
házást. A II. fordulóhoz szükséges 75 %-os rákötési hajlan-
dóságot a lakosság nagyfokú ellenállása miatt nem tudtuk tel-
jesíteni. 2013-ig a jelenlegi konstrukcióban nem pályázha-
tunk, de önkormányzatunk keresi az újabb, a jelenleginél 
kedvezőbb feltételű pályázati lehetőséget a megvalósításra.  
Az idei nyertes pályázataink magvalósítása megtörtént: a 
közfoglalkoztatáshoz szükséges gépezeteket, eszközöket vá-
sároltunk, a tavaszi járdaépítés folytatásaként elkészült a pos-
tától a templomig és a Kapos hídtól egy szakaszon összesen 
487 m hosszúságban az új betonjárda építése, továbbá elké-
szült az Iskola utcában a temető felé vezető 220 m hosszúsá-
gú, 4 m széles összefüggő aszfalt rétegű út, valamint több út 
kátyúzása. 
Önkormányzatunk az idei évben is részt vesz a Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatban. A Képvise-
lő-testület 13 hallgató részére 10 hónapon keresztül havi 
3.000 Ft összegű támogatást állapított meg.  
Az év folyamán az érdeklődőknek több csodálatos és 
mélytartalmú műsoros rendezvényben volt része (Megye-
zászló átadás, Karácsonyi ünnepély, stb.). Nemzeti ünnepeink 
és a faluszintű rendezvényeink megszervezésért a civil szer-
vezeteknek és résztvevő pedagógusoknak köszönjük a mun-
káját. Külön köszönet a Hagyományőrző Alapítvány folya-
matosan végzett, kimagasló munkájáért, mellyel településünk 
hírnevét öregbítik. Köszönjük Selyem Attiláné Apáti Anikó 
Karácsony előtti rendezvénysorozat sikeressége érdekében 
végzett fáradhatatlan munkáját. Köszönet a gyönyörű mézes-
kalács alkotások készítőinek, akik közelebb segítettek ben-
nünket az ünnephez.  

Kedves Olvasó! 
 
Már csak pár nap és elmúlik a 2009-es év. Az év vége és az 
új év kezdete mindig számvetésre késztet bennünket. Annak 
számbavételére, hogy mi minden történt az elmúlt évben, 
terveinkből mit sikerült megvalósítanunk és mi az, amit ku-
darcként kell megélnünk. Mindegyikben volt részünk.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Az évet az akadálymentesített orvosi rendelő átadásával 
kezdtük, melyet a tavalyi nyertes pályázataink kivitelezésé-
vel folytattunk. Ezek voltak: összesen 910 m hosszú új beton-
járda építés a Páhy, Iskola, Ifjúság és Külső utcában, a pol-
gármesteri hivatal infrastrukturális és informatikai fejlesztése 
és az uniós követelményeknek megfelelő Külső utcai játszó-
tér létesítése.  
Április hónapban településünkön elindult az „Út a mun-
kához” program, melynek kapcsán minden munkaképes, ko-
rábban szociális segélyben részesülő személyt munkavégzés-
re köteleztünk. Munkájukat Lázár Albert és Krnák Tiborné 
közfoglalkoztatás szervezők irányítják, akiknek munkáját a 
Képviselő-testület hasznosnak és eredményesnek ítéli meg. 
Munkahelyek hiányában önkormányzatunk nagyon fontosnak 
tartja a közfoglalkoztatást, ezért a közmunka programokban 
való részvétel mellett 10 fővel indulunk a 3 éves időszakot 
felölelő Sorsfordító-Sorsformáló programban, melynek ke-
retében kezdetben 2 hektár területen fóliás és szabadföldi 
zöldségtermeléssel foglalkozunk, melyet gyógynövényterme-
léssel kívánunk majd kiegészíteni. A gyógynövénytermelésbe 
a jelenleg folyó gyógynövénytermelő- és gyűjtő tanfolyam-
ban résztvevőkből kívánunk bevonni személyeket.  
A januárban induló 5 hónapig tartó Többcélú Társulás által 
szervezett közmunka programban 6 fővel veszünk részt.  
Településünk kommunális feladatainak részbeni elvégzé-
sére egy nonprofit kft-t tervezünk létrehozni, mely lehető-
séget ad munkagép és tartozékai pályázására. Önkormányza-
tunk vásárolt egy kisteherautót, melynek folyamatos haszná-
latával a szinte mindennapos szállítási gondjaink megoldód-
tak.  
Sajnos az életveszélyessé vált tornacsarnok felújítására 
benyújtott pályázatunk nem nyert, az esetleges bajok elke-
rülését megelőzve, a lekerítéséről gondoskodtunk. A pályáza-
ti lehetőségek keresése mellett első lépésként az életveszélyt 
(külső panelek eltávolítása) kell megszüntetnünk. 
A polgármesteri hivatal apparátusában változás történt, 
július 1-jétől településünk jegyzője: Kárpáti Csaba. A telepü-
lésfejlesztéssel kiemelkedően foglalkozó új jegyző új mun-
kamegosztást és nagy lendületet hozott a hivatal életébe, me-
lyet a szokatlanul nagyszámú pályázatok benyújtása is igazol.  
A nyári hónapokban az Öreghegyen (Schlégli Istvánné felé) 
kiapadtak a kutak, ezért önkormányzatunk 600 m hosszú-
ságban vízvezetéket építtetett ki és közkifolyókat helyezte-
tett el. Az ingatlanok rákötése az ott lakók befizetését követő-
en a tavasz folyamán megoldható.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ismét eljön Karácsony és pár nap múlva az új év. Elcsendesü-
lünk és elmélkedünk. 
Szeretteinkre, a mögöttünk és az előttünk álló évre gondo-
lunk. Számba vesszük, hogy mit tudtunk megvalósítani és mit 
tervezünk a jövő évre. Reménykedve várjuk, hogy teljesülje-
nek a jövőhöz fűzött terveink, elképzeléseink és vágyaink.  
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében falunk min-
den kedves lakójának kellemes Karácsonyi ünnepeket és 
egészségben gazdag, békés, boldog újesztendőt kívánok:
       

Szili Lajosné polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Településünk részese az Európa Park projektnek, mely az 
Unió kulturális sokszínűségét és a hozzá tartozó országok 
összetartozását a települések partnerségén keresztül jeleníti 
meg. A programnak 27 település a tagja, megjelenítve az 
Unióhoz tartozó 27 tagállamot, településünk Finnországot 
képviseli. A jövő év szeptemberében a programmal kapcsola-
tos nagyszabású rendezvény (falunap) tartását tervezzük, 
melynek költségét Leader pályázatból fedezzük. 
Önkormányzatunk ez évi legnagyobb kudarca, hogy köz-
ségünkben nem sikerült megvalósítani a szennyvízber
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 Jelszavuk:  

"Ahol kell, ott segítünk." 

A Döbröközi Polgárőr Egyesület 2005 
óta létezik. Feladatuk a közrend és 
közbiztonság fokozott ellenőrzése, a 
hatóság segítése. 
Szolgálataikat legfőképpen éjszakára 
teszik, mert a bűncselekmények 
többsége is éjszaka történik.  
Nagy figyelmet fordítanak az idős, 
vagy mozgáskorlátozott emberek 
portájának ellenőrzésére. Jelszavuk: 
"Ahol kell, ott segítünk." 
Az önkormányzattól kapott 275.000 Ft 
támogatási összegből, valamint pályá-
zati pénzekből gazdálkodtak a 2009-es 
évben.  
Vidus Attila elmondta: 2008 au-
gusztusában vettem át a polgárőrség 
vezetését. A jól megformált, ütőképes 
csapat Simon István rendőr száza-
dos által vizsgáztatott új tagokkal 
bővült. A DPE-nek jelenleg 14 tagja 
van. 
Szolgálat-beosztáskor általában je-
len van Deák Béla kmb-s és Raj
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Iskolai Hírek 
Nemzeti ünnepünkön október 23-án 
községünk megyezászlót kapott. Az 
ünnepségen színvonalas műsorral sze-
repeltek az általános iskolások. 

* 
Játékos versenyeken vettek részt 
november-december hónapokban a 
nyolcadik osztályosok az Apáczaiban 
angol, magyar, történelem, matemati-
ka, informatika, közlekedés és gazda-
ság témákban.  A legjobb eredményt ta-
nulóink értek el. 

* 
A mágocsi körzeti mesemondó ver-
senyen Boczor Tamás 2. o. tanuló I. 
helyezést ért el. Felkészítő tanára Bar-
náné Gömbi Erika volt.  

* 
Mikulás sportnap volt az iskolában 
December 5-én.  

* 
Témahét volt december elején a nyolcadi-
kosok részvételével Luca-napi hagyomá-
nyaink címmel. 
A témahét programja: 
- Luca-naphoz kapcsolódó népszokások 
gyűjtése. 
- Luca-búza vetése. 
- Luca-cédula készítése (lányokkal). 
- Luca köszöntő megtanulása. 
- Lucaszék készítése (fiúkkal). 
- Mézeskalács készítő pályázatra való be-
nevezés. 
- A méz útja, helyi méhész bemutatója. 
- Helyi néprajzi gyűjtés babonákról, boszor-
kányokról. 
- Mézeskalácssütés, díszítés. 
- Élő hagyományápolás. Látogatás a helyi 
néptánccsoportnál. 
- Luca köszöntő előadása a Művelődési 
Házban. 

* 
Alsósaink színházba mentek Kapos-
várra, ahol a Kis hableány c. előadást 
nézték meg.  

* 
Országos magyar nyelvi verseny bu-
dapesti döntőjébe jutottak: Vörös Viktó-
ria (5.o.), Harnal Adrienn (5.o.) és Va-
dász Klaudia (6.o.) tanulók, akik a kö-
zépmezőnyben végeztek. Felkészítő 
tanár Farkasné Doszpod Aranka volt. 

László mezőőr is. Velük egyeztetve
szervezzük az aktuális havi járőrszol-
gálatot.  

 
A program neve: 
 „Út a munkához” 
 
Döbröközön a képviselő testület úgy 
határozott, hogy a foglalkoztatást min-
denkinek 200 napra, napi 6 illetve 8 
órában biztosítja.  
A program 2009. ápr.1-jén kezdődött, 
60 fővel. Falunkra nagyon ráfért már a 
fejlődés, a felújítás. A programban 
résztvevőkkel az alábbi munkákat vé-
geztük 2009-évben:  
A falu területén a zöldövezet karban-
tartása, az árokrendszer helyreállítása 
mellyel két utca kivételével végeztünk. 
Jövőre a munkálatokat a hegyen foly-
tatjuk. Tervezzük, hogy tavasszal el-
kezdjük az útpadkák nyesését is.  
A nyár folyamán részt vettünk az Isko-
la felújításában és az épület teljes belső 
kifestésében.  
Az óvodában kialakítottunk egy torna-
szobát, valamint új burkolatot kapott a 
folyosó. Ősszel elkezdtük a hegyi óvo-
da állagmegóvását is, amely a külső 
rész felújításából, illetve belső rész ki-
festéséből állt. A munkálatokat a ta-
vasszal folytatjuk. Az óvodába egy ki-
segítő munkaerőt is állítottunk. 
Elkezdtük a meglévő járdák átrakását, 
amelyet jövőre folytatunk. Új betonjár-
da készült a Páhy, Iskola, Széchenyi, 
Ifjúság utcákban a mi dolgozóink rész-
vételével. Idén járdalap került a Cse-
rénfai utcába és a Kapos utcába is a 
téglajárda helyett.  
A plébános úr és az egyház támogatá-

sával a temetőben elhelyeztünk 10 db 
szeméttárolót, amelyet rendszeresen 
ürítünk. A temetőt egész évben gon-
dozzuk. Jövőre tervezzük a felső bejá-
ratnál a régi nagy szeméttároló vissza-
állítását, valamint a kis kápolna felújí-
tását, beszínezését.  
Az idén elkészült három játszótér, 
amelyből kettőt a közfoglalkoztatottak, 
a harmadikat a Polgárőrség segítségé-
vel állítottunk fel. Az Iskola utcában 
220 m új aszfaltburkolat készült, amely 
mellé 50 cm szélességben zúzott követ 
terítettünk.  
A helyi vállalkozóval történt megálla-
podás alapján 4 ember napi 2 órában 
hordja az ebédet az idősek számára.  
Idén 600 méter vízvezeték épült az 
Öreghegyen, melynek utómunkálatai-
ban vettünk részt.  
Egy számítógépes szakembert helyez-
tünk a könyvtárba, ahol így a hosszabb 
nyitva tartás biztosított az internetezők 
és a könyvtár szolgáltatásait igénybe-
vevők részére.  
A hegyen elvégeztük a Bodon-kút fel-
újítását.  
A magas gázárak miatt a képviselő-
testület döntött egy vegyes tüzelésű ka-
zán vásárlásáról, mely milliós nagyság-
rendben csökkenti az Önkormányzat 
épületének fűtési költségeit. A favá-
gást, fűtést is a közfoglalkoztatottak 
végzik.  
A tél beálltával a létszámunk csökkent. 
A megmaradt munkások a téli időszak-
ban hólapátolást, favágást végeznek.  
(Lázár Albert képviselő) 

A 2009-es évet társadalmi munkával 
kezdtük: az Ifjúság utcai játszótér épí-
tésével. Szerveztünk polgárőr bált, il-
letve regionális polgárőr találkozót a 
futballpályán. 2009. november 20-ig 
941 óra szolgálatot teljesítettünk.  
Májusban a „lovas nap" 24 órás bizto-
sítása a focipályán, majd a Leader 
TROPHY felvezetése 12 órában. Fon-
tos volt az évenkénti szüreti rendezvény 
biztosítása, vagy a mindenszentekkor 
aktuális temetői járőrszolgálat is. 
A Dombóvári Rendőrkapitánysággal 
közösen 8 alkalommal láttunk el közös 
közúti ellenőrző feladatot. Munkánk-
kal meg voltak elégedve.   Deák Béla 
kmb-sel 14 alkalommal éjszakai, 4 
alkalommal nappali szolgálatot ad-
tunk. Gyümölcséréskor, szüret előtt 
és után 
4 alkalommal a falu határában tartot-
tunk átfogó ellenőrzéseket a szőlőhe-
gyen általában 3 helyszínen, 3 fős cso-
portokkal. 

 

Friss adatok: 
Döbrököz állandó lakosainak száma: 2078 fő. Ebből férfi: 1002 fő, nő: 1076 fő. 

2009. évben született 10 fiú és 4 lány. 
2009. évben meghalt: 28 fő. 



 
A Hagyományőrző alapítvány nem fogy ki a programokból 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Andikné Schmidt Mária által irányí-
tott alapítvány célja: a faluban még fel-
lelhető tárgyi és szellemi örökség felku-
tatása, gyűjtése, a szokások felelevení-
tése, élővé tétele. A közösségi és a kul-
turális élet, valamint a településhez va-
ló kötődés erősítése, a népi kultúra át-
örökítése gyermekeinkre, unokáinkra.  
 
Május: 
-Az Apáczai Csere János középiskolá-
val való kapcsolatuk révén Romániából 
érkező diákokat fogadtak, közös „likas 
kalács" sütést, és táncházat tartottak. 
-A helyi majálisra a versenyszámok ér-
tékeléséhez jutalom tárgyakat ajánlot-
tak fel. 
-Kiállítási anyagot készítettek régi és 
mai fotók laminálásával. 
Június: 
-Döbröközön fogadták az országos 
LEADER autós túra résztvevőit. Több, 
mint 400 db „likas kalácsot" készítettek 
ezen a napon. 
-Részt vettek Dombóváron a Pál napi 
rendezvényen. 
Július: 
-A Duna Menti Flórklór Fesztivál kere-
tében Alsónyék - babakiállítás, Kalo-
csa - menettánc és gálaműsor, Sióagárd 
- aratónap, nem csak a műsorban, ha-
nem az arató versenyben is részt vet-
tek. 
Augusztus: 
-Mekényesen babakiállítás és falunapi 

műsor, 
-Szentlőrincen a „Gazda napokon" a 
kemencés udvarban sütöttek és kínáltak 
a „döbröközi likas kalácsot". Több száz 
vendégük volt, akik a kiállítási anya-
gunkat is megnézték, megismerték te-
lepülésünket. 
-A Duna TV felvételt készített a 
„Leader" településekről, táncosaink, 
hagyományaink is bemutatásra kerültek 
a műsor keretében néhány percben. 
Szeptember: 
-Bogyiszlón részt vettek a „Hagyo-
mányőrzők Országos Találkozóján". 
-Alsómocsoládon képviselték települé-
sünket az Európa napon. (Kiállítás, 
műsor és gasztronómiai tevékenység.) 
Október: 
-Dombóváron a Szüreti napokon fellép-
tek, és a „Baba kiállításon" is ott voltak 
a döbröközi babák. 
-Pécsváradon a „Leányvásár" forgata-
gában menettánccal és gála műsorral 

vettek részt. 
-A megyezászló tiszteletére rendezett 
helyi műsorban szerepeltek. 
-Békéscsabán a „Csabai kolbász feszti-
válon" nem csak kolbászt töltöttek, ha-
nem bemutatták, és nagy sikerrel kínál-
ták a már-már országos hírű 
„döbröközi likas kalácsot". 
December: 
-Részt vettek a település decemberi 
program sorozatának megszervezésé-
ben, lebonyolításában. 
Andikné:  
A minőségi munkánk színvonalát sze-
retnénk megőrizni, tovább javítani. Te-
lepülésünk kulturális és közösségi éle-
tében továbbra is aktív szerepet válla-
lunk, rendezvények szervezésében, le-
bonyolításában részt veszünk. 
Pályázatok készítésével biztosítunk for-
rásokat a működéshez. 
Településünk jó hírét, hagyományainak 
bemutatását szeretnénk tovább vinni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beruháztak a képviselők 
 
2009-es évben először rendelkeztek a képviselő-testület tagjai személyenként 
300.000 Ft saját beruházási kerettel. A keret felhasználásra került az alábbiak sze-
rint: 
Andikné Schmidt Mária: 300 e. Ft-ot tornaszoba kialakításra. Barna Tamás: 100 
e. Ft-ot autóvásárlásra, 96 e. Ft-ot kátyúzásra, 104 e. Ft-ot számítógépre. Bencze 
János: 300 e. Ft-ot sportpályára. Czeller György: 184  e. Ft-ot kátyúzásra, 48 e. Ft-
ot útjavításra, 47,5 e. Ft-ot kútjavításra, 20 e. Ft-ot a park támfala kijavítására. Far-
kas Tamás: 100 e. Ft-ot autóvásárlásra, 47 e. Ft-ot kátyúzásra, 153 e. Ft-ot a köztéri 
szobrok felújítására. Dr. Holló István: 300 e. Ft-ot kátyúzásra. Lázár Albert: 100 
e. Ft-ot autóvásárlásra, 60 e. Ft-ot kátyúzásra, 140 e. Ft-ot az óvoda tornatermének 
kialakítására. Mátics Károly: 300 e. Ft-ot horhótisztításra. Szalai Gyula: 300 e. Ft-
ot az Antal-árok tisztítására. Szili Lajosné: 100 e. Ft-ot autóvásárlásra, 100 e. Ft-ot 
kátyúzásra, 100 e. Ft-ot a hegyi játszótér kialakítására. 

A  
Hagyományőrző  

Alapítvány  
 

a felajánlott  
személyi jövedelemadók  
1%-ából a helyi kulturális 

programok megvalósítását 
segítette.  

Köszönetet mondunk  
minden támogatónknak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fele sem igaz, amit rólunk írtak 
 
Sajnálatos módon 2009.09.23-án a Tolnai Népújságban megjelent egy 
cikk (Társulva is drága az iskola ) Döbröközre vonatkozólag valótlan adatokkal. A 
cikk röviden arról is szól, hogy Döbrököz Község Önkormányzata 12.000.000 Ft-al 
tartozik Dombóvár Város Önkormányzatának. Alapos felülvizsgálás után megálla-
pítást nyert, hogy Döbrököz Község Önkormányzata és Dombóvár Város Önkor-
mányzata között érvényben lévő megállapodás alapján Döbrököz Község Önkor-
mányzatának 2009.09.23-ig fennálló tartozása 8.757.902 Ft. Ugyanakkor az átvizs-
gálás során kiderült,hogy Dombóvár Város Önkormányzata 2009.09.23-ig tartozik 
Döbrököznek 3.200.000Ft-al.Öszesítve 2009.09.23-án Döbrököz a 12.000.000 Ft-al 
szemben 5.557.902 Ft-al tartozik Dombóvárnak, aminek teljesítése folyamatban 
van. 2009.10.15-ig a tartozásunk csupán 2.435.553 Ft. (Lázár Albert a Pénzügyi Bi-
zottság elnöke) 
 

A  
Gyermekeinkért Alapítvány 

kuratóriuma  
köszönetet mond  

mindazoknak, akik személyi 
jövedelemadójuk 1%-át  

felajánlották az alapítvány 
javára.  

A befolyt összegből az iskola 
tanulóinak versenyeken való 
részvételét támogatta, és a 

jó tanulók teljesítményét  
jutalmazta az alapítvány. 



A mézédes délután nem csak 
gyerekeknek rendezvényen  

pályázott alkotások  
díjazottjai: 

 
I. helyezett: Kégler Krisztofer      
és Richárd. 
II. helyezett: Pintér Vanessza 
III. helyezett: Lázár Luca 
 
Különdíjat kapott: 

- Farkas Edit 
- Mátics család 
- Kófiás család 

 
Cukrász kategóriában:  
I. helyezett: Gyenei Erika  
 
Nem cukrász kategóriában: 
I. helyezett: Nagy Lajosné 
II. helyezett: Czeller Györgyné 
III. helyezett: Ferenczi Józsefné 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kedves Döbrököziek! 
 

2009. decemberében több rendezvénnyel igyekeztünk az adventi várakozást tel-
jesebbé tenni. Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik ezt tárgyi, 
pénzbeli és személyes támogatásukkal segítették. 
Szent Karácsony ünnepe előtt Mindenkinek kívánok áldott, békés, boldog, szere-
tetteljes ünnepeket, szívükbe békességet és eredményes, boldog újesztendőt. 

A programok szervezői nevében: Selyem Attiláné (Apáti Anikó) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Döbröközi Községi Sport-
egyesület  

a személyi jövedelemadók  
felajánlott 1%-ából, 

 a közel 110 ezer forintból  
a versenysport színvonalának 

emelését igyekezett megoldani. 
Tisztelettel megköszönjük  

mindenkinek, aki felajánlást tett  
az egyesület javára. 

Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét 
arra, hogy Döbrököz honlapján a 
www.dobrokoz.hu címen olvas-
hatóak az aktuális friss döbröközi hí-
rek. 

2009-ben is labdába rúgtak 
 
A focisták 2009/2010-es szezonban, a 
megye 2.-ben indították csapatainkat. 
Az első lelkesedésüket nagyban elron-
tották a magasabb költségek jelentke-
zése tagsági díj, nevezési díj, játéken-
gedélyek, pályahitelesítés, sportorvosi 
igazolások, játékvezetői költségek.  
Azon vidéki mérkőzésekre, amelyek 
közel vannak hozzánk, megpróbálják a 
csapat mellet álló sportszerető támoga-
tókkal az utazást megoldani. A legol-
csóbb fuvarozó egyébként az ipari isko-
la, aki 210 Ft/km-es áron adja az autó-
buszt. 
Gillich János DKSE elnöke: Nagy 
hangsúlyt fektetünk a minél nagyobb 
jegybevétel elérésére.   Ennek érdeké-
ben megerősítettük a rendező gárdát, 
valamint meggyőztük a fizetés alól 
kibújni akarókat a jegybevétel fontos-
ságáról. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben 
a szezonban is folytatni szeretnénk 
a hagyományt és megrendezzük a 
sportbált. 
Felnőtt csapatunk a magasabb osz-
tályban is meghatározó szerepet ját-
szik Negyedik helyen várjuk a folyta-
tást. A saját nevelésű, fiatal játéko-
sok beépítésének dacára az ellenfe-
leknek igen kemény „dió" vagyunk.  
Az ifjúsági csapat, a társaság kicseré-
lődése ellenére szintén az elvárásoknak 
megfelelően teljesített. A mi fiataljaink 
a tőlük 3-5 évvel idősebb játékosok 
között is megállták a helyüket, ők le-

hetnek a mi reményünk.
A legnagyobb szívfájdalmunk, hogy a 
pénzhiány miatt az U 14-es csapatun-
kat nem tudtuk elindítani a bajnoksá-
gukban. A serdülő bajnokság független 
a felnőtt és ifjúsági csapatok mérkőzé-
seitől, ezért az utaztatásuk külön költ-
ség lett volna.  
A falu rendezvényein aktívan közre-
működünk, ám a község sportolni haj-
landó polgárait jobban meg szeret-
nénk mozgatni. Ebben igen nagy hát-
rány a tornacsarnok hiánya, mert a la-
kosokat télen könnyebb sportolásra 
bírni.  

Tevékeny a Döbröközi  
Cigányokért Kulturális és 
Szociális Alapítvány 
 
2009-ben a környező települések bevo-
násával községünkben település-
karbantartó tanfolyamot indítottak 20 
fővel. Ezzel több rászoruló család ré-
szére munkát biztosítottak. Ők építet-
ték a posta melletti pihenőhelyet.  
Ebben az évben is több felkérés érke-
zett, az alapítványi zenekar számára. A 
falunk szórakoztatására nonprofit ren-
dezvényeket szerveztek. 
Szeptember végén OKJ-s Gyógynö-
vény tanfolyamot indítottak 20 fővel. 
Ez a képzés olyan rászoruló családok 
részére indult, akik semmilyen ellátás-
ban nem részesültek.  
Az alapítvány pályázatot nyújtott be a 
polgármester asszony és a jegyző úr 
segítségével az általuk használt épület 
felújítására, vizes blokkok és irodahely-
ség kialakítására, valamint roma-nap 
megrendezésére. 

Döbröközi Hírek
A döbröközi Önkormányzat időszakos kiadványa. Megjelenik 800 példányban. 2009. december, 7. szám. 

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


