DOMBÓVÁR HETE 2013
A várossá avatás 43. évfordulóját
több napos rendezvénysorozattal ünnepli Dombóvár.
Március 27. (szerda)
 11,30 órától „DOStalgia – a személyi számítógép (h)őskora” címmel nyílik kiállítás a
Helytörténeti Múzeumban, ahol a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum valamint a
volt dombóvári COLOR Ipari Szövetkezet technikai ritkaságai kerülnek bemutatásra.
 14,00 órától Dob-Szerda 2013- ütős találkozó az APOK Alapfokú Művészeti Oktatási
Intézményegységének szervezésében a Művelődési Házban.
Szakmai bemutató, a zeneiskola valamint a PTE-MK ütőseinek előadása, dobfelszereléskiállítás és számtalan, színes program várja az érdeklődőket.
Április 2. (kedd)
 16 órától „Dombóvári Zöldküllős vagyok” - kerékpározást népszerűsítő kezdeményezéshez kapcsolódó programok a „Mentsük meg Dombóvárét” Egyesület
szervezésében.
Április 3. (szerda)
 17 órától kiállítás megnyitó a Városháza Ujváry termében az eltűntnek hitt, a város
fejlődését dokumentáló fotókból. Az est folyamán levetítésre kerül – a ’70-es években
Dombóváron forgatott – „Leleplezés” című film, melynek rendezője Vitézy László, aki a
rendezvény díszvendége lesz.
Április 4. (csütörtök)
 9 órától Városkerülő gyalogtúra az Apáczai Középiskola szervezésében, mely során egy
rövidebb (20 km-es) és egy hosszabb (33 km-es) útvonal közül választhatnak a
túrakedvelők.
 15,30 órától újabb facsemetékkel bővül a „Kis-polgárok” parkja. Ezúttal a 2012. március
1. és 2013. február 28. között született babák szülei ültetnek fácskákat a gyermeküknek, de
színes programmal várjuk azokat is, akik az elmúlt 7 évben részesei voltak e szép
hagyománynak.
 16,30 órától a Városháza Ujváry termében az érdeklődők 2 előadást hallgathatnak meg a
Magyar Jogász Egylet Dombóvári Csoportjának szervezésében:
- Verbőczy Tolna megyei 2 vára – Dombóvár és Döbrököz
Előadó: Dr. Szabó Géza régész
- A Hármas könyv keletkezése és célja
Előadó: Dr. Béli Gábor egyetemi docens

 17,30 órától „Bolondos Hangverseny” a Zeneiskolában (Bezerédj u. 2/b.). A koncerten az
iskolai tanárai lépnek fel, de senki nem játszhat a saját hangszerén.
Április 6. (szombat)
 11 órától koszorúzás Franjo Vlasics horvát bán emléktáblájánál a Dombó Pál utcában.
 12 órától nemzetiségek kavalkádja a Művelődési Ház előtt, ahol kóstolókkal, kulturális
műsorral várják az érdeklődőket.
 15 órától ünnepi gálaműsor és városi elismerések átadása a Művelődési Házban.
Április 7. (vasárnap)
 13 órakor kezdődik a közelmúltban befejeződött szennyvízberuházás záró programja,
melynek keretében a beruházás látványosabb elemeinek érintésével túrát szervezünk. Este
koncertekkel, ajándéksorsolással várjuk az érdeklődőket.

A részletes programokért figyelje további hirdetéseinket, plakátjainkat és a város
honlapját!

Valamennyi programhoz kellemes időtöltést kívánunk!

