Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. április 28-i ülésére

Tárgy:
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Farkas János, Művelődési Ház NKft. ügyezetője
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Tisztelt Képviselő-testület!
A dombóvári művelődési ház 1979-ben nyitotta meg kapuit, és a közelmúltban esett át
egy hatalmas változáson, felújításon a városi könyvtárral együtt. Az épület avató
ünnepségén felmerült, hogy az új külső és belső tartalomhoz egy új név is
kiválasztásra kerülhetne. Ezért a képviselő-testület 2011. február 14-én 40/2011.
(II.14.) Kt. sz. határozatával egy pályázati kiírást kezdeményezett. A megadott
határidőig a Művelődési Ház elnevezésére több javaslat érkezett be, amelyeket az
alábbi táblázat tartalmaz:
Javasolt név
(javaslattevők száma)
Varga Gábor (1)
Varga Géza Ferenc
(2 egyesület,
1 magánszemély,
a művelődési ház
dolgozói)
Civil Centrum (1)
Kultúrszomj (1)
Leskó László (1)
Corvin János (1)

Gömöri József (1)

Indoklás
Nem volt indoklás.
Dombóvár szülötte, szobrász, szülei is városunkban
voltak pedagógusok, családjával együtt sokat tett
Dombóvár közművelődéséért. Szülővárosától eddig
nem kapott nagyobb elismerést.
Sok civil szervezet dolgozik itt, örökítve a múltat,
bemutatva a jelent.
Nem feledve a régieket, akik itt éltek és dolgoztak.
Író, újságíró
Az intézmény a Hunyadi téren található, ezért a
javaslattevő következetesnek tartja, ha a történelmi
család rokonságába tartozó Corvin Jánosról kapja a
nevét mind a művelődési ház mind a könyvtár.
Sokat tett a város közművelődéséért.

Az alábbi táblázat a Városi Könyvtárra érkező javaslatokat tartalmazza indoklással:
Javaslat
Fekete István (2 egyesület
mintegy 140 tagja, egy
intézmény tantestületének
20 tagja, + a „Fekete
István” Kulturális
Egyesület által
összegyűjtött 148 aláírás)
Szepessy László (5)

Leskó László
(1 magánszemély)

Indoklás
A „Fekete István” Kulturális Egyesület és a Városi
Könyvtár többször szervez közös programot. Az író
családja Dombóvárról származik.

A dombóvári származású költő, a Dombóvár és
Vidéke c. lap szerkesztője. A Helytörténeti
Gyűjteményben tárlat nyílt munkásságából.
Dombóvári író, újságíró, pedagógus, népművelő.
Dolgozott a Somogyi Néplapnál, a Szabad Földnél, írt
cikkeket a Nők Lapjába, az Új Tükörbe, az Élet és
Irodalomba, a Mozgó Világba. A Magyar Újságíró

Gondolat (1)
Szó-Sziget (1)
Betűhalmaz (1)
Fehérvári Lajosné
(1)

Szövetség tagja volt. Szociográfiái, riportkötetei
jelentek meg. 2001-ben hunyt el, szülőházánál (Fő
utca) emléktáblát helyeztek el.
A versek, az újságok, a mai életet, megmaradó
gondolatokat viszik az olvasóhoz.
A kultúra, a művelődés, a politika sok-sok szava van a
könyvtár köteteiben.
Az olvasóra bízva e halomból mi érdekli, a művelődés
ezer ágai.
Volt könyvtárvezető.

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Városi Könyvtár dolgozói is
nyújtottak be pályázatot, az ő javaslatuk szerint Szepessy László költő nevét viselje a
Városi Könyvtár épülete. Ugyanígy benyújtotta pályázatát a Dombóvári Művelődési
Ház NKft. is, ők Varga Géza Ferenc mellett tették le a voksukat.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, a fentiek alapján döntsön a két intézmény új
elnevezéséről.
Határozati javaslat
1.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári
Művelődési Ház épületét ………………………………. névre kereszteli.

2.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
által alapított Városi Könyvtár nevét …………………. Városi Könyvtár névre
módosítja.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Dombóvár, 2011. március 21.
Szabó Loránd
polgármester

