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A TARTALOMBÓL 2. Új kiállítás nyílt a múzeumban ⏐ 3. Szőlőhegyi útkarbantartás ⏐ 4. Díjazták az Axiál dombóvári telephelyét

Ezzel a címmel nyílt új állandó kiállítás január 22-én a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben.

Elsőként a múzeumnak helyet adó – 1896-ban főszolgabírói laknak 
épült, a II. világháború után a fegyveres erők klubjaként, majd tiszti 
lakásként, végül pedig iskolaként használt, a helybeliek által „kis-
kastélynak” nevezett Szabadság utcai – ingatlan mintegy 120 négy-
zetméternyi része újult meg. A település önkormányzata az épületet 
2000-ben a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület öntevé-
keny közösségének rendelkezésére bocsátotta azzal a céllal, hogy az 
helytörténeti gyűjteményt rendezhessen be ott. A rengeteg relikviát 
tartalmazó állandó kiállítás 2001. szeptember 22-én nyílt meg. Azóta 
számos értékes időszakos tárlatot is megnézhettek az érdeklődők, 
ám elérkezettnek tűnt az idő arra, hogy a helytörténeti gyűjtemény 
arculata több mint másfél évtized után modernizálásra kerüljön. 
Első ütemben három kiállító terem átalakítása kezdődött el tavaly. 
Az építő munkások elvonulása után a szakemberek nekiláttak az új 
állandó tárlat kialakításának.

„Évezredek emlékjelei”
A múzeumi munkacsoport által külső szakértők bevonásával 

összeállított kiállítás élénk színű falfelületekkel, húsz nagymére-
tű tablóval, művészeti alkotásokkal, emblematikus műtárgyakkal, 
enteriőrökkel mutatja be a település történetének meghatározó ese-
ményeit. 

A Helytörténeti Gyűjtemény megújítása az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által muzeális intézmények szakmai támogatásá-
ra kiírt Kubinyi Ágoston Program segítségével valósult meg. Az 
elnyert 1.000.000 forintos vissza nem térítendő támogatás nagy 
segítséget jelentett a város önkormányzata, valamint a Tinódi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény összefogásából létrejött fej-
lesztéshez.

A Városházán január 22-én tartott szakmai megnyitó a Híres 
Pannónia Régizenei Együttes muzsikájával kezdődött. A dallamok 
középkori hangulatot varázsoltak az Ujváry Terembe, ahol Szabó 
Loránd polgármester üdvözölte a megjelenteket. Az önkormányzati 
vezető ünnepi beszédében a kapcsolatok jelentőségét és az elmúlt 

A szakmai megnyitóra közel százan érkeztek Szabó Loránd polgármester

Szabó Géza Berta Adrián Takács Istvánné

Erky-Nagy Tibor Bán Emma

Révész László ünnepi megnyitója
és az új kiállítás első látogatói…
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hónapokban végzett értékteremtő munkát hangsúlyozta. Kiemelte, 
hogy a múzeum olyan, mint egy mikrokozmosz:

– Az idő előrehaladtával újabb és újabb feltárásoknak, kutatá-
soknak köszönhetően folyamatosan tágult és tágul, mint a világűr 
- hangsúlyozta a polgármester. – Az utóbbiban vannak naprendsze-
rek, amik a mi esetünkben az egyes témáknak – például iskolaváros, 
vasút, római kor, településünk fejlődése az utóbbi évtizedekben - fe-
lelnek meg, A sok-sok tárgy helyettesíti-testesíti meg a bolygókat, a 
holdakat, a „vörös óriásokat”, a „fehér törpéket” attól függően hogy 
mennyire jelentősek, értékesek. 

A szakmai előadásokat dr. Szabó Géza, a szekszárdi Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum főmuzeológusa nyitotta meg, aki „Múltba vezető 
szálak” címmel a Tesco Áruház építése előtt a kereskedelmi egység 
helyén és annak környékén általa irányított ásatásokról beszélt. A 
régész arra kérte a minikonferencia résztvevőit, hogy vele közösen 
induljanak el egy képzeletbeli kirándulásra a bronz- és középkorba.

Berta Adrián, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intéze-
tének munkatársa arról tett említést, hogy a város önkormányzata 
2013-ban a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékét arra 
kérte fel, hogy az végezzen feltárásokat a Dombóvár melletti Gólya-
várnál. A régész szerint a cél az volt a négy éve folyó ásatással, hogy 
az tisztázza az egykor a Dombai család által birtokolt erődítmény ki-
terjedését és főbb építészeti szakaszait.

Takács Istvánné helytörténész „Álomtól a megvalósulásig” című 
előadásában a Helytörténeti Gyűjtemény régi és új állandó kiállítá-
sának történetét mesélte el. A Dombóvári Városszépítő és Városvédő 
Egyesület alapító tagja kiemelte, örül annak, hogy részese lehetett a 
tárlat 17 esztendővel ezelőtti megszületésnek és a megújításnak is.

Erky-Nagy Tibor tipográfus a múzeum belső terének és új arcula-
tának kialakításáról, a meghatározó hangulati elemekről szólt.

Bán Emma, a Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény in-
tézményvezetője az átalakításról és a felújításról készített gazdag 
fotódokumentációt ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

Az új állandó kiállítást dr. habil Révész László, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Régészeti Tanszékének vezető docense nyitotta meg.  

Müller Ádám múzeumpedagógus kalauzolta végig a szakmai 
megnyitó résztvevőit az új tárlaton. A múzeumpedagógus elmond-
ta, hogy az első terem az őskortól a vaskorig terjedő időszak helyi 
vonatkozásait mutatja be. A látogatók megismerhetik a település és 
vonzáskörzetének régészeti lelőhelyeit és leleteit. A második helyi-
ség tablóinak egy részén a Magyar Nemzeti Múzeum régésze, dr. 
Tóth Endre által Alsóhetény mellett közel másfél évtizedig végzett 
feltárás pillanatait ismerhetik meg a látogatók, A római császárság 
idején használt erőd, Iovia bemutatásához hozzájárul az a gazdag 
leletanyag – többek között az aranyozott lovassági sisak és fogadal-
mi tábla másolata, valamint számos szépen faragott sírkő – is, mely 
vitrinekben kapott helyet. Művészeti értékén túlmenően az iskolá-
soknak tartott múzeumpedagógiai foglalkozásokon is jelentős okta-
tási funkciót kap a helyi Varga Gábor keramikusművész által készí-
tett római életképet megjelenítő szoborkompozíció.

Ezen kiállítótér másik fele Tinódi Lantos Sebestyén korába kalau-
zolja az érdeklődőt. Az installációs táblákon a Dombóvár környékén 
található hat középkori vár története ismerhető meg. Megtekinthe-
tők a gólyavári ásatások azon leletei is, melyeket eddig még nem lát-
hatott a nagyközönség.

Az újkortörténeti terembe egy olyan boltív vezeti át a látogatót, 
ami faragott középkori kövekből készült. Az itt található kiállítás 
kronologikus folytatása az addig látottaknak, ugyanis az az utóbbi 
300 év dombóvári örökségének féltve őrzött kincseit tartalmazza. A 
vidék birtokosának, a herceg Esterházy családnak a relikviái – pél-
dául az 1715-ös pecsétnyomó, a 18. század közepétől vezetett száma-
dáskönyv és a família téglagyárában készült bélyeges téglák – szol-
gálnak érdekességként. Kiderül az is, hogy az 1870-ben megkezdett 
vasútépítés a nagyközséget a környék közlekedési, gazdasági és 
kulturális központjává tette. A 19. század elejének, a két világháború 
közti éveknek, valamint az 1945-től a rendszerváltásig terjedő idő-
szaknak a legfontosabb eseményeit is megismerhetik az érdeklődők 
a Takács Istvánné és Erky-Nagy Tibor által összeállított anyagból.

A Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

ÉVEZREDEK EMLÉKJELEI
című kiállítása

A gyűjtemény modernizálása Dombóvár Város Önkormányzata és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által a muzeális intézmények szakmai támogatására 
kiírt Kubinyi Ágoston pályázat segítségével történt, a Dombóvári Városszépítő és 

Városvédő Egyesület helytörténeti gyűjteményét alapul véve

Intézményvezető – Bán Emma

A forgatókönyvet írta és a kiállítást rendezte:
Erky-Nagy Tibor, Müller Ádám, Szabó Loránd, Takács Istvánné

3D látványtervek – Dunai József
Tablótervek – Erky-Nagy Tibor

Installáció – Metarecz Kft. és Printrégió Kft.
Belsőépítészeti munkák – Hopp Richárd,

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
Képzőművészeti alkotások – Varga Gábor

Ruharekonstrukciók – Patyi Irén
Múzeumpedagógiai foglalkoztató – Nagy Zoltán

SZ AKÉRTŐK, SZ AKMAI SEGÍTŐK
Berta Adrián (Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet), Mráv Zsolt (Magyar 
Nemzeti Múzeum), Dr. Szabó Géza Phd (Wosinsky Mór Megyei Múzeum), Dr. Tóth 
Endre (Magyar Nemzeti Múzeum), Tövisháti Béla (Paksi Városi Múzeum), Szodorai-
né Mohr Szilvia (Wosinsky Mór Megyei Múzeum), Dr. Viliminé Kápolnás Mária 
(Wosinsky Mór Megyei Múzeum).

A KIÁLLÍTÁS LÉTRE JÖT TÉBEN KÖZREMŰKÖDTEK
Dombó-Média Kft., Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft., Dom-
bóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület, Dunaszekcsőért Alapít-
vány, Gond-X Kft., Gyugyi Tamás Faipari Kft., Magyar Nemzeti Múzeum, T-Kulcs 
és Kés Bt., Varitel Irodatechnika – Bakarecz Attila, Bakarecz János, BednárikErvin,  
Beihammer Ivett, Besenyei István, Bódog Patrik, dr. Farkas-Szabó András, Dr. Ha-
jós Károlyné, Fenyvesi János,  Frezik István, Gyöngyösi Béla, Haraszti László(†), Ha-
vanecz László, Havasi Ildikó, Janka Tibor, Juhász Csilla, Karászi Imre, Kertész Péter, 
Királyvári László, Kissné Kovács Katalin, Kovacsik Zoltán, Mayer Tamás, Őri Gábor, 
Őri Nándor, Pászti István, Révész Enikő, Schattman József, Schweiger Vendel, Sza-
lai Zsolt, Szieber József, Takács István, Tálos Róbert, Zelcsényi Zsófia.

A TINÓDI KÖNY V TÁR ÉS HELY TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY MUNKATÁRSAI
Iberhardt Lászlóné, Kiss Barbara, Nagy Zoltán, Nagyné Ujhelyi Mónika, Németh 
Lászlóné, Paholik Anita, Pincehelyi Szilvia, Takács Tímea, Toblerné Tóth Krisztina, 
Tóth Anikó, Varga Melinda, Vörös László.
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Évindító vállalkozói fórumot tartottak janu-
ár 17-én a Városházán a képviselő-testület 
és a közös önkormányzati hivatal vezetői.

Elsőként Szabó Loránd polgármester ar-
ról beszélt, hogy a település önkormányza-
ta számos pályázati sikert könyvelhetett el 
tavaly. Több projekt már elindult az elmúlt 
évben, azonban a fejlesztési elképzelések 
java része az idéntől valósulhat meg. Három 
város-rehabilitációs program már megkez-
dődött, két oktatási-nevelési intézmény 
energetikai korszerűsítése hamarosan in-
dul, a helyi civil szervezetek rendelkezésére 
álló mintegy 200 millió forintból a közössé-
gépítést szolgáló különféle rendezvények és 
infrastrukturális beruházások is tervezési 
szakaszban vannak. Számos olyan beruhá-
zás is lesz, mely a település lakóinak kom-
fortérzet-javításához járul majd hozzá.

– Szeretnénk a „Tüskei Ipari Park” címet 
elnyerni, amivel vonzóvá kívánjuk tenni az 
említett városrészben lévő ingatlanokat be-
fektetők számára, akik új vállalkozásokat 
telepíthetnek le a területen – mondta az ön-
kormányzati vezető. – Az infrastrukturális 
beruházások során meg kell oldanunk a ví-
zellátást, a szennyvíz-elvezetést, új utakat és 
parkolókat is szükséges építeni. Ha sikerrel 
járunk, akkor nemcsak foglalkoztatási gond-
jainkon enyhíthetünk az új munkahelyek 
létrejöttével, hanem a Tamási és a Döbrököz 
felől közúton hozzánk érkezők a mostaninál 
rendezettebb körülmények között hajthat-
nak be Dombóvárra járműveikkel.

Szabó Loránd elmondta még, hogy a volt 
zeneiskola épületének udvarán egy modern 
városi piacot kívánnak kialakítani, valamint 
a közszolgáltató cégek helyi ügyfélszolgá-
latait közös irodába akarják telepíteni az 

Az információ-áramlás további erősítését 
kérték a gazdasági élet helyi szereplői

ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása ér-
dekében.

Tigelmann Péter gazdasági ügyekkel fog-
lalkozó alpolgármester arról beszélt, hogy 
tavaly számos helybeli vállalkozást keresett 
fel, ahol a vezetők többsége a közöttük és 
az önkormányzat közötti rendszeres infor-
máció-áramlás fontosságát hangsúlyozta. A 
képviselő-testület döntéseivel közvetlenül 
ugyan nem tudja befolyásolni a helyi gazda-
ságot, ám olyan helyzetet képes teremteni, 
mely kedvezően hathat a cégekre és az egyé-
ni vállalkozókra.

A város főépítésze, Gyergyák János a He-
lyi Építési Szabályzat vállalkozókat is érintő 
tervezett változásait ismertette.

Vincellérné dr. Illés Krisztina, a Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájának 
vezetője elmondta, hogy jó az adózási mo-
rál a településen mind a magánszemélyek, 
mind a vállalkozások tekintetében. 2017-ben 
közel 800 millió forint helyi adó folyt be az 
önkormányzathoz, amiből 500 millió forin-
tot tett ki az iparűzési adó.

Dr. Szabó Péter jegyző a tavaly év végi 
jogszabály-változások sokaságára hívta fel a 
vállalkozások vezetőinek figyelmét.

A cégek irányítói legnagyobb gondként a 
jól képzett helyi munkaerő hiányát emelték 
ki, de szinte valamennyien bizakodva tekin-
tenek előre. Ezt jelzi elsősorban az, hogy az 
összejövetelen sokan osztották meg a fej-
lesztési elképzeléseiket. A vezetők megfo-
galmazták azon elvárásukat is, hogy vonják 
be őket az önkormányzati elképzelések ter-
vezési fázisba is, mert akkor nem a folyamat 
végén kell szembesülniük a képviselő-tes-
tület által hozott döntésekkel és azok rájuk 
vetülő hatásaival.

n Gazdaság – Az ingatlanok adásvételé-
vel, a vásárlás finanszírozásával és az épü-
letek biztosításával foglalkozó Duna House-
nak a Budapesti Kongresszusi Központban 
rendezett évnyitó rendezvényén a cég egyik 
dombóvári munkatársának a vállalkozás 
vezetői átadták „A legnagyobb kizárólagos-
sági aránnyal rendelkező értékesítő” címet. 
Malek Viktória immár az egymást követő 
harmadik évben érdemelte ki az elismerést.

n Oktatás – Az Illyés Gyula Gimnázium 
idén is meghirdette az idegen nyelvi páros 
versenyét a helyi, valamint a környékbeli 
alapfokú oktatási intézmények hetedik és 
nyolcadikos tanulói között német nyelvből. 
A két fordulóból álló megmérettetés első 
részében egy feladatlapot kellett kitölteni-
ük a résztvevőknek, akik aztán a második 
részben szóban is számot adtak a felkészült-

ségükről a zsűrinek. A vetélkedő a József 
Attila Általános Iskola elsöprő sikerét hozta, 
ugyanis – a tavalyihoz hasonlóan – az első és 
a másik helyet is az újdombóvári oktatási in-
tézmény csapatai szerezték meg. A mezőny 
élén a Glaubné Nagy Ildikó által felkészített 
Ábrahám Nóra és Ollé Zsófia alkotta páros 
végzett, mögötte a Beihammer Boglárka–
Szűcs Fanni összeállítású duó zárt. Az utób-
bi lányokat Géringné Pápay Ágnes tanítja.

n Vetélkedés – Annyira megtetszett a 
dombóvári fiataloknak az egyik kereskedel-
mi televízió „Ninja Warrior” című vetélke-
dője, hogy már hárman is megmérették az 
ügyességüket és a gyorsaságukat. Bódis Pé-
ter eredményéről már korábban beszámol-
tunk, azóta pedig még ketten szerepeltek a 
műsorban. Kelemen-Loboda Doriánon az 
első selejtezőkörben egy kötélhágó fogott ki, 
így kénytelen volt elbúcsúzni a további küz-
delmektől. Varga Miklós az első fordulóban 
kitűnő teljesítményt nyújtott és bejutott a 
középdöntőbe, ahol 5 perc 3 másodperc alatt 
teljesítette a kilenc akadállyal nehezített pá-
lyát. A 24 éves versenyző hibátlan produkci-
ója és remek ideje ellenére kiesett, mert jó 
néhányan voltak olyanok, akik nála gyor-
sabbnak bizonyultak.

n Civil szféra – A Dombóvári Önkéntes 
Polgári Természetőr Egyesület idei első ösz-
szejövetelén Dávid Gyula elnök elmondta, 
hogy a Kapos-hegyháti Natúrpark tanösvé-
nyeinek karbantartásához és az útvonalak 
felfestéséhez szeretnének közfoglalkozta-
tott munkásokat igényelni. Tervezik azt is, 
hogy hamarosan megjelentetik a „Napfivé-
rek” című kiadványuk második számát. A 

Közel 2500 négyzetméternyi út újult meg 
Szőlőhegyen.

A renoválás több horhót, valamint dűlőt 
érintett. Ilyenek például a Hamuvölgy, a 
Nyerges-horhó, a Gili-horhó, vagy a kápolna 
melletti feljáró. A munkálatokat a Kovi ‘95 
Építő Kft. végezte. A beruházás több mint 
1.600.000 forintba került.

– Tavaly rengeteg lakossági 
megkeresés érkezett a szőlőhe-
gyi útszakaszok rossz állapotá-
val kapcsolatban – mondta Nagy 
András, a Közös Önkormányzati 
Hivatal Városüzemeltetési Iro-
dájának műszaki ügyintézője. 
– A terület bejárása után dön-
tött az önkormányzat a felújítás 
mellett.

A kivitelező cég szakemberei 
a csapadékvíz okozta kisebb ki-
mosódásokat és a gépjárművek 

Könnyebben járhatók a szőlőhegyi 
horhók és dűlők

által létrehozott nyomvályúkat egyenlítet-
ték ki zúzottkővel. 

A munkálatok során az útmenti növény-
zetet is rendbe tetette az önkormányzat, 
hogy minél kevesebb akadállyal lehessen a 
dűlőkön és a horhókon keresztül megközelí-
teni a hobbikerteteket, illetve a présházakat.

Több szőlőhegyi horhón is könnyebben lehet közlekedni az útjavításnak 
köszönhetően

H Í R E K  R Ö V I D E N
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civil szervezet tagjai ülésükön a február 24-i 
Téltemető Túra részleteit is megtárgyalták.

n Oktatás – Az Illyés Gyula Gimnázium-
ban a hetedik és nyolcadik osztályos diákok 
részvételével lebonyolított angol nyelvi ver-
senyen kitűnően szerepeltek a Belvárosi Ál-
talános Iskola tanulói. Az írásbeli és szóbeli 
feladatokat a legjobban a Balogh Dominik és 
Horváth Szilárd alkotta páros oldotta meg. A 
mezőny első helyén végzett fiúkat Kerekes 
Alexandra készítette fel a megmérettetésre.

n Oktatás – A bonyhádi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnáziumban megrende-
zett Müller Ferenc Kémia Emlékversenyen 
jól szerepeltek a Belvárosi Általános Iskola 
diák jai. A hetedikesek mezőnyében a Gáspár 
Luca, Kovács Beatrix és Király Zsófia ösz-
szeállítású csapat az ötödik helyet szerezte 
meg. A nyolcadikosok között Kövesdi Virág 
és Varga Zsófia a tizedik lett. A lányokat Csá-
ki Anita készítette fel a megmérettetésre.

n Közlekedés – Új vasúti központi for-
galomirányító rendszer készül a Pusztasza-
bolcs és Dombóvár közötti vonalszakaszon. 
Az Európai Unió Közbeszerzési Értesítője 
szerint a felcsúti polgármester, Mészáros 
Lőrinc érdekeltségébe tartozó R-Kord Kft. a 
több mint 25 éve vasútépítéssel foglalkozó 
Prolan Irányítástechnikai Zrt.-vel közösen 
nyerte el a munkát. A két cég a becsült 6,6 
milliárd forintos árnál 760 millió forinttal 
többért kapta meg a fejlesztést.

n Közérdek – Elkészült a Kapos-hegy-
háti Natúrpark honlapja, mely a www.ka-
poshegyhatinap.hu címen érhető el. A 38.153 
hektárnyi területen 14 település – Csibrák, 
Dombóvár, Döbrököz, Dúzs, Hőgyész, Kalaz-
nó, Kisvejke, Kurd, Lengyel, Mucsi, Závod, 
Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás – található, 
közel 30.000 lakossal, 30 országos műemlé-
ki védelem alatt álló ingatlannal, 330 helyi 
szintű építészeti védelem alatt álló építmény-
nyel, 17 helyi jelentőségű természetvédelmi 
területtel és 15 helyi jelentőségű természeti 
értékkel. A weboldalon a Kapos-hegyháti Na-
túrpark Egyesület szervezeti felépítéséről, 
rendezvényeiről, értéktáráról olvashatók in-
formációk, illetve fotó- és videotár is elérhető.

n Érdekesség – A Tierheimleben in Not 
e. V. támogatásával elkészült a Help-Dom-
bóvár Egyesület 2018. évi falinaptára. Az 
A/4-es méretű, 13 oldalas kiadvány fotóin a 
helyi gyepmesteri telep gyönyörű kutyusai 
láthatóak. A kalendárium 1500 forintért vá-
sárolható meg töb-
bek között a Perla 
Szépségstúdióban 
és Dömse Erika 
Fodrászüzletében. 
Az adományokból 
befolyó pénzt a 
gazdátlan ebek el-
látására és tartási 
körülményeik ja-
vítására fordítja a 
civil szervezet. 

H Í R E K  R Ö V I D E N

Megnevezés Napi mennyiség Éves mennyiség

Zöldhulladék              200 kg               800 kg 

Bútor és lom              1500 kg               1500 kg 

Üveg    korlátozás nélkül    korlátozás nélkül

Építési törmelék      1200 kg/1,2m3      1200 kg/1,2m3

Fénycsövek        2 kg/10 db    6 kg/30 darab 

Gumiabroncs         55 kg/5 db           165 kg/15 db

Elhasznált növényi olaj, fáradt olaj 50 kg 50 kg

Akkumulátor    korlátozás nélkül           korlátozás nélkül

Egyéb elektronikai hulladék    korlátozás nélkül    korlátozás nélkül

Hűtő, fagyasztó, mosógép, szárítógép, 
centrifuga 3 db 10 db

TV 3 db 10 db

Fém    korlátozás nélkül    korlátozás nélkül

Műanyag    korlátozás nélkül    korlátozás nélkül

Papír    korlátozás nélkül    korlátozás nélkül 

Szárazelem korlátozás nélkül korlátozás nélkül

Nyomtató toner 2 kg 6 kg

Spray flakon 2 kg 6 kg

Oldószerek 1 kg 3 kg

Gyógyszerek 1 kg 1 kg

Szennyezett csomagolási hulladékok: 
növényvédőszeres csomagolóanyag              1 kg                3 kg

Növényvédőszer maradék 3 kg 9 kg

Szennyezett csomagolási hulladék: 
festékes csomagolóanyag               15 kg              15 kg

Festék maradék 45 kg 45 kg

Savak, lúgok 1 kg 3 kg

Fagyálló 1 kg 3 kg

A fenti mennyiségeken felül a hulladékot az alábbi átvételi áron lehet
a hulladékudvarban leadni

Megnevezés
Átvételi ár

nettó bruttó

Építési törmelék   15 Ft/kg  19 Ft/kg

Zöldhulladék   32 Ft/kg  41 Ft/kg

Bútor-lom   31 Ft/kg  39 Ft/kg

Szennyezett csomagolási hulladék: 
növényvédőszer csomagolóanyag 196 Ft/kg 249 Ft/kg

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett

kaposszekcsői hulladékudvar 2018. január 15-től csak a háztartásokban – 
tehát nem az iparban, vagy a vállalkozásokban – képződő, előre

szelektált hulladékok befogadását végzi!
Szolgáltatásait Dombóvár, Csikóstőttős, Jágónak, Kaposszekcső és Meződ lakosai 

kizárólag magánszemélyként vehetik igénybe!

A hulladékok leadásához az alábbi dokumentumok szükségesek

– hulladékgazdálkodási díj számla befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási bizonylat)
– lakcímkártya
– azoknak a településeknek a lakosai esetében, ahol a hulladékgazdálkodási díjat az önkormány-

zat fizeti: lakcímkártya

A hulladékudvarban ingyenesen leadható hulladékok fajtái és mennyiségük

http://www.kaposhegyhatinap.hu/
http://www.kaposhegyhatinap.hu/
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n Művészet – A „csuhé 1000 arca” cím-
mel nyílt kiállítása január 10-én Dohoczky 
Istvánnénak a Tinódi Házban. A Majoros Ga-
lériában főként a paraszti élet során használt 
tárgyak – szalvétatartók, papucsok, kosarak 
– valamint csuhéból készített különböző fi-

gurák kaptak helyet. Dohoczky Istvánné keze 
egy betegség következtében lebénult, így kel-
lett választania egy olyan elfoglaltságot, ami 
újra mozgásra késztette a sérült végtagját. Az 
alkotó azóta próbál olyan játékokat és hasz-
nálati tárgyakat készíteni, amelyek újrahasz-
nosítható anyagokból vannak.

n Oktatás – A Lotz János szövegértési 
és helyesírási versenynek a Tolna megyei 
döntőjébe a Belvárosi Általános Iskolából öt 
diákja jutott be. A negyedik osztályosok me-

zőnyében Illés Nóra és Lurcza Krisztián, a 
hetedik évfolyamosoknál Kertész Hajnalka, 
a nyolcadikosoknál pedig Furulyás Lilla, va-
lamint Berkl Tímea mutathatja meg tudását 
a „Völgység fővárosában”. A tanulókat Csőke 
Viktória, Szabóné Tóth Gabriella, Bódis Pé-
terné és Erdősné Fedeles Zita készíti fel a 
megmérettetésre.

n Önkormányzat – A Lakhatási Tanács-
adó Testület január 12-én tartotta ide első 
ülését a Városházán. Az összejövetelen a „Le-
romlott városi területek rehabilitációja” című 
pályázat által kínált lehetőségekről, az üresen 
álló bérlakások hasznosításáról, valamint az 
önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatla-
nok idei felújítási terveiről volt szó.

n Önkormányzat – A Városháza volt a 
helyszíne január 12-én annak az évindító 
intézményvezetői értekezletnek, melyen 
többek között egy új költséghatékony szoft-
verhasználati konstrukció bevezetéséről volt 
szó. Az önkormányzati ASP-rendszer által kí-
nált szolgáltatásnak köszönhetően az inter-
netes világhálón lehetne majd kapcsolódni 
az adatbázisokhoz és azokat kezelő progra-
mokhoz. A képviselő-testület vezetői a város 
önkormányzata által működtetett különböző 
szociális és nevelési intézmények idei finan-
szírozásának tervezetéről is beszéltek.

H Í R E K  R Ö V I D E NMegnevezés
Átvételi ár

nettó bruttó

Festék maradék 275 Ft/kg 349 Ft/kg

Növényvédőszer maradék 275 Ft/kg 349 Ft/kg

Oldószerek 130 Ft/kg 165 Ft/kg

Fénycsövek 16 Ft/kg 20 Ft/kg

Gumiabroncs   16 Ft/kg  20 Ft/kg 

Spray flakon 226 Ft/kg 287 Ft/kg

Toner 183 Ft/kg 234 Ft/kg

Gyógyszerek 183 Ft/kg 234 Ft/kg

Hűtő, fagyasztó, mosógép, szárítógép, 
centrifuga 55 Ft/kg 70 Ft/kg

TV 55 Ft/kg 70 Ft/kg

Savak, lúgok 260 Ft/kg 330 Ft/kg

Fagyálló 135 Ft/kg 171 Ft/kg

A hulladékudvarban nem leadható hulladékok

– kommunális hulladékkal szennyezett hulladék,
– kommunális hulladék,
– élelmiszer maradék,
– egyéb veszélyes hulladék pl.: pala, kátrány, injekciós tű, sav, lúg,
– állati tetem

Tisztelt 80 év feletti Dombóváriak!
Kérjük Önök közül azokat, akik a képviselő-testület által karácsonyi támo-

gatásként megállapított, személyenként 4000 forint értékű Erzsébet-utalvány-
ra jogosultak voltak és azt még nem vették át, hogy azt a Dombóvár, Szabadság 
utca 18. szám alatti Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfoga-
dási időben – hétfőnként és szerdánként 8.00–12.00 és 12.30-16.00 között, valamint 
csütörtökönként 8.00-12.00 és 12.30-17.30 között – tegyék meg.

Ha a támogatást személyesen veszi át a jogosult, akkor kérjük, hogy hozza magával 
személyazonosító okmányait, valamint a lakcímkártyáját! Amennyiben a támogatást 
nem személyesen veszi át a jogosult, akkor kérjük, hogy az átvevő szíveskedjenek ma-
gával meghatalmazást hozni, mely tartalmazza a jogosult, valamint az általa megha-
talmazott személyi adatait, illetve két tanú nevét, címét és aláírását!

DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Tremor: öntudatlan remegés
Kőszegi Csaba Valér január 12-én mutatta 
be második verseskötetét a Tinódi Könyv-
tárban.

Az érdeklődőkkel zsúfolásig telt biblio-
tékában a Tolna Megyei Egységes Gyógype-
dagógiai Intézmény Móra Ferenc Általános 
Iskolájában tanító pedagógus elmondta, 
hogy azért választotta ezt a címet legújabb 
könyvének, mert a tremor szó öntudatlan 
remegést jelent. Ez vonatkozik fizikális re-
megésre is, de minden olyan érzelmi-men-
tális remegésre is utal, ami a bennünket kö-
rülvevő dolgokra ráreflektál.

Kőszegi Csaba Valér minden verse a vele 
történő eseményeket dolgozza fel. Abban, 
hogy még tisztábban át tudja adni másoknak 
is a gondolatait, párja segített neki, Benke 
Zita festményei illusztrációként díszítik a 
kötet lapjait.

– A könyv négy fejezetre osztható - emel-
te ki a szerző. – A versek a páromról, saját 

magamról és a környezetemről szólnak. 
Nem ideális helyszínnek, hanem megfele-
lő ihletnek, gondolatnak kell ahhoz lennie, 
hogy verset írjak. A költemények egy része 
a Balaton mellett, a többi pedig Tamásiban 
készült, ahol egy művészeti alkotótáborban 
a festők képeket festettek, az irodalmárok 
pedig verseket, vagy esszéket írogattak.

Kőszegi Csaba Valér második verseskötete 

n Sakk – Alsótagozatos diákok számára 
kedvcsináló versenyt rendezett a Tinódi Ház-
ban Molnár Ferenc, a dombóvári sakksportba 
ismét „életet lehelni” igyekvő egykori sikeres 
klubvezető. A megmérettetés első helyét a te-
hetséges Ignácz András szerezte meg.

n Floorball – Komáromban rendezték 
meg a Diákolimpia országos elődöntőjét, me-
lyen remek teljesítményt nyújtva az Illyés 
Gyula Gimnázium együttese a második helyet 
szerezte meg. Az országos fináléban a Gebhart 
Kevin, Szőcs Levente, Rózsás János, Tasi Sán-
dor Márk összeállítású csapat méretheti meg a 
tudását. A szép sikert elért diákokat két test-
nevelő tanár - Jakab Ágota és Fehérvári Leven-
te - készítette fel a megmérettetésre, kísérőjük 
pedig Kovács Viktória volt.

n Karate – Három dombóvári fiatal is 
meghívást kapott a Tolna Megyei Diáksport 
Tanácsnak arra a díjátadójára, amit a szek-
szárdi Garay János Gimnáziumban tartottak. 

Az ünnepségen a különböző sportágakban 
idén rendezett diákolimpiák országos dön-
tőjében első, második és harmadik helyezést 
szerzett tanulókat jutalmazták. A karatékák 
budapesti fináléjában küzdelemben bronz-
érmet érdemelt ki a dombóvári Szabó Do-
rottya, Lakatos Lukács és Tóth Dominik, így 
Szabó Csaba edző mindhárom tanítványa át-
vehette az elismerésükre szolgáló serleget.

n Atlétika– A sportág népszerűsítését 
szolgálta az a különleges edzés, amit a Dom-
bóvári VASE tehetséges fiataljai és szüleik 
részére vezényeltek az egyesület trénerei 
a Szuhay Sportcentrumban. A 72 vetélkedő 
a közös bemelegítést követően az utánpót-
lás-nevelést szolgáló Kölyökatlétikai Prog-
ram különböző számait próbálhatták ki. A 
klub vezetői a remek hangulatú megméret-
tetés végén süteménnyel és üdítővel vendé-
gelték meg a résztvevőket.

n Labdarúgás – Az 1925. május 4-én 
Dombóváron született Buzánszky Jenőről el-
nevezett dorogi focistadion felújítására-kor-
szerűsítésére 685 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást kap a kormánytól a 
korábbi bányászváros önkormányzata. A je-
lenleg az NB II-ben szereplő labdarúgó csa-
pat otthonául szolgáló létesítmény 2010 óta 
viseli az egykori olimpiai bajnok és világbaj-
noki második helyezett sportoló nevét.

n Asztalitenisz – A Kaposváron megren-
dezett Balogh József Emlékversenyen kitű-
nően szerepelt két dombóvári fiatalember. A 
serdülő fiúk mezőnyében Kőszegi Gergő az 
ezüstérmet, míg Kőszegi Szabolcs a bronz-
medáliát érdemelte ki. A fiúk edzője Kocsis 
Károly.

S P O R T H Í R E K

A cég tulajdonosai és a dombóvári bázis 
vezetői január közepén a Würzburgban tar-
tott Német Mezőgazdasági Napokon ün-
nepélyes keretek között vették át a Service 
Award Agrartechnik-díjat.

2001 óta rendezik a megmérettetést, 
melyre számos mezőgazdasági gép- és alkat-
rész-forgalmazó, valamint szervizszolgál-
tatást nyújtó vállalkozás jelentkezik annak 
érdekében, hogy felmérjék cégüknek és te-
lephelyeiknek az erősségeit és gyengeségeit.

A jelentkezők szinte egész Európából – 
többek közt Németországból, Hollandiából, 
Svájcból, Ausztriából, Romániából, Francia-
országból és Magyarországról – érkeznek 
azért, hogy olyan pártatlan, gyártófüggetlen 
vizsgálatnak vethessék magukat alá, me-
lyet eddig kizárólag a német „Agrartechnik” 
című magazin szakmailag magasan kvalifi-
kált zsűrije tudott nyújtani.

Díjazták az Axiál Kft. dombóvári telephelyét
A bajai székhelyű AXIÁL Kft. 2006 óta 

minden évben nevezi telephelyeit a ver-
senyre. Azokat a Service Award zsűrijének 
elnöke, Franz-Josef Borgmann látogatja meg 
a díjkiosztót megelőző hónapokban. A szak-
ember több száz pontból álló szigorú kritéri-
umok alapján vizsgálja meg az AXIÁL Kft. 19 
magyarországi telephelyét, ahol olyan terü-
leteket vesz górcső alá, mint a logisztika, az 
ügyfélszolgálat és a marketing.

Ezen szemle során a legtöbb pontot a 
dombóvári telephely kapta, ahol az értéke-
sített órák száma az elmúlt három évben fo-
lyamatosan nőtt, de figyelemre méltó az egy 
főre jutó gépeladások forgalma is.

Olyan apróságokra is figyelnek a mun-
katársak, mint a géptáblák, melyek nagyon 
attraktívak. Az elmúlt esztendők során a 
dombóvári telephely az AXIÁL Kft. „kiraka-
tává” vált.

Az Axiál Kft. tulajdonosai és a dombóvári telephely vezetői Würzburgban vették át a Service Award Agrartechnik-díjat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szabó Loránd polgármesteri fogadónapja
2018. február 5-én, hétfőn, 14–16 óra között kerül megtartásra

DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Programajánló 2018. január 25-től február 10-ig
 IDŐPONT  HELYSZÍN PROGRAM

 Január 30-ig  Tinódi Ház Fotókiállítás a Kapos-hegyháti Natúrparkról
 már. 4-ig   Tinódi Ház Nomen est omen - Fükő Béla szobrászművész kiállítása
 Január 25. csütörtök  17.00 Tinódi Ház Mozgó Mozi
 Január 26. péntek  16.00 Tinódi Ház Ifjúsági Klub
 Január 26. péntek  19.00 Tinódi Ház Apa csak egy van?! - a Pódium Színház előadása
 Január 27. szombat  9.00 Tolna Futsal - U9-es fiú: torna a Dombóvári FE részvételével
 Január 27. szombat  13.00 Tolna Futsal - U9-es fiú: torna a PASZ Dombóvári ASE részvételével
 Január 27. szombat  13.00 Fonyód Labdarúgás - férfi: Fonyód – Dombóvári FC
 Január 27. szombat  18.00 Szuhay Sportcentrum Kosárlabda - férfi: Dombóvári KKE – Siófoki KS
 Január 27. szombat  19.00 Camping Étterem A Dalmandi Vadásztársaság bálja
 Január 27. szombat  20.00 Tinódi Ház A Dombóvári Zenész Egyesület bálja a Mexx Zenekarral
 Január 28. vasárnap  9.00 Bonyhád Futsal - U15-ös fiú: torna a Dombóvári FE részvételével
 Január 28. vasárnap  13.40 Szekszárd Futsal - U11-es fiú: torna a Dombóvári FE részvételével
 Január 31. szerda  14.00 Tinódi Könyvtár Baba-Mama Klub
 Február 2. péntek  16.00 Tinódi Ház Ifjúsági Klub
 Február 2. péntek  17.00 Belvárosi Általános Iskola Az Apáczai Csere János Szakgimnázium szalagtűző   
    ünnepsége és bálja a Goldens Zenekarral 
 Február 2. péntek  17.00 Tinódi Ház Szubjektíven a házról - Tilinger Sándor fotókiállításának  
    megnyitója
 Február 2-3. P-Szo Tinódi Ház Kultúrházak éjjel-nappal
 Február 3. szombat  8.00 Tamási Futsal - U9-es fiú: torna a PASZ Dombóvári ASE részvételével
 Február 3. szombat  9.00 Tolna Futsal - U15-ös fiú: torna a PASZ Dombóvári ASE részvételével
 Február 3. szombat  10.30 Tinódi Ház Cini-cini muzsika – a Vadkakas Bábszínház előadása
 Február 3. szombat  11.00 Kaposvár Labdarúgás - férfi: Kaposvári Rákóczi U19 – Dombóvári FC 
 Február 3. szombat  14.30 Tolna Futsal - U15-ös fiú: torna a Dombóvári FE részvételével
 Február 3. szombat  18.00 Marcali Kosárlabda - férfi: Marcali VSZSE – Dombóvári KKE
 Február 4. vasárnap  9.00 Esterházy M. Szakképző Isk. Futsal - U11-es fiú: torna a Dombóvári FE részvételével
 Február 6. kedd  17.00 Zeneiskola Kicsinyek hangversenye
 Február 7. szerda  14.00 Tinódi Könyvtár Baba-Mama Klub
 Február 7. szerda  19.00 Pécs labdarúgás - férfi: Pécsi MFC U19 - Dombóvári FC
 Február 8. csütörtök  18.00 Tinódi Ház A boldogság nyomában - Borsos Bence előadása
 Február 9. péntek  16.00 Tinódi Ház Ifjúsági Klub
 Február 10. szombat  9.00 Esterházy M. Szakképző Isk. Futsal - U15-ös fiú: torna a Dombóvári FE részvételével
 Február 10. szombat  14.00 Esterházy M. Szakképző Isk. Futsal - U15-ös fiú: torna a PASZ Dombóvári ASE részvételével
 Február 10. szombat  20.00 Tinódi Ház Horgászbál a Mexx Zenekarral
 Február 10. szombat  20.00 Szent Orsolya Iskolaközpont Jótékonysági jelmezes retrodisco DJ. Harnallal

n Ajándék – Szabó Loránd polgármes-
ter minden év elején meglátogatja a Tinódi 
Könyvtárat. Az önkormányzati vezető idén is 
felkereste a bibliotékát és egy mobiltelefont 
vitt ajándékba azért, hogy az intézmény híre-
inek, programjainak és felhívásainak a Face-
book-on történő megosztásával az ott dolgo-
zók tovább tudják növelni a látogatók számát.

n Önkormányzat – A téli időszak alatt 
immár ötödik alkalommal - január 12-én - 
kaptak ingyen tűzifát a szociálisan rászoruló 
helybeli családok és egyedülállók. Kiss Béla 
alpolgármester elmondta, hogy a település 
önkormányzata a most kiosztott mennyiség-
gel együtt október 26-tól eddig összesen 144 
köbméternyi tűzifával járult hozzá a nehéz 

anyagi helyzetben lévők lakóhelyéül szolgá-
ló ingatlanok melegének biztosításához

n Örömhír – Szabó Loránd polgármester, 
Kiss Béla alpolgármester, Molnár Tünde, az 
önkormányzat Humán Bizottságának elnöke 
és Berta János képviselő január 16-án a Szent 
Lukács Kórházban köszöntötte az első 2018-
ban született dombóvári babát. Vér Kolin Me-
dox két nappal korábban reggel 5 óra 40 perc-
kor természetesen úton jött a világra. A 3460 
dekagrammal és 54 centiméterrel született 
kisfiú és anyukája is jó egészségnek örvend. 
A város vezetői egy bababarát ajándékcso-
maggal lepték meg a településen élő családot.

n Érdekesség – Tóth Réka, az Illyés Gyu-
la Gimnázium egykori tanulója nemrégiben 
érkezett haza Nigériából, ahol három hóna-
pot önkéntesként dolgozott. Élményeiről és 
tapasztalatairól korábbi oktatási intézmé-

nyének könyvtárában január 18-án mesélt 
az érdeklődő diákoknak. Elmondta, hogy az 
afrikai országban tréningekkel és kapcsola-
ti tőkével próbálták népszerűsíteni a víz, a 
szakértelem és a gépek hiányával egyaránt 
küszködő ottani mezőgazdaságot. A segít-
ségnyújtás az egyébként Londonban óvoda-
pedagógusként dolgozó lány gondolkodását 
és értékítéletét is megváltoztatta, mert rá-
döbbent arra, hogy mennyivel jobb körülmé-
nyek között élnek az emberek Európában.

H Í R E K  R Ö V I D E N
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A Tolna megyei I. osztályú 
férfi bajnokság tabelláját az 
őszi szezon végeztével ve-
zető Dombóvári FC együt-
tese január 8-án megkezdte 
a felkészülést a tavaszi foly-
tatásra.

A pontvadászat tavaly 
nyári rajtja előtt a Kardos 
Ernő személyében új edzőt 
kapó társaság elé azt a célt 
tűzte ki az egyesület vezető-
sége, hogy végezzen ez első 
öt hely egyikén. Az őszi re-
mek szereplésnek köszönhetően a mezőny 
élén vonulhatott a téli szünetre a csapat. A 
pihenést követően a tréner arra kérte tanít-
ványait, hogy erőnlétük fejlesztése érdeké-
ben hetente kétszer-háromszor fussanak 
egy kiadósat. A fiúk úgy érkeztek a január 
8-i első edzésre, hogy a lábukban már több 
mint 60 kilométernyi futás volt.

Kardos Ernő nem kímélte ezúttal sem a 
focistákat, egy rövid eligazítást követően 

rögtön munkához látott. A 
télen a Szuhay Sportcent-
rum területén elkészült 
műfüves kispályán vezé-
nyelt foglalkozást a tréner, 
aki a bemelegítés után ala-
posan megdolgoztatta a 
gárdát. A labdarúgók nagy 
lelkesedéssel végezték a 
különböző gyorsaságjavító 
és erőgyűjtő gyakorlatokat.

– Szeretnék még há-
rom-négy meghatározó já-
tékost igazolni a következő 

hetekben azért, hogy tovább növekedjen a 
versenyhelyzet a társaságon belül – emelte 
ki az edző. – Az őszi szezon végén a tabel-
lán megszerzett első helyünk vonzóvá teszi 
remek focisták körében is a hozzánk való 
szerződést. Jó körülmények között készül-
hetünk a tavaszi folytatásra, rendezettek a 
viszonyok, mindenki azt akarja, hogy meg-
nyerjük a bajnokságot. Csalódott lennék, ha 
nem így történne.

A bajnoki címért szállnak harcba
a futballisták

Kardos Ernő edző

n Kegyelet – Pécsen a központi temető-
ben vettek végső búcsút a 66 esztendős ko-
rában, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt 

idősebb Dárdai Pált. Az egykori labdarúgót 
és edzőt, aki 2008 és 2010 között a Dombóvá-
ri FC NB III-as felnőtt csapatánál is dolgozott 
szakvezetőként, családja, játékostársai, tanít-
ványai, egykori és mai válogatott labdarúgók, 
trénerkollégái, a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség képviselői és az ország minden részéből 
érkezett tisztelői kísérték utolsó útjára. Vári 
Attila, a PSN Zrt. vezérigazgatója a búcsúzta-
tón bejelentette, hogy baranyai megyeszék-
hely labdarúgásának hírnevéért sokat tett 
idősebb Dárdai Pál nevét fogja majd viselni 
a PMFC Kovácstelepre tervezett új utánpót-
lás-nevelő akadémiája.

n Autósport – Január 13-án a zalakaro-
si Park Inn by Radisson Hotelben tartotta a 
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a díj-
kiosztó gáláját, melyen a tavalyi eredményei 

alapján érdekelt volt a dombóvári Harkányi 
Máté is. A 17 éves fiatalember a ralikrossz 
szakágban az Opel Astra Kupa felnőtt me-
zőnyében hét futam összesített eredménye 
alapján a 2017-es magyar bajnoki negyedik 
helyet szerezte meg és kiérdemelte „Az Év 
Junior Versenyzője” címet, amit a MNASZ 
elnökétől, Oláh Gyárfástól (balra) vett át.

n Kosárlabda – A dombóvári alapfokú 
oktatási intézmények első és második osztá-
lyos diákjai voltak a résztvevői a Róka-Móka 
Torna második fordulójának a Szent Orsolya 
Iskolaközpont tornatermében. A házigazdák 
mellett a József Attila Általános Iskolából és 
a Belvárosi Általános Iskolából érkezett ko-
saraspalánták mérték össze gyorsaságukat, 
valamint ügyességüket. A vegyes csapatok 
labdavezetéses feladatokat teljesítettek, il-
letve dobóversenyben mérkőztek meg egy-
mással. A remek hangulatú vetélkedő jól 
szolgálta azt, hogy a gyerekek megszeressék 
a világszerte népszerű sportágat. 

Az NB II-es férfi bajnokság nyugati-csoport-
jának január 13-i 11. fordulójában a Sopro-
ni Tigrisek csapata látogatott a Dombóvári 
KKE gárdájához.

A Szuhay Sportcsarnokban az eddig hat 
győzelemmel és három vereséggel a tabella 
ötödik helyét elfoglaló vendégeknél élvo-
nalbeli tapasztalattal rendelkező játékosok 
mellett tehetséges fiatalok léptek parkettre.

A házigazdák gyengén kezdték a mér-
kőzést, dobásaik rendre leperdültek a gyű-
rűről, az első pontjaikat csak a 6. percben 
szerezték. Az ellenfél kihasználta a DKKE 
hibáit és előnyre tett szert. A folytatásban 
feljavultak a vendéglátók és néhány gyors 
indításból szerzett kosárral felzárkóztak az 
első negyed végére. A második etapban újra 
ellépett riválisától a soproni gárda, rutinos 
játékosai a dombóváriak védekezésben elkö-
vetett fegyelmezetlenségeit könyörtelenül 
kihasználták. A félidőig hátralévő időben 
a hazaiak feljavultak támadásban. A végén 
gyógyírként érkezett Pölöske Kornél duda-
szós triplája, amellyel a DKKE együttesének 
hátránya 4 pontra csökkent.

A fordulást követően Murvai Dániel és Lo-
vas Dávid találataival a vezetést is átvették a 

Hazai vereséggel nyitottak a kosarasok
dombóváriak, de a „hűség városából” érke-
zett kosarasok nem hagyták magukat és a 27. 
percre 54:43-ra elhúztak. A harmadik felvo-
nás zárásáig nem tudták csökkenteni a kü-
lönbséget a házigazdák. A záró játékrészre 
védekezést váltott Szőke Balázs edző, amivel 
sikerült elbizonytalanítani a látogatókat. A 
lelkes hazai közönség támogatásával foko-
zatosan jött fel a DKKE csapata és 4 perccel 
a találkozó lefújása előtt ismét nála volt az 
előny. A folytatásban a vendéglátók két dup-
lát dobtak, a soproniak két triplát hintettek, 
így 81:78-ra felzárkóztak A hajrában a dom-
bóváriak kihagytak két büntetőt, a vendé-
geknél viszont Erdősi és Bakk is értékesítette 
a ziccerét, amivel egy pontos vezetésre tettek 
szert. Csupán három másodpercük maradt 
a házigazdáknak arra, hogy megnyerjék a 
meccset. Az időkérésük után Tóth dobása 
ugyan célba ért, azonban a kosaras kilépett 
a pályáról, így a bírók nem adták meg a ta-
lálatot. A négy negyedből hármat megnyerő 
látogatók 82:81-re diadalmaskodtak.

Dombóvári KKE–Soproni Tigrisek KE 
81:82. Dombóvár: Tóth M. (17), Pölöske (12), 
Murvai (11), Banai (9), Lovas (9), Tamás (8), 
Szilágyi (8), Tóth K. (7), Csapó T., Szabotin.

A Sport XXI-sorozat dél-dunántúli régiójá-
nak teremversenyét január 21-én Bonyhá-
don rendezték meg.

A helyi, a Kaposvárról, Bólyból, Pécsről, 
Balatonszabadiból, valamint Szekszárdról 
érkezett gyerekekkel helyből távolugrás-
ban, medicinlabda-hajításban, sprintfutó- és 
hosszú gátfutó-váltóban vetélkedtek Halmai-

Fedett pályán vetélkedtek az atléták
né Horváth Katalin és Fazekas Gáspár tanít-
ványai. Az U13-as korosztályban tíz csapat 
mérte össze erejét, az U11-eseknél pedig hét 
együttes állt rajthoz. Az előbbi mezőnyben a 
DOVASE egyik gárdája a második helyen vég-
zett, a másik társaság a nyolcadik lett. A fia-
talabbak között a dombóvári atlétapalánták 
szintén a dobogó második fokára léphettek.
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n Labdarúgás – Szentlőrincen lépett 
pályára január 13-án a Dombóvári FE U14-es 
gárdája, mely remekül szerepelt a második 
alkalommal meghirdetett Lőrinc Kupán. Pé-
ter Imre edző tanítványai előbb 3:3-as dön-
tetlent értek el a házigazdák egyik csapata 
ellen, aztán 3:0-ra legyőzték a komlóiakat, 
majd a Pécsi EAC-nál bizonyultak jobban 
ugyancsak 3:0-val, azt követően a Pécsi MFC 
is veszített velük szemben, mégpedig 2:1 
arányban, a vendéglátók másik együttese 
8:0-ra kapott ki tőlük, végül 1:1 lett a kozár-
mislenyiek elleni összecsapásuk végered-
ménye. A Karádi Kristóf, Nagy Gábor, Nagy 
Márton, Timár Dávid, Varga Bálint, Fábián 
Ticián, Kardos László, Berta Balázs, Lakos 
Ádám, Száraz József, Lakatos Zsolt összeál-
lítású társaság az első helyen végzett a hetes 
mezőnyben. A mérkőzéssorozat legjobb já-
tékosának Lakos Ádámot választották.

n Atlétika – A Bonyhádi Atlétikai Club 
téli felkészülési ranglista versenysoroza-
tának első megmérettetését január 17-én a 
Völgység fővárosában rendezték meg, me-
lyen helyi, szekszárdi, pécsi, budapesti, 
székesfehérvári, kaposvári, veszprémi és 
budaörsi fiatalok mellett a Dombóvári VASE 
tehetséges sprinterei is rajzhoz álltak. A fiúk 
60 méteres síkfutásában Papp Bence ezüstér-
met szerzett, Farkas Bence a negyedik helyen 
végzett, Gáti Kornél a hetedik lett, Bíró Dávid 
kilencedikként haladt át a célvonalon. A lá-
nyok ugyanezen számában Göblyös Csenge 
érdemelte ki az aranymedáliát, Berényi Natá-
lia pedig a mezőny ötödik helyén zárt.

Január 12-én a DOKK-ban tartotta hagyo-
mányos évzáró-évnyitó összejövetelét a 
Dombóvári VASE.

Az egyesület elnöke, Ingula Tamás öröm-
mel számolt be arról, hogy versenyzőik szá-
mos értékes helyezést szereztek a különbö-
ző korosztályos országos 
bajnokságokon, valamint 
nemzetközi és hazai ver-
senyeken. A klub anyagi 
helyzete stabil volt 2017-
ben annak köszönhetően, 
hogy a Magyar Atlétikai 
Szövetség, Dombóvár Város 
Önkormányzata és néhány 
szponzor támogatta a sport-
szervezetet. Az optimális 
költségvetésnek köszönhe-
tően szinte minden olyan 
megmérettetésen részt tud-
tak venni a tehetséges atléták, amiket edzőik 
fontosnak tartottak számukra.

Az egyik tréner, Fazekas Gáspár kiemel-
kedően eredményesnek ítélte a tavalyi évet. 
Kiemelte, hogy a középtávfutásban jeleske-
dő Tóth Lili Anna a magyar válogatott tag-
jaként kijutott az Olaszországban rendezett 
szabadtéri junior Európa-bajnokságra. A te-
hetséges sprinter, Farkas Bence ugyancsak a 
nemzeti csapat tagja lett és egy horvátorszá-

Jó esztendőt zártak és még szebbet
remélnek az atléták

gi nemzetközi viadalon remekül képviselte 
hazánkat.

– Mindent megteszünk azért, hogy 2018-
ban is minél több tanítványunk jusson siker -
élményhez – mondta az edző. – Idén újból 
szeretnénk a város egyik meghatározó sport-

egyesülete lenni.
Ez alkalommal köszönt 

el versenyzőtársaitól, az 
edzőktől és a klubvezetőktől 
a felsőfokú tanulmányainak 
megkezdése miatt a pálya-
futását 2017 szeptemberé-
től a Budapesti Honvédban 
folytató Tóth Lili Anna, 
akinek a felkészülését azó-
ta két tréner, Csoma Ferenc 
és Káldy Zoltán irányítja. A 
lány a szlovákiai Somorján 
decemberben lebonyolított 

mezei futó Európa-bajnokságon nyert ezüs-
térmének átadásával köszönte meg Fazekas 
Gáspárnak azt a sok munkát, amit koráb-
bi trénere fektetett belé annak érdekében, 
hogy tehetségből kiváló atlétává váljon. 

Az évzáró-évnyitó rendezvényen – amin a 
város polgármestere, Szabó Loránd is jelen 
volt – a klub vezetői serleggel jutalmazták 
azokat a fiatalokat, akik 2017-ben sokat fej-
lődve kiváló teljesítményt nyújtottak.

Tóth Lili Anna legértékesebb érmét aján-
dékozta oda nevelőedzőjének

A Mezei Futó Magyar Liga harmadik for-
dulóját Nemesvámoson bonyolították le, 
ahol jól szerepeltek a DOVASE jelenlegi és 
korábbi versenyzői.

A nők 5 kilométeres távján a Dombóvá-
ron nevelkedett, jelenleg pedig a Budapesti 
Honvéd színeiben szereplő Tóth Lili Anna 
diadalmaskodott. Az ifjúsági fiúk mezőnyé-
ben Havanecz Zsolt tizenharmadikként ért 
célba, a serdülő fiúknál Esküdt Mihály a 
megmérettetés-sorozat előző, sötétvölgyi ál-
lomásához hasonlóan mindenkit maga mögé 
utasított, Szalay Ádám pedig a huszadik 
lett. Az ugyanezen korcsoportú lányoknál 
Esküdt Luca a hetedik helyet szerezte meg, 
Tamás Zsófia eggyel mögötte végzett, Stieb 
Kornélia huszonkettedikként, Sipos Zsanett 
pedig huszonnegyedikként zárt.

Aranyérmek és
értékes helyezések

Remekül szerepeltek a Dombóvári VASE fia-
taljai a január 13-án Bonyhádon hetedik al-
kalommal megrendezett Boross Dezső Tehet-
ségkutató Fedettpályás Gyermekversenyen.

Halmainé Horváth Katalin és Fazekas 
Gáspár edzők tanítványai a különböző szá-
mokban összesen nyolc aranyérmet, vala-
mint öt-öt ezüst- és bronzmedáliát szereztek.

A DOVASE versenyzőinek eredményei:
300 m síkfutás (2008-ban és 2009-ben szü-

letett fiúk): 1. Sárecki Ádám, 2. Szabó Milán; 
300 m síkfutás (2007-ben született fiúk): 3. 
Bite Mihály, 4. Marton Bence; 600 m síkfutás 
(2008-fiúk): 2. Rácz Róbert, 3. Müller Botond, 
4. Gyenis Gergő; 600 
m síkfutás (2006-
fiúk): 2. Porcsa Ta-
más; 1000 m síkfu-
tás (2006-fiúk): 1. 
Govnik Erik; 4×1 kö-
rös váltófutás (fiúk): 
4. Govnik Erik, Por-
csa Tamás, Mar-
ton Bence, Müller 
Botond, 8. Sárecki 
Ádám, Rácz Róbert, 
Gyenis Gergő, Szabó 
Milán.

300 m síkfutás 
(2008-ban szü-
letett lányok): 2. 
Kovács Zoé, 3. Fó-

Jól indították az évet a futók
nai Rebeka; 300 m síkfutás (2007-lányok): 1. 
Szőke Hédi; 300 m síkfutás (2006-lányok): 
1. Péter Dalma, 3. Miklós Orsolya, 5. Horváth 
Hanna; 600 m síkfutás (2009-lányok): 1. Nagy 
Fruzsina; 600 m síkfutás (2007-lányok): 1. 
Tóth Diána; 600 m síkfutás (2006-lányok): 
1. Nyers Ramóna, 2. Szabotin Réka; 1000 m 
síkfutás (2008-lányok): 1. Dolák Zita; 1000 
m síkfutás (2006-lányok): 1. Nyisztor Luca. 
4×1 körös váltófutás (lányok): 3. Péter Dalma, 
Szőke, Hédi, Nyisztor Luca, Nyers Ramóna, 5. 
Horváth Hanna, Szabotin Réka, Miklós Orso-
lya, Tóth Diána, 10. Nagy Fruzsina, Fónai Re-
beka, Dolák Luca, Kovács Zoé.

A DOVASE edzői és tehetséges versenyzőik 

ÖNNEK
VAN
MÁR?
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HIRDETÉSEK

Felhívás a helyi elismerések 
adományozásához kapcsolódó 
felterjesztések benyújtására

A Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím, a Dombóvár Város 
Elismerő Díszjelvénye kitüntetés, az Ivanich Antal-díj,

a Dombóvár Elismert Közössége Díj és Dombóvár Ifjúsági Díjainak 
adományozására felterjesztés formájában

2018. január 31-ig lehet javaslatot tenni

A felterjesztések előírt formanyomtatványai a Városháza (Szabadság u. 18.) infor-
mációs pultjánál igényelhetők, illetve letölthetők az önkormányzat honlapjáról 
– www.dombovar.hu – az Önkormányzat/Felhívások, közlemények menü-
pontban elérhető részletes felhívásból. A formanyomtatvány alapján kitöltött és 
aláírt felterjesztést a város polgármesteréhez címezve kell eljuttatni a Városházára 
a fenti határidőig. A felterjesztések alapján a képviselő-testület a februári rendes 
ülésén dönt az elismerések adományozásáról, az átadásra a Város Hetének ünne-
pi gálaműsorán kerül sor. Az adományozásra vonatkozó szabályokról bővebben a 
honlapon megtalálható felhívás és a helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) ön-
kormányzati rendelet ad útmutatást. 

DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Svábbált rendezünk
február 17-én, szombaton,
19 órai kezdettel, a gunarasi
Camping Étteremben

Kérjük mindazokat, akik a Hotel Dombóvár éttermében 40 évvel ezelőtt,
az 1978-ban tartott első helyi svábbál résztvevői közül vendégként ingyenesen

szívesen jelen lennének a vacsorával egybekötött mulatságon,
hogy meghívásuk érdekében vegyék fel a kapcsolatot Glaub Róberttel

a 20/940-7967-es telefonszámon,
vagy a glaubrobert@gmail.com e-mail címen!

DOMBÓVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

INGATLANOK 
HASZNOSÍTÁSA

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Dombóvár Város Önkormányzata az 
alábbi ingatlanjait kívánja hasznosítani:

1. I. utca 65. szám alatti volt Junior Étterem 
bérbeadása

2. Erzsébet utca 21. szám alatti lakás érté-
kesítése

3. Katona József utcában lévő Dombóvári 
 Ifjúsági Sporttelep déli részén kialakítás-

ra kerülő építési telkek értékesítése
4. Erdősor u. 3/a alatti lakóház értékesítése

Az ingatlanokkal kapcsolatban bővebb
tájékoztatás a 74/564-594-es telefonon, 

vagy a www.dombovar.hu/Onkormanyzat/
Felhivasok-kozlemenyek

alatt megtekinthető.

DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Dél-Kom Nonprofit Kft. idén már 
nem havonta, hanem kéthetente fogja 
összegyűjteni és elszállítani a szelektív 

hulladékot a város családiházas övezeteiben:

4. hét: január 22–26.
6. hét: február 5–9.
8. hét: február 19–23.

10. hét: március 5–9.
12. hét: március 19–23.
14. hét: április 2–6.
16. hét: április 16–20.
18. hét: április 30. – május 4.
20. hét: május 14–18.
22. hét: május 28. – június 1.
24. hét: június 11–15.
26. hét: június 25–29.
28. hét: július 9–13.
30. hét: július 23–27.
32. hét: augusztus 6–10.
34. hét: augusztus 20–24.
36. hét: szeptember 3–7.
38. hét: szeptember 17–21.
40. hét: október 1–5.
42. hét: október 15–19.
44. hét: okt. 29. – nov. 2.
46. hét: november 12–16.
48. hét: november 26–30.
50. hét: december 10–14.
52. hét: december 24–28.

Kérünk mindenkit, hogy legkésőbb reggel 6 óra 30 percig tegye 
ki ingatlana elé a szelektív edényt is a kommunális edénnyel 
együtt a megfelelő szállítási napokon!
A szelektív edénybe lehet gyűjteni a háztartásban feleslegessé 
vált papírt, műanyagot és könnyűfémet.
Fontos dolog, hogy csak ezt a háromféle anyagot tegyék a 
szelektív edénybe, különben a hulladék nem kerül elszállításra!
Kérünk mindenkit, hogy figyeljen oda környezetükre és tartsa be 
az előírásokat!

DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
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PROGRAMAJÁNLÓ

Kiadja a Dombó Média Kft., 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. • Elérhetőségek: telefon 74/312-094, e-mail: info@dombomedia.hu
Nyilvántartási szám: 812225 • Nyomtatta: Basámi Nyomda, Dombóvár • Megjelenik Dombóváron, kéthetente, 8500 példányban7200 • HÉTEZERKETTŐSZÁZ EGY SZABAD VÁROS LAPJA

A Start Pláza 2018-ban is
várja régi és új vásárlóit!

Az aktuális nyitvatartásról és
árusítókról szóló tájékoztatást keresse

a Dombó TV képújság-hirdetései között, 
valamint a Természetesen Dombóvár 

facebook-oldalán!

Eladna? Venne? Kiadna? Bérelne?
Lakossági apróhirdetését

február 28-ig ingyen közzétesszük
a Dombó TV képújságjában!

Hirdetésfelvétel: Tinódi Ház, I. emelet 
Hétfő–péntek: 8.00–16.00

Hirdesse üzletét, termékeit,
szolgáltatásait február 28-ig

ingyen a Dombó TV
képújságjában!

Hirdetésfelvétel: Tinódi Ház, I. emelet 
Hétfő–péntek: 8.00–16.00

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet

JOGÁSZ
munkakör betöltésére

A pályázati felhívás megtekinthető: www.dombovar.hu

Á L L Á S A J Á N L A T MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUM

Időpontja: 2018. január 26. 16.30 óra
Helyszín: Dombóvár, Mászlony,

Fecske utca 9.
Dombóvár Város Önkormányzata, mint a TOP-5.2.1-15 
kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szol-
gáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű felhí-
vás keretében nyert TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 
kódszámú „A dombóvári Mászlony szegregátum-
ban élők társadalmi integrációjának helyi szintű 
komplex programja” projekt konzorciumvezetője 
tisztelettel meghívja Önt a mászlonyi Közösségi Házba 
szervezett lakossági fórumra. A program célja, hogy az 
érintett lakosság számára tájékoztatást nyújtson az év 
elején induló programokról és képzésekről, mely a fel-
nőtteket és gyerekeket is egyaránt érinti. A projekt kon-
zorciumi partnerei, az Autonómia Alapítvány és a Dom-
bóvári ESZI szakemberei részletes tájékoztatást adnak 
az elkövetkezendő időszak programjairól, ütemezéséről.

A fentiek mellett fontosnak tartjuk, hogy kérdéseiket, 
eddigi tapasztalataikat megosszák velünk, hogy a pro-
jekt megvalósítói a tényleges igényekre alapozva tudja-
nak megfelelő szolgáltatást biztosítani.

P R O G R A M

16.20     Regisztrácó
16.30     Lakossági fórum

MEGJELENÉSÉRE SZÁMÍTUNK!

Dombóvár, 2018. január 22.

Tisztelettel:

Szabó Loránd
polgármester s. k.
Dombóvár Város
Önkormányzata

DOMBÓ TV
M O S T  M Á R

D I G I TÁ L I S A N  I S !


