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Dél-Dunántúl
Tolna
Dombóvári
Város
7200
17995 (2018. 01. 01.)
78,48 km2

Helytörténeti áttekintés
A település múltját egész a secundus ingressus (második visszajövetel) azaz köznyelve
honfoglalásként is mert időkig vissza lehet vezetni. Akkori időkben ezen a tájon szláv és avar
népessége volt honos, akik mellé letelepültek. A Dombóvár nevének első tagját a területen
mocsaras lápos vidéken őshonos mocsári tölgy szláv nevéről kapta. Az említett fafajta szláv
nyelven dobov(o)-nak hívják.
A település nevének második tagját a mai Szigeterdőben álló várról kapta. Az erődítmény a
15. században a Dombai család birtokában volt, akik fontos udvari méltóságokat és megyei
tisztségeket töltöttek be. A család férfi ágának kihalása után a várat Werbőczy István
országbírói ítélőmester szerezte meg.
A törökhódoltság alatt a meghódított területeken a város a budai pasalik (kormányzóság)
koppányi szandzsákjának (kerületnek) lett egy kisebb közigazgatási egysége. Majd a török
megszállás alól Bádeni Lajos császári serege szabadította fel 1686. szeptemberében. Az akkori
települést és a környékén elhagyatottá vált területeket 1691-ben Eszterházy Pál nádor vásárolta
meg. Ekkor indult meg egy lassú fejlődési folyamat a város életében.
A vasútépítés által kezdődött meg a település rohamosabb fejlődése. 1872-ben készült el a
Dombóvár-Zákány vonal, majd folytatódott a Dombóvár-Bátaszék-Baja, a Budapest-Pécs, a
Dombóvár-Veszprém vonal építésével. 1908-ra Dombóvár előnyös közlekedési helyzetbe
került, s ez hatott az ipar fejlődésére is. Az addig mezőgazdasági jellegű településen lassan
kezdett a polgárság megjelenésével a környék ipari és kereskedelmi központja lett. A
századforduló egyéb változást is hozott a város életébe. 1902-ben a település nevét
Ódombóvárról
Dombóvárra
változtatták. Az infrastrukturális
elemek kiépítése, mint például a
villamos hálózat, az utak és
járdák leburkolása ebben az
időben kezdetek megépülni. A
közlekedés
szempontjából
mindig meghatározó volt az
előnyös földrajzi fekvése. Ezért
válhatott Dél-Dunántúl vasúti
központjává.
Ez
további
fejlődési lehetőségeket nyitott
meg. Megnőtt a felvevőpiac és
több gyár is között konzervgyár,

vajgyár, malom és Talpfatelítő Üzem is. Az elemi iskolák mellett a kispolgári réteg
erősödésével igény jelentkezett egy középiskola felállítására is. 1929-re megépült a Dombóvári
királyi katolikus Eszterházy Miklós főgimnázium, amely azóta több híres-neves diákot is
nevelt, mint Illyés Gyula költőt, vagy Buzánszky Jenő labdarúgót, az Aranycsapat tagját. Ez a
jelenlegi Illyés Gyula Gimnázium. Dombóvárt 1970. április 1-jén nyilvánították várossá.
1973-ban Gunaras területén kezdődött fúrások által alkáli-hidrokarbonátos hévíz került
feltárásra, lehetővé téve a termál és gyógyfürdő kialakítását, ami ma is a legfőbb
idegenforgalmi vonzerőt jelenti a város életében.
Dombóváron 2007 nyarán, a város legújabb bevásárlóközpontja építésének földmunkái
során régészeti feltárás kezdődött. Az ásatás a város múltját 25 ezer évre bővítette, ugyanis
ilyen régről kerültek elő emlékek. A csiszolatlan kőkorszaktól a bronzkorszakon, a szkítákon,
a rómaikon, a honfoglaláskori magyarokon, a török uralmon keresztül napjainkig vezet tehát
településünk története. A feltárt leleteket a vizsgálatok, és a restauráció után a helytörténeti
múzeumban fognak otthonra lelni. A feltárt anyagról Szabó Géza régész „Föld felett - föld
alatt” című könyvében többet megtudhatnak.
Dombóvár kulturális történelme igen sokszínű és sokrétű. És mint olyan, egyre csak
töltődik, és kerülnek elő úgy a múltból, mint a jelenből kincsek, értékek, és reméljük a jövőben
is így marad.

1782-85 Dombóvár első Katonai felmérés

Szőlőhegy:
A dombóvári Szőlőhegy a zselici
dombok alján helyezkedik el, és a város
közelében húzódnak kelet felől a TolnaiHegyhát és a Völgység dombsorai.
Közigazgatási
területe
78,48
négyzetkilométer.
A Nyergesi erdő szomszédságában, a
szőlőhegyi
dombokon
folyik
szőlőtermesztés.
A „hegy” valójában az egykori zártkerti
területek funkcióját látja el, ahol a
termelés csak mellékes, míg az
elsődleges szempont az üdülés volt. Az erdő, tó és a szőlőhegy nem csak tájvédelem és
élővilága miatt értékes, hanem kellemes pihenést/ kikapcsolódást biztosított a városlakók
számára.
A tájban nem jellemző a szétszórtbeépítés hanem inkább csoportosan, majorokba vannak
elhelyezkedve, sokan éltek kint a szőlőhegyen és nem csak nyaralóként használták.
Település fejlesztése folytán, meg a folyók lecsapolása során eltünedeztek ezek a természeti
övezetek, így már csak szigetszerű maradványokként van jelen a régi dús növénytakaró.
A patakok mentén kialakult nedves élőhelyek adják a vonalas elemek fő vázát.
Fontos a természeti, táji értékek védelme.
Épületek, utcák elrendezkedése:
A Szőlőhegy területén egyrészt szabályos, derékszögű utcahálózattal földszintes, oldalhatáron
álló, másrészt a domborzathoz alkalmazkodó utcavonal vezetéssel jöttek létre gazdálkodásra is
alkalmas beépítési módok.
Míg a kis szélességű telkeken
az egytraktusos, oromfalas
épületek a dominánsok, a
nagyobb
szélességű
ingatlanokon a „kis házakat”
felváltották az 50-es-60-as
években divatos sátortetős
családi házak, illetve a
terepadottságokat
is
kihasználó,
utcával
párhuzamos
tömegű,
esetenként
kétszintes
épületek. Régi majorok a
várostesttől
északra,
a
Szőlőhegy attól délre, a dombos, kertes terület keleti részéhez csatlakozva jött létre és fejlődik
napjainkig.
Az utcaképet befolyásoló építmények közül kiemelhető a hagyományos, áttört jellegű kerítések
mellett a 2 m magasságot is meghaladó fa- fémszerkezetű tömör, illetve a zártságot biztosító
sövénykerítések. A majorok területén a dolgozók számára létesített „cselédházak” –

egytraktusos, oromfalas, ritkán tornácos –, néhol az utcával párhuzamos ikerházak „őrzik” az
egykori életmódot is bemutató hangulatot.

ÖSSZEGZÉS:
12A

terület
bejárása
során
megfigyelhetők az őshonos növényzet
maradéka és az ezekhez kapcsolódó
újtelepítésű haszon, illetve dekorációs
növények. A hagyományosan mocsári térség
mára lecsapolásra került, a jó termőtalajnak
köszönhetően
kialakult
egy
sajátos
borsospincerendszer. Ezek fő jellemzője,
hogy téglából épültek és cserépfedéssel (ezt
mára sok helyen a palafedés különböző
formái váltották fel) látták el. Arányaikban
egytraktusos téglalap alaprajzú sátortetős
építmények.
A városiasodásnak köszönhetően, a pincék és a gazdaságok száma megcsappant. Az egykor
virágzó borvidék mára félig-meddig kiürült és újra teret nyert a természet, csak elvétve lehet
kis ékszeres ládikókra bukkanni.
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