
Kedves Olvasó! 
 
Az előző újság megjelenése óta eltelt időszak önkormányzati munkájáról az 
alábbiakban szeretnék tájékoztatást adni. Ez idő alatt önkormányzatunk három 
képviselő-testületi ülést tartott, melyeken született döntések közül a legjelentő-
sebbekről számolok be.  
A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és intézményei 2007. évi zár-
számadását és a 2008. évi költségvetési koncepciót. Az önkormányzat 2008. évi 
költségvetésének bevételi és kiadási főösszege: 266.342.000 Ft, melynek koráb-
bi évekhez viszonyított csökkenése az intézményi társulások következménye. 
Nagyon fontos volt a konyha további működésének meghatározása. A konyha 
működtetésének vállalkozó részére történő kiadása is, a már sajnos évek óta fo-
lyó megszorító intézkedések következménye. A vállalkozó kiválasztására köz-
beszerzési eljárást kellett lefolytatni. Az országos lapban meghirdetett kiírásra 
egy vállalkozó jelentkezett, és Ő a kiírás feltételeinek megfelelt, mely szerint a 
gyermek és felnőtt étkeztetés biztosítása mellett saját költségén a közüzemi mé-
rőket leválasztja, a szociális étkezők részére az ebédet kiszállítja, a rezsiköltsé-
gét fizeti és havonta az önkormányzat részére 100.000 Ft bérleti díjat fizet. E 
feltételek mellett, ami még nagyon fontos szempont volt, hogy a jelenlegi al-
kalmazotti létszámból a legtöbb személy továbbfoglalkoztatását vállalja. Jelen-
leg a konyhán 1 szakács és három konyhai kisegítő dolgozik, és ide tartozik az 
élelmezésvezető is, akik közül a vállalkozó az élelmezésvezetőn kívül minden 
dolgozó átvételét felajánlotta. A dolgozók részéről a további munkavállalással 
kapcsolatos döntés még teljes egészében nem született meg. A konyha működé-
séről a következő újságban a lakosság tájékoztatást kap. 
A helyi népszavazás kiírásával kapcsolatos testületi döntés végrehajtása március 
1-jén megtörtént, melynek eredménye külön cikkben olvasható. Tudjuk, hogy a 
lényeges kérdés a hegyi óvoda bezárása volt. Óriási volt az érdektelenség a nép-
szavazás iránt, mely eredménye arra a megállapításra enged következtetni, hogy 
a lakosság véleménye megegyezik a testület döntésével, de sajnos ez a megálla-
pítás az önkormányzatnak 801.000 forintjába került. Ezt a pénzösszeget önkor-
mányzatunk sok más hasznos és értelmes célra is fel tudta volna használni. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy a hegyi gyermekek jól érzik magukat az óvodában, 
a megkérdezett szülők is pozitívan nyilatkoztak. Az önkormányzat továbbra is 
keresi a gyerekek szállítási lehetőségének megoldását, valamint a volt óvoda 
épületének közösségi célú hasznosítását.  
A községünkben működő civil szervezetek fontosságát elismerve és munkájukat 
értékelve, a képviselő testület döntött a költségvetésben meghatározott 
1.800.000 Ft keretösszeg felosztásáról. 
A korábban benyújtott iskola felújítási, szennyvíz beruházási, hulladéklerakó 
rekultiválási, orvosi rendelő akadálymentesítési, fűkasza vásárlási pályázataink 
eredménye még nem ismert.  
A hamarosan benyújtandó, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által ki-
írt pályázatokról a következő ülésen dönt a képviselő-testület. 
Örök téma a környezetünk, közterületeink, falunk rendben tartása és szépítése, 
értékeink megvédése. Önkormányzatunk igyekszik a közmunkások bevonásával 
a hatalmas közterületek karbantartását elvégezni, de ehhez szükséges a lakosság 
segítsége is.  
A már hagyománnyá vált Majális és Pünkösdi ünnepség megrendezésére idén is 
sor kerül. A rendezők munkáját érdeklődésünkkel és a rendezvényeken minél 
nagyobb számú megjelenésünkkel köszönjük meg. 

Szili Lajosné polgármester 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAJÁLIS 
 

2008. május 3-án, szombaton 
szeretettel hívunk és várunk  

mindenkit a 
DÖBRÖKÖZI SPORTPÁLYÁRA 

 
9 órától sportversenyek: 

 
Felnőtteknek: 
- 3 km síkfutás  

- focikupa  
- női foci 

- dekázó verseny 
- kapura rúgó verseny 

- sodrófa-hajítás (csak nőknek) 
 

Gyerekeknek 
- focikupa  

- aszfaltrajz verseny 
- hulahoppkarika verseny 

- ugrókötél verseny 
- zsákbanfutás 
- 60 m síkfutás  

 
„ERŐS-EMBER” bemutató  

„FITT-PARÁDÉ” 

TRIÁL-BEMUTATÓ 

LÉGVÁR, TRAMBULIN,  

GOKART 

 
FŐZŐCSKE: hozott anyagból,  

bármilyen étel készítése,  
értékelés nélkül 

 
Tombolasorsolás, értékes nyeremé-

nyekkel! 
 

TÁBORTŰZ és UTCABÁL 
 

Zsíros kenyér, üdítő fogyasztható 
 

BÜFÉ, ZENE, SPORT,  
TÖLTSÜNK EGYÜTT EGY VIDÁM 

NAPOT!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rövid hírek 
 
A Szivárvány óvoda úszásoktatást 
szervezett az óvodások részére. A 
döbröközi óvodából 8 alkalommal 16 
gyermek vesz részt péntekenként a 
programban, melynek költsége 3200 Ft. 
/fő. A leendő úszóbajnokokat 
különbusz viszi és hozza haza. (gkk) 

 ٭
A nyugdíjasklub anyák napjára készül. 
Május 5-én 14 órakor gyűlnek össze az 
idősek klubjában, ahol az alkalomhoz 
illő verseket olvas fel a klub tagja Gál 
Józsefné, aki saját írásaival is megör-
vendezteti hallgatóságát. A klub tagjai 
különlegesen szép döbröközi hímzése-
ket gyűjtenek a pünkösdi kiállításhoz. 
Tervezik, hogy a hímzés hagyományát 
felelevenítik. (mf, gj) 

 ٭
A Kovács Béla emléktúra  
Idén is szép számmal vettek részt a 
döbrököziek az április 19-én megren-
dezett Kovács Béla emléktúrán. A pé-
csi TV toronytól indulva a 44 km-es 
távot Dombóvárig sokan teljesítették. 
Bár az eső csúszóssá tette az erdei uta-
kat, mégis a több mint 1100 induló kö-
zül Szabó István és felesége a kiváló 
33-34. helyen ért célba. Gratulálunk 
minden döbröközi résztvevőnek! (ft) 

 ٭
„A magyar nyelv dicsérete” címmel 
Kovács Gábor előadóművész zenés, 
verses műsorának tapsolhatott a közön-
ség. Az anyanyelvünk szépségéről szó-
ló tréfásan tanító produkciót 2008. feb-
ruár 21-én láthatták kicsik és nagyok a 
kultúrházban.  
 

 
 
Egymás után vette elő a Hétmérföldes 
Tarisznyából a bohókás, kedves dalo-
kat, és különböző hangszereket, mely-
lyel óriási sikert aratott. Az előadás in-
gyenes volt, melyet Dr. Say István nyi-
tott meg "Az Anyanyelv 8. Nemzetközi 
Napja Tolna megyében" rendezvényso-
rozat keretében. (fda) 

Népszavazások Döbröközön 
 
A közelmúltban két népszavazáson is részt vehettek a döbröközi állampolgárok. 
A Döbröközi Hegyi Gyermekekért Alapítvány részéről helyi népszavazási kezde-
ményezés kapcsán 2008. március 1-én. A szavazásra jogosultak száma 1731, mely-
ből 314-en szavaztak. A népszavazás az alacsony részvétel miatt érvénytelen lett. 
1. kérdés: Akarja-e Ön, hogy a jövőben Döbrököz Község Önkormányzatának 
Képviselő-testületi üléseiről kábeltévén keresztül, állandó tájékozhatást kaphasson 
a Falu lakossága? 
Érvényes szavazatok száma: 314, érvénytelen szavazatok száma: 1, IGEN szavaza-
tok száma: 284, NEM szavazatok száma: 30. 
2. kérdés: Akarja-e Ön, hogy Döbrököz Község Hegyi Óvodája 2007/2008-as tan-
évtől önálló intézményként továbbra is működjön?  
Érvényes szavazatok száma: 314, érvénytelen szavazatok száma: 1, IGEN szavaza-
tok száma: 287, NEM szavazatok száma: 37. 
 
2008. március 9-én három kérdésre szavazhattunk: 
1. kérdés: ”Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen 
kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi na-
pidíjat fizetni?"  
E kérdésre az 1704 szavazásra jogosult közül 898-an szavaztak. 9 (1,00 %) érvény-
telen, 889 (99,00 %) érvényes szavazat volt, melyből 802 (90,21 %) volt az igen, 
míg 87 (9,79 %) volt a nem szavazat. 
2. kérdés: "Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért 
és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év 
január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?"  
E kérdésre az 1704 szavazásra jogosult közül 898-an szavaztak. 11 (1,22 %) érvény-
telen, 887 (98,78 %) érvényes szavazat volt, melyből 802 (90,42 %) volt az igen, 
míg 85 (9,58 %) volt a nem szavazat.    
3. kérdés: "Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmá-
nyokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?"  
E kérdésre az 1704 szavazásra jogosult közül 898-an szavaztak. 12 (1,34 %) érvény-
telen, 886 (98,66 %) érvényes szavazat volt, melyből 790 (89,16 %) volt az igen, 96 
(10,84 %) volt a nem szavazat. 

Színházbérletük második előadásaként 
március 3-án iskolánk 37 felsős tanuló-
ja a kaposvári Csíki Gergely színház-
ban megtekintette az Úri muri c. dara-
bot. Az iskola pályázati pénzből jelen-
tősen csökkentette a diákok költségeit. 
(fda) 

 ٭
Megemlékeztünk az 1848-49-es sza-
badságharc évfordulójáról a művelő-
dési házban március 14-én. Szili 
Lajosné polgármester asszony ünnepi 
gondolatait követően az iskolások iro-
dalmi összeállítás ragyogó előadásával 
tették emelkedetté az ünnepet. (fda) 
 

 
 

٭

A helyi polgárőrség segítségével a 
rendőrség elfogta a döbröközi sorozat-
betörőket. A házkutatás során több 
személyautónyi lopott holmit foglaltak 
le kezdve a talicskától az italokon át a 
drága szegélynyírókig. Információnk 
szerint az elkövetők döbröközi lakosok 
O. Zs. és T.T. voltak. (bz) 

 ٭
Roma fórum Döbröközön  
Április 23-án a Döbröközi Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat adott helyet 
annak a rendezvénynek, amely a roma-
ság tolna megyei helyzetéről szólt.
A tanácskozáson beszámolót tartott 
Sárközi Károly, az OCÖ országos el-
nök-helyettese, majd Kalányos János 
megyei elnök is. Az egyik fő téma a 
Leader programban rejlő lehetőségek 
voltak. 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium képviselői tájékoztatót 
tartottak a jövőbeni pályázati kiírások 
tervezetéről; így már most gondolkod-
hatunk azon, hogy milyen területen, 
mennyi önerővel lesz érdemes pályázni 
falunk javára. (bt) 

٭



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tájékoztató a  
képviselő-testület munkájáról 
 

 
A 2007. december 18-i ülés  

határozatai: 
 

69/2007.(XII.18.) sz. ÖK. határozata:   
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, valamint az önkormányzat 
előző ülése óta tett polgármesteri intézke-
désekről szóló jelentést elfogadja. 

 
70/2007.(XII.18.) sz. ÖK. határozata:   
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2007. évi adóbefizetésekről 
szóló tájékoztatást elfogadja. 

  
71/2007.(XII.18.) sz. ÖK. határozata:  
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a települési önkormányzat és 
intézményei 2007. évi háromnegyed éves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogad-
ja. 

 
72/2007.(XII.18.) sz. ÖK. határozata:   
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az önkormányzat és intézmé-
nyeinek 2008. évre vonatkozó költségvetési 
koncepcióját elfogadja. 

 
73/2007.(XII.18.) sz. ÖK. határozata:   
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a képviselő-testület 2008. évi 
munkatervét a határozat melléklete szerint 
elfogadja. 

 
74/2007.(XII.18.) sz. ÖK. határozata:   
(1)Döbrököz Község Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a fenntartásában lévő fő-
zőkonyhát gyermek-, felnőtt- és szociá-
lis étkeztetés céljából bérbe kívánja ad-
ni.  

(2) A bérlő kiválasztására a képviselő-
testület közbeszerzési eljárást folytat le.  

(3)Az eljárással kapcsolatban a képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a
közbeszerzési tanácsadó megbízására és
az ajánlattételi felhívás közzétételére. 

 
75/2007.(XII.18.) sz. ÖK. határozata:   
(1)Döbrököz Község Önkormányzat Kép-

viselő-testülete helyi népszavazást ren-
del el a következő kérdésekben:  

1.  „Akarja-e Ön, hogy a jövőben Döbrököz
Község Önkormányzatának Képviselő-
testületi Üléseiről kábeltévén keresztül, 
állandó tájékoztatást kaphasson a Falu
Lakossága?”  

2. „Akarja-e Ön, hogy Döbrököz Község
Hegyi Óvodája 2007/2008-as tanévtől 
önálló intézményként továbbra is mű-
ködjön?” 

(2) A képviselő testület a fenti kérdésekben
a népszavazást 2008. március 1. napjára
tűz ki.  

 
 

76/2007.(XII.18.) sz. ÖK. határozata:   
(1)Döbrököz Község Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a 028/1 hrsz-ú és a 028/2 
hrsz-ú, szántó művelési ágú földterüle-
tek 2007. évi haszonbérleti díjából az
Apáczai Csere János Általános és Kö-
zépiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium döbröközi tag-
intézményének dolgozói, valamint a 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
döbröközi tagintézményének dolgozói
részére 600.000 Ft összegű juttatást álla-
pít meg 

(2) A képviselő-testület megbízza a tagin-
tézmények vezetőit, hogy a fenti össze-
get a dolgozók teljesítményére tekintet-
tel osszák szét. 

(3)A képviselő-testület a támogatást a fel-
osztásnak megfelelően átutalja az egyes
intézményeknek. 

 
A 2008. február 5-i ülés  

határozatai: 
 
1/2008.(II.5.) sz. ÖK. határozata: 
(1)Döbrököz Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kijelenti, hogy az önkor-
mányzat által fenntartott Szivárvány Óvoda 
és Bölcsődével, valamint az Apáczai Csere 
János Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégi-
ummal csatlakozni kíván a Dombóvár, 
Attala, Nak, Kapospula, Kaposszekcső, 
Csikóstőttős, Jágónak, Döbrököz önkor-
mányzatok részvételével tervezett kistérsé-
gi integrált oktatási hálózathoz. 
(2)Döbrököz Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete pályázatot nyújt be Dom-
bóvár, Kaposszekcső, Csikóstőttős, 
Jágónak, Döbrököz, Attala, Nak, 
Kapospula települések önkormányzatai 
részvételével a DDOP-2007-3.1.2./2F kód-
jelű „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási 
hálózatok és központjaik fejlesztése” című 
pályázati felhívására. 
(3)A pályázathoz szükséges 10 %-os saját 
erő, 11.110.000 Ft biztosítását az önkor-
mányzat a pályázati támogatásból történő 
részesedéssel arányosan vállalja. 
(4)A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a konzorciumi szerződés aláírá-
sára, a pályázat benyújtására, és a szüksé-
ges szándéknyilatkozatok aláírására. 

 
2/2008.(II.5.) sz. ÖK. határozata:   
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Közoktatási esélyegyenlőségi 
helyzetelemzést és programot a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 
3/2008.(II.5.) sz. ÖK. határozata:  
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Döbröközi Polgármesteri Hi-
vatal alapító okiratát a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 
4/2008.(II.5.) sz. ÖK. határozata:   
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Apáczai Csere János Általá-
nos és Középiskola, Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény és Kollégium alapító ok-

iratának mellékletét képező oktatható 
szakmák jegyzékét kiegészíti. 

 
5/2008.(II.5.) sz. ÖK. határozata:   
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az egyes szavazókörök Szava-
zatszámláló Bizottságába személyeket vá-
lasztott. 

 
6/2008.(II.5.) sz. ÖK. határozata: 
(1) Döbrököz Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az önkormányzat tulajdo-
nában lévő számítógépes hálózatok karban-
tartására 6 hónap határozott időre megbízá-
si szerződést köt Barna Tamás (7228 
Döbrököz, Páhy u. 45/2.) egyéni vállalko-
zóval. 
(2)Az önkormányzat a szerződésben vállalt 
feladatok ellátásáért a megbízottnak 20.000 
Ft/hó összegű megbízási díjat fizet. 

 
7/2008.(II.5.) sz. ÖK. határozata:   
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Deák Béla körzeti megbízott 
részére 6 hónap határozott időre 5000 Ft/hó 
összegű támogatást állapít meg. 

 
A 2008. február 19-i ülés  

határozatai: 
 

8/2008.(II.19.) sz. ÖK. határozata:   
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, valamint az önkormányzat 
előző ülése óta tett polgármesteri intézke-
désekről szóló jelentést elfogadja. 

 
9/2008.(II.19.) sz. ÖK. határozata:  
 Döbrököz Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Bencze János alpolgármes-
ternek havi 30.000 Ft összegű tiszteletdíjat 
állapít meg. 

 
10/2008. (II.19.) sz. ÖK. határozata: 
(1)Döbrököz Község Önkormányzatának 
Képviselőtestülete döntést hoz a 
„Döbröközi óvodaépületben levő főző-
konyha bérbeadása gyermek-, felnőtt- és 
szociális étkeztetés céljából” tárgyú szol-
gáltatás megrendelésére irányuló, Kbt. 
299.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti egy-
szerű közbeszerzési eljárás megindításáról. 
(2)A képviselő-testület jóváhagyja az aján-
lattételi felhívást. 
(3)A képviselő-testület az alábbi személyi 
összetételű bíráló bizottságot hozza létre az 
eljárásban való közreműködésre: 
Ácsné Ferenczi Ilona gazdálkodási előadó 
Reichert Gyula közbeszerzési szakértő 
Dr. Markó Gábor jegyző 
Lázár Albert, a Pénzügyi Bizottság elnöke 
Czeller György, a Pénzügyi Bizottság tagja 

 
 

Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét ar-
ra, hogy idén a mai napig 21 határozat 
született, melyeket közzéteszünk majd a 
Döbröközi Hírek következő számában. 
Addig is az összes határozat megtekinthető 
Döbrököz honlapján a www.dobrokoz.hu 
címen. 



Elhunyt Dr. Kelemen Lajos 
 főorvos úr 
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Felhívás! 
A Majális lebonyolítása civil  

szervezetek, vállalkozók, és egyéni 
felajánlók támogatásával történik, 

szívesen  
elfogadjuk bárki felajánlását,  
(pl.: tombolatárgy, díjazás, 

társadalmi munka),  
    melyet előre is köszönünk!  

    
A felajánlásokat  

Gillich Norbertnél lehet megtenni. 
Rendezők! 

Biztonságos játszóteret  
gyermekeinknek! 
 
Tisztelt Lakosság! 
Mindannyian tapasztaljuk, hogy a köz-
tereinken lévő játszótereink elavultak, 
korszerűtlenek, balesetveszélyesek. 
Kezdeményezem ezért, hogy az euró-
pai uniós előírásoknak is megfelelő, 
modern játszóteret vásároljunk önerő-
ből, azaz a lakosság, a civil szervezetek 
és a vállalkozók segítségével. Ilyet: 
 

 
Sajnos pályázati lehetőség nincs. Ké-
rem tehát Önöket, támogassanak e ne-

Fontos információk  
a háziorvosi ügyeletről 
 
A mentők telefonszáma: 104. A dom-
bóvári háziorvosi ügyelet telefonszá-
ma: 462-385. Ezen a számon 16 óra 
előtt üzenetrögzítő mondja el azt a mo-
bil telefonszámot, amelyen el lehet érni 
az orvost. Figyelem! Végig kell hall-
gatni! 16 óra után közvetlenül az orvos, 
vagy a nővér jelentkezik az ügyelet hí-
vásakor. (Dr. Sánta Ilona) 

 
Köszönetnyilvánítás 

 

 
 

Köszönetemet fejezem ki  
mindazoknak, akik férjem,  

 
Dr. Kelemen Lajos  

 
végső búcsúztatására eljöttek,  

sírjára virágot hoztak, és 
részvétnyilvánításukkal  

enyhítették fájdalmamat. 
 

Dr. Kelemen Lajosné  

mes cél elérése érdekében. Bármekkora 
összegű hozzájárulást szívesen foga-
dunk. Az eddigi támogatóknak köszö-
nöm a felajánlásokat. A játszótér helye 
képviselőtestületi döntés alapján a la-
kosság akaratának megfelelően kerül 
meghatározásra. 
Kérem, hogy támogató szándékukat 
nekem jelezzék! 
 
Tisztelettel: Ifj. Lázár Albert képviselő 

Életének 75. életében váratlan hirtelen-
séggel elhunyt volt körzeti orvosunk. 
Életének felidézésével szívünkben a 
fájdalom enyhüléssé, az elmúlás elleni 
lázadás megnyugvássá szelídül.  

 
Döbröközön 1933. április 8-án szüle-
tett. 1942. őszétől, 9 évesen a pécsi 
székesegyház énekiskolája keretében 
bekerült az Ágoston téri elemi népisko-
lába. Sikeres felvételi vizsga után tagja 
lett annak az országos hírű kórusnak, 
mely Kodály Zoltán legszebb egyházi 
műveit énekelte, gyakran a szerző, Ko-
dály személyes közreműködésével és 
tanításával. A gimnáziumot is Pécsen 
kezdte el, de a háborús események mi-
att Dombóváron tudta befejezni. Az or-
vostudományi egyetemet is Pécsen vé-
gezte.  
1957-ben avatták orvosdoktorrá. 
Ugyanezen a napon kötött házasságot 
feleségével, Ács Mártával.  
A diploma megszerzése után a Kapos-
vári Kórház gyermekosztályán helyez-
kedett el, ahonnét rövid gyakorlat után 

Dombóvárra került, ahol közegészség-
ügyi munkát végzett. Ezután 3 éves 
MÁV. üzem- és ellenőrző orvosi mun-
ka következett.  
1969. szeptember 1-jétől került végle-
ges állomására, szülőfaluja, Döbrököz 
körzeti orvosi rendelőjébe.  
Orvosi tevékenységét végleges nyugál-
lományba vonulásáig, 2006. április 1-
jéig, 73 éves koráig folytatta. 37 éven 
keresztül gyógyította községünk bete-
geit körzeti, majd háziorvosként.  
Munkája során több elismerő kitünte-
tésben részesült.  
Aktív társadalmi életet élt. Tagja volt a 
Hazafias Népfrontnak, a községi ta-
nácsnak, a végrehajtó bizottságnak, a 
rendszerváltás után az Önkormányzat 
Képviselő-testületének.  
Számára a tavalyi év különösen gazdag 
volt, hiszen ekkor kapta meg az arany-
diplomáját és hűséges feleségével, 
Márta nénivel ekkor ünnepelték az 
aranylakodalmukat.  
Döbrököz Község Önkormányzata és 
falunk lakossága nevében, áldozatos és 
lelkiismeretes munkáját köszönjük. 
Emlékét kegyelettel megőrizzük.  

 
Szili Lajosné polgármester 

Tovább halad templomunk 
felújítása 
 
Elkészült a templomunk oldalbejáratá-
hoz vezető rámpa. Kovács Ferenc plé-
bános úr tájékoztatása szerint a felújítás 
kissé lassan, de halad. A közeljövőben 
padok kerülnek kihelyezésre, valamint 
egy hirdetőtábla. A virágok ültetése 
ismét szebbé teszi a templom környe-
zetét. (ft) 


