
Kedves Olvasó! 
 
Az ez évi önkormányzati munkáról és eseményekről az aláb-
biakban kívánok tájékoztatást adni. Képviselő testületünk ez 
évben 4 ülést tartott. Testületünk összetétele Bauer Zoltán 
képviselő úr sajnálatos elhalálozása miatt változott, Szalai 
Gyula képviselő úrral egészült ki. 
A tavalyi nyertes pályázatoknak köszönhetően átadásra került 
az akadálymentesített orvosi rendelő. 
 

 
 
Felújításra került a polgármesteri hivatalban a vizesblokk, 
személyzeti és ügyfél WC. kialakításával, 2 db számítógép 
(szoftverrel) került vásárlásra és telefonközpontot alakítot-
tunk ki, május hónapban a jelenlegi játszótéri eszközök lecse-
rélésével elkészül a hazai szabályozásnak és uniós követel-
ményeknek megfelelő játszótér, valamint a több utcában ter-
vezett járdaépítés. 
Az iskola felújításával és bővítésével kapcsolatos tervezési 
munkálatok megfelelő ütemben folynak.. 
A Képviselő-testület által elfogadott közfoglalkoztatási terv-
nek megfelelően április 1-jén megkezdődött a közmunkavég-
zés. Testületi döntés alapján a dolgozókat 200 napig, napi 6 
órás munkaidőben foglalkoztatjuk, vezetőjük Krnák Tiborné. 
Jelenleg még az évek óta megszokott település karbantartási 
munkák folynak. A temetőben és a szeméttelepen 2-2 fő 
egymást váltva, nyújtott munkaidőben dolgozik, a 
megnövekedett szociális étkeztetettek száma szükségessé te-
szi az ebédhordásban való 5 fő részvételét. A későbbiek során 

tervezünk szolgáltatás bevezetését is (magánszemélyeknél 
fűnyírás, kerti munkák végzése, temetőben sírgondozás, stb.). 
A testület célja, hogy a nagy létszámú foglalkoztatott körből 
(kb. 90 fő) kitermelődő csoporttal, brigádokkal a jövőben 
termelőmunkát is kíván végeztetni (önkormányzati földeken 
növénytermesztés, gyógynövénytermesztés, fóliasátorban pa-
lántanevelés, kisállat tartás, stb.).  
A programhoz kapcsolódva, testületünk fontolóra vette egy 
nonprofit kft. megalakítását. 
Pályázatot nyújtottunk be közfoglalkoztatás szervező alkal-
mazására. Ha pályázatunk nyer, lehetőség nyílik egy személy 
11 hónapig történő, 8 órás foglalkoztatására 100 %-os mun-
kaügyi támogatással.  
 

 
 
Sajnos a tornacsarnokunk az erősen megromlott műszaki ál-
lapota miatt életveszélyessé vált. 
A március óta használaton kívüli épület a statikus szakértő 
megállapítása szerint az előírásnak megfelelő teherbírású ál-
lapotra megerősíthető. A felújítás több ütemben fog készülni. 
Az első ütemben többek között sor kerül az oldalfalburkola-
tok és lábazati fal bontására, a tartószerkezet oszlopainak és a 
födémszerkezet megerősítésére. Ezen munkálatokhoz szüksé-
ges költségekre pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzati 
Minisztériumhoz. A pályázathoz önerő nem szükséges, támo-
gatási igényünket 8.640.000 Ft összegben jelöltük meg. Még 
a sikeres pályázat sem tudja biztosítani a felújítás teljes költ-
ségvetését, szükség lesz az Önkormányzat részéről is források 
hozzárendelésére. 
Bízunk abban, ha több szakaszban is, de a felújítás sikeres 
lesz, és ismét mindenki használhatja a csarnokot. 
 
  Tisztelettel: Szili Lajosné polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felhívás! Tisztelt Döbrököziek! 
A készülő „Döbrököz" könyvhöz kérjük szülőfalunk lakóinak segítségét. Kutatások alapján feldolgoztuk: Döbrököziek az első és a máso-
dik világháborúban témakört.  
Amit kérünk: volt döbröközi világháborús katonák leveleit, katona képeit, dokumentumokat, amelyet szeretnénk a könyvben megjelentet-
ni. Az anyagokra csak a másolás idejére van szükségünk, utána azokat a tulajdonosoknak visszaadjuk! 
Kérjük, akiknek a falunk történetével kapcsolatos érdekes anyaguk, dokumentumuk, régi fényképeik vannak, osszák meg másokkal is, 
másolás után visszaadjuk!  
Segítségüket, közreműködésüket előre is köszönjük! Mentsük meg az utókornak, mert a „sublótban" később értéktelenné válhatnak, a 
könyvben pedig bárki megismerheti! Jelzést erre a címre várjuk:  
Gelencsér - Szili házaspár Dombóvár, telefon. 466-275 Email: gyula.gelencser@t-online.hu 



 
Román középiskolások 
Döbröközön 
 
A romániai Élesd 4-5000 lakosú kisvá-
rosból középiskolás diákok partner is-
kola program keretében május 2-ig tar-
tózkodnak Magyarországon. 2009. áp-
rilis 23-án az Apáczai középiskola ven-
dégeként látogattak el Döbröközre, 
ahol a kisiskolások körjátékkal köszön-
tötték őket. A vendéglátó Hagyomány-
őrző Alapítvány ez alkalomra döbröközi 
népviseleti kiállítást rendezett.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MAJÁLIS  
2009. május 2-án, szombaton  

szeretettel hívunk és várunk min-
denkit a  

DÖBRÖKÖZI SPORTPÁLYÁRA  

9 órától sportversenyek:   

UFelnőtteknek:  
- labdás ügyességi verseny  

- női foci  
- labdával dekázás  

- kapura rúgó verseny  
- 11-es rúgó verseny  

UGyerekeknek  
- foci-kupa (gyerek, serdülő)  

- aszfaltrajz verseny  
- hulahoppkarika verseny  

- ugrókötél -verseny  
- légpuska-lövészet  

 LÉGVÁR  

„FITT PARÁDÉ”  

„ HÁZASPÁRBAJ” - nem csak 
házaspároknak  

Tombola-sorsolás  
(Fődíj: KERÉKPÁR!)  

Reggel zsíros kenyér,  
tea várja az érkezőket.  

BÜFÉ, ZENE, SPORT,  
TÖLTSÜNK EGYÜTT  

EGY VIDÁM NAPOT!!!  
21:00 órakor:  BÁL  

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN  
UBelépő: U200 Ft/fő  

 
Szívesen elfogadjuk bárki felaján-
lását, (pl.: tombolatárgy, díjazás, 
társadalmi munka), melyet előre 
is köszönünk!  
Változtatás jogát fenntartjuk. 

Rendezők!

Fekete Dorottya édesanyja segítségé-
vel bemutatta a döbröközi női viseletet. 
A diákokat lukaskaláccsal, frissítőkkel 
vendégelték meg, majd Andikné 
Schmidt Mária vezetésével megtanítot-
ták őket a kalácskészítés fortélyaira is. 
Farkasné Doszpod Aranka idegenve-
zetésével megismerkedtek templo-
munkkal, és a Werbőczy-vár történeté-
vel, romjaival.   
Visszatérve a kultúrházba, a pillekészí-
tés fogásait Borsosné Cseszneki Szil-
via mutatta meg, Kordélyné Törő Mária 
segítségével pedig csuhé-virágot ké-
szítettek az élesdi középiskolások.   
A Hagyományőrző Alapítvány kis 
Döbröközre emlékeztető ajándékokkal 
búcsúzott a vendégektől.  
A program tolmácsa Kozma Erzsébet 
(Zsóka) volt. 
Este 7 órakor az Apáczai dísztermében 
magyar táncház zárta a napot, melyen 
részt vettek a döbröközi táncosok is. 
(fda) 

Iskolai Hírek 
István, a király c rockoperát nézték meg 
a felső tagozatos tanulók 2009. február 22-
én pályázati forrásból. 

* 
A felsős színházbérlet befejező elő-
adása 2009. március 11-én volt.   

* 
Az alsós színházbérlet befejező elő-
adását 2009. április 16-án tekintették meg 
az alsós diákok. 

* 
Tolna megyei körutazáson vesznek 
részt a felső tagozatos tanulók 2009. május 
21-én. Az utazás pályázaton nyert pénzből 
valósul meg. 

* 
Gyermeknap lesz az iskolában. 2009. 
május 29-én színes, érdekes programokkal. 

* 
50 éves osztálytalálkozó lesz 2009. 
május 23-án az öreg iskolában. 

* 
A Tolna Megyei Természetvédelmi 
Vetélkedő második fordulóján, Pakson 5. 
helyezést értek el: Kovács Dániel, Vörös 
Viktória és Mátics Cintia 4. o. tanulók. Fel-
készítő tanár: Deli Zoltánné. 

* 
 

A mágocsi Anyanyelvi játékok ta-
nulmányi versenyen vettek részt: Né-
meth Gréta és Vörös Miléna 1. osztályos 
tanulók. Felkészítő tanár: Barnáné Gömbi 
Erika volt. 

* 
A Hermann Ottó Megyei Biológiai 
Versenyen 9. lett Bazsonyi Dóra 7. osztá-
lyos tanuló. Felkészítő tanár: Novák Julian-
na. 

* 
PC-Start 2009 Megyei Számítógép-
kezelői Versenyen vett részt Bazsonyi 
Dóra 7. osztályos tanuló. Felkészítő tanár: 
Barna Tamás. 

* 
A mezei futóverseny városi döntőjén 
Keresztes Patrik 6. o tanuló 15. lett 70 indu-
lóból. 

* 
A labdarúgás körzeti fordulójában a 
4 korosztályból 2 csapat bejutotta városi 
döntőbe. Az I. és a II. korcsoport is bronz-
érmet nyert. A május elején induló atlétikai 
versenyeken minden korosztályban indul-
nak versenyzők.  

* 
Az első osztályosok beiratkozása 
megtörtént. Létszámuk 19 fő. 

É R T E S Í T É S   T Ü D Ő S Z Ű R É S R Ő L 
 

Értesítem a lakosságot, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat  
Balassa János Kórház Tüdőgondozó Döbrököz községben tüdőszűrést tart. 

A UTÜDŐSZŰRÉS-re Ua UMŰVELŐDÉSI HÁZBANU  kerül sor az alábbi időpontokban: 
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A tüdőszűrésen való megjelenés nem kötelező. A szűrés 40 éves életkor felett ingyenes. 

40 éves kor alatt a szűrésen csak orvosi beutalóval lehet részt venni, a szűrés díja 850 Ft, 
melyet a helyszínen kell megfizetni. 

A tüdőszűréshez a lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni! 
      Dr. Markó Gábor  jegyző 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részeredmények: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerület Utca 
Csatla-

kozottak 
%-a 

Eredmény Szervező 

1. Páhy, Petőfi 56,7 % Nem teljesült Kajári Gyuláné 
2. Kossuth, Kapos 38,7 % Nem teljesült Horváth Józsefné 
3. Külső 40,6 % Nem teljesült Gillich Norbert 
4. Apor, Rákóczi 33,8 % Nem teljesült Barna Tamás 

5. Munkácsy, Árpád,  
Ifjúság 42,2 % Nem teljesült Mándli Ferencné 

6. Cserénfai, Széchenyi 16,7 % Nem teljesült Veller Józsefné 
7. Iskola, Tisza 31,4 % Nem teljesült Pap Margit 

8. Újtelep, Öreghegy 
Homokhegy 37,2 % Nem teljesült Czeller György  

Krnák Tiborné 
 
2009. április 9-én Dombóvár, Attala és Döbrököz együttesen 61,4 %-on áll.  
Ebből: 
Dombóvár   67,7 % csatlakozott Teljesült 
Attala 73,2 % csatlakozott Teljesült 
Döbrököz 38,4 % csatlakozott Nem teljesült 

Lesz-e szennyvízcsatornánk? Lehet, hogy pályázhatunk az önerő csökkentésére! 

Hetedikesek a pécsi  
Ki mit tud?-on 
 
Iskolánk tanulói eredményesen szere-
peltek. A Dél-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Ki mit tud? ver-
senyt hirdetett "Hova utaznál a Dél-
Dunántúlon?" címmel, melyre isko-
lánkból három hetedik osztályos tanuló 
jelentkezett: Babai Zsanett, Bazsonyi 
Dóra és Varga Petra. Pályázatuk címe: 
Kulturális kalandozások Tolna megyé-
ben, mely egy 3 napos körutazás tervét 
tartalmazta. A pályázatuk olyan jól si-
került, hogy a közel száz pályázat kö-
zül bekerült a legjobb 31 közé.   

Ennek eredményeként a 2009. április 
18-án Pécsen a Ki mit tud? második 
fordulóján bemutathatták 5 perces pre-
zentációjukat. Az ugyanerre a napra 
eső bérmálkozás miatt Babai Zsanett, 
Kertész Dávid és Regényi Richard vett 

részt a pécsi versenyen, melyen a kö-
zépmezőnyben végeztek. A verseny 
után a felkészítő tanárukkal, Farkasné 
Doszpod Arankával, pécsi városnézés-
sel fejezték be a napot. (ft) 
 

A szennyvíz hálózat kiépítése - megva-
lósításán folyamatosan dolgozunk. Ah-
hoz, hogy településünkön a beruházás 
megvalósuljon szükséges létrehozni a 
Víziközmű Társulatot, melyhez a la-
kosság 67 %-ának igenlő nyilatkozata 
kell, mely szerint a tulajdonos vállalja 
az önerő megfizetését.  
A szándéknyilatkozatok aláírását köve-
tően az eddigi eredmény még a 40 %-ot 
sem éri el, így a Dombóvár és Attala 
települések által megalakítandó társu-
latnak nem leszünk a tagja, de később 
csatlakozni tudunk. A Dombóvári 
Vízmű Igazgatója tájékoztatása szerint 
a Vízügyi Minisztériummal történt tár-
gyalás során lehetőséget kaptunk au-
gusztus végéig a további szervezésre, 
tehát nincs elveszve a beruházás meg-

valósítása. Folyamatban van a második 
fordulóra a közbeszerzési eljárás, a be-
ruházás pontos tervezése, melyre kettő 
alternatíva kerül kidolgozásra, 
Döbröközzel együtt, vagy a Döbrököz 
nélküli megvalósításra. Az utóbbi vál-
tozat településünknek amellett, hogy 
nem használunk ki egy nyertes, több 
mint fél milliárd forint összegű uniós 
támogatást és a jövőben vállalnunk kell 
a beruházás hiánya miatti következmé-
nyeket, kb.10 millió forint nagyságren-
dű kiadást jelentene (pályáztatási, ter-
vezési, szakértői, iroda, stb. költségek).  
A szervezők és a Képviselő-testület 
tagjai újabb és nagyobb lendülettel 
folytatjuk a szervezőmunkát annak ér-
dekében, hogy falunkban is a szomszé-
dos településekhez hasonlóan megvaló-
suljon a csatornahálózat kiépítése, 
melynek fontosságát a jelzett szándék 

ellenére biztosan a lakosság többsége 
érzi és tudja, és remélhetőleg a közel-
jövőben megérti.  
A visszatartó erő az anyagiak miatt 
van, de lehetőség van az önrész részle-
tekben történő megfizetésére is, és ami 
még nagyon fontos, hogy lehetőség 
nyílik pályázatot benyújtani az önerő 
mértékének csökkentésére. Önkor-
mányzatunk a beruházással kapcsolatos 
fejleményekről, tudnivalókról, további 
szervezésről folyamatos tájékoztatást 
nyújt a lakosság számára. 
 
Láthatjuk, hogy önkormányzatunk 
hatalmas összegű beruházások meg-
valósítását tervezi, melyek közül a 
legnagyobb beruházáshoz, a csator-
nahálózat kiépítéséhez a Testület ké-
ri a lakosság megértő hozzáállását. 

Szili Lajosné 
 

Emlékezés Törő Gyulánéra 
Erzsike néni életének 89. évében 

2009. április 7-én elhunyt. 
 
1920-ban született Nagytarcsán. 

1952-ben kapott kinevezést a 
Döbröközi Általános Iskolába. Itt 

dolgozott 1975-ig, nyugdíjba vonu-
lásáig. A 23 év alatt többször ka-
pott kiváló munkájáért elismerést. 

1965-ben kapta 
 „Kiváló tanító” címét. 

Különleges érzékkel segítette 
mindig az elesetteket, a rászoruló-
kat. Emberként, pedagógusként 

és család szerető anyaként is pél-
daképül állt a falu előtt. Legutóbb 
iskolánk 100 éves évfordulójára 

rendezett ünnepségen volt  
köztünk. 

Tanítványai, munkatársai nevében 
tisztelettel búcsúzunk tőle.(asm) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Döbröközi Hírek 
A döbröközi Önkormányzat időszakos kiadványa. Megjelenik 800 példányban. 2009. április, 6. szám. 

Felelős kiadó: Szili Lajosné polgármester. Hírszerkesztő: Farkas Tamás 
7228 Döbrököz, Páhy utca 45. Tel: 74/435-144. Internetes cím: http://www.dobrokoz.hu. E-mail: dobihirek@freemail.hu 

Összefogás = új játszótér 
 
2008 augusztusában úgy gondoltam fa-
lunknak szüksége van egy olyan játszó-
térre, ahol a gyerekek gond nélkül, biz-
tonságban játszhatnak. Szilárd meg-
győződésem volt, hogy van akkora ösz-
szefogás a faluban, hogy külső forrás 
nélkül, mi magunk megvalósítjuk a be-
ruházást. Akkor még elgondolás volt 
most azonban tényként jelentem be: 
2009.04.17-én az Ifjúság utca elején 
elkészült a játszótér. 
Példa értékű ez, mert önerőből a falu 
lakossága és vállalkozói által valósult 
meg. Köszönöm mindenkinek, aki tá-
mogatta. Köszönöm a döbröközi pol-
gárőrségnek, akik segítették a játszótér 
üzembe helyezését. A játszótér teljes 
mértékben megfelel az Európai Uniós 
követelményeknek.  
A későbbiekben még tervezzük a ját-
szótér körbekerítését, homokkal való 
leterítését. A polgármester asszonytól 
ígéretet kaptam egy pad, illetve szeme-
tes elhelyezésére. Remélem gyermeke-
ink hosszú évekig tudnak rajta játszani, 
ezért kérek mindenkit, vigyázzunk ér-
tékeinkre! (ifj. Lázár Albert képviselő)

100 éves Lutz Ádámné 
 
Falunk legidősebb lakosa Lutz 
Ádámné. Annuska néni, 2009. január 
21-én ünnepelte 100. születésnapját. 
Hála Istennek Annuska néni ragyogó 
testi és szellemi egészségben érte meg 
ezt a szép kort. Ma is főz, mos, takarít, 
szóval ő irányítja a háztartást.  

Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét 
arra, hogy Döbrököz honlapján a 
www.dobrokoz.hu címen megta-
lálhatók a Képviselő-testület határoza-
tai, rendeletei, előterjesztések és az 
aktuális friss döbröközi hírek. 

A játszótér építésének támogatói: 
 
Andikné Schmidt Mária, Barna Tamás, Bazsonyi János,,Bencze János, Bíró Andrea 
Gabriella, Bogyora János, Borsosné Cseszneki Szilvia,,Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat, Czeller György, Csikós Istvánné, Döbröközi Mezőgazdasági Zrt, Döbröközi Pol-
gárőrség, Dörömböző Kálmán, Farkas Géza, Farkas Tamás, Gelencsér Lászlóné, Gilicze 
Zoltánné, Gondosné Kovács Katalin, Gubinszki Csaba, Gurmai Attila, Halmai János, 
Herke Krisztián, Herke László, Dr. Holló István, Hotimix Kft, ifj. Berg Péter, ifj. Lázár 
Albert, Kadlicskó Balázs, Kaposmenti Takarékszövetkezet Döbrököz, Karádi Attila, 
Karádi Ferencné, Katona Ferenc, Király Zsuzsanna, Kófiás Gábor, Kovacsik Réka, dr. 
Markó Gábor, Mátics Károly, Pintér Eszter, Rajli Zsuzsanna, Selyem Attila, Seres De-
zső (Kuni), Szabó Gyöngyi, Szalai Gyula, Szili Jenő, Szili Lajosné, Vadász Tamás, 
Varga László Zoltán, Vicze Zoltán. 

Köszöntőjében Szili Lajosné polgár-
mester a község lakóinak jókívánságait 
tolmácsolta.  
 
Az örök kérdés: Mi a hosszú élet tit-
ka? 
A 100 éves Annuska néni válasza: Nem 
igen szedek gyógyszert, de a Béres-
cseppet és napi másfél deci finom fe-
hérbort a teába elfogyasztom. (fda) 

Sporthírek (foci) 
 
Jelenleg egy kupasorozatban mérkő-
zünk a környékbeli csapatokkal. A baj-
nokságban újjáalakuló ifi csapatunk a 
6. helyen zárt, de bízunk benne, hogy 
fiatal focistáink hamarosan „összeér-
nek”, és sok szép sikerrel örvendeztetik 
meg szurkolóikat.  
A Döbrököz Községi Sport Egyesület 
felnőtt gárdája második helyen zárt a 
tabellán. Ez szép teljesítmény, főleg 
annak fényében, hogy a szezonban 14 
győzelem, 3 döntetlen mellett mindösz-
sze egyszer szenvedtek vereséget. 
A következő évben a csapat egy osz-
tállyal feljebb, a megye II.-ben játssza 
meccseit.  

(Gillich Norbert) 


