
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kedves Döbröközi Lakosok! 
 

 
 
Mindig az adott év első kiadványában 
beszámolunk az előző évi önkormány-
zati munkáról. 
Ezt olvashatják most is, kiegészítve az 
ez évi eddigi munkáról.  
A tavalyi évben tartott 16 képviselő-
t stületi ülésen 106 határozatot hoztunk 
és 20 rendeletet alkotottunk. A Polgár-
mesteri Hivatal apparátusában személyi 
változások álltak be, mely szerint 2011. 
október 1-jétől településünk jegyzője 
dr. Dóra Edina, adóügyi előadó: 
Kovacsik Réka, szociális előadó: Stier 
Mónika. 
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Néhány adat: a lakosság szám 2.047 
f , 2011-ben a születések száma 19, a 
házasságkötések száma: 8, halálesetek 
s áma 20 volt. A lakó ingatlanok szá-
ma 911, melyből nem lakott 167, kül-
f ldi tulajdonban 58 lakóingatlan van. 
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A szociális kiadásokat igyekszünk 
csökkenteni. A legnagyobb támogatotti 
kör a lakásfenntartási valamint a fog-
l lkoztatást helyettesítő támogatásban 
r szesülők köre és a közgyógy-
ellátásban részesülők.  

a
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A gyermekétkeztetés alakulása: 65 
óvodásból 19 szülő fizet, 46 gyermek 
térítésmentesen étkezik. Az iskolások 
esetében 121 tanulóból 17 tanuló után 

fizet a szülő térítési díjat, 104 tanuló 
pedig ingyen étkezik.  
Házi szociális gondozásban 18 fő, 
szociális étkeztetésben 45 fő, jelző-
rendszeres házi segítségnyújtásban 6 fő 
részesül, mely ellátásokért fizetni kell. 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösz-
töndíj támogatásban jelenleg 20 hall-
gató részesül, személyenként havi 2 és 
3000 forint összegben. A 2012-es tan-
évben 23 hallgató személyenként 3.500 
forint támogatást kap 10 hónapon ke-
resztül.  
Méhnyak rák elleni védőoltás támo-
gatásában 10 leány esetében összesen 
180 ezer forint támogatást nyújtott ön-
kormányzatunk.  
A civil szervezetek támogatására ösz-
szesen 1.800.000 forint összeg került 
felosztásra.  
A közfoglalkoztatás rendszere meg-
változott, melyről külön cikkben adunk 
tájékoztatást. 
A környezetvédelem területén fontos 
kérdés a hulladéklerakó helyzete. A te-
lepre hulladékot szállítani nem lehet, 
mert a tavasz folyamán megkezdődnek 
a rekultivációs munkálatok, melyre 100 
%-os támogatású pályázatot nyertünk. 
A kommunális hulladékszállításról a 
lakosság külön, bővebb tájékoztatást 
kapott. 
Önkormányzatunk gazdálkodására a 
takarékosság, a megfontolt kiadások, a 
bevételek növelése jellemző. Ezen el-
vek eredményeként fizetési kötelezett-
ségeinknek időben eleget tudunk tenni, 
számlatartozásunk nincs. A megvaló-
sult beruházásokhoz szükséges saját 
forrás jelentős részét biztosítani tudtuk, 
de a művelődési ház melletti Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér 
(IKSZT) kialakításához 15 millió fo-
rint rövid lejáratú hitelt vettünk fel. 
A beruházás elkészült, ünnepélyes át-
adására március 25-én kerül sor. 
Átadásra került az akadálymentes, mai 
kor igényeinek megfelelő, bővített és 
felújított iskola. 
Nyertes pályázatnak köszönhetően feb-
ruárban elkezdődött a tornacsarnok 
felújításának első szakasza, a munkála-
tok befejezése április 30.  
Vis maior támogatással a júniusban 

bekövetkezett viharkárok helyreállítá-
sára a nyár folyamán kerül sor. 
Önkormányzatunk életében ilyen nagy 
beruházások, és főleg viszonylag egy 
időben – még nem voltak. A megvaló-
sítást igyekeztünk egymást követő idő-
re tenni: iskola felújítás 2011-ben befe-
jeződött, 2012-ben: IKSZT átadás, tor-
nacsarnok és volt Idősek Klubja felújí-
tása április vége, a hegyi részen a vi-
harkárok helyreállítása (vis maior) és a 
hulladéklerakó rekultivációja a nyár 
folyamán. 
Egyik legfontosabb feladat az önkor-
mányzatunk működésének biztosítása, 
mely az országunk és településünk je-
lenlegi és várható gazdasági helyzete 
miatt egyre nehezebb lesz. Nap, mint 
nap érezzük, hogy folyamatosan nőnek 
az energia árak, többe kerül a víz, a 
közszolgáltatások. 
A lakosság joggal várja el önkormány-
zatunktól, hogy a kevesebb forrásból is 
jól és ésszerűen gazdálkodjon. Ennek 
érdekében a felsoroltakon kívül igyek-
szünk koncentrálni fontos feladatokra, 
mint például útjavítások. A megvaló-
sításhoz - pályázat híján - saját forrásra 
lesz szükség. Ennek előteremtése érde-
kében született meg az a Képviselő-
testületi döntés is, hogy a hulladék-
szállítási díjat ebben az évben már tel-
jes egészében a lakosság fizesse, a la-
kosság és a szállító cég által kötött 
szerződés alapján.  
A kommunális adó mértékét nem 
emeltük és egyéb adónemet sem ve-
zettünk be.  
Az új önkormányzati törvénnyel meg-
változik az önkormányzatok működése, 
mellyel kapcsolatos tájékoztatás ké-
sőbb lesz aktuális. A törvény megjele-
néséig is önkormányzatunknak több, 
nagy jelentőségű, a jövőt meghatározó 
döntést kell hoznia. 
 
Az ünnepek közeledtével  
kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánok a falu minden  
kedves lakójának! 
 
      Szili Lajosné polgármester 



 

 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
Önkormányzatunk, ahogy az elmúlt 
évek folyamán, úgy idén is nagy hang-
súlyt fektet a foglakoztatásra. 
Dombóvár után Döbrököz Község Ön-
kormányzata a legnagyobb foglalkozta-
tó a térségben. Az idei évben sok min-
den változott. Az fht  (RÁT) összege a 
tavalyi 28.500ft-ról idén 22.800 Ft-ra 
csökkent. Az értesítést minden érintett 

megkapta. Az ellátás feltétele a tava-
lyihoz hasonlóan, hogy  a 30 nap mun-
kaviszonyt felülvizsgálatkor igazolni 
kell. Érvénybe léptek a közfoglalkozta-
tási bérek is. A 4 órás foglalkoztatás 
megszűnt, valamint változás az is, hogy 
az Önkormányzat minimum 6 órában 
és minimum 2 hónapra foglalkoztathat. 
Döbröközön február 1-jétől június 30-
ig 20 fő a szociális földprogram kereté-
ben szabadföldi, illetve fóliás növény-
termesztést végez. Külön területeken 
március 1-jétől december 31-ig  18 fő  
a START MEZŐGAZDASÁG PRO-
JEKT keretében végez növénytermesz-
tést,valamint 4 fő szintén decemberig a 
megtermelt zöldségekből savanyúsá-
got, őrölt paprikát készít. Idén szeret-
nénk elkezdeni a zsákos gombater-
mesztést is, melyre szintén nyertünk 
támogatást.  
Az idei év március 1-jétől december 
31-ig 3 fővel megkezdjük az állatte-
nyésztést. A program keretében nyula-
kat fogunk tenyészteni. A programok-
ban újdonság, hogy a résztvevőknek 
képzésben kell részt venni. A képzések 
helyben, illetve vidéken lesznek.  
A tornacsarnok felújításához február 1-
jétől május 31-ig 3 főt alkalmazunk.  
A téli közfoglalkoztatás február 1-jétől 
március 31-ig tart, és 6 embernek biz-
tosít munkát. A program tartalmazta a 

nagy mennyiségű hó közterületekről 
való eltakarítását, valamint az önkor-
mányzati intézményeknél a téli tűzifa 
előállítását.  
Az év folyamán 7 ember kezdi meg a 
munkát március 1-jétől október 31-ig. 
A feladatuk az Iskola utca temetőtől a 
Széchenyi utca sarkáig lévő árkokat 
burkolják ki járdalappal, valamint a fa-
lu árkait tisztítják. Március 1-jétől kez-
di meg a munkát szintén 6 ember. Fel-
adatuk az önkormányzati területek, 
horhók útmellékek tisztítása, fakiterme-
lés, valamint csemeteültetés is lesz. 
Ezek a programok célirányos START 
közmunkaprogramok, melyek tartal-
mazzák az eszközbeszerzéseket is 
100%-os támogatással.  
A hagyományos közmunkára az ön-
kormányzat 76 főre adott be pályázatot, 
hogy mindenkinek biztosítani tudja az 
előírt 30 napot. A pályázaton összesen 
12 főre, 6 órában, 5 hónapra nyertünk 
foglalkoztatást.  A szociális bizottság 
döntése értelmében a 12 fő helyett 25 
főnek biztosítunk munkát, 2 hónapra, 
napi 6 órában. A kiértesítések a nyártól 
kezdődnek meg. 
Akinek módja és lehetősége van, pró-
bálja megszerezni ezt a kötelező mun-
kaviszonyt, mert az Önkormányzat 
idén nem tud majd mindenkit lefoglal-
koztatni közmunka keretében. 

Lázár Albert: 
a közfoglalkoztatásról… 

Farkasné Doszpod Aranka: 
Új helyen a Községi Könyvtár 
 

 
 
A Községi Könyvtár 2012. márciusától 
új helyszínen, új feladatokkal folytatja 
tevékenységét. A megújult Művelődési 
Ház, új nevén IKSZT épületében kiala-
kított igényes, otthonos helyiség telje-
sen új bútorzatot kapott. Az esztétikus, 
új, az olvasói igényeknek megfelelő 
könyvespolc-rendszer, kölcsönzőasztal, 
terem-közép-polcok, négy korszerű, in-
ternet hozzáféréssel rendelkező számí-

tógép mind az igényesebb olvasói láto-
gatói elvárásokat szolgálják. 
Az internet korszakában a könyvtárnak 
új kihívásoknak, elvárásoknak is meg 
kell felelnie. Éppen ezért a hagyomá-
nyos szerzeményezési, kölcsönzői fel-
adatok mellett megvalósult a könyvtár 
5200 kötetének elektronikus nyilván-
tartó rendszerben történő feldolgozása. 
Ez azt jelenti, hogy a könyvtár könyv-
állománya akár otthonról is elérhetővé 
válik, kölcsönözhető lesz. 
Új feladatként jelöltük meg, hogy szol-
gáltatásként a közérdekű dokumentu-
mok, helytörténeti anyagok elérhetősé-
gét lehetővé tesszük a könyvtárban. 
Ezért megkezdjük ezen anyagok össze-
gyűjtését, rendszerezését és feldolgozá-
sát. Ebben a munkában számítunk 
olyan lelkes, érdeklődő magánszemé-
lyek segítségére is, akik szívesen részt 
vennének akár a gyűjtésben, akár a di-
gitalizálásban is. 
Hasonlóan fontos, hogy minden kor-
osztály számára tudjunk vonzó szolgál-
tató és kulturális tevékenységet biztosí-
tani, kapcsolódva az IKSZT programja-
ihoz. 
A könyvtár kedden és csütörtökön 14-
től 18 óráig várja az olvasóit.  

Március 15-e 
a Majálison tűz mellett 

Mindenkit szeretettel hívunk  
március 15-én szalonnasütésre,  

a Majálisra! 
 

A tűz mellett Kossuth nóták  
éneklésével idézzük fel  
nemzeti ünnepünket. 

 
A közös séta  

március 15-én, 10.30-kor  
a volt hegyi  

tejcsarnoktól indul. 
Ebéd után egy rövid túrát teszünk 

az érdeklődőkkel. 
 

Töltsünk  el  együtt a szabadban 
egy szép napot, a sütnivalót, és a 

kokárdát ne feledjük otthon! 
 

Szervező:  
Molnárné Doszpod Zsuzsanna  

 a Delta Turista Egyesület elnöke 
Bővebb információ:  

06-20/338-1282 
 

 



Tisztelt Lakosság! 
2011 illetve 2012 évben Önkormányzatunk önállóan valamint a civil szervezetekkel közösen több pályázatot is benyújtott.  
 
2011 évben az alábbi beruházások valósultak meg falunkban: 
 

  2011 év     

  Pályázó/ Beruházó Neve LEÍRÁS PÁLYÁZAT  AZONOSÍTÓ 
BERUHÁZÁS 

ÖSSZEGE ÖNRÉSZ 
MEGÍTÉLT 

TÁMOGATÁS 

1 DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA MŰVELŐDÉSI HÁZ (IKSZT) FELÚJÍTÁSA IKSZT/2009/2008/1-0199 64 134 277    12 826 855  51 307 422    

2 

DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA (GESZTOR 
ÖNKORMÁNYZAT DOMBÓVÁR) 

ISKOLA BŐVÍTÉSE,FELÚJÍTÁSA DDOP-3.1.2/2F-2008-0038 
123 947 516    11 267 956  112 679 560    

3 GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 

PADOK, SZEMÉTTÁROLÓK, 
VIRÁGLÁDÁK KIHELYEZÉSE 
KÖZTERÜLETRE VIRÁGOS DÖBRÖKÖZ 981 000    0    981 000    

4 
DÖBRÖKÖZI FOGATHAJTÓK 
EGYESÜLETE BUSZMEGÁLLÓK FELÚJÍTÁSA 3DB FALUSZÉPÍTÉS LEADER  1 281 301    0    1 281 301    

5 
DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA ÁRVÍZI VÉDEKEZÉS VIS MAIOR 454 649    45 500   409 149    

6 
DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

HORHÓK 
HELYREÁLLÍTÁSA(HOMOKI,BÜKI, 
ÖREGHORHÓ, VIS MAIOR 245 349    25 349   220 000    

7 
DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

ÁROKTISZTÍTÁS ÖREGHEGY 
U,HOMOKHEGY U, ELSZÁLLÍTÁS VIS MAIOR 900 000    90 000   810 000    

8 
DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

BÜKI HORHÓ LEOMLOTT ÁROKFAL 
HELYREÁLLÍTÁSA,TEREPRENDEZÉS VIS MAIOR 773 775    77 775   696 000    

9 
DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

SZABADFÖLDI ILLETVE FÓLIÁS 
NÖVÉNYTERMESZTÉS 
ESZKÖZÖK,GÉPEK BESZERZÉSE 

SZOCIÁLIS 
FÖLDPROGRAM 1 000 000    0    1 000 000    

1
0 

DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA TÁJHÁZ VÁSÁRLÁS DÖBRÖKÖZ PÁHY U 47 3 000 000    3 000 000   0    

1
1 

DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK, ESZKÖZÖK, 
BESZERZÉSE,A PROGRAMHOZ 
KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK 
TÁMOGATÁSA 

START 
KÖZMUNKAPROGRAM 3 960 382    0    3 960 382    

1
2 

DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA ÁRPÁD U PADKANYESÉS   240 000    0    240 000    

1
3 

DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA KÁTYÚZÁS A FALU BELTERÜLETÉN   1 375 000    0    1 375 000    

   ÖSSZESEN 202 293 249    27 333 435  174 959 814    
  
 



 
 
2012 évben az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetére való tekintettel is tervezünk beruházásokat, melyek az alábbiak:  
 
  2012 ÉV     
  Pályázó neve LEÍRÁS Megnevezés Beruházás 

Összege 
Önrész Támogatás 

1 Döbrököz Község 
Önkormányzata (DBKZ Kft) 

Polgármesteri hivatal hőszigetelése, nyilászárók 
cseréje 

UMVP III TENGELY 9 884 912 Ft 0 Ft 9 884 912 Ft 

2 Döbrököz Község 
Önkormányzata  

Tornacsarnok felújítása   23 813 728 Ft 5 813 728 Ft 18 000 000 Ft 

3 Döbrököz Község 
Önkormányzata 

10 tonnás híd cseréje,Büki horhó előtti híd 
cseréje,ároktisztítás,meder alapozás,betonút 
készítés  Öreghegy,Homokhegy 

VIS MAIOR 45 023 000 Ft 4 503 000 Ft 40 520 000 Ft 

4 Döbrököz Község  
Önkormányzata 

Árpád u asztfaltozása   6 000 000 Ft 6 000 000 Ft 0 Ft 

5 Döbrököz Község 
Önkormányzata 

Szabadföldi illetve  fóliás 
növénytermesztés,állattartás eszközök gépek 
beszerzése 

START 
KÖZMUNKAPROGRAM 

13 500 000 Ft 0 Ft 13 500 000 Ft 

6 Hagyományörző Alapítvány Tájház felújítása LEADER 1 600 000 Ft 0 Ft 1 600 000 Ft 
7 Gyermekeinkért Alapítvány Tájház udvarában fedett társalgó,kemence 

kialakítása 
LEADER 1 600 000 Ft 0 Ft 1 600 000 Ft 

8 Alsómocsolád Önkormányzata Praktikák háza(volt idősek klubja) felújítása.Külső 
hőszigetelés,nyilászárók cseréje,belső felújítás. 

TÁMOP 4 300 000 Ft 0 Ft 4 300 000 Ft 

  
A fenti táblázatban leírtak közül van, ami már megkezdődött, van, amit a féléves beszámoló tudatában valósítunk meg. 
 
A pályázatok az év folyamán folyamatosan kerülnek kiírásra, így lehetőség szerint folyamatosan adjuk be őket. 
 

 
Lázár Albert  

Pénzügyi bizottság elnöke 
 A lakókörnyezet tisztántartásáról 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Döbrököz Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás és a lakásfenntartási támogatás egyéb feltételeként 
vizsgálja a lakókörnyezet tisztán és rendben tartását is. Ezen 
rendelkezést a 2012. május 1-jét követő kérelmek, illetve ezen 
időpont utáni felülvizsgálatok esetén alkalmazzuk. 

 dr. Dóra Edina jegyző 



 
KÖZ-TÉR-HÁLÓ a családokért  
 
2012 januárjában indult útjára a 32 hónapon át tartó 
projektünk, amely 11 kistelepülésen igyekszik segítséget 
nyújtani a családoknak a jobb életminőség elérése érdekében. 
Az önkormányzatok, szakmai szervezetek és a saját 
tapasztalataink alapján állítottuk össze a programot, amelyben 
remélhetőleg minden bekapcsolódó család talál maga 
számára lehetőséget. 
Célunk az, hogy a változást, a családok aktív részvételével, 
tenni akarásával érjük el, úgy, hogy az eredmények hosszú 
távon megmaradjanak. Gyakorlati tudásokat, praktikus 
ismereteket szeretnénk beépíteni a mindennapi életvitelbe és 
ezzel együtt a közösségi együttműködést is erősíteni. 
 
Azok a programok, melyeket előre elterveztünk: 
 
Közösségi és csoportos alkalmak: 

• motivációs tréning                                       
• munkaerő-piaci tréning 
• álláskeresési technikák tréning 
• önsegítő csoport (Álláskeresők Teaháza) 
• „Kézenfogott családok” képzési program (takarékos, 

ésszerű családi gazdálkodás, egészséges életmódra, 
korszerű táplálkozásra, a családi értékek védelmére 
és a gyermeknevelési ismeretek bővítésére, az otthoni 
ápolásra való felkészítés) 

 
Gyakorlati képzések: 

• Hasznos ismeretek a ház körül és a kertben, 
alapvető építési, javítási technikák férfiaknak 

A családfők otthonaik karbantartásához, felújításához, 
udvaruk rendben tartásához kapnak ismereteket, új tudást. 
 

• Háztartási praktikák nőknek 
„A családi tűzhely melegének megteremtése” 
Ezzel szeretnénk segíteni, hogy az anya tudjon minta lenni, 
biztonságot adni, bővüljenek a háztartási és életvezetési 
ismeretei, s ezzel javuljon a családja helyzete. 
 

• MAGONC-TANODA – gyermekprogramok, tankert 
kialakítása, tehetséggondozás az iskolákkal közösen 

A gyermekekkel szeretnénk megismertetni a vidéki élet, a 
közösséghez való tartozás értékeit, hogy fontos legyen 
számukra felnőttkorukban is az idetartozás.  

 
• Alapvető számítástechnikai alapismeretek a 

számítógép használattal összefüggő előnyök 
felismertetése és elsajátítása 

 

A családi mentor információval, folyamatos elérhetőséggel 
áll a bekapcsolódó családok rendelkezésére.  
 
Döböröközön a családi mentor Ábrahám Edit. Telefonon 
(06 30/3489196) hétköznapokon 8-16 óráig lehet elérni. 
 
A projekt szakmai vezetője: Halmai Gáborné 
 
A projekt iroda telefonszáma: 06 72/560-144, e-mail: 
info@kozterhalo.hu 
 
Ha felkeltette az Ön érdeklődését a program, akkor 
kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy Önnel együtt jó 
változást tudjuk elérni a családja életében.  

A KÖZ-TÉR-Háló program döbröközi központját Lukács Zoltán 
helyi vállalkozó újítja fel. Képünkön Dr. Dóra Edina jegyzőtől 

átveszi a volt Idősek Klubja épületének kulcsait. 



 
Deutsche Nationalitaetenselbstverwaltung Döbrököz 
 
Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 
Diesmal möchten wir uns auch in deutscher Sprache im 
Gemeindeblatt melden. 
Seit der Gründung unserer Selbstverwaltung haben wir 
verschiedene Veranstaltungen organisiert. Wir versuchten mit 
mehreren in der Ortschaft wohnenden auslaendischen 
Staatsbürgern Kontakte aufzunehmen, sie zu unseren 
Veranstaltungen einzuladen und in unsere Arbeit einzuziehen. 
Wir haben uns sehr gefreut über ihre Teilnahme an unserer 
Wanderung im Mai und Oktober, an unserem Schwabenball, 
an der Adventmesse in der katholische Kirche und am 
Familienabend zu Silvester. 
Vielen Dank für ihre Unterstützung! Wir hoffen die 
Zusammenarbeit vertiefern zu können. 
So möchten wir unsere Hilfe weiterhin anbieten bei den 
Sprachschwierigkeiten oder bei anderen Problemen. 
Falls Sie Fragen oder Ideen haben zu unserer Arbeit, bitte 
wenden Sie sich an uns. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem  

Fröhliche Ostern! 
                                                                                         

 
 
Szabó Györgyné                                                                            
Vorsitzende der Nationalitaetenselbstverwaltung  

Német Nemzetiségi Önkormányzat Döbrököz 
 
Kedves Olvasó! 
 
Szeretettel köszöntöm a döbröközi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat nevében. 
Ezúton szeretnék rövid ismertetést adni működésünkről, te-
vékenységünkről. 
2010 évi alakulásunk célja, a községben élő német nemzeti-
ségi származású polgárok kulturális és nyelvi hagyományai-
nak megőrzése és átörökítése. 
Ezen célok megvalósításához alakítjuk programjainkat, tevé-
kenységünket. 
Fontosnak tartjuk a községünkben letelepedett külföldi ál-
lampolgárok beilleszkedését, nyelvi nehézségeik esetén a se-
gítségnyújtást. 
Eddigi rendezvényeink: családi est, svábbál, tavaszi és őszi 
gyalogtúra, adventi német nyelvű szentmise. 
Továbbá részt vettünk az Országos Nemzetiségi Gálán, szín-
házlátogatást tettünk a Deutsche Bühne-re. 
Jó kapcsolatot építettünk ki több környező német nemzetiségi 
önkormányzattal, meghívást kaptunk rendezvényeikre, amit 
örömmel elfogadtunk. 
Jó szívvel támogattuk a „Falu karácsonya” ünnepséget. 
Nagy örömünkre szolgált a sok döbröközi és vidéki résztvevő 
az Adventi német nyelvű szentmisén. Reméljük a jövőben is 
lehetőségünk lesz olyan programokat szervezni, amelyek szé-
les körű támogatottságot és érdeklődést élveznek. 
Szívesen fogadunk minden építő jellegű ötletet, támogatást, 
ami a közösségi munkát, az együttműködést segíti. 
Szívesen fogadunk céljainkkal azonosulni tudó és akaró, vál-
lalkozó szellemű jelentkezőket közösségünkbe. 
Kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, az ünnepek kö-
zeledtével pedig  
                              Kellemes húsvéti ünnepeket!                          

                                   Szabó Györgyné 
NNÖ elnök 

 

Hivatalosan ugyan nem adták még át a 
Művelődési Házat - új nevén IKSZT -, 
ám már most megkezdődött benne az 
élet. Kinyitott a könyvtár, amely ked-
den és csütörtökön  délután 2-től 6-ig 
tart nyitva, ahol Farkasné Doszpod 
Aranka könyvtáros várja az olvasókat. 
Az IKSZT vezetője, Selyem Attiláné 
pedig rendezvényeket szervez. Március 
6-án a Nemzetközi Energiahatékonysá-
gi Nap alkalmából fiatalok részére ve-
télkedőt rendezett. A résztvevők fel-
adatként az energiahatékonyság téma-
körében plakátokat rajzoltak, matricát 
készítettek, mesét írtak, képregényt raj-
zoltak és a kvíz feladatot töltöttek ki. 
 
Selyem Attiláné elmondta: 
Számos lehetőség van arra, hogy te-
gyél valamit Te is a Földért. 
Az energiahatékonyság az ésszerű, tu-
datos energiafelhasználást jelenti. Fo-
gyasztási szokásaink megváltoztatásá-

val, kicsivel nagyobb odafigyeléssel, 
sokszor csak megrögzött szokásainkon 
túllépve, többet tehetnénk az élhetőbb 
világért. Márciusi vetélkedőnk is azt a 

célt szolgálta, hogy a tudatos és éssze-
rű energiafelhasználás kérdését és 
fontosságát a fiatalság, a jövő nemze-
déke is magáénak érezze.  

Feléledt a Művelődési Ház 



 
Szavalóverseny az iskolában Iskolai hírek 
 

A képesség-kibontakoztató, integrá-
ciós program szervezésére 1 millió fo-
rint pályázati támogatást nyert az isko-
la. Az összeget a hátrányos helyzetű 
tanulók támogatására, eszközvásárlás-
ra, tanulóbarát tanterem kialakítására 
fordítjuk. 

Zsúfolásig megteltek azok az osztálytermek, ahol 2012. február 23-án az iskolai 
szavalóverseny zajlott. A közönség soraiban szülők, nagyszülők foglaltak helyet, 
valamint a versenyzők osztálytársai, barátai. A versek ajánlásában a pedagógusok 
segédkeztek, ám arra is volt számos példa, hogy a tanuló önállóan, esetleg szülői 
segédlettel választott, sőt a felkészülés sem feltétlenül az iskolában történt. 
A zsűri tagjai jól ismerik a tanulókat, hiszen nap, mint nap tanítják őket, mégis 
egy-egy versmondó igazán meglepte őket. 

* A zsűri az alsó tagozatban Mészárosné Locskai Timea, Deli Zoltánné, Barnéné 
Gömbi Erika, Mohácsiné Nagy Katalin tanítónők voltak. Döntésük a következő 
volt: 

Bemutatom a családom címmel a 
napközis gyerekek rajzokat készítettek 
a KÖZ-TÉR-HÁLÓ a családokért 
program nyitásaként a saját családjuk-
ról. 

Helyezettek: 
1-2. osztály: 3-4. osztály:

* 
Színházlátogatás 
2012. február 15-én a felső tagozatos 
diákok bérleti előadásként Pán Péter 
című gyermek-musicalt tekintették meg 
a kaposvári Csiky Gergely Színház-
ban. 

* 
A 8. osztály továbbtanulása 
A 13 fős osztályból az idei tanévben a 
tanulók  
21 % gimnáziumban, 
36 % szakközépiskolában, 
43 % szakmunkásképző intézetben 
folytatja tanulmányait. 
A tanulók mintegy fele az egységes is-
kola középiskolai osztályaiba jelentke-
zett. 

* 
TEHETSÉG-PONT-ÉN-VAGYOK 
Az Apáczai Kiadó által meghirdetett 
országos tehetségkutató versenyen vet-
tek részt iskolánk első és harmadik osz-
tályos tanulói. A gyerekek a Szivár-
vány rajzpályázaton mérettették meg 
magukat. 
 
Felkészítő tanár: Apáti Viktória 
1. o.  Katona Fanni 
 Baranyai Regina 
 Kancz Zoltán 
 Frei Gábor 
 Berényi Dávid 
 
Felkészítő tanár: Törő Mária 
3. o. Juhász Valentin 
 Selyem dániel 
 Vadász Mário Attila 
 
A pályázóknak mai magyar gyermek-
versekhez kellett illusztrációt készíte-
niük. 
 
Hajdu Attila 3. o. tanuló a versíró pá-
lyázatra nevezett. 
 
A gyerekek munkáját oklevéllel jutal-
mazta a kiadó. 

* 

      
1. Kovács Géza Róbert (2. o.)   1. Hajdu Attila (3. o.) 
2. Murai Gergely (1. o.)   2. Vörös Miléna Fanni (4. o.) 
3. Szekeres Zsanett (2. o.)   3. Németh Gréta (4. o.) 
             Fandák Viktória Alexandra (3. o.) 
 
A felső tagozatban a zsűri Andikné Schmidt Mária, Farkasné Doszpod Aranka, 
Domonkosné Halmai Boglárka tanárnők voltak. Döntésük a következő volt: 
Helyzettek: 
5-6. osztály:      7-8. osztály: 
1. Varga Vivien (5. o.)  1. Plesz Szilvia (8. o.) 
2. Murai Diána (5. o.)     2. Vadász Klaudia (8. o.) 
3. Barbócz Friderika (5. o.)    3. Orsós Éva (8. o.) 

A döbröközi alapítványok kérése az adózókhoz! 
 

Kérjük, hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel részükre! 
 

Gyermekeinkért Alapítvány 
Adószám: 18854244-1-17 

A támogatást a tanulók színházlátogatására és  
az iskolai előkert parkosítására szeretnék fordítani. 

 
Hagyományőrző Alapítvány 
Adószám: 18856923-1-17 

A támogatásból a Tájház felújítását szeretnék megoldani. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meghívó 
Tisztelettel meghívjuk Önt a döbröközi Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)  

2012. március 25-én (vasárnap) 

 
 
 
 
 

 15 órakor tartandó ünnepélyes átadására. 
Helyszín: Döbrököz, Páhy u. 49. 

 
Megtisztelő jelenlétére számítunk! 
Döbrököz Község Önkormányzata 

 
Ünnepi műsor 

 
    Himnusz 
    Szili Lajosné polgármester köszöntője 
    Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz! című  versét előadja Ruff Renáta és Selyem Attiláné 
    „Ez az otthonunk” — prezentáció  
    V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár köszöntője 

       Geszti Péter—René Dupéré Magyarország című dalát előadja Lőcze Andrea 
    Ünnepélyes szalagátvágás 
    Kulturális műsorunk fellépői:  
• Döbröközi Mazsorettek 
• Gyermek néptánccsoportok  
• Döbröközi Férfikórus és Farkas Edit 
• Döbröközi Gyöngykoszorú Hagyományőrző Néptánccsoport 

   A megújult épület és környezetének megtekintése 
   Táncház — a zenét a Plastyc zenekar szolgáltatja 

 
 

Pályázó és megvalósító: 
Döbrököz Község Önkormányzata 

 
 
 

                                                                   
 
 
 

                                   www.umvp.eu 
 

Döbröközi Hírek 
A döbröközi Önkormányzat időszakos kiadványa. Megjelenik 800 példányban. 2012. március, 11. szám. 

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