50.

lapszám

72OO
EGY SZABAD VÁROS LAPJA
II. évfolyam 25. szám

Nagy siker volt a Negyedik láng – 2. oldal
Elkészült az új függönyfal – 3. oldal
Rászorulóknak segítettek – 5. oldal
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Minden egészséges élet siker – 6. oldal
Díjnyertes fúvósok koncerteznek – 7. oldal
Élénkülhet a sportélet – 9. oldal

Boldog, békés ünnepeket kíván a 7200!
Idei utolsó számunk ebben az évben a 7200 25. megjelenése, egyben a lap fennállásának 50., jubileumi száma.
A karácsony előtti időszak így nekünk is alkalmat adott
egy kis csendes, meghitt visszatekintésre.
Az ötvenediket tartja kezében a kedves Olvasó. Mi a jubileumot kaptuk karácsonyra, Ön pedig a 7200 idei utolsó,
ünnepi számát.
Ez a 25. ebben az évben. 687 cikket és 874 fotót szállítottunk el az otthonukba, összesen majdnem 700 ezer
karakternyi szöveget olvashattak a 7200 hasábjain.
De ki számolja. A lényeg, hogy kéthetente beszámoltunk
a város legfontosabb eseményeiről, döntéseiről, az Ön

életét közvetlenül befolyásoló helyi ügyekről és történésekről. Az elmúlt időszakban új rovatot indítottunk
„Barázdák” címmel, az újság külső megjelenését is formáljuk, de egyre több pozitív visszajelzést, témajavaslatot is kapunk.
Újévi fogadalomként sem teszünk mást, csak azt, hogy
jövőre is ugyanilyen fáradhatatlanul dolgozunk azon,
hogy Ön képben legyen, ha helyi ügyekről van szó. S ha
továbbra is segítik munkákat, azt megköszönjük.
Kedves Olvasó, a 7200 szerkesztősége ezúton kíván Önnek áldott, békés karácsonyt, sikerekben, eredményekben és jó hírekben gazdag újévet!

Mozaik - Advent

2

Hétezer-kettőszáz

Egy szabad város lapja

Két láng, pár kilométer,
és jöhet a karácsony

Fellobbant a két utolsó láng a víztoronynál és lezajlott a
Negyedik Láng futás, ezzel véget értek a hivatalos adventi programok. Idén már több, mint 260-an vettek részt az
eseményen, egyötödük a legkisebb korosztályból került
ki.
Advent harmadik vasárnapján a víztoronynál tartott ünnepségen az újdombóvári Gyerekvilág Óvoda karácsonyi
műsorát hallhatták az érdeklődők, majd Sipos Előd Zoltán
református lelkész mondta el ünnepi áhítatát. A harmadik
gyertyát Berta János önkormányzati képviselő gyújthatta
meg.
Aranyvasárnap alkalmából ugyanitt Deli Orsolya és Fenyvesi Gábor szórakoztatta a közönséget, akik karácsonyi
dalokkal is készültek. Ezt követően Kutas Attila katolikus
lelkész mondta el ünnepi gondolatait, az utolsó adventi
lángot Kiss Béla alpolgármester gyújthatta meg.
Ugyanezen a napon Dombóvár önkormányzata második
alkalommal rendezte meg a Negyedik Láng verseny- és élményfutást. Akik a meleg otthon helyett ezt választották,
a fentieken felül nordic walking gyalogláson is részt vehettek. A nevezéskor 5 és 10 kilométeres távok közül választhattak az indulók. A szervezők gondoltak a kicsikre is, akik
a Pindúrok futamán egy 1000 méteres távot teljesíthettek
a Meseút mentén. A Dombó Pál utcai rajt után a felnőttek
a Hírességek Útja mentén haladtak egészen a célig, ahol a
szervezők meleg szavakkal és forró teával várták őket.

Férfi:
1. Schmidt Péter, Csikóstőttős
2. Czapp Endre, Dombóvár
3. Miklós Zsolt, Komló
10 KILOMÉTER
Gyermek:
1. Varga Márkó, Dombóvár
2. Kacz Adriána, Dombóvár
3. Kristóf András, Dombóvár
Női:
1. Hakszer Erika, Komló
2. Klemm Fanni, Dombóvár
3. Kissné László Krisztina, Hőgyész
Férfi:
1. Horváth Zoltán, Dombóvár
2. Mernyei Bence, Dombóvár
3. Kiss Bendegúz, Dombóvár

Szép számmal indultak idén a Negyedik Lángon. A Pindúrok futamán 55-en jeleskedtek, az élményfutást 33-an, a
gyaloglást 41-en, az 5 kilométeres versenytávot 80-an, a 10
kilométerest 52-en választották.

Az eredmények:
5 KILOMÉTER
Gyermek:
1. Strijk Barnabás, Nagyberki
2. Sas Kristóf, Kapospula
3. Govnik Erik, Dombóvár
Női:
1. Borbás Adrienn, Pécs
2. Fónai Friderika, Dombóvár
3. Klászné Herbert Anita, Pécs

Köszönetnyilvánítás
Dombóvár Város Önkormányzata
köszönetét fejezi ki a
Dombó-Coop Zrt. és a Tinódi Ház Nkft. felé,
akik közreműködésükkel hozzájárultak a
„Negyedik láng” verseny- és élményfutás,
gyaloglás program sikeres lebonyolításához.

Közélet
Gongszóval indult a vásár
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Visszaköltözhettek
a lakók

Átadták a Pannónia utca 5. szám alatti lakóépület felújított részét, amely 30 millió forintból valósult meg.
A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert korábban
statikailag megnyengült az épület.
A megerősítéssel egy függönyfalat húztak az épületre,
amely így jobban védi a házat az időjárás viszontagságaitól – mondta az ünnepélyes átadón Tigelmann Péter
alpolgármester. A 20 lakásos önkormányzati garzonház függőfolyosója 30 millió forintból valósulhatott
meg, aminek köszönhetően megoldódott a társasház
zaj- és hőszigetelése is. A felújítás idejére a lakóknak 3
hónapra kellett otthonaikat nélkülözni, aki nem tudta
megoldani, azt önkormányzati ingatlanokban szállásolták el. A kivitelezés költségeit a város állta a lakók által
befizetett bérleti díjakból.
Három gongütéssel vette kezdetét az idei adventi vásár
Dombóváron. A több, mint 300 m2-es sátorban kialakított
helyszínen helyi és más városból érkező árusok kínálták
kézműves portékájukat vasárnapig.
Új helyszínen, új körülmények között vette kezdetét a
rendhagyó adventi vásár – mondta Szabó Loránd a december 15-i megnyitón. A polgármester kiemelte, óriási
öröm, hogy igazi közönségteremtő akciót indíthattak el,
hiszen közel 4 napon keresztül, különböző kulturális programokkal együtt várták az érdeklődőket a víztorony mellett. Bácsalmásról és Kecskemétről is érkeztek vállalkozók,
hogy a helyi árusok mellett kézműves termékeiket kínálják
a vásárlóknak.

Új padka Szőlőhegyen
Dombóvár-Szőlőhegy legforgalmasabb utcáját alaposan megviselte a nemrég befejezett vasútfelújítás.
A kivitelező cég vállalta, hogy a keletkezett hibákat
kijavítja.

Elöregedő fákat és
sövényeket pótoltak

Nyáron újították fel a Dombóvár-Baté vasútvonalat.
A munkák során a szőlőhegyi Gárdonyi Géza utcában
bonyolódott le a teherforgalom jelentős része, ami a
legjobban az utca padkáját viselte meg.
Talapka Rudolf önkormányzati képviselő azt szerette
volna, ha még az igazi tél beállta előtt sikerül helyrehozni az útszakaszt. A vasútépítő cég a napokban törmelékkel hozta rendbe a padkát, amit az autósok egy
ideje már nem tudtak használni. A munkálatok december közepéig be is fejeződtek.

Egy önkormányzati határozat alapján 32 facsemetét és 200
méternyi sövényt pótolnak az újdombóvári Saguly Károly
téri parknál a napokban. Erre már régóta vártak az itt élők.
Szabotin Gábor városgondnok lapunknak elmondta, a park
területén 32 őshonos magyar fafajtát ültetnek: 20 darab
gyertyán, illetve 12 kocsányos tölgy facsemetét. Hozzátette: emellett 200 méternyi gyertyán- és gyöngyvirágcserje-sövény telepítését is felügyelik.
Az intézkedésekről képviselő-testületi határozat született, célja, hogy az elöregedett fákat és sövényeket egész
Újdombóvár területén pótolják még ebben a ciklusban. A
mostani munkákat a helyi roma önkormányzat tagjai segítették.

Közélet
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Megerősítik a Gólyavárat, támogatják a sportot
December 15-én ülésezett idén utoljára a dombóvári képviselő-testület,
erről tartott sajtótájékoztatót Szabó
Loránd.
Közel negyven napirendi pontot
tárgyalt a városi képviselő-testület,
ezekből emelte ki a fontosabbakat a
polgármester.
Mint mondta, megkezdte a tárgyalásokat a városszépítő egyesülettel
a helytörténeti gyűjtemény üzemeltetésének átvételéről. Leghamarabb
2017 tavaszától az önkormányzat
vagy valamelyik intézménye venné
át a gyűjtemény fenntartását, mert
az meghaladja az egyesület lehetőségeit.
A Tinódi Ház Majoros terme a jövőben galériafunkciókat is elláthat,
amellett, hogy mintegy száz fős programoknak és esküvőknek is helyet
adna, ahogy eddig is. A művelődési
ház és a város vezetése azt szeretné,
ha lenne egy külön helye a képzőművészeti tárlatoknak.
Harmadik éve zajlik a Gólyavár régészeti feltárása, most lehet a torony
megerősítését legalább a tervek
szintjén elkezdeni. Az állaga annyira
megromlott, hogy egy nagyobb vihar
az összedöntésével fenyeget, így a
városvezetés szakembereket bízott
meg a tervezéssel.

Döntöttek a képviselők arról, hogy
mely sportszervezetek használhatják ingyen a Szuhay Sportcentrumot.
Tizenegy szervezet nem fizet sem
bérleti, sem rezsidíjat a jövőben mindenképpen központi szerepet játszó
központban. Ez kiadásokkal jár az önkormányzatnak, de a polgármester
szerint megéri, hiszen jó látni, hogy fiatalok és idősek is egyre többen spor-

tolnak kulturált körülmények között.
Eldőlt: előleget is kaphatnak a sportszervezetek, amivel áthidalhatják az
év eleji időszak financiális gondjait.
Több szervezet is élt a lehetőséggel.
Kiss Béla alpolgármester kezdeményezte a szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosítását. E szerint a rászorulók kaphatnak
segítséget a szennyvízrákötéshez.

Ez rákötésenként 60 ezer forint lesz,
de csak számlával igazolt beruházások esetében.
A költségvetésről szóló rendelet
módosítása bizonyult az ülés egyetlen balhés pontjának. A gyermekétkeztetésért felelős szervezet kérte
a várost, hogy több mint 3 millió
forinttal emeljék meg a 2017-es költségvetésüket. Felkészülve arra, hogy
ha beperli őket a biko Kft. és esetleg
veszítenek. Mint ismert, a cég Tóth
Zoltán fideszes képviselőhöz kötődik
és költségátalány kifizetését kérik az
intézménytől. A követelés összege
nagyjából másfél és 3,2 millió között
változott az elmúlt másfél évben.
A várossal már lezajlott a per, most
az integrált szervezet következik. A
polgármester szerint a törvény faramuci, a megoldás pofátlan. Szabó
Loránd nem támogatta az emelést,
ez is volt a határozati javaslat, amivel
a többség egyetértett. Tóth Zoltán viszont nem. Szabó szerint lehetséges,
hogy így nagyobb biztonságban érezhette volna a biko követelését. Ám
Tóth Zoltán elfelejtette bejelenteni
érintettségét, amit később a testület
mégis megállapított és kizárta a szavazásból. Az önkormányzat szmsz-e
szerint a képviselő mulasztást követett el, ennek súlyosságát és esetleges jogkövetkezményét az önkormányzat szakbizottsága majd maga a
testület tárgyalja meg.

A digitális világ veszélyei
A generációk közötti különbségről, illetve a digitális
világ veszélyeiről tartott előadást dr. Tari Annamária a Tinódi Házban.
A pszihoterapeuta napokban tartott előadásán
egyebek mellett elhangzott: a Föld teljes népességének csaknem a harmada online, és havonta 35 billió
órát töltenek a számítógépek és telefonok előtt.
Dr. Tari Annamária szerint beszélni kell az információs korról, hiszen nem teheti meg a mai világban élő
szülő, hogy ne figyeljen oda a gyermekét ott fenyegető számtalan veszélyre. A pszihoterapeuta szerint a különböző generációk közötti különbségek is
rettentően fontosak, hiszen minden generációt más
hatások érnek a kommunikációs környezet változásával. Arra kell figyelni, hogy a következő generációk
is érzelmileg kiegyensúlyozott életet élhessenek az
ezzel szembemenő külső hatások ellenére.

Kultúra-oktatás
Száznál több családnak teszik
szebbé az ünnepeket

Az egyik dombóvári hipermarketben 3 napos gyűjtést
szerveztek a Dombóvári Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársai. Csaknem fél tonnányi adomány jött össze, 104 család részesülhetett a felajánlásokból.
A szolgálat elsősorban a gyerekes családok életét
igyekezett megkönnyíteni az ünnepek előtt. Háromféle csomagot állítottak össze: rászorultság és a gyermekek száma alapján különböző méretű szatyrok találtak
gazdára, a legnagyobb hatkilós volt.
A csomagokban általános élelmiszerek voltak: olaj,
liszt, tej, cukor, ezenfelül édesség varázsolhatja szebbé a rászoruló családoknak az ünnepeket.
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Széjjelkotyulták
a gyűjteményt

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben idén is
megtartották a már hagyományos Luca napi programot, vendégük az Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus
Óvoda Holdacska csoportja volt. A Luca napi „kotyulást” immár hagyományszerűen a Márfai Attiláné Kati
néni által felkészített Kaposszekcsői Általános Iskola 5.
osztályos tanulóinak egy csoportja mutatta be, a gyűjtemény munkatársaival Luca-búzát ültettek a gyerekek
és felelevenítették a Luca-napi szokásokat, hagyományokat. Pappné Farkas Gabriellával méhviasz gyertyákat készíthettek az óvodások, a programot tánc zárta.

Középszer helyett
középfok
Az intézményben folyó magas szintű nyelvoktatás és
a kitartó tanulás eredményeként 3 belvárosis diák tett
sikeres középfokú nyelvvizsgát német nyelvből. Államilag elismert középfokú, kétnyelvű írásbeli és szóbeli
nyelvvizsgát Nyitrai Réka és Bíró Dávid, szóbeli vizsgát
pedig Balaskó Anna tett. A 8. b. osztályos tanulók felkészítő tanára Bőr-Nagy Tamás és Tímárné Szücs Szilvia volt.

A Belvárosiban így
várták a karácsonyt
Advent idején az oktatási intézmények is szeretnék
meghitté tenni a karácsony előtti várakozás időszakát. A Belvárosi Általános Iskola egy plafonig érő karácsonyfával díszítette auláját, hétfőnként pedig gyertyagyújtással és közös énekléssel kezdték a hetet a
kisdiákok.

www.dombomedia.hu

Rászorulóknak gyűjtöttek
a hivatalnokok
A megyei kormányhivatal járási egységének dolgozói ezúttal 16 település rászoruló gyermekeinek gyűjtöttek ajándékokat.
Minden évben gyűjtenek, idén azonban a járáson belül
maradnak a hátrányos helyzetű családoknak szánt adományok. A csomagokban plüssállat, édesség, játék és könyv is
várt a mosolygós gyermekarcokra.
Az ajándékok átadó ünnepségén Horváthné Gyánó Bernadett, az Egyesített Szociális Intézmény vezetője elmondta:
biztos benne, hogy jó helyre kerülnek az ajándékok, annak
pedig külön örül, hogy a Biztos Kezdet Gyerekháznak is jut
majd a csomagokból.

Közélet
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Barázdák – Dombóvár arcai
Minden egészséges újszülött egy korty siker
Dr. Tóth Tamás Miskolcon született, református lelkész
családból származik. Debrecenben a Református Kollégiumban kezdte tanulmányait, majd Pécsen szerzett doktori
diplomát és szakorvosi végzettséget. Ma osztályvezető
főorvos Dombóváron, aki mindennap Kaposvárról jár át a
betegeihez.
Miért a gyógyítást választotta?
Tudatosan készültem erre a pályára, pedig a mi családunkban senki nem volt orvos. A szülészet és a gyermekgyógyászat között haboztam, végül előbbire esett a választásom.
Ez egy nagyon szép szakma, mert a háttérben tulajdonképpen ott lehetek egy család kialakulásánál. Magát a szülést
egy nagyon meghitt folyamatnak tartom. A cél az, hogy egy
családias, intim pillanatot teremtsünk, de közben a szakmai kontrollt sem szabad elveszíteni, így van biztonságban
a magzat és a vajúdó édesanya. Jó, hogy egyre több kórházban van már lehetőség a szülés különböző formáinak
levezetésére.

Lelki segítséget is szokott adni a betegeinek?
Igen, ha szükséges, természetesen lelkileg is támogatom
a betegeimet. Aki nem hisz abban, hogy meg fog gyógyulni, az bizonyos betegségekből nem is fog. A hit fontos számomra: sokat segít mind a betegnek, mind az orvosnak.
Volt olyan pillanat, mely mély nyomot hagyott Önben?
Igen. Egy házaspár, akiknek volt már két gyermekük, és a
harmadikat már nem szerették volna megtartani. Én persze kitartóan próbáltam lebeszélni őket a beavatkozásról.
A műtét előtt megkértem az édesapát, hogy nézze meg az
ultrahangos felvételen az embriót. A szülők „összeomlottak”, a szeretet győzött, az abortuszra pedig végül nem
volt szükség.

Tapasztalata szerint csökken vagy nő a gyermekvállalások
száma?
A szülés korhatára kitolódott, kevés nő vállal fiatalon gyereket, sokan továbbtanulnak, majd karriert építenek, és
csak azután jön a családtervezés. Jó hír viszont, hogy egyre többen gondolkodnak azon: nem csak egy, hanem akár
több gyermeket is vállalnak.
Van még ennél több, amit adhat ez a szakma?
Siker látni a boldog édesanyákat, vagy a gyermekvállalás
nehézségein átlépő családokat. Ebben a szakmában sokszor lehet sikert elkönyvelni, mivel a legtöbbször egészséges újszülöttekkel, boldog szülőkkel találkozom. Így sem
könnyű hivatás, nagy stressztűrő képesség kell hozzá.
Gyors döntéseket kell hozni, nincs idő gondolkodni.
Közeleg a karácsony, hogy készülnek otthon az ünnepre?
A gyerekek énekelnek, meggyújtjuk a soron következő adventi gyertyát, kicsit elcsendesedünk. Elmegyünk sétálni,
megnézzük a szépen feldíszített kivilágított utcákat, tereket. Sokat beszélgetünk és közben próbálunk meghitt hangulatot teremteni gyerekeinknek.

Felhívások-hirdetések

Köszönetnyilvánítás
Dombóvár Város Önkormányzata nevében köszönetem fejezem ki azon támogatóknak, akik hozzájárultak Dombóvár 80 éven felüli lakosainak karácsonyi
megajándékozásához. Támogatásukkal 852 fő szépkorú részére készítettünk tartós élelmiszerekből és
édességből álló közel 5 kg-os csomagokat.

Támogatóink:
B&E Sport Kft., Dalmand Zrt., DM Kft., „DRESSCODE”
üzlet, Fortuna Vendéglátó KKt., Gyurkovics és Társa
Kft., K&F Future Kft. Kedvencek Boltja, Kelengye Használt Gyermekholmi és Bizományi üzlet, Männer Róbert,
Reality-Property Kft., Rostás Jenőné, Szalaváry Zsolt,
Széll Felületkezelő Kft., Tarr Kft., Topa és Társa Kft.,
Tóth Csaba, Tőzsér-Med Kft., Veolia Energia Magyarország Zrt., Zsáki Minőségi Ruha
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Kedves
Dombóváriak!
A Természetesen Dombóvár
Közéleti Egyesület

áldott, békés karácsonyt,
fejlesztésekben, közösségépítésben
gazdag új évet kíván önöknek!

Külön köszönetet mondunk a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium dolgozóinak, tanulóinak és szüleiknek,
akik segítségével a csomagok eljutottak időseinkhez.

Szabó Loránd
polgármester

Álláshirdetés
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Nonprofit Kft. felvételt hirdet

gazdasági vezető

munkakörbe. Elvárás mérlegképes könyvelői és felsőfokú gazdasági végzettség, előnyt jelent: vezetői tapasztalat. A pályázó szakmai, fényképes önéletrajzát,
motivációs levéllel az Nkft. címére várjuk postai úton:
7200 Dombóvár Kinizsi u. 37.
Jelentkezési határidő: 2017. január 15.
További információ kérhető:
Reichert Gyulánétól a 74/565-554-es telefonszámon.

HIRDESSEN
NÁLUNK!
DOMBÓ-MÉDIA KFT.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. (I. emelet)
tel.: 74/312-094 e-mail:info@dombomedia.hu

Keresse Sólya Ivettet:
solyaivett@dombomedia.hu
74/312-094 20/418 9595

A legaranyosabb fúvósokkal indulhat az év
Nem pihennek sokáig a szilveszteri bál után a Tinódi
Házban: már január első hetén újabb programok várják a kultúrára éhezőket. Aztán még újabbak.
Január negyedikén a „Légy képben!” fotóklub kiállítása nyílik meg a házban este hatkor. Hetedikén délután
négykor pedig már a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar
hagyományos újévi koncertjér várnak mindenkit. A Kiszler András karnagy vezette együttes 2016. júliusában
vett részt Közép-Európa egyik legrangosabb szakmai
rendezvényén, a MID Europe Nemzetközi Fúvószenei
Fesztiválon, amelyet 19. alkalommal rendeztek meg a
stájerországi Schladmingban. Már a festői környezetben fekvő település főterén is zajos sikert arattak a
dombóvári fúvósok, az ottani koncertközpontban tartott versenyen pedig bearanyozottak, első díjjal tértek
haza. Az újévi koncert telt házas, így január nyolcadikán
lesz a ráadás.
Január 14-én este sem kisebb név lép fel a színházteremben, akkor Rákász Gergely koncertorgonista ad
újévi koncertet. Ez az első alkalom hogy a templom
helyett a művelődési házat választotta előadásának
helyszínéül.
Egy héttel később pedig ismét Dombóváron lép fel Tihanyi Tóth Csaba és társulata, akik ezúttal is fergeteges
operett előadással készülnek.

Közélet
Idősek karácsonyoztak
Tóth Éva és Leblanc Győző operaénekesek szórakoztatták a szépkorúakat az önkormányzat idei Idősek
Karácsonyán a Tinódi Házban.
Szabó Loránd köszöntőjében elmondta, az idősek aktívan formálják a közösséget, szerepük minden téren jelentőséggel bír, hiszen
lelkesek és törekvésük
határtalan. Kitért arra
is, hogy lezárult a 80
éven felülieknek szánt
ajándékcsomag osztás, akit nem értek el,
illetve nem kapta még
meg, az január 6-ig a
városházán átveheti.
Ezt követően lépett
színpadra Tóth Éva és
Leblanc Győző, akik
„Túl az Óperencián”
című operett-nosztalgia műsorukkal kedveskedtek az
időseknek.
Az ünnepség után a Természetesen Dombóvár képviselő csapata szaloncukorral ajándékozta meg a szépkorúakat.

Nemzetiségek estje
Dombóváron
A különböző nemzetiségi szervezetek hetedik alkalommal is készültek karácsonyi műsorokkal, amelyet
hagyományosan az Apáczai Csere János Szakközépiskolában tartottak. Kevesebben voltak a vártnál, valami nem stimmelt a rendezvénnyel.
Az idei évben a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat fő szervezésében tartottak karácsonyi
gálaműsort az iskola dísztermében. Az ilyen alkalmak
különlegessége, hogy az önkormányzatok, illetve a helyi közösségek képviseletében sajátos, az adott nemzetségi kultúráját bemutató előadással készülnek a
fellépők. A műsorokban közreműködtek a Dombóvári
Székelykör és a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tagjai is.
Varga-Stadler Gábor, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke lapunknak elmondta, jövőre
szeretnék kibővíteni a rendezvényt és még több nemzetiség képviselőit meghívni az eseményre.
Az idei alkalmon a vártnál jóval kevesebben voltak, a
németek, a romák és az örmények sem képviseltették
magukat a rendezvényen. A lehetséges okokat csak
találgatni lehet, vélhetően a politika és az esemény
kisajátítása állhat a háttérben. Ennek ellenére a rendezvényt megtisztelte Potápi Árpád nemzetpolitikáért
felelős államtitkár és Szabó Loránd polgármester is.
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Fontos téma a Migráció

A hazánkat is elért migrációs hullámról tartottak
többnapos konferenciát a városban 12 országból érkező fiataloknak civil szervezetek szervezésében.
Elsősorban a balkáni országok közelsége miatt hozták
Dombóvárra a rendezvényt, célja pedig az volt, hogy
bemutassák az egyes országok politikai stratégáit és
a menekültekkel kapcsolatos sztereotípiákról beszéljenek a résztvevők.
A rendezvény egy az Európai Bizottság által finanszírozott Erasmus-tréning volt fiataloknak, amely az
olaszországi EuroDemos egyesület és a magyarországi
Kulturális Kapcsolatokért Alapítvány szervezésében
jött létre. Lőrincz Andrástól, az alapítvány elnökétől
megtudtuk: a dombóvári rendezvényre javarészt 20
és 25 év közötti fiatalok jöttek el, a 29 fő 12 különböző
országból érkezett.
Az esemény megnyitóján Szabó Loránd köszöntötte a
résztvevőket. Mint mondta, a világon ennél nagyobb
horderejű kérdés nem létezik. A migránsok a háború
elől, de a klímaváltozás miatt is menekülnek. Dombóvár polgármestere felvetette a kérdést: ha Irakban
vagy Afganisztánban szerveznének hasonló konferenciát, vajon az ottani fiatalok mit mondanának el a saját
helyzetükről? Szabó leszögezte: nem szabad elfelejteni, hogy aki Európa felé menekül, nem mind terrorista.

Megnyitották a tanodát
Január elsejével elindulhat Dombóváron is a tanoda program. A cél, hogy a tanórán kívüli délutáni foglalkozások
felzárkóztatást nyújtsanak a rászoruló gyerekek számára.
A tanoda a Szent Orsolya Iskolaközpont mögötti ingatlanban kapott helyet, amelyet nemrégiben vásárolt meg az
intézmény. A kétéves programban a felzárkóztatás és a
tehetséggondozás lesz az elsődleges feladat, amelyre ös�szesen 30 millió forintos támogatást nyert az intézmény.
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár
az ünnepélyes megnyitón elmondta: a január elsején induló tanodaprogram az Emberi Erőforrások Minisztérium pályázata nyomán jöhetett létre, amelyben az ipari iskolával
együtt közösen tanítják és fejlesztik a gyerekeket.
Kemény Kornélia szakmai vezető köszöntőjében kifejtette, hogy a tanodában művészeti nevelés, zene, ének és
táncos programok is színesítik majd a tanulók mindennapjait. Kerényi Zsolt, az intézmény igazgatója hozzátette, a
program 30 gyermek bevonásával indul majd január elsejétől.

Közélet
12 új hirdetési felület a városban
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Adomány a gyűjteménynek
A napokban egy aradi vértanúkat ábrázoló képet adott át
Bodó Imre helytörténész Müller Ádámnak, a Dombóvári
Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének. A relikvia Nagy
Sándor néhai lápafői lakos hagyatékából származik.
A régi hagyományokat ápoló család tisztelte az aradi vértanúkat. A kép, amely az előszobájuk falát díszítette, az 1890es években készült, a hősök láthatók rajta az aradi Szabadság-szoborral a háttérben.

Januártól a város médiacége fogja működtetni a
dombóvári buszvárók oldalfalán található reklámberendezések egy részét.
A 12 hirdetőtáblát védő keret egy speciális kulccsal
nyitható, amelyet Szabó Loránd nyújtott át a napokban Somlai Adrienn ügyvezetőnek. A városban már
most is lehet látni hirdetéssel ellátott buszmegállót,
a terv az, hogy egyre több helyen legyenek majd friss
plakátok ezeken az úgynevezett city-light típusú felületeken.

Ünnepvárás a tinódi házban
A városi könyvtárban karácsonyi mesevetélkedővel,
a művelődési házban kézműves foglalkozásokkal várták a gyerekeket az ünnepek előtt.
Négy csapat egyenként 4-5 fővel vett részt a mesemegmérettetésen, amelyen a szülőkkel közösen válaszoltak a feltett kérdésekre. Mondanunk sem kell,
hogy igazán felkészülten érkeztek a kicsik a könyvtárba, és nagyon élvezték a vetélkedőt.
A művelődési ház aulájában kézműves foglalkozással
várták a gyerekeket, ahol karácsonyfadíszeket, gyertyatartókat és mézeskalácsot készíthettek, de gyöngyfűzéssel és gyertyakészítéssel is készülhettek a gyerekek az ünnepekre.

Nyugdíjasok karácsonya
Évértékelővel egybekötött közös karácsonyt tartottak a nyugdíjasok a gunarasi Camping Étteremben.
A kis ünnepségen Szabó Loránd polgármester, Molnár Tünde és Simon István önkormányzati képviselők,
valamint Kiss Béla alpolgármester ajándékokkal is
készültek, átnyújtották a városi Idősek Karácsonyára
szóló meghívót, sőt ajándékba egy Tolnai Népújságot
is kaptak, amelyben ezúttal egy egész oldal Dombóvárról szól.

www.dombovar.hu
Ajándékcsomag a dombóvári
időseknek
Liszt, cukor, étolaj – egyebek mellett ilyen alapvető
élelmiszereket kapnak idén a 80 éven felüli dombóváriak a városi önkormányzattól. A csomagokat a gimnázium diákjai juttatják el még karácsony előtt az időseknek.
Minden nyolcvan év feletti dombóvári lakost egy kis
ajándékcsomaggal lep meg az önkormányzat karácsony alkalmából. Brunn Józsefné Irénke néni már a kilencvenedik születésnapját is megünnepelte, most Szabó Loránd polgármester, Kiss Béla alpolgármester és
Molnár Tünde önkormányzati képviselő is köszöntötte.
Az idős hölgy nagy örömmel fogadta a vendégeket és
az ajándékcsomagot is, cserébe mesélt vendégeinek fiatalkoráról és Dombóváron töltött éveiről.

Sport
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Éremeső hullott az úszókra

A házigazdák nyerték a Mikulás Kupát

Remekül teljesítettek úszóink a kecskeméti utánpótláskorú úszók fontos seregszemléjén, a XX. Országos Rövidpályás Vidék Bajnokságon.

Immár 22. alkalommal rendezték meg a József Attila
Általános Iskolában a Mikulás Kupa elnevezésű teremlabdarúgó tornát.

A december 8. és 10. között megrendezett eseményen a
Dombóvári Úszó Egyesület Tancsa Norbert edző vezetésével 5 fővel képviseltette magát. Rengeteg szép eredmény
született, a csapat a 4x100 méteres leány gyorsváltón vidékbajnoki címet is szerzett. Kiemelkedő még Gyenei Anna
teljesítménye, aki mindhárom hátúszó számban aranyérmet nyert.

A házigazdán kívül a Belvárosi Általános Iskola, a Szent
Orsolya Iskolaközpont és a Vásárosdombói Általános
Iskola csapatai vettek részt a tornán.

Eredmények:
I. helyezettek:
Gyenei Anna (2003) 50m hátúszás, 100m hátúszás, 200m
hátúszás
DÚE 4x100m vegyes váltó (Gyenei Anna, Maráczi Dorka,
Nagy Viktória, Pozsgai Alexa)
II. helyezettek:
Dunai Lili (2002) 100m mellúszás, 200m mellúszás
Gyenei Anna (2003) 100m vegyes úszás, 200m gyorsúszás
Nagy Viktória (2003) 400m gyorsúszás
DÚE 4x100m gyorsváltó (Nagy Viktória, Pozsgai Alexa,
Maráczi Dorka, Gyenei Anna)
4x200m gyorsváltó (Nagy Viktória, Maráczi Dorka, Pozsgai
Alexa, Gyenei Anna)
III. helyezettek:
Dunai Lili (2002) 50m hátúszás, 50m mellúszás
Nagy Viktória (2002) 50m hátúszás, 200m hátúszás,
50m pillangóúszás

Sérülések tették tönkre
a DFC őszét

A kupa végül az újdombóváriaké lett. Óliás Zsolt testnevelő tanár a felkészülésről lapunknak elmondta, a
József Attila Iskola már 18 éve szerepel a Bozsik Programban, heti 2 alkalommal tartanak edzést, de a Dombóvári Focisuli Egyesülettel is járnak a gyerekek sportolni.

Mikuláskupán bizonyítottak
a judósok
A Dunaújvárosban megrendezett Mikuláskupán az
egyesületek közötti összesítő versenyben az előkelő
2. helyezést érték el a dombóvári judósok.
Egyéniben az első helyen végzett Bocz Gergő, Eppel
Richárd, Farkas Vanda, Pintér Bence, Diószegi Betti,
Szabó Kendra és Kovács Milán.
Második helyezett lett Török Dávid, Glász Johannes,
Szücs Virág, Vattay Henrik, Bende Luca.
Harmadik helyezettek pedig Eppel Márk, Vida Virág,
Kovács Dávid és Kovács Barna.

Nem jutottak tovább
a nyolcadikosok

Nem volt stabil a kezdőcsapat, folyamatosan változott az összetétel, ami rányomta a bélyegét a focisták
szereplésére.
Rengeteg sérüléssel küzdött az ősz folyamán a Dombóvár, szinte minden héten kiesett pár alapember a
gárdából, ami nem tett jót az egész csapatnak.
A megye I-es bajnokságban összesen 12 pontot szerzett és a 10. pozícióból várhatja a folytatást a Dombóvár. Az összes bajnoki meccsen csak a gólkirály Czonev
Márk, valamint Szabados Zsolt tudott pályára lépni. Az
öregedő csapat több fiatal játékosnak is lehetőséget
adott a meccseken a szereplésre, Nagy Dominik például 17 évesen már stabil alapemberré válhatott. Nagy
volt a fluktuáció: összesen 28 focista fordult meg a keretben.

7200- Egy szabad város lapja
Kövesse naponta frissülő
Facebook- oldalunkat!
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Szilveszteti tűzijáték
December 31-én éjfélkor, a Tindódi Ház mögötti parkolóban.
Újévi köszöntőt mond: Szabó Loránd polgármester

Az ikonnal jelölt
témákkal a

Dombó TV-is
részletesen
foglalkozik.
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