 
Torna a Dombóvári József Attila Általános Iskolában. Emellett pénteken Sportnapot is 
rendezünk a Tinódi Házban. Elfogadta meghívásunkat Rakonczay Gábor 
extrémsportoló, aki a magyarok közül elsőként érte el a Déli-sarkot. Street Workout 
bemutatóval érkezik az Exatlonból ismert Rozs Gergely, amely mellett a rúdtánccal, 
valamint egy hazánkban még kevésbé ismert sportággal, a bothúzással (mas-wrestling) 
is megismerhetnek az érdeklődők. 

Április 6. 
Szombaton délelőtt a Felvidékről kitelepített magyarok emlékére kopjafát állítunk 
Kertvárosban. Délután a város szülöttének, Franjo Vlasic horvát bán szobránál tartunk 
koszorúzást. Ezt követi a rendezvénysorozat zárásaként a Tinódi Házban az ünnepi 
gálaműsor, amelynek keretében átadjuk a városi elismeréseket, így a „Pro Oppido 
Dombóvár” díszpolgári címet, a Dombóvár Város Elismerő Díszjelvényt, Dombóvár 
Város Díszoklevelét, az Ivanich Antal-díjat, Dombóvár ifjúsági díjait (a kiemelkedő 
sporteredményért járó Buzánszky Jenő-díjat, a fiatalokból álló művészeti együtteseket, 
csoportokat elismerő Ambrus Sándor-díjat, a kimagasló tanulmányi eredményért járó 
dr. Péter Gyula-díjat), valamint a Dombóvár Elismert Közössége díjat. Ezt követően 
lép színpadra Zséda a „Zongorista és Én” c. produkcióval, amelyen ismert 
világslágerek és jazz klasszikusok lesznek hallhatóak, úgy ahogyan csak Zsédenyi 
Adrienn énekli őket. 
 

Mindezek mellett április első hetében rendezzük a perekaci liget avatóját és további 
két kiállítást is a Tinódi Házban. Az előtérben Orsós Teréz roma származású magyar 
grafikus- és festőművész alkotásai lesznek láthatóak, a Majoros Galériában pedig 
DomboArt címmel nyílik tárlat Majoros János Munkácsy-díjas dombóvári keramikus 
munkáiból. Továbbá a Város hete programsorozat keretében kerül megrendezésre a 
Kapos-hegyháti Natúrparkkal kapcsolatos vetélkedő a Szigeterdőben. 

A költségvetés tervezésekor figyelembe vettük, hogy egyes programokat vélhetően 
fedezni tudunk a Dombóvári HACS Egyesület által meghirdetett helyi felhívásokra 
benyújtott pályázatokból, valamint EFOP-os pályázati támogatásból. 
 
 
 



A rendezvény várható költségvetése: 

 

Költség megnevezése Költsége (Bruttó)/Egyéb 
finanszírozás 

Jatatérom HACS  

Pindroch Csaba színházi előadás EFOP-1.5.3 

Gasztro nap EFOP-1.5.3 

Egészségnap szűrésekkel EFOP-1.5.3 

40 éves a művelődési ház – fényfestés 2 
helyszínen 

650.000 Ft 

Apponyi kiállítás installációs költsége Földi István Könyvtár és Hegytörténeti 
Gyűjtemény költségvetéséből  

Helytörténeti Gyűjteményben konferencia 
Apponyi Sándorról és feleségéről 

HACS 

Natúrparki vetélkedő Kapos-hegyháti Natúrparki Egyesület 
költségvetéséből 

Sportnap EFOP-1.5.3 

Orsós Terézia kiállítása EFOP-1.5.3 

Zséda koncert 850.000 

gálavacsora 400.000 

gálavacsora zenekar 180.000 

Egyéb, dologi kiadás  500.000 Ft 

Összesen:  2.580.000 Ft 
 
A dőlttel szedett költségek irányárként tekintendők. 
 

A pályázati forrásoknak köszönhetően a várható idei összköltség a fele a tavalyi 
évinek. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 
 

Határozati javaslat 
a 2019. évi „Város hete” rendezvénysorozat programtervének és költségvetésének 

elfogadásáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Város 
hete” rendezvénysorozat megvalósítását, melynek időpontja 2019. március 29 - 
április 6. közötti időtartam. 
 



2. A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített rendezvénysorozat szervezésére 
bruttó 2.580.000 Ft forrást biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetése 
Városi rendezvények kerete terhére. 

 
Határid ő: 2019. április 6. – a rendezvénysorozat megvalósítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 
 
 Szabó Loránd  
 polgármester 
 


