
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kedves Olvasó! 
 
Az ez évi önkormányzati munkáról és 
eseményekről az alábbiakban kívánok 
tájékoztatást adni. Képviselő-
testületünk ebben az évben idáig 3 
ülést tartott, melyek fontosabb témái: 
önkormányzatunk költségvetési kon-
cepciójának elfogadása, iskola és óvo-
da társulás valamint a Kapaszkodó tár-
sulás költségvetésének tárgyalása, ön-
kormányzati helyiségek bérleti díjának 
megállapítása, a hulladékszállítási díj 
mértékének elfogadása, pályázatok be-
nyújtásáról döntés (közfoglalkoztatás, 
külön értékteremtő foglalkoztatás meg-
valósítása, vis maior, tornacsarnok fel-
újítása), iskola beruházással kapcsola-
tos intézkedési terv elfogadása, civil 
szervezetek támogatásáról döntés. 
Önkormányzatunk gazdálkodása a 
jelen állás szerint jónak mondható, 
de a kiszámítható gazdálkodásunkat 
beárnyékolja az a tény, hogy a Dombó-
vári Önkormányzattal több millió forin-
tos összeg megfizetése tárgyában vitá-
ban állunk. A vitás tételek: a meg nem 
valósult szennyvíz beruházás pályázat-
ban el nem számolható költségei, a Ka-
paszkodó Szolgálat és az iskola társulás 
normatíván felüli költségei. Dombóvár 
is több millió forinttal tartozik önkor-
mányzatunknak. Az összegek jogossá-
ga és pontosítása folyamatos egyeztetés 

alatt áll. 
A dologi kiadásainkban a közüzemi dí-
jak megfizetésén kívüli legjelentősebb 
tétel a hulladékszállítási díj megfizeté-
se, melyet a Dombóvári kistérség több 
településén évek óta már a lakosság fi-
zet. Önkormányzatunk úgy döntött, 
hogy a hulladékszállítási díjat fokoza-
tosan hárítja át a lakosságra, melynek 
módjáról külön tájékoztatást adunk a 
lakosság számára. 
Vis maior pályázatot nyújtottunk be 
a Homokhegy 6-7. hsz. előtti megsüly-
lyedt útszakasz helyreállítására, a volt 
hegyi óvoda melletti, hordalékkal meg-
telt árok tisztítására és a Koszorú 
dombhoz vezető horhó járhatóvá tételé-
re.  
Pályázatot nyújtottunk be a torna-
csarnok közel 24 millió forint össze-
gű részbeni felújítására, mely bontási 
munkákat, a homlokzati táblás és tető-
fedő elemek rendszerének kiépítését és 
bádogos munkákat foglal magába. A 
támogatás maximális összege: 20 mil-
lió forint. 
Az iskola beruházás a végéhez köze-
ledik. Megkezdődött a műszaki átadás, 
melynek következtében a műszaki el-
lenőrök által meghatározott javítási 
munkálatok folyamatosan történnek. A 
Dombóváron szerdánként tartott koor-
dinációs üléseken folyamatos viták és 
egyeztetések vannak, melyek reméljük 

számunkra kedvezően végződnek.  
Az E-on levágta a veszélyes ágak egy 
részét, a munka folytatására az áram 
kikapcsolásával a közeljövőben kerül 
sor. Az áram kikapcsolásáról a lakos-
ságot kiértesítik. 
Útépítési pályázat hiányában május 
hónapra tervezzük az ütőkátyúk 
melegaszfalttal történő javítását.  
A polgármesteri hivatal mellett és a he-
gyi 10 tonnás híd mellett, heti kettő al-
kalommal ismét elkezdte működését 
az önkormányzat piaca, mely remél-
jük, elnyeri a vásárlók tetszését. 
A januártól teljesen megváltozott 
közfoglalkoztatás rendszeréről külön 
cikkben adunk tájékoztatást. 
Elkezdődött a közterületek kaszálása, 
mely a testületi döntés figyelembe vé-
telével folyik.  
Köztisztasági rendeletünk értelmében a 
járdától 4 m szélességben a lakosok 
feladata a házuk előtti közterület 
karbantartása, melynek elvégzését 
kéri az önkormányzat a tisztelt lako-
soktól. Közösen dolgozzunk falunk 
szépítése, tisztasága és rendezettsége 
érdekében. 
Az ünnepek közeledtével az Önkor-
mányzat Képviselő-testülete nevében 
falunk minden kedves lakójának kel-
lemes húsvéti ünnepeket kívánok:           
 

Szili Lajosné polgármester 
    

A Római Katolikus Egyház ünnepi eseményei  
a döbröközi Szent Imre templomban 
 
Nagycsütörtökön (ápr. 21.)  
este 6 órakor szentmise  
az utolsó vacsora emlékezetére 
Nagypénteken (ápr. 22.)  
du. 3 órától keresztút (gyóntatás) 
du. 4 órakor nagypénteki szertartás 
Nagyszombaton (ápr. 23.)  
este 7 órától tűzszentelés a templom előtt, szentmise,  
körmenet 
Húsvét vasárnap (ápr. 24.) szentmise 10:30-kor 
Húsvét hétfőn (ápr. 25.) szentmise 10:30-kor

esik. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése 
után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Helyettesítő 
áldozatával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásá-
val pedig győzelmet aratott a halál felett. Az eredetileg zsi-
dó ünnep (héber nyelven pészah) az egyiptomi fogságból 
való szabadulás ünnepe volt. A húsvét egybeesik a tavaszi 
napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel 
is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés. 

A keresztények legfontosabb 
ünnepe, de a tavaszvárás, a 
tavasz eljövetelének ünnepe 
is, amelyet március vagy áp-
rilis hónapban (a Hold állá-
sának megfelelően) tartanak. 
2011-ben április 24-25-re 

Várjuk a Húsvétot 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tájékoztatás a közfoglalkozta-
tás átalakításáról 
 
A közfoglalkoztatás eddigi rendszere 
2011. januártól teljesen megváltozott. 
December  végével minden foglalkoz-
tatottnak megszűnt a munkaviszonya. 
Megszűnt a RÁT (Rendelkezésre Állási 
Támogatás), helyette van a BPJ (Bér 
Pótló Juttatás), melynek havi összege 
28.500 Ft. A jogosultságot az önkor-
mányzat állapítja meg. A BPJ-ben ré-
szesülő személy álláskeresőként köte-
les együttműködni a munkaügyi kiren-
deltséggel valamint iskolai végzettség-
től és szakképzettségtől függetlenül kö-
teles elfogadni a felajánlott munkát. A 
BPJ folyósításának egy éves időtartama 
alatt köteles legalább 30 nap munkavi-
szonyt teljesíteni ahhoz, hogy a jövő 
évben is jogosult legyen a BPJ-re. 
A közfoglalkoztatás típusai: rövid idő-
tartamú közfoglalkoztatás 2-4 hónapig 
tart, napi 4 órás munkaidőben, hosszú 
távú foglalkoztatás 2-12 hónapig tart 
napi 6-8 órás munkaidőben, kis és kö-
zepes vállalkozásoknál és országos 
programokban részt vevők. 

Az országos forráskeret összege: 64 
milliárd forint. 
Településünk nyertes pályázatnak kö-
szönhetően ebben az évben rövidtávú 
foglalkoztatásra 81 fő részére 12 millió 
forint, hosszú távú foglalkoztatásra 6 fő 
részére 4,2 millió forint összegű keretet 
kapott. A keret mértéke nagyon ala-
csony, mely súlyosan megnehezíti 
helyzetünket, mivel 144 főt kívánunk 
foglalkoztatni ahhoz, hogy mindenki 
megszerezze a szükséges jogosultságot 
2012. évre. A foglalkoztatás február 1-
jén kezdődött. 
A jelenlegi foglalkoztatotti létszám:  
rövidtávú foglalkoztatott 33 fő 2 ill. 4 
hónapos időkeretben, napi 4 vagy ösz-
szevont 8 óra munkaidőben 
hosszú távú foglalkoztatott: 6 fő 2011. 
február 1-jétől 2011. november 30-ig 
napi 6 óra munkaidőben 
Sorsfordító-Sorsformáló program: 10 
fő 2010. október 1-jétől 2012. január 
31-ig  
napi 8 óra munkaidőben a 
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
alkalmazásában áll 5 fő 2011. február 
1-jétől 2011. november 30-ig napi 8 
óra munkaidőben. 

Önkormányzatunk sikeresen pályázott 
értékteremtő foglalkoztatás megvalósí-
tására, melynek eredményeként 3 fő 
2011. április 1-jétől 2011. december 
31-ig napi 8 óra munkaidőben dolgoz-
hat, kiemelten építőipari munkában. A 
pályázat részeként  400 ezer Ft érték-
ben eszközvásárlásra nyílt lehetősé-
günk.  
A közfoglalkoztatás második félévi pá-
lyázatát június hónapban kívánjuk be-
nyújtani.   
A foglalkoztatottak munkabére a mi-
nimálbérnek megfelelő összeg, illetve 
csökkentett munkaidőben annak ará-
nyos része. 
A közfoglalkoztatottak által végzendő 
munkák a hagyományos közmunkán 
kívül szakipari munkákra is kiterjed, 
mely önkormányzatunk számára jelen-
tős költségmegtakarítást jelent.  
Kérjük a lakosságot, hogy jelzéseikkel, 
észrevételeikkel, tanácsaikkal segítsék 
a közfoglalkoztatás további eredmé-
nyességét.   
  Lázár Albert 
    
 Közfoglalkoztatás-szervező 

 
 
 
 
 
 
 

Megújultak a buszmegállók 
 
A 2010-ben benyújtott nyertes pályázatnak köszönhetően a fa-
luvégi három buszmegálló közül kettő teljesen elkészült, és a 
harmadik is hamarosan elkészül. Pályázó a Fogathajtó Egyesü-
let volt. 

 
 
 
 
 
 
 

E pompás, üde színre festett kis házikó formájú buszmegállókat 
a helyi emberek segítségével készítették és helyezték el az elő-
készített alapra.  
A döbröközi kertészetből a Sorsfordító-Sorsformáló program 
dolgozói nevelték azokat a virágokat, melyek a kis ablakok 
előtti virágtartóban virítanak. 
Vigyázzunk ezekre az új köztéri építményeinkre, hogy minél 
tovább a mostani állapotukban tudjuk használni azokat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontos információk 
 
A magánszemélyek kommunális adója 
2011-ben is 12.000 Ft, melyet két rész-
letben fizethet meg a lakosság. A kö-
vetkező határidő, a második részlet be-
fizetésének végső határideje szeptem-
ber 15. 

* 
Mibe kerül az önkormányzatnak a 
szemétszállítás havonta? Rengeteg 
pénzbe, melyet igazából a lakosságnak 
kellene teljes egészében megfizetnie, 
hiszen ez egy kötelezően igénybeveen-
dő közszolgáltatás. A 2010-es évben 
havonta 650.466 Ft-ot fizetett az ön-
kormányzat e szolgáltatásért. 

* 

A szociális étkezési díjak 2011-ben 
némileg változtak. A teljes térítési díj 
összege, melyet az önkormányzatnak 
kell fizetnie ebédenként 600 Ft. Ebből 
az étkezést igénybevevők egységesen 
380 Ft-ot fizetnek, tehát az önkor-
mányzat az állami normatíva 220 Ft-os 
összegével támogatja a szociális étke-
zésben részsülő lakosságot. 

* 
Önkormányzatunk képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica felsőoktatási önkor-
mányzati ösztöndíjpályázathoz csatla-
kozott. A 2010/2011 tanévre  21 pályá-
zónak ítélte meg az ösztöndíjat. (2008-
ban 6-an, 2009-ben 13-an részesültek 
az ösztöndíjban.) 
A döntés szerint 10 hónapon keresztül - 

differenciáltan - havi 2000 ill. 3000 Ft 
támogatást kapnak az önkormányzattól 
a nyertesek, mely összeget az illetékes 
felsőoktatási intézmény megduplázza. 
Új hír, hogy a Tolna Megyei Önkor-
mányzat a 2000 Ft-ban támogatottakat 
további 1500 Ft-al támogatta.  
Az ösztöndíjat elnyert diákok névsora:  
Boczor Brigitta, Csipai Beáta,,Farkas 
Marianna,,Farkas Mónika, Fehér Lász-
ló, Galambos Nóra, Gelencsér Balázs, 
Gosztola Zsuzsanna, Györki Franciska 
Éva, Kéri Marietta, Komlóczi Zoltán, 
Kovács Szabolcs, Kozma Erika Tímea, 
Nemes Lenke, Orbán Mirkó, Prógli 
Ágnes, Regényi Alexandra, Szabó Gá-
bor, Szalai Szilvia, Szili Lívia, Varga 
Anikó Etelka. 



Döbröközi Óvodáso-
kért Közhasznú Ala-
pítvány 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segíts magadon konyhakert… 
 
A közmondás így szól: Segíts magadon, az Isten is megse-
gít! És valóban, évszázadok történései bizonyították a köz-
mondás igazságát. Tudják ezt a Sorsfordító-Sorsformáló 
kertészetben is.  
Egy döbröközi lakos felajánlotta ugyanis a kertészetnek 
kertjét megművelésre, ahol úgy döntöttek, hogy a program-
ban résztvevők szabadidejükben ki-ki a saját részét meg-
művelve saját maga részre termel benne konyhakerti növé-
nyeket, a felesleget pedig eladja. Így duplán jól jár, hiszen 
magán segít, egyrészt a konyhában lesz miből főzni, más-
részt az eladásból szerzett pénzből akár a főzelék mellé va-
ló húst is meg tudja venni. 
Igen, a lényeg ennek a szemléletnek az erősítése, amit itt a 
kertészetben is alkalmaznak. Ők is tudják: a falvak a jövő-
ben csak így tudnak megmaradni. Csak a független, csele-
kedni képes, magáért is dolgozni tudó és akaró emberek 
élettere a falu. Isten őket segíti meg. (ft) 

A civil szervezetek támogatása 
  
A döbröközi képviselő-testület a leg-
utóbbi ülésén döntött a helyi civil szer-
vezetek 2011. évi támogatásáról. Ösz-
szesen 7 bejegyzett és 2 nem bejegyzett 
szervezet nyújtott be kérelmet. 
A képviselő-testület előzőleg áttanul-
mányozta a szervezetek írásos beszá-
molóit, melyek tartalmazták az előző 
évi támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolót is, valamint részletes terve-
ket az idei megvalósítandó projektjeik-
ről.  
Külön ki kell emelni, hogy e szerveze-
tek összefogják a lakosság különböző 
rétegeit és tevékenységükkel szervesen 
kapcsolódnak a község kulturális, sport 
és egyéb társadalompolitikai célkitű-
zésének megvalósításához. 
A civil szervezetek beszámolóikhoz 
szóbeli kiegészítéseket fűztek a testüle-
ti ülésen, melyből kitűnt, hogy egymás-
sal is kooperálnak, programjaikat sok-
szor egymás segítségével valósítják 
meg. 

Az óvoda udvarán lévő kültéri mozgásfej-
lesztő játékok felújítására, bővítésére. 170.000 Ft

Döbröközi Fogathaj-
tók Egyesülete 

A 2011. június 25-i döbröközi fogathajtó 
verseny, és a szeptemberi szüreti felvonulás 
megrendezésére, továbbá más, egyéb helyi 
rendezvényeken való részvételre. 

82.000 Ft

Döbrököz Községi 
Sportegyesület 

A focicsapat fenntartási költségeire, az 
utánpótlás-nevelésre, a gyermek labdarúgók 
képzésére, a Bozsik-programra. 

979.000 Ft

Döbröközi Polgárőr 
Egyesület 

A felszerelésük bővítésére, korszerűsítésé-
re, az éjszakai járőrszolgálat költségeire, a 
községi rendezvények biztosítására. 

146.000 Ft

Döbröközi Cigányo-
kért Szociális és Kul-
turális Alapítvány 

A cigányok beilleszkedésének, integráció-
jának támogatására, tanfolyamok, képzések 
szervezésére. 

106.000 Ft

Gyermekeinkért Ala-
pítvány 

Az iskolás gyerekek támogatására, az "Év 
diákja" pályázat díjazására, tanulmányi ver-
senyek nevezési díjainak kifizetésére, ta-
nulmányi kirándulások, színházlátogatások 
támogatására. 

117.000 Ft

Hagyományőrző 
Alapítvány 

Hagyományok élővé tételére, a tánccsoport 
fenntartására, regionális és országos prog-
ramokon a település képviseletére, idősza-
kos kiállítások megrendezésére. 

200.000 Ft

Az önkormányzat költségvetési rende-
letében 1.800.000 Ft. keretet képezett  
a bejegyzett szervezetek támogatására.  

  Összesen: 1.800.000 Ft
     

A „Kapos-mente” egyedülálló képviselői 
 
Andikné Schmidt Máriát kérdeztük: mivel foglalkozik a 
Hagyományőrző alapítvány? 
Andikné: - Alapítványunk célja a településen még fellelhe-
tő hagyományok élővé tétele, népi örökségünk szellemi, 
tárgyi értékeinek átörökítése a fiatal generációk számára. 
Tánccsoportunk színvonalas, minőségi munkával igyekszik 
a hagyományőrzés népzenei részében képviselni települé-
sünket. Három alkalommal részesültünk már országos mi-
nősítésben. A helyi viselet megőrzésével a „Kapos-mente” 
szinte egyedülálló képviselőiként veszünk részt regionális 
és országos találkozókon. 

A kertészetben egyébként már kis paradicsom, saláta  
és spenót is van a fólia alatt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csak röviden… 
 
Önkormányzatunk az idei évtől vállal a 
temetőben sírgondozást, melynek ösz-
szege síronként évi 5.000 Ft. Emellett 
folytatjuk a lakosság részére a fűkaszá-
lást, melynek összege jelenleg  
9 Ft/m2, de a megemelkedett üzem-
anyagárak miatt ennek minimális eme-
lése várható. 

* 
Majális helyett az idén Juniális tartásá-
ra kerül sor, a tavalyi évhez hasonlóan 
a Koszorú-dombon. 

* 
A fogathajtó verseny 2011 június 25-én 
lesz a döbröközi sportpályán. 

* 
A Hagyományőrző Alapítvány a kazári 
Laskafesztiválra készül, melynek idő-
pontja: május 28-29. Ők természetesen 
a méltán híressé vált döbröközi 
likaskalácsot sütik és kínálják majd a 
rendezvényen. 

* 
Iskolánk tanulói ebben a tanévben is 
indultak és szép eredményeket értek el 
a különböző tanulmányi versenyeken. 
A Hermann Ottó Megyei Biológia Ver-
senyen 3. helyezést ért el Fehér Dzseni-
fer 7. o. tanuló, 5. lett Vadász Klaudia 
7. o. tanuló, 6. helyezést ért el Barna 
Erika 7. o. tanuló. Felkészítő tanár: 
Novák Julianna. 
Az Alsómocsolád által meghirdetett 
Erdei iskola rajzpályázaton 1. helyezést 
értek el a 2. osztály tanulói. Különdíjat 
érdemeltek a 7. osztályos tanulók. A 
kiemelkedő eredmény jutalma 1 napos 
kirándulás az alsómocsoládi erdei isko-
lába 30 %-os kedvezménnyel. 

* 
Levelezős Nemzetközi Kenguru Ma-
tematika Versenyen értek el kiemelke-
dő eredményt 2. osztályos tanulók. A 
3414 versenyzőből 473. lett Hajdú Atti-
la, 896. lett Selyem Dániel, Juhász Va-
lentin és Vadász Attila. 1506. lett 
Vincze Fruzsina, 1613. helyen végzett 
Selyem Krisztián. Az elért eredmény-
ből a Tolna megyei rangsorban a 18. 
helyen végzett a 2. osztályos Hajdú At-
tila. Felkészítő tanár: Törő Mária. 

* 
A Dombó Pál Tanulmányi Versenyen  
április 20-án három megye diákjai mér-
ték össze tudásukat Magyar nyelvből 
indultak: Németh Gréta., Vörös Miléna 
3. o., Felkészítő tanár: Barnáné Gömbi 
Erika. 
Harnal Adrienn, Kovács Dániel, Vörös 
Viktória 6. o., Barna Erika, Fehér 
Dzsenifer, Vadász Klaudia 7. o. Felké-
szítő tanár: Farkasné Doszpod Aranka. 
Eredmény később várható. 

Óvodai hírek 
 
Ebédidőben kukkantottunk be az óvodába. A gyerekek szépen, kis asztalok mellett, 
pici széken ülve már ez ebéd második fogását ették a finom babgulyás után a ked-
vencüket, a krumplistésztát cékla salátával. Gondosné Kovács Katalin óvodavezető 
elmondta, hogy a gyerekek általában szeretik a konyha főztjét. Igazából, ami hiány-
zik az az, hogy ritkán kapnak gyümölcsöt, s bizony az uzsonna is lehetne a csokolá-
dés kenyér helyett inkább kefir vagy joghurt.  
Ezt szülői segítséggel próbálják orvosolni úgy, hogy hozott alapanyagokból készíte-
nek egészséges ételeket, salátákat, és ezeket az egészséges maguk készítette finom-
ságokat kínálják a kis nebulóknak.  
„Az óvoda március 5-én jótékonysági bált rendezett. A bál bevétele 350.000.- forint, 
ehhez kaptunk 50.000.- forint támogatást a Döbröközi Mg. Zrt.-től, valamint 
25.000.- forintot Szili Lajosné Polgármester asszonytól. A Döbröközi Önkormány-
zat által civil szervezetek és alapítványok részére kiírt pályázaton 170.000.- forintot 
nyertünk. A Döbröközi Óvodásokért Közhasznú Alapítványunk számlájáról 
180.000.- forintot vehetünk fel. Az így összejött pénzösszegből udvari mozgásfej-
lesztő játékokat rendeltünk, amelyek az elkövetkező héten már a gyermekek rendel-
kezésére fog állni. Ebből az összegből a régi játékok felújítása is megvalósul. Kö-
szönjük minden érintettnek, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy óvodásaink számára 
több tevékenységet, lehetőséget biztosítsunk mozgásigényük kielégítésére.” – 
mondta el az óvodavezető. (fné)

Javítják a Templom oldalhajóinak a tetejét 
 
Amikor templomba megyünk, vagy csak elmegyünk előtte, felnézünk erre a csodás 
épületre, községünk szimbólumára. Elszomorodva látjuk, hogy templomunk falai 
megkoptak, beázások omlasszák a vakolatot, a csatorna rozsdáll, lyukas.  
Néhány nap múlva ünnepeljük a feltámadást.  
A tetőt kijavítják, a csatornát kicserélik, megerősítik, s talán mi is megerősödünk, 
megújulunk hitünkben.  



 
A Döbröközi Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat beszámolója 
 
2011-ben sikeresen pályázhattunk 25 tanuló részére a „MA-
CIKA” ösztöndíj program keretében. Általános, Középiskolás 
és Gimnáziumi tanulók 40000 Forintot, Főiskolás és Egyete-
mistahallgatók 90000 Forintot érdemeltek tanulmányi átlagu-
kért. 
Külön ösztöndíjban részesült Pataki Kamilla Anna kitűnő ta-
nulmányi átlagáért, valamint továbbtanulási támogatást nyert 
a Leőwey Klára Gimnázium Arany János Tehetséggondozó 
Pályázatában. 
 
2011. március 4-én indult cigány (lovári) nyelvtanfolyam, 
melyet a Dombóvári Művelődési Ház együttműködésével kö-
zösen szerveztünk. 26 fő jelentkezett a képzésre, melyet két 
kurzusban ad elő Máté Mihály. 
 
2011. június 18-án Roma napot szervezünk a Művelődési 
Házban, valamint a Sportpályán, melyre a falu lakosságát 
szeretettel várjuk. (Farkas János) 

 Roma nap 
 

2011. június 18-án 
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezésében  
 

A nap programjai: 
 
Művelődési Ház: 
 
09:00 Megnyitó 
09:15 Rajzverseny gyerekeknek korcsoportonként 
11:00 Romológiai előadás - Máté Mihály 
 
Sportpálya: 
 
09:00 Futball bajnokság 
09:00 Főzőverseny 
10:00 Kézműves foglalkozás nem csak gyerekeknek 
11:00 „Játszunk együtt” interaktív gyermekműsor 
12:00-14:00 Közös ebéd elfogyasztása 
14:00 Amatőr hagyományőrző együttesek  
          bemutatója 
18:00 Eredményhirdetés 
18:30 Sztárvendég: L.L. Junior 
20:00 Bál 
 

A programok változtatásának jogát fenntartjuk 
 

A falu lakosságát szeretettel várjuk rendezvényünkre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Országos Tizenegyesrúgó gála 2011©
 

2011. június 25-én szombaton  
a Döbröközi KSE Sporttelepén 

Az Országos Tizenegyesrúgó gála 2011© ver-
senyre bárki benevezhet a regisztrációs adatlap ki-
töltésével és a nevezési díj határidőre történő befi-
zetésével. 

A regisztrációs adatlap megtalálható a verseny hi-
vatalos honlapján.  

Nevezési díj: 2.500,-Ft 

A nevezési díj befizethető a honlapon történt re-
gisztrálás után, a kapott regisztrációs szám megje-
lölésével banki átutalással vagy postai utalvánnyal. 

FIGYELEM! A regisztrációs szám végig kíséri a ne-
vezőket, kérjük, hogy ezt gondosan őrizzék meg a 
verseny végéig, ugyanis ez szolgál a versenyzők 
beazonosítására. 

A nevezési díjat kérjük, hogy a regisztrációt köve-
tően 1-2 napon belül fizessék be. Legfeljebb 10 nap 
áll rendelkezésre a regisztrálást követően az ösz-
szeg beérkezésére. 

A program honlapja: http://tizenegyesrugogala.hu/ 

A virágos Döbrököz 
 
A Gyermekeinkért Alapítvány virágládák és padok készítésére 
nyert pályázatot, melynek címe: A virágos Döbrököz. A 
LEADER pályázat keretében már folyamatosan készülő virág-
ládák és padok hamarosan kihelyezésre kerülnek. 
 

Az asztalos műhelyben már a festésnél tartanak 

Döbröközi Hírek
A döbröközi Önkormányzat időszakos kiadványa. Megjelenik 800 példányban. 2011. április, 10. szám. 

Felelős kiadó: Szili Lajosné polgármester. Hírszerkesztő: Farkas Tamás 
7228 Döbrököz, Páhy utca 45. Tel: 74/435-144. Internetes cím (szerkesztőség): http://www.dobrokoz.hu 


