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I. évfolyam 18. szám 2015. szeptember 24.

A tartalomból:
Mindenki talált magának sportot - 3. oldal
Velük durrant a művelődési ház - 4. oldal
Tömeges halpusztulás a kaposban - 6. oldal

Segítség kell az elkerülő úthoz - 9. oldal
A Nap amikor nem füstölögtek - 10. oldal
Tóth Lili magyar csúcsot futott - 11. oldal

Hírességek útja: ez már nem mese
Virág Kristóf egyre inkább kitetoválja a várost. Tavaly egy rövid
„meseutat” festett az aszfaltra gyerekeknek. Idén már a felnőtteket célozza meg, egy 5 kilométeres utat dekorált ki a mozgást
szeretők kedvéért.
Virág Kristóf fiatal, dombóvári születésű művész. A legotthonosabban a tetoválások talaján mozog, de már tavaly kiderült: a
street art sem idegen tőle. Akkor egy „Meseúttal” örvendeztette meg a dombóvári gyerkőcöket. Összesen hét aszfaltrajzot készített, amelyek egy valamivel több, mint egy kilométeres útvonalat díszítenek. A Meseút a könyvtártól indul, így ha valamelyik
aszfalt-meseillusztráció behatóbban is érdekel valakit, az itt ki is
kölcsönözheti az adott történetet. Ez egy igazi családi élmény,
ezen túl pedig főleg az olvasást hivatott népszerűsíteni.
Virág Kristóf idén ismét kezelésbe vette a várost. Ezúttal már
jelentősebb táv, egy öt kilométeres útvonal díszítésével bízták
meg. Ez a Hírességek útja. A kiindulópont megint a könyvtár,
pontosabban maga Tinódi Lantos Sebestyén, és a többi állomáson is olyan hírességek profi portréi várják a mozgásra vágyókat,
akik valamilyen módon kötődnek Dombóvárhoz. Ilyen Buzánszky
Jenő, Kodály Zoltán, Rózsa Norbert, Dombó Pál és Illyés Gyula.
Az öt kilométeres út már szép táv, és nemcsak művészi, kulturális élményt nyújt, hiszen az „állomásokon” minden kiderül a
hírességekről, de mozgásnak sem utolsó: egészen szép mennyiségű kalóriát el lehet égetni közben.
Aki ennél is többre vágyik, annak jó hír, hogy Virág Kristóf jövőre
már egy 10 kilométeres útvonalat tervez végigdekorálni a város
peremén, 3D-s rajzokkal.

És Ön minek örülne? Jön a Nagy Szavazóshow!
Ha a demokráciának vannak fokozatai, akkor ez itt a netovábbja,
annak a legfelső polca, ami felett már nincs tovább!
Most Önön a sor: eldöntheti, hogy milyen meglepetéssel rukkoljon elő a Természetesen Dombóvár csapata október elsején. Három
lehetőségből is lehet választani, és bár a részletekért lapozni kell
egyet, annyit elárulhatunk már most: egyik lehetőség vonzóbb, mint
a másik. Meg mint a harmadik.
Szavazásra fel – és irány a második oldal!

Közélet
Szemetelés: vége a türelmnek
Számos felszólítás és figyelmeztetés ellenére sem szűnt meg
a kommunális hulladék illegális, engedély nélkül való elhelyezése. Augusztus 15-étől a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal eljárást indít minden ilyen esetben.
A köztisztaság megőrzése érdekében, egyúttal környezetvédelmi megfontolásból az önkormányzat komoly összegeket
fordított lakossági szelektív hulladékgyűjtő szigetek kiépítésére és a rendszer működtetésére. A közelmúltban több alkalommal előfordult, hogy a város lakói nagy mennyiségű kommunális hulladékot helyeztek el – de a szigetek mellé. Ennek
elszállítása komoly költség, ami végső soron a település polgárait terheli, főleg, hogy az ártalmatlanítási és lerakási díjat is
közpénzből kell fedezni.
Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal eleddig elnéző
volt a szabálysértőkkel és eltekintett a feljelentésektől, bízva
a figyelemfelhívások és felszólítások hatékonyságában. Köztudott, hogy a lerakóhelyek környezetében több ponton mozgásérzékelő térfigyelő kamerákat helyeztek el, melyek dokumentálják az esetleges szabálysértéseket, rögzítik az elkövető
személyét és az általuk használt gépjármű rendszámát. Ám
mindezek ellenére még mindig vannak, akik így szabadulnak
a szeméttől.
A türelmi idő azonban véget ért, így máris mintegy féltucat feljelentés van folyamatban köztisztasági szabálysértés miatt. A
szabálysértőknek, amennyiben tettük bebizonyosodik, a büntetés kiszabása mellett a kár összegét is meg kell téríteni, ez
jelen esetben a hulladék elszállításának költségét jelenti.
A város vezetése nem fog szemet hunyni a további kihágások
felett sem, a türelmi időszaknak vége, a feljelentések a Dombóvári Járási Hivatalhoz kerülnek. Közterületeink védelme érdekében az ősz folyamán további három kamerát helyeznek ki
a városközpontban, melyek finanszírozásához a Dombó-Coop
Zrt. is hozzájárul.

Ki gépen száll fölébe...
… annak térkép e táj. Szabó Loránd polgármester
képviselőtársai kíséretében ezért inkább biciklin
járta be Újdombóvár utcáit, hogy megtudja: mi
szorul még javításra, fejlesztésre a városrészben.
A már hagyományosnak számító polgármesteri kerékpártúra idén is folytatódott. Ezeken a lakosság
bevonásával a város vezetése testközelből méri fel,
mi szorul átalakításra, változtatásra a településen.
A program célja, hogy visszajelzést kapjanak a várost érintő, illetve Dombóvár fejlődésével kapcsolatos kérdésekben. Elsősorban szociális, egészségügyi, oktatási, idegenforgalmi, közlekedési, sport
témakörökben, de egyéb tárgykörben is várták a
hozzászólásokat.
Szeptember 16-án Újdombóvár volt soron. A polgármester mellett Kiss Béla alpolgármester, Berta János
képviselő, Varga Péter a Városüzemeltetési Irodától, Szabotin Gábor városgondnok és Kohner János
közterület-felügyelő kerekezett végig az utcákon.
A kijelölt célállomásokon.
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A Nagy Szavazóshow
– aki lemarad, magára
vessen...
Három a magyar igazság, három lehetőségből most maguk a dombóváriak választhatnak. A Természetesen
Dombóvár Közéleti Egyesület a polgárok kezébe adta a
döntést, és ahhoz tartani is fogja magát.
A szavazás részleteiről a város honlapján, a www.
dombovar.hu-n lehet még érdeklődni, szavazni pedig a Természetesen Dombóvár Facebook-oldalán. Ott mindhárom
lehetőséget megtalálja, a szavazás nem bonyolult: csak
„lájkolni” kell. Amelyik opció több kedvelést kap, az egyesület azzal lepi meg a város lakóit október elsején. Persze
egyszerre több lehetőséget is meg lehet jelölni, aztán győzzön a jobbik. (Már nem úgy.)
Hogy a lényegre térjünk, itt a három lehetőség:
Új videoklip
Ki ne emlékezne a választások idejéről a három tenorra, a
Természetesen Dombóvár jól öltözött trubadúrjaira? Ha ez
a lehetőség kapja a legtöbb szavazatot, az internet világa,
de főleg a dombóváriak egy újabb kis ékszerrel: egy vadonatúj klippel lesznek gazdagabbak.
Adómoratórium
Lebukott a garázzsal, nem fizette be a telekadót, végigbüntették a teljes szomszédságot az adóhivatal munkatársai és
szorul a hurok? Egy like, és október elsején mindenféle büntetés vagy egyéb retorzió nélkül bevallhatja és befizetheti
adóhátralékát.
30 százalék kedvezmény Gunarasba
Ezt nem kell nagyon magyarázni. Ha ez az opció viszi a prímet, a dombóvári lakosok – az erre a célra tervezett kártya
elkészültéig lakcímkártyájuk felmutatásával – 30 százalék
kedvezményt kapnak a gunarasi fürdő belépőjének árából.

Kattintson és döntsön!

Közélet
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A Nagy Sportágválasztó – ahol minden kiderült
Dombóvár önkormányzata idén is megrendezte szeptember 19-én a Nagy Sportágválasztót. A rendezvény lehetőséget nyújtott kicsiknek és nagyoknak, hogy egy helyen kerüljenek testközelbe számos sportággal, és a gyakorlatban
dönthették el, melyik a számukra megfelelő mozgásforma.
A Nagy Sportágválasztónak a Dombóvári Művelődési Ház
parkolója adott otthont. Különböző dombóvári sportegyesületek képviselőinek jóvoltából az érdeklődők egy helyszínen, egyszerre ismerkedhettek meg számos sportfajtával.
A programon résztvevők a helyszínen, edzői jelenlét mellett
kóstolhattak bele a sportágakba, vehették kézbe a sporteszközöket, érezhettek rá a kiválasztott mozgásforma ízére. Az
egyesületek standjainál pedig készségesen beavattak mindenkit a részletekbe: az edzések időpontjaitól a korcsoportokon át a civil szervezetek tevékenységéig.
A napot sportági bemutatók nyitották: labdarúgás, kosárlabda, ökölvívás, aerobik és a Z2 Cross Gym gyakorlatai. A rendezvény vendégei a helyi sportegyesületek kiemelkedő versenyzői és két olimpikon meglepetésvendég: Dudás Miklós
kajakozó és Márton Anna vívó voltak, akik jelenlétük mellett
biztató szavaikkal inspirálták a megjelenteket.
A rendezvény színpadán zenés bemutatók szórakoztatták a
közönséget, látványos tánc, extrém kerékpár, judo, karate,
kötélugrás, spinning és insanity produkciók. A mozgás mellett természetesen legalább olyan fontos a helyes életmód
és táplálkozás is, ezért életmód-vezetési tanácsadás, egészséges turmix italok és ételek kóstolása is várta a helyszínre
látogatókat.

Oktatás, Kultúra
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Húzós programok a művelődési házban Mit tud egy pap a párkapcsolatokról?
Kern András, Hernádi Judit, Kulka János, Péterfy Bori, Boros
Misi és Tóth Vera – csak néhány azok közül a nevek közül, akik a
következő hónapokban megfordulnak nálunk.
- Olyan komoly nagyszínházi produkciókat szeretnénk idehozni,
amilyenek még nem voltak – mondta a 7200-nak Somlai Adrienn,
a művelődési ház ügyvezetője. - Évadonként két olyan színvonalú darabbal jelentkezünk, amilyenekért eddig nagyobb városokba kellett utazni. Ezek önkormányzati támogatással valósulnak
meg, így tudjuk elérni, hogy a jegyárak megfizetők legyenek.
November 20-án a Hitted volna?! című darab érkezik Kern András és Hernádi Judit főszereplésével, de tárgyalnak egy Kulka János sanzonestről is, tavasszal pedig várhatóan a Száll a kakukk
fészkére jön, Péterfy Bori főszereplésével.
Szeretnék meghonosítani Turczi István író-költő-műfordító beszélgetős műsorát, a Kanapé Talk&show-t is Dombóváron. Ez
decemberben érkezik először, Turczi két-három havonta neves
művész, színész és zenész vendégeivel beszélget. A Kanapé
„kistestvére” , az egyvendéges Feketén-féheren október 27-én
mutatkozik be, Karafiáth Orsolya vendégszereplésével - folytatás szintén kéthavonta.
Október 7-én Hadházi László dumaszínháza mozgatja meg a rekeszizmokat, 9-én Csernus Imre evez komolyabb vizekre, de közeleg R. Kárpáti Péter, a Barátok közt ismert arcának rendhagyó
előadása is halálközeli élményekről forgatott sorozatával.
Lesz még csecsemőszínház, ovisoknak és kisiskolásoknak 4
darabbal, összesen 8 előadással készülnek. A nagyobbaknak
novemberben a pécsi Bóbita Bábszínház darabját, az Ablakot
hozzák el, tavasszal pedig az Ember tragédiája feldolgozását. A
Kincses sziget című musical november 19-én már a felsősöknek
szól.
Koncertekben sem lesz hiány: színpadra áll a kis pécsi zongorista fenomén, Boros Misi, az Aurora, a B52, a Junkies, a Zolbert,
december 27-én pedig Tóth Vera búcsúztatja az évet

Közelebb örökségeinkhez
A Kulturális Örökség Napjait idén “Földbe Zárt Kincseink”
címmel rendezték meg szeptember 19-én és 20-án. A rendezvény célja, hogy közelebb vigye a település lakóit kulturális örökségeikhez.
A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület támogatásával a Dombóvári Helytörténeti Múzeum
színvonalas programokkal várta szeptember 19-én az érdeklődőket. Müller Ádám gyűjteményvezető kiállítást
nyitott meg Középkori Magyar Várak címmel. Ennek keretében Vígvári Tamás 3D-s térhatású fotóit csodálhatták
meg a résztvevők. A megnyitó után a SZTE-BTK régészeti
tanszékéről Berta Adrián tartott vetítéssel egybekötött
előadást „A Gólyavár 2015. évi régészeti feltárása” címmel.
A rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők jobban megismerjék és jobban kötődjenek Dombóvárhoz, valamint
az, hogy felhívja a figyelmet örökségeink megőrzésére és
védelmére.

Attól függ, ki. Pál Feri atya neves szakember és karizmatikus
előadó, „Elégedett férfi-boldog apa” című előadásán fürtökben lógtak a Dombóvári Művelődései Ház dísztermében. A
tiszteletes a modern világ útvesztőiben bolyongó férfiakhoz
szólt, rávilágítva korunk sajátos párkapcsolati és gyermeknevelési problémáira.
A Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház szervezésében szeptember 10-én vette kezdetét a „Szülők iskolája”
című ingyenes előadássorozat. A szervezet célja iránymutatást
nyújtani a harmonikus családi élet megvalósításához, a nő és a
férfi sikeres együttműködéséhez.
Az első előadó Pál Ferenc római katolikus pap, mentálhigiénés
szakember volt, akit messze megelőzött a híre: előadásán a
csilláron is lógtak. Az atya karizmatikus személyiségével, bölcs
gondolataival a dombóvári hallgatóságot is magával ragadta.
A 21. század alapvető társadalmi problémáit körüljárva világított rá a jelenkori férfi mindennapos küzdelmeire. A jelenlevők
részvételével gyakorlatba ültethető útmutatást nyújtott párkapcsolatot, házas életet és gyermeknevelést érintő kérdésekben. Fő mondanivalója, hogy felgyorsult, digitalizált világunk
elvárásai ellenére a személyes emberi kapcsolataink ápolása
semmiképpen sem elhanyagolható. Feri atya kiemelte az otthonról hozott, gyermekeinknek átadandó minták fontosságát,
valamint a férfi fizikális és érzelmi jelenlétének meghatározó
szerepét a házasságban és gyermeknevelésben. Természetesen a hölgyek sem maradnak ki, hozzájuk „Megelégedett társboldog anya” című előadásával Komlósi Piroska pszichológus
szól szeptember 24-én.

Legyen a színpad mindenkié
a Zene Világnapján!
Szereted a zenét? Szeretsz muzsikálni?
Szeretnéd velünk együtt ünnepelni a
Zene Világnapját?
Akkor itt a helyed, legyél akár amatőr vagy profi, játssz akár
egyedül, vagy párban, akár nagyobb együttesben, hangszerrel, vagy anélkül!
Időpont: 2015. október 1. (csütörtök), 17:00-tól.
Helyszín: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 2/b. (jó idő esetén a
Művészeti Iskola udvara, rossz időben Hangversenyterme).
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 21. (hétfő).
Nincs más dolgod, mint kitölteni a jelentkezési ívet és azt
eljuttatni a Művészeti Iskola elérhetőségeire (személyesen
munkaidőben a Titkárságra, vagy a muveszeti65@gmail.
com címre)
Műfaji megkötés nincs, a műsoridő is kötetlen!
A fellépők számára pogácsáról és teáról gondoskodunk!

Legyen a színpad, a zene mindenkié!

Képes beszámoló
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Öt év után tért vissza
a streetball
Csodálatos időben és nagyszerű hangulatban telt a szeptember 12-én, Dombóváron nyolcadik alkalommal megrendezett Streetball Fesztivál.
A Rio Klub támogatásával öt év után ismét Dombóvár
biztosíthatta a helyszínt a Streetball Fesztiválnak. (A klub
azzal a céllal jött létre, hogy azokat a feltörekvő, a saját
sportágukban már bizonyított sportolókat támogassa,
akik képviselni fogják Magyarországot a 2016-os riói olimpián – a szerk.) Közel ötven csapat nevezett és mérte ös�sze tudását a rendezvényen. A fesztivál társrendezvénye,
a Millió Forintos Kéz elnevezésű pénzdíjas dobóverseny
is hatalmas népszerűségnek örvendett. A szervezők más
változatos és izgalmas programokkal, illetve bemutatókkal várták az érdeklődőket. Ilyen volt a Dombóvár-PM csapatának kosárlabda mérkőzése a VIP pályán, a Kosársuli
előadása, az Aerobik és Szabadidő Egyesület bemutatója,
valamint a zumba táncos csoport produkciója. A karate,
hastánc, és kerékpáros bemutatókkal együtt az esemény
résztvevői így egy izgalmas napot tudhattak magukénak.

Horgász Expo Dombóváron
Nagyszabású horgásznapot tartottak szeptember 12-én
a Tüskei tónál, ahol horgász- és főzőversenyen, valamint
számos más érdekes programon vehettek részt az oda
látogatók.
A Dombóvári Városi Horgász Egyesület első alkalommal
tartott nagyszabású horgász expót, amelyet egyéb zenei
és kulturális programok tettek színesebbé. Az egésznapos
rendezvényen finom falatok és DJ Flotin zenéje várta a látogatókat. Az elmaradhatatlan horgászverseny mellett a
bogrács mellett is összemérhették tudásukat az indulók. A
nap folyamán a szervezők minden aktív résztvevőt egy tál
halászlével jutalmaztak. A Nagycsaládosok Egyesületének
programjai, közülük is az arcfestés és kézműves foglalkozások nagy örömet szereztek az expo fiatal résztvevőinek
is. A jelenlevők a látványos méhészeti bemutató mellett a
Dombóvári Zenész Egyesület fúvószenekarának előadását
is megcsodálhatták, a remek napot a horgász utcabál tette
még emlékezetesebbé.

Egy nap a gazdit kereső
kutyákért
A Help Dombóvár Egyesület szeptember 12-én első alkalommal, hagyományteremtő céllal programot szervezett a
dombóvári gyepmesteri telep kutyáiért.
Eseménydús délután várta az I. Help Napra látogató állatbarátokat és érdeklődőket a Dombóvári Járási Hivatal környékén. A nap a gazdit kereső kutyák bemutatkozása és az
adománygyűjtés köré szerveződött. A megnyitó után érdekes és látványos bemutatók szórakoztatták a közönséget.
A Zafír Hastánc Csoport, a Dombóvári Judo Klub, a Z2 Cross
Gym, a Dombóvári Kutyás Egyesület, a Dombó-Dog Centrum
KSE, a Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület mind azon
fáradoztak, hogy tartalmas délutánja legyen a oda látogatóknak. A támogatóknak köszönhetően tombolasorsolást is
tartottak, melynek köszönhetően számos értékes tárgy talált gazdára, a délutánt zenés mulatság zárta.

fotók: Vidordesign

Közélet
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Tömeges halpusztulás a Kaposban
Augusztus végén halaknál jelentkező oxigénhiányos állapotot, majd tömeges halpusztulást jelentettek be a helyi
horgászok. A jelentős kárt feltehetően nagymértékű ammóniaszennyezés okozta, így haladéktalanul megindult az
ügy kivizsgálása.
A Dombóvári Városi Horgász Egyesület rendőrségi feljelentést tett természetkárosítás gyanújával ismeretlen tettes
ellen a Kapos folyón történt tömeges halpusztulás miatt.
Első körben abban bíznak, hogy a kárt okozó tettének súlyát
felismerve önként fog jelentkezni, hogy eljáráson kívüli megoldást találjanak. A tömeges halpusztulás áldozatai elsősorban ponty, süllő, harcsa, csuka, amur és keszegfélék egyedei
voltak, de egyéb védett fajok tetemei is előkerültek. Az eset
súlyosságára való tekintettel a Somogy Megyei Kormányhivatal horgászati és halászati tilalmat rendelt el. Az esetet
a Dél-dunántúli és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság is
vizsgálja.
A haltetemek megfelelő módon való megsemmisítése és
a halállomány visszatelepítésének feladata a dombóvári
horgászegyesületre vár, ahogy a legutóbbi alkalommal is.
Ráadásul úgy, hogy a jövőben egy hasonló környezetszen�nyezés miatt ismét kidobott pénz lehet a tetemek kezelésére
és a telepítésre fordított jelentős összeg.

„Városrészfelelősök” fóruma
Dombóvár képviselő-testülete szívügyének tekinti a település sorsát, annak rendben tartását és szépítését, ezért
karöltve a városrészfelelősökkel szeptember 17-én fórumot tartottak a városházán.
Szabó Loránd polgármester először 2013 tavaszán hívta
össze azokat a dombóváriakat, akik tenni szeretnének városunk rendben tartásáért, fejlődéséért, s közülük kerültek ki azok, akik részt kívánnak venni a „városrész-felelősi”
munkában.
A találkozón szép számban jelentek meg a felelősök, akik
a mai napig szívükön viselik tágabb lakókörnyezetük sorsát és tenni szeretnének annak javításáért, csinosításáért,
fejlesztéséért. A fórum, - mely egyben fontos csatorna is
a város lakói és vezetése között - lehetőséget biztosított
a résztvevőknek, hogy megosszák észrevételeiket, javaslataikat és elmondhassák véleményüket. Szabó Loránd
polgármester, az önkormányzati képviselők és a városüzemeltetési iroda szakemberei egy kérdést sem hagytak
megválaszolatlanul.

Mustgáz – a láthatatlan gyilkos
Az ősz beálltával a szüretek, a borkészítés, és sajnos a
mustgázmérgezések szezonja is elkezdődött. Pedig kevéske odafigyeléssel, körültekintéssel ezek a tragédiák megelőzhetőek lennének.
A mustgáz veszélyessége abban rejlik, hogy valójában ez
egy színtelen, szagtalan, levegőnél nehezebb gáz. Lényegében szén-dioxid, ami akkor keletkezik, mikor forr a must.
A borospincét üzemeltetőknek mindenképpen gondoskodniuk kell a megfelelő szellőztetésről, és igyekezniük
kell hordóikat minél nagyobb térben elszórva elhelyezni.
A megelőzés érdekében a mustgáz felfedezésének legegyszerűbb módja a gyertyapróba: az égő gyertyát térdmagasságban tartva kell a pincét megközelíteni, ha elalszik, az
nagy koncentrációban jelen lévő mustgázra utal. Érdemes
lehet megfontolni egy gázérzékelő készülék felszerelését
is, ami akár életet is menthet. Fontos megemlíteni, hogy
tragédiához vezethet, ha egy bajbajutotton nem megfelelő körültekintéssel segítenek, így maguk is belélegzik a veszélyes gázt. A mérgezést szenvedő embereket kizárólag a
tűzoltók tudják teljes biztonsággal kimenteni a pincékből,
ezért ilyen esetekben mindenképpen hívják a 105-ös segélyhívó számot.

Morzsi beájul az irigységtől
A Dombó-Dog Centrum Kutyás Sport Egyesület első alkalommal rendez városunkban munkakutya versenyt. Aki okos és ügyes kutyákban
akar gyönyörködni, az jöjjön…
Az I. Dombó-Kupa címmel meghirdetett kétnapos rendezvénynek a
Dombóvári Szuhay Sportcentrum ad otthont október 10-én és 11-én.
A versenyen BH (Viselkedésteszttel egybekötött engedelmes kísérőkutya vizsga), IPO-I (alapfokú), IPO-II (középfokú) és IPO-III (felsőfokú) Munkakutya vizsga és verseny szinteken induló kutyavezetők és
kutyáik mérik össze tudásukat.
A vizsgákat, versenyeket az FCI – Nemzetközi Kinológiai Szövetség –
ide vonatkozó vizsgaszabályzatai alapján bírálják el. Ágazatonként maximum 100 pont érhető el, azonban mindhárom ágazatban értékelhető teljesítményt kell nyújtani a sikeres vizsgához. BH szinten maximum
60 pont érhető el.
Az ingyenes rendezvényre minden kedves érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők.

Felhívások
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Idén is megünnepeljük az Idősek Világnapját
Az idős korúak iránti kiemelt tiszteletünk jeléül évek óta köszöntjük városunk szépkorú lakóit az Idősek Világnapján.
Az idei évben október 1-én 15 órakor
a Művelődési Ház színháztermébe várjuk szeretettel
Dombóvár éltes korú lakóit.
Jöjjön el Ön is, töltsön el egy kellemes délutánt barátaival,
ismerőseivel kedvelt nótákat és cigány zenét hallgatva.
Szabó Loránd polgármester
A rendezvényre ingyenes autóbuszjáratokat indítunk az alábbi
menetrend szerint:
Kertvárosi-Tüskei járat:
A járat indulási ideje: 14 óra
Útvonala: Gyöngyvirág krt. – Muskátli u. * Szegfű u. – Tulipán u.
sarok * Tulipán u.-Rákóczi u. Péküzem * Dombóvár KIPSZER *
Monostor u. – Szent Vendel u. – Köztársaság u. sarok * TESCO
Áruház * Művelődési Ház mögötti parkoló
Újdombóvári és Szuhay-dombi járat:
A járat indulási ideje: 14 óra 20 perckor
Útvonala: Kórház u. –Fő u. sarok * Kórház – Horvay u. – III. u. sarok * Horvay u. – V. u. sarok * Horvay u. IX. u. sarok * IX. u. * Kossuth tér * Petőfi tér * Fatelítő * MÁV pu. 8-as kocsiállás * Kinizsi
u. – Dózsa Gy. u. * Arany J. tér * Művelődési Ház mögötti parkoló
Szőlőhegyi járat:
A járat indulási ideje: 14 órakor
Útvonala: Szőlőhegyi autóbuszmegálló * Csokonai utca * Arany
J. téri buszmegálló * Művelődési Ház mögötti parkoló

Újjászülető zsinagógák
koncertsorozat Dombóváron
Október 7-én (szerdán) 19 órától
a Deák Ferenc utcai

zsinagógában egyedi hangversenyformában lép fel a

Budapesti Fesztiválzenekar.
A koncert célja, hogy az üresen álló zsinagógák újra
megteljenek élettel, zenével és kultúrával.
Dombóvár Város Önkormányzata és
a Budapesti Fesztiválzenekar
szeretettel vár minden érdeklődőt!
Visszafelé 16 óra 15 perckor indulnak a járatok a Művelődési
Ház mögötti parkolóból a fent leírt útvonalon, azzal ellentétes
útiránnyal.

Önkormányzati munka
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A tisztább folyóért és a
sportegyesületekért

A polgármester levelét
megírta

Szabó Loránd, Dombóvár polgármestere a Tolna Megyei Önkormányzat soron következő ülésére két előterjesztéssel is készült.
Az egyik a mostanában sokat emlegetett Kapos folyó rendbetételét célozza, a másik a nehéz anyagi helyzetben lévő sportegyesületeken segítene.

Levélben fordult Szabó Loránd Potápi Árpádhoz, mint volt
polgármesterhez, mint a térség országgyűlési képviselőjéhez
és államtitkárhoz a gunarasi elkerülő út ügyében.

Az ülést lapzártánk után, de a 7200 megjelenése előtt tartották,
így arról legközelebb tudunk beszámolni, milyen eredményt
sikerült elérni.

Rendet a Kapos partján,
közmunkából
„Meglátásom szerint az egyik legjelentősebb természeti
területe Tolna megyének a Kapos folyó völgye, melyre nagyobb figyelmet kellene fordítani annak érdekében, hogy a
klímaváltozás következményeit megfelelőbben tudjuk kezelni” - írja előterjesztésében Szabó Loránd.
A folyó megyei szakaszán, ezen belül is Dombóvárnál van
a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Közép-Dunántúli
Vízügyi Igazgatóság „határvidéke”. Ez azonban a folyópart
állapotán is meglátszik: míg az előbbi igazgatóság kezelésében lévő területen a vízfolyás rendezett arcát mutatja, addig
az utóbbi szakaszra ez már a legkevésbé sem igaz. Ráadásul
ennél a szintén állami szervezetnél a pénzhiányra vezették
vissza az okokat.
Szabó Loránd azt javasolja a megyei közgyűlésnek: kössön
az érintett településekkel együttműködési megállapodást,
foglalkoztatási paktumot, és ennek keretében közmunkások
tisztítsák meg a folyópartot. Így a polgármester szerint nem
csak a területet tennék rendbe, hanem munkát és megélhetést is biztosítanának sok ember számára. A folyó megtisztításakor kiszedett fákkal pedig a szociálisan rászoruló emberek téli tüzelőjéhez járulhatnának hozzá. Akár úgy is, hogy
a megyei önkormányzatnak nem közvetlen feladata a folyók
rendbetétele.

Több forrást a sportra
A Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége évekkel ezelőtt
azzal a céllal jött létre, hogy az ilyen célú szervezetek működéséhez, versenyeik lebonyolításához nyújtson támogatást
– áll egy másik, szintén Szabó Lorándhoz fűződő megyei önkormányzati előterjesztésben. Ehhez képest a szervezet tevékenysége jelentősen leredukálódott, és a tolna megyei sportszövetségek támogatására szinte elenyésző összeg marad.
A fenntartó megyei önkormányzat által biztosított támogatást,
2015-ben 4 millió forintot a szövetség irodájának bérleti költségei, irodaszerek beszerzése, a bér, a könyvelési költségek és a
„Tolna megye legjobb sportolói” ünnepség szervezési költségei
teljesen felemésztik. Így azonban más célokra nem marad fedezet.
Szabó javaslata, hogy a szervezetnek a megyei önkormányzat
további 1 millió forint forrást biztosítson, amit az eredeti célra, a
sportszövetségek támogatására lehetne fordítani.

A levélben Szabó Loránd kitért arra: Potápi Árpádot 2014-ben
már nemcsak a bonyhádi, hanem a dombóvári térség országgyűlési képviselőjének is választották. Ám míg a bonyhádi térségben több nagyszabású beruházás indult el, Dombóváron
még mindig csak álom a gunarasi elkerülő út megépítése. Fájó
seb ez, hiszen 2010-ben 495 millió forint támogatást nyújtott a
kormány, azonban azt 2011-ben visszavonta. Pedig az út nagymértékben segítené Dombóvár és Gunarasfürdő megközelíthetőségét.
Szabó Loránd Potápi támogatását és közbenjárását kérte az
elkerülő út megépítéséhez, mivel ez hatással van a turizmus
élénkítésére, a vállalkozások fejlesztésére és a munkahelyteremtésre egyaránt, amely nemcsak a város, hanem a térség
fejlődésére is jelentős kihatással van.

Nem is olyan kispályások
A III. Természetesen Dombóvár Kispályás Labdarúgó
Bajnokságot a Nagy Sportágválasztó után tartották az
elmúlt hétvégén a művelődési ház parkolójában.
A már hagyományos, a szabályoknak maximálisan megfelelő bajnokságon idén 12 csapat mérte össze tudását.
A kupa minden évben nagy népszerűségnek örvend, és
vannak már állandónak mondható résztvevői, mint például
a Mol vagy a tűzoltók csapata.
Az eredmények:
I. hely: Titánok
II. hely: Határfogadó
III. hely: Falábúak
legjobb kapus: Horváth Ádám (Határfogadó)
legjobb mezőnyjátékos: Gyeraj Attila (Határfogadó)

Civil Délutá n
2015. szeptember 26-án (szombaton)
a Művelődési Házban
14 órától a Majoros teremben a jubiláló Dombóvári ILCO
Egyesület és a Dombóvári Székely kör mutatkozik be.
15.30 órától a Színházteremben gálaműsor keretében
átadjuk a Civil Díjakat.
A díjátadón ünnepi köszöntőt mond: Tóth Gyula
önkormányzati képviselő, civil tanácsnok.
Mindenkit szeretettel és tisztelettel vár a programot
szervezető Civil Tanács!

Mozaik
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Megoldódik a felázás: Finisben a járdarekonstrukció
Várhatóan október közepére készül el a Bezerédj utcai járdajavítás, ahol már több ingatlan tulajdonosának is problémát okozott a járdasüllyedés miatti felázás. Az önkormányzat megbízásából a KOVI-95
Kft. térkő burkolattal építi át a problémás területet, így a nagyobb terhelésnek kitett gépkocsibejárók is
ellenállóbbak lesznek. A felújítás a gimnázium felőli oldalt érinti.

Autómentes nappal
avatták a Meseutat
Autómentes napot szervezett a dombóvári
önkormányzat. Az óvodások és kisiskolások
a Meseúton mentek végig, minden rajznál
feladatok várták őket. Ez volt az útvonalon
szervezett első nagyobb rendezvény, amely
az egészséges életmódra hívta fel a figyelmet.

Új táblák a Kossuth-szoborcsoportról
A város határában új táblák hirdetik büszkén: az egyetlen eredeti Kossuthszoborcsoport Dombóváron, a Szigeterdőben látható. A városvezetés
tervei között szerepel a liget teljes rekonstrukciója is.

Na de mit keres a lapban a sok Dombó TV logó?
Ahol ezt a jelet látja, ott olyan cikket olvas, amelyről
a tévé stábja is forgatott. Ha megnézné a témában
készült riportot, megteheti a dombo-tv.hu honlapon,
vagy a tévé Facebook-oldalán.

Sport
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Tóth Lili Anna hatalmas magyar
ifjúsági csúcsot futott
11 éves csúcsot döntött meg 3000 méteres akadályfutásban a versenyszámban
újoncként bemutatkozó 17 éves Tóth Lili Anna. Lili a Szuper Liga döntőjében 37
másodperccel, 10:18,20-ra javította az ifjúsági magyar csúcsot.
Szeptember 5-én és 6-án rendezték Debrecenben a 2. Atlétikai Magyar Szuper
Liga döntőjét, melyre a sorozat legeredményesebb felnőtt versenyzői mellett
meghívást kapott Tóth Lili Anna is. A zöldkártyával induló dombóvári atléta életében először futott ebben a versenyszámban, melyen bronzérmes lett.
„Debütáló futását nagy izgalommal vártuk.” – nyilatkozta Fazekas Gáspár edző.
„Összességében jó állapotban, jól futott. Kiválóan sikerült az átállás a 2000 méteres távról. Biztató, hogy rengeteg maradt a versenyzőben, mind technikailag,
mind pedig erősségben” – tette hozzá a szakember, aki abban bízik, jövőre 10
perc alatti időeredményt tudnak elérni.
Tóth Lili Anna időeredménye az ifjúsági korosztályban európai ranglistavezető
eredmény és kevesebb, mint 5 másodpercre van a magyar junior csúcstól.

Egy szabad város lapja

Szezonkezdet
Harkányban
Szeptember 5-én a Harkányi Strandfürdő
nyitott, 50 méteres medencéje adott otthont a XXX. Harkány Sprint Nemzetközi
Úszóversenynek. Az eseményen közel 40
csapat – köztük szerb, bosznia-hercegovinai, horvát, román, szlovák színekben
induló – képviseltette magát. A Dombóvári Úszó Egyesület 7 versenyzője a nyári
szünet után, mindössze 4 edzéssel vágott
neki a hideg, esős időben megrendezett
versenynek. Fiataljainkat dicséri, hogy a
kis létszámú csapat az egyesületek rangsorában az igen előkelő 4. helyen végzett. Tancsa Norbert tanítványai minden
úszásnemben, 50 méteres távon álltak
rajtkőre, és az alábbi eredményeket érték
el:
Aranyérmesek:
Besenyei Zsombor (2004), hátúszás
Gyenei Anna (2003), hátúszás
Nagy Viktória (2003), pillangóúszás
Ezüstérmesek:
Dunai Lili (2002), mellúszás,
pillangóúszás
Gyenei Anna (2003), mellúszás
Nagy Viktória (2003), hátúszás

LABDARÚGÁS MEGYEI BAJNOKSÁG 1. OSZTÁLY
5. forduló
RÓNA FC DOMBÓVÁR - BONYHÁD VLC 0-3 (0-1)
Majdnem egy év telt el azóta, hogy bajnoki mérkőzésen csapatunk vereséget
szenvedett. A sors megismételte önmagát, hiszen az utolsó vereségünket
2014. október 18-án szenvedtük el, akkor is hazai pályán és akkor is a Bonyhád
csapata volt az ellenfelünk. A csúfság az ötödik fordulóban esett meg ismét.
Dombóvár: Sztropkó- Pap, Várai, Kovács, Bán,- Gyeraj (Farkas R.), Méhn,
Právics (Magyarosi), Androsics (Németh), Kázmér (Vörös),- Horváth
kiállítva: Kovács (47.p.)

6. forduló
KAKASD SE–RÓNA FC DOMBÓVÁR 0–2 (0–1)
Kakasd, 150 néző. V: Lengyel S. (Kovács L., Slarb). Kakasd: Kékesi – Palkó,
Fazekas T. (Farkas I., 86.), Réti, Tóth L. – Berta, Árpa, Kovács P., Sebestyén
M. (Eisenser, 16.) – Márk A., Márk K. Edző: Kniesz Mátyás.
Dombóvár: Sztropkó – Pap Máté, Várai, Méhn, Farkas R. (Németh D., 81.)
– Gyeraj, Androsics, Právics D., Bán – Kázmér (Vörös M., 76.), Horváth Á.
Szakmai igazgató: Bőzsöny János.
Gól: Farkas R. (31.), Horváth Á. (86.).
Jók: Fazekas T., Kékesi, illetve Méhn, Androsics, Várai.

Bronzérmesek:
Dunai Lili (2002), gyorsúszás
Gyenei Anna (2003), pillangóúszás,
gyorsúszás
Tancsa Léna (2005), mellúszás,
pillangóúszás
DUE váltó:
Dunai Lili, Gyenei Anna, Maráczi Dorka,
Nagy Viktória

Hirdetések, felhívások
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A gunarasi
víz mosolyt
fakaszt!
w w w. g u n a r a s . h u

DOMBÓVÁR

FÓKUSZBAN

Hirdetés? Reklám? Dombó Média!
Vesz vag y elad?
Szolgáltat vagy árusít ?
Boltot nyit vagy akciót hirdet?
Akkor jó helyen jár!

Hogy miért éppen a Dombó Média Kft.?

Mert itt
a tervezéstől a megjelenésig kézben tartjuk hirdetését, így
rendkívüli rugalmasságot biztosítunk profi képet és szöveget
kap reklámjához...
… ami készen úgy néz majd ki, mint a „nagyoké”
saját felületeken tudjuk megjelentetni hirdetését, legyen az
tévé, újság, fényreklám (és ez csak bővülni fog...)
… így rendkívül kedvező áron jut profi hirdetéshez!
Helyit, helyieknek a helyiektől – Dombó Média Kft.!
Keressen minket a részletekért:
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 74/465-434 20/418 95 95

MEGHÍVÓ
A Dombóvári Városszépítő és
Városvédő Közhasznú Egyesület
szeretettel hívja Önt, családját, barátait

2015. október 9-én (pénteken)
17 órára
a Dombóvári Helytörténeti
Gyűjteménybe,

Takács Istvánné: Beszélő Házak
– Dombóvár épített értékei
című előadására.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény
7200 Dombóvár, Szabadság u. 16.
74/465-715 muzeum.dombovar@gmail.com
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