
 

rendszer kiépítése. 
2012. január 1-jétől az államigazgatás 
terén nagy változások lesznek. Létre-
jönnek a járási hivatalok és közös hiva-
talok alakulnak meg.  
Településünk Kaposszekcső és Jágónak 
településekkel hoz létre közös hivatalt. 
Remélhetőleg a lakosság az átalakulás-
sal járó változásokat nem érzékeli. 
Az oktatás terén előálló nagy változás, 
hogy január 1-jétől iskolánk állami 
működtetésbe kerül. A jelenleg társu-
lásban működő óvodánkat január 1-jétől 
önkormányzatunk tartja fenn és működ-
teti. 
Tavasszal 79 rászoruló család részére 
vetőmagcsomagot, az ősszel pedig 134 
közfoglalkoztatott családjának zöldség-

csomagot osztottunk. 
A Vöröskereszt és a Pécsi Karitász több 
alkalommal ruhaneműt és élelmiszert 
osztott a rászoruló családoknak. 
Önkormányzatunk minden 14 év alatti 

yermeknek Mikulás csomagot ajándé-
koz. 
g

Falukarácsony ünnepélyt és óévbúcsúz-
tató és újévköszöntő szilveszteri bált 
rendezünk, melyre mindenkit nagy 
szeretettel várunk. 
Hamarosan vége az évnek, melyet - azt 
gondolom - szép eredményekkel zárha-
tunk le. 
Az előttünk álló, január 1-jétől bekö-
vetkező nagy változások miatt egyelőre 
bizonytalanságot érzünk, de reméljük a 
közös gondolkodás jó megoldásokhoz 
vezet. 

Közeledik a karácsony és elhozza  számunkra azt az  időt, amikor elcsendesedve, 
idegességet, aggodalmat, gondot, munkát félretéve a legszebb ünnepre és szeret‐
teinkre tudunk gondolni. 
Az Önkormányzat  képviselő‐testülete nevében  falunk minden  kedves  lakójának 
áldott karácsonyt és egészségben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánok:  

 
Szili Lajosné polgármester 

Kedves Döbröközi Lakosok! 
 
Már csak pár nap és elmúlik a 2012‐es év. Az év vége és az új év kezdete arra 
késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati 
eredményeit és a jövő évi terveinket. 

Képviselő-testületünk összetétele teljes-
sé vált, mert az augusztusi ülésen testü-
letünk Lázár Albert képviselőt egyhan-
gú szavazással alpolgármesternek vá-
lasztotta meg. 
A bizottságokban beállott változások: 
Pénzügyi Bizottság elnöke: Lázár Al-
bert helyett Farkas Tamás, Ügyrendi 
Bizottság új tagja Lázár Albert helyett 
dr.Kökényné dr.Wéber Erzsébet, 
Szociális Bizottság új tagjai: Borsosné 
Cseszneki Szilvia és Keresztes Istvánné 
tagok helyett 
Kordélyné Törő Mária és Horváth Já-
nos. 
Képviselő-testületünk 17 ülésén 137 
határozatot hozott és 14 rendeletet alko-
tott. 
A szociális igazgatás területén a moz-
gáskorlátozottak támogatásán kívül az 
ellátási formákban változás nem történt. 
A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 
eredményeként 15 hallgatót 10 hónapon 
keresztül havi 5.000 Ft összeggel támo-
gat az önkormányzat. 
A korábbi évekhez hasonlóan idén is 
támogattuk a településünkön működő 8 
civil szervezetet. 
A civil szervezetek segítségét, pályáza-
tokban való részvételét értékelve és azt 
megköszönve, részükre 1.800.000 forint 
összegű támogatást osztottunk fel. 
Idén is nagy hangsúlyt fektettünk a 
közfoglalkoztatásra. Beigazolódott 
önkormányzatunk elve, mely szerint 
segély helyett munkát: az év folyamán 
134 fő részére biztosítottunk hosszabb-
rövidebb időre közfoglalkozást. 
A környezetvédelem terén megemlíten-
dő, hogy sajnos véglegesen be kellett 
zárni a hulladéklerakót, melynek 100 
%-os támogatással megtörtént a rekulti-
vációja. 
A hulladékszállítás teljes egészében 
kikerült az önkormányzat kezéből. A 
szállítási szerződést a lakosság közvet-
lenül a szállító céggel köti, mely min-
den lakott ingatlan után kötelező. 
A környezetvédelem szempontjából 
nagyon fontos szennyvíz beruházás 
megvalósítására a jövő évben remélhe-
tőleg lehetőség nyílik, melyről bővebb 
információt a későbbiek során tudunk 
adni. 
Gazdálkodásunk terén ez évben is 
mindvégig a saját bevételeink növelése 
mellett mindig a megfontolt kiadásokat 
tartottuk szem előtt. Ennek köszönhető, 
hogy kifizetetlen számlánk nincs, gaz-
dálkodásunk stabil és kiszámítható. 
Önkormányzatunk jó gazdálkodásának 
eredménye a megvalósult beruházások, 

csak címszavakban felsorolva: torna-
csarnok felújítása, IKSZT létesítése, 
vis-maior beruházás, vasúti sínek mel-
letti útsüllyedés megszüntetése, volt 
Idősek Klubja felújítása, Praktikák háza 
kialakítása, Árpád utca felújítása, Szé-
chenyi utca padkanyesése, temető fő 
útvonalának felújítása, volt Idősek 
Klubja udvarában piaci elárusító hely 
építése, orvosi rendelő és hozzá tartozó 
épületegyüttes szigetelése, színezése és 

teljes nyílászáró cseréje, Iskola utcai 
árok burkolása, kmb. rendőr részére 
elektromos kerékpár vásárlása, hulla-
déklerakó rekultiválása, 

Szili Lajosné polgármester 

ivóvizünk arzénmentesítése, templom 
kivilágításához hozzájárulás, Start 
munkaprogramban 
foglalkoztatás és eszközvásárlás és 
életfa állítása. 
2012. évben benyújtott, de még el nem 
bírált pályázatok, csak címszavakban 
felsorolva: Start 2013. évi közmunka-
program, kazánprogram, egészségmeg-
őrző program, bűnmegelőzési program, 
polgármesteri hivatal, tájház, volt idő-
sek klubja, sportöltőző felújítása, ját-
szóterek játékeszközeinek bővítése, 
kiadvány megjelentetése, ivóvíz minő-
ségjavító program, térfigyelő kamera-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
   
   

Sokan  vagyunk,  akik  szeretnénk  job‐
ban megismerni eddigi életútját, jövő‐
beni terveit. 
 
Dél-Nógrád egy kis falujából, a Szuh 
patak völgyében fekvő Kozárd nevű kis 
községből származom, mely meghatá-
rozta gyerekkoromat és hivatásomat. 
1978. április 9-én születtem a Kozárdtól 
15 km-re fekvő Pásztó városában.  
Szülőfalumban sajnos nem volt temp-
lom, csak egy kis kápolna, így a szom-
széd faluba, Ecsegre jártunk szentmi-
sékre. Nemcsak vasárnap, hanem hét-
köznapokon is. Az utat nagyon sokszor 
gyalog, kis csapatokba verődve tettük 
meg. Gyerekkoromat a népi hagyomá-
nyokon, a népi vallásosságon keresztül 
az Istenhez való ragaszkodás, a mélysé-
ges Mária tisztelet újra és újra áthatotta. 
Középiskolába Balassagyarmatra, a 
Mikszáth Kálmán Kereskedelmi Szak-
középiskolába jártam. Ezután jelentkez-
tem az egyetlen magyar alapítású szer-
zetesi közösségbe, a Pálos rendbe. Az 
Itt eltöltött idő alatt végeztem el a teo-
lógiai tanulmányaimat. 2006. április 22-
én szenteltek pappá Budapesten. Első 
szolgálati helyem Pécsett volt, ahol 
káplánként, majd egy év múlva Buda-
pesten a Sziklatemplomban szintén 
káplánkén szolgáltam. Ezt követően 
neveztek ki első plébánosi helyemre, 
Márianosztrára. Ez után Kakasd és 
Sióagárd községek plébánosa voltam, 
melyet követően rövid ideig szolgáltam 
Máriagyűdön is. 2012. augusztus 1-

jével Püspök úr kérésére jöttem ide a 
négy egyházközség – Döbrököz, Kurd, 
Gyulaj és Csibrák – szolgálatára. 
 
Milyen útravalót adott Önnek a Pálos 
Rendben eltöltött időszak? 
 
2000. augusztus 26-án léptem be a 
Magyar Pálos Rendbe, mint afféle 20 
éves fiatal, tele lelkesedéssel a rend 
szellemisége iránt. Az évek folyamán 
azonban egyre világosabban láttam, 
hogy a hivatásom az egyházmegyei 
papi szolgálatban lehetne teljes. Így 
2009-ben kértem az egyházmegyei 
szolgálatra való felvételemet. A szerze-
tesi közösségben eltöltött évek gazda-
gabbá tették a papi lelkiségemet is. A 
közösségben végzett imádság, az el-
mélkedések, a lelki napok, a tanulás, a 
meghatározott életforma a mai napig 
segítségemre vannak abban, hogy nap, 
mint nap Isten és az emberek felé tudjak 
fordulni. 
 
Milyennek  látja Döbröközt, és milyen‐
nek a jövőt?  
 

"Még erősebb közösséget építsünk!"

Döbrököz lakossága szeretettel köszönti új plébánosát, Kürtösi Krisztiánt. Hóna‐
pok óta már közöttünk, velünk él, tapasztaljuk, hogy keresi az emberekkel való 
kapcsolódási pontokat a hívőkkel és  ‐ mint ahogy  ő megfogalmazta  ‐ a  leendő 
hívőkkel egyaránt. Látjuk: templomunk  lassan megtelik, s talán a világ erkölcsi, 
társadalmi válságára ismét a Katolikus Egyház nyújt megoldást ‐ így Döbröközön 
is, Kürtösi Krisztián plébános úr által. 

A falu azon történelmi múlttal rendel-
kező települések közé tartozik, amely 
nyomaiban még ma is hordozza a rég-
múlt idők csodálatos értékeit. Döbrököz 
legszembetűnőbb s legszebb értéke a 
falu gyönyörű temploma. Az Isten háza, 
amely messziről hívja és várja a falu 
minden lakóját. 
Még csak öt hónapja vagyok itt a köz-
ségben, de már eddig is nagyon sok jó 
szándékú, segítőkész embert ismerhet-
tem meg.  Nagy lehetőséget látok ab-
ban, hogy a ránk maradt történelmi 
értékeket az emberi értékekkel össze-
kapcsolva még erősebb közösséget 
építsünk. Az egyházi ünnepek elmélyül-
tebb megtartásával, közös imádságok-
kal, gyermek és felnőtt hittanórákkal, 
zarándoklatokkal és minden közös 
kulturális eseménnyel szeretnék magam 
is nagyban hozzájárulni a falu lelki 
töltekezéséhez, fejlődéséhez.  
 
Karácsonyi  útravalóként  mit  üzen  a 
döbröközieknek? 
 
Ezúton is hálásan köszönöm mindazok 
segítségét, akik áldozatos fáradozásaik-
kal, adományaikkal, imáikkal rögtön a 
kezdetektől nagy segítségemre vannak. 
Nagy-nagy szeretettel hívom és várom a 
falu minden jelenlegi és volt lakóját az 
ünnepi szentmisékre, s az új esztendő 
minden közös eseményre. 
 
Áldott és Békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog újesztendőt kívánok minden 
kedves olvasónak! 
 Kürtösi Krisztián plébános

Ünnepi miserend
 
December 24.  Éjféli szentmise                     24 órakor 

December 25.  Urunk születése, Karácsony 1. napi szentmise  9 órakor 

December 26.  Karácsony 2. napi szentmise      9 órakor 

December 31.  Év végi hálaadás                      16 órakor 

Január 1.  Új évi szentmise          9 órakor 

A döbröközi róm. kat. templom, a falu karácsonyfája és a betlehem



Csapó Gyuláné és Szili Lajosné polgármesterek 

Közös hivatalt hozott létre Döbrököz, 
Kaposszekcső és Jágónak 

Dr. Dóra Edina jegyző 

2012. évben elkezdődött a közigazgatás 
nagymértékű átalakítása. Ez megmutat-
kozik a járási hivatalok, valamint a 
közös hivatalok felállításában. A járá-
sok kialakításáról, valamint egyes ezzel 
összefüggő törvények módosításáról 
szóló 2012. évi XCIII. törvény alapján 
kerülnek felállításra 2013. január 1. 
napjától a járási hivatalok. Döbrököz a 
dombóvári járáshoz fog tartozni. A 
járások felállításával különböző felada-
tok elkerülnek a települési hivataloktól, 
ezeket a járási hivatalban lehet intézni. 
Annak elkerülése végett, hogy a lakos-
ságnak minden ilyen üggyel kapcsola-
tos ügyintézés során Dombóvárra kell-
jen utazni, Önkormányzatunk 1 fő köz-

tisztviselő felajánlásával tudja biztosí-
tani a továbbiakban is a helyi ügyinté-
zést. Ő lesz a települési ügysegéd, aki 
hetente több alkalommal fogja fogadni 
az ügyfeleket. 
A járások kialakításával párhuzamosan 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
2013. január 1-jén hatályba lépő ren-
delkezései szerint a 2000 főt el nem érő 
lakosságszámú települések közös hiva-
talt hoznak létre. Közös önkormányzati 
hivatalt az egy járáson belüli olyan 
települések hozhatnak létre, amelyek 
közigazgatási területét legfeljebb egy 
település közigazgatási területe választ-

ja el egymástól.  
A közigazgatás ezen átszervezése tele-
pülésünkre is hatással volt. A Képvise-
lő-testület 2012. június 12.-i ülésén 
nyilvánította ki azon szándékát, hogy 
esetlegesen közös hivatalt hozzanak 
létre Kaposszekcső és Jágónak közsé-
gekkel. A tárgyalásokat követően a 
három Képviselő-testület 2012. novem-
ber 29. napján tartotta meg első közös 
testületi ülését, melyen mindegyik tes-
tület részéről egyhangú szavazással 
elfogadták a Döbröközi Közös Önkor-
mányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodást. A Hivatal székhelye 
Döbrököz lesz, Kaposszekcsőn kiren-
deltség fog működni. A Közös Önkor-
mányzati Hivatal vezetője dr. Kovács 
Ildikó címzetes főjegyző lesz, az al-
jegyzői munka ellátására személyemet 
bízták meg. 
A Hivatal és dolgozói mindent meg-
tesznek, hogy e változások a lakosságot 
ne érintsék hátrányosan, és a következő 
évben is zökkenőmentesen menjen az 
ügyintézés. 
 

Dr. Dóra Edina községünk  jegyzője, valamint Dr. Kovács  Ildikó Kaposszekcső és 
Jágónak körjegyzője az elmúlt hónapokban kidolgozták a települések közös hiva‐
talának  létrehozása  feltételeit,  szabályait,  melyet  a  települések  képviselő‐
testületei megtárgyaltak, majd elfogadtak. A közös hivatal új működési módokat 
feltételez, ám az állampolgár – az elképzelések szerint – továbbra is magas szín‐
vonalú szolgáltatásban részesül. Erről tájékoztatott bennünket Dr. Dóra Edina. 

Csapó Gyuláné Kaposszekcső és Szili Lajosné Döbrököz polgármestere 
a közös hivatalt létrehozó együttes képviselő‐testületi ülésen 

Korunk rohanó életmódja, a sok stressz, 
az egészségtelen táplálkozási szokások, 
a dohányzás, az alkohol, egy sor civili-
zációs betegséget okozhat. 
A sport, és ezen belül a természetjárás 
az egyik lehetőségünk, hogy szerveze-
tünket ellenállóvá tegyük. 
A természetjárás előnye, hogy mértékét 
egyénileg szabhatjuk meg, minden 
életkorban űzhető, változatos, ismerete-
ket, élményeket nyújtó tevékenység. 
Döbröközön és környékén a Delta Tu-
rista Egyesület vállalta küldetéséül a 
természetjárás népszerűsítését, szerve-
zését.  

Egyesületünk egész évben szervezett 
nyílt túrákat, melyek során eljutottunk a 
Mecsek, a Villányi-hegység, a Zselic, 
Észak-Somogy, a Szekszárdi-dombság, 
a Tolnai-hegyhát tájaira. 
Kiemelt figyelmet szentelünk Döbrököz 
környékének megismerésére, történelmi 
múltjának, helyeinek kutatására. 
Programjainkba bárki bekapcsolódhat. 
Szeretettel várunk minden túrázás iránt 
érdeklődőt, hogy együtt barangolhassuk 
be e varázslatos tájakat! 
A Delta Turista Egyesület jövő évi túra 
tervezete hamarosan elkészül, mely 
elérhető lesz Döbrököz honlapjáról is. 

 

"A világból annyi a miénk, amennyit látunk belőle." 
(Hermann Antal)

Molnárné Doszpod Zsuzsanna a Delta Turista Egyesület elnökeként összefogja a 
környék,  így Döbrököz  túrázóit, a hegyek‐völgyek szerelmeseit. A meghirdetett 
túra‐napokon napokon bárki csatlakozhat hozzájuk, látnivalóban nem lesz hiány.



 
 
 
 
 
 
 

Közmeghallgatás 

2012.  december  10‐én  Döbrököz  község  képviselő‐testülete  közmeghallgatást 
tartott  az  IKSZT‐ben. A  közmeghallgatás  lehetőséget  ad  arra,  hogy  a  lakosság 
közvetlenül is elmondja véleményét az önkormányzat munkájáról, kérdést intéz‐
zenek a polgármesterhez, a képviselőkhöz és szó essen minden olyan  témáról, 
amely községünket és lakosságunkat érinti. 
Szili  Lajosné polgármester beszámolójából összegyűjtöttünk néhány  fontosabb 
adatot, melyek megismerése képet alkothat az olvasónak arról a komoly önkor‐
mányzati munkáról, mely a 2012‐es évet is jellemezte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A döbröközi képviselő‐testület a közmeghallgatáson

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A közmunkások bérezéséről 
A bér a tavaly szeptember 1-jétől beve-
zetett havi bruttó 71.800 Ft, a tevékeny-
séghez szükséges szakképzettség esetén 
bruttó 92.000 forint összegű közmun-
kabér, melyet a dolgozók 8 órás mun-
kavégzés után kapnak. Kötelező a heti 
bérfizetés, a foglalkoztatottak számlájá-
ra történő utalással. A jövő évtől a heti 
bérfizetés a pénztárunkban készpénz 
formájában történik. 
――― 
A foglalkoztatás hasznosságáról 
A nagyszámú foglalkoztatás a termelés 
és értékteremtés valamint az év végéig 

várható 3 millió forint bevétel mellett 
önkormányzatunknak több millió forint 
megtakarítást jelent a segélyezés 20 %-
os önrészével szemben. 
――― 
Milyen munkát végeznek a közmunká‐
sok? 
A nagy létszámú foglalkoztatás ered-
ményeként kerül sor a közterületek, 
járdák, árkok, horhók, a temető, önkor-
mányzati épületek folyamatos karban-
tartására, hulladéklerakó rekultiváció 
előtti rendben tartására, bérkaszálásra, 
ebédhordásra, fóliás és szabadföldi 
növénytermesztésre, a termés egy ré-
szének feldolgozására (savanyúság, 
őrölt paprika készítésére), értékesítésé-
re, állattartásra, a Polgármesteri Hivatal 
épületének fűtésére és a fűtéshez szük-
séges fa kitermelésére, erdőtelepítésre, 
árkok burkolására, szakipari munkák 
végzésére. 
――― 
Mekkora területen gazdálkodunk? 
Mezőgazdasági termelést közel 6 ha 
szántó területen végzünk. A saját föld-
jeink mellé 10 személytől bérlünk föld-
területet.   
――― 
A szemétszállításról 
A hulladékszállításra eddig 680 ingatlan 
után kötötték meg a szerződést. A la-
kosság a szolgáltató céggel a Kaposvári 
Városgazdálkodási Zrt-vel áll közvetlen 
kapcsolatban. A felmerülő problémák-
kal is a cég vagy a Dombóvári Kiren-
deltség felé lehet fordulni.  
――― 
A közbiztonságról 
A közrend és közbiztonság helyzete a 
bűncselekmények száma a rendőrkapi-
tányság adatai alapján a tavalyi évhez 
viszonyítva nem romlottak. Sajnálatos 
azonban, hogy köztéri rongálások még 
előfordulnak. Középületeink közül az 
iskola, a Polgármesteri Hivatal, az 
IKSZT, a Páhy u. 44. sz. alatti közfog-

lalkoztatottak telephelye be van kame-
rázva.  A Leader pályázatban benyújtott 
térfigyelő kamerarendszer kiépítése a 
jövő évben várható.  
――― 
Döbrököz lélekszámáról 
Községünk lakosságának száma a tava-
lyi 2.053 fővel szemben 2.046 fő. A 
születések száma: 11, a házasságkötés 
száma: 1, a halálesetek száma: 29 volt 
ebben az évben idáig. Ezekből az ada-
tokból is kitűnik, hogy településünk 
lakossága évről-évre fogy. 
――― 
Költségvetési bevételeinkről 
A 2012. évi költségvetés tervezett bevé-
teli és kiadási főösszege 397.051.000 
Ft,  
a ¾ éves teljesítés az áthúzódó beruhá-
zások miatt 295.767.000 forint.  
A III. negyedéves néhány adat:  
Önkormányzatunk működési bevételei 
10,1 millió forint, a sajátos működési 
bevételekből: magánszemélyek kom-
munális adója 9,5 millió forint, iparűzé-
si adó 19 millió forint, SZJA helyben 
maradó része: 8 millió forint, jövedelem 
különbség mérsékléséből 39,2 millió 
forint, gépjárműadó 10 millió forint, 
normatív támogatás 21,5 millió forint, 
szociális feladatokhoz normatív támo-
gatás 31,5 millió forint, közfoglalkozta-
tás támogatása 55,4 millió forint, folyó-
számla hitelkeret 24.200,000 forint. 
――― 
Beruházásainkról 
Megtörtént a tornacsarnok részbeni 
felújítása. A nyertes beruházás költsége 
23,8 millió forint, melyből a támogatás 
összege 18 millió forint, önerő 5,8 mil-
lió forint.  
Saját erőből megtörtént az Árpád utca 
felújítása, melynek során 420 méter 
hosszúságban aszfalt burkolásra és a 
padkák zúzott kővel történő kiépítésére 
került sor. A beruházás költsége 6,2 
millió forint volt. 
Most folyik szintén önerős beruházás-
ban a temető fő közlekedési útjának 
rendbetétele, melynek költsége 650.000 
forint. 
Az Iskola utcai út melletti árokburkolás 
a START munkaprogram keretein belül 
történt közel 2,5 millió forint összeg-
ben, 100 %-os támogatással. 
A START munkaprogramban történő 
magas foglalkoztatotti létszám vonzata 
a 15 millió forint összegű eszközberu-
házás.  
――― 
A hótolásról 
A hótolást a korábbi évekhez hasonlóan 
az idén is a helyi Mezőgazdasági Zrt-
vel kívánjuk végeztetni. 
――― 
A vetőmag‐ és terményosztásról 
A tavasz folyamán 79 család részére 
vetőmagot osztottunk, melynek fel-
használása folyamatosan ellenőrzésre 
került, az eredmény 90 %-os teljesítés. 
A közfoglalkoztatottak részére zöldség-
csomag (burgonya, hagyma, fokhagy-
ma, sárgarépa, zöldség) kiosztására 
került sor. 

Apáti Gyula közérdekű  
kérdéseket tett fel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lázár Albert alpolgármester:
 
Az alábbi táblázatban egybegyűjtve láthatja a Döbröközi Hírek 
olvasója a 2013-as évre már többségében benyújtott pályázatokat. 
Látható, hogy a civil szervezetek, egyházak, alapítványok, valamint 
önkormányzatok együttműködése Döbrököz település jelentős 
gyarapodását eredményezheti. 
Pályázataink jól előkészítettek, így remény van rá, hogy többségük 
nyerni is fog. 

Beruházások 2013 
 

Pályázat elnevezése  Benyújtó szervezet  Beruházás összege (FT)  Elnyert támogatás  Önerő 

Polgármesteri Hivatal külső felújítása, 
akadálymentesítése  Döbröközi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány  10.000.000 Bírálat alatt  0 

Játszóterek eszközállományának bővítése, 
utcabútorok elhelyezése  Döbröközi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány  3.000.000 Bírálat alatt  0 

Sportöltöző külső hőszigetelése belső 
felújítása  Döbröközi Községi Sportegyesület  10.000.000 Bírálat alatt  0 

Praktikák Háza (volt idősek klubja) 
tetőfelújítása, fűtés korszerűsítése  Döbröközi Községi Sportegyesület  10.000.000 Bírálat alatt  0 
Tájház felújtása, helyi múzeum kialakítása  Hagyományőrző Alapítvány  5.000.000 Bírálat alatt  0 
Helyi kiadvány készítése Döbröközről  Hagyományőrző Alapítvány  1.000.000 Bírálat alatt  0 
Hegyi Szent Kútnál levő kápolna felújítása  Döbröközi Rk. Egyházközség  5.000.000 Bírálat alatt  0 
Metodista Imaház felújítása  Metodista Egyház  5.000.000 Bírálat alatt  0 
Petőfi utca padkanyesés  Döbrököz Község Önkormányzata  200.000 Testületi döntés 2013   200.000 
Cserénfai utca felújítása  Döbrököz Község Önkormányzata  4.000.000 Testületi döntés 2013   4.000.000 
Start Közmunkaprogram   Döbrököz Község Önkormányzata  66.500.000 Bírálat alatt  0 
Sportcsarnok belső felújítása  Döbrököz Község Önkormányzata  8.000.000 Kiírás esetén   1.600.000 
Bűnmegelőzési pályázat  Gyulaj Község Önkormányzata  10.000.000 Bírálat alatt  0 

Egészségre nevelő és életformáló 
programok  Döbrököz Község Önkormányzata  10.000.000 Bírálat alatt  0 

  ÖSSZESEN:  147.700.000   5.800.000 
 



Kimutatás a 2012‐es évben történt beruházásokról 
 

Pályázat elnevezése  Beruházás összege  Elnyert támogatás  Önerő 
Tornacsarnok felújítása  23 800 000   18 000 000   5 800 000  
Ikszt (Művház)  64 134 277   51 307 422   12 826 855  
Vis maior pályázat  45 023 000   40 520 000   4 503 000  
Praktikák Háza felújítása (volt idősek klubja)  4 300 000   4 300 000   0  
Árpád utca aszfaltozása  6 024 880   0   6 024 880  
Széchenyi utca padkanyesése  200 000   0   200 000  
Temető útjának rendbetétele   650 000   0   650 000  

Iskola u árokburkolása  2 400 000   2 400 000   0  
Körzeti megbízott rendőrnek elektromos kerékpár  250 000   225 000   25 000  

Orvosi rendelő, védőnői szolgálat, volt könyvtár és 
szolgálati lakás felújítása  5 500 000   5 500 000   0  
Arzénmetesítő berendezés Bm. keretből  25 000 000   25 000 000   0  
Biomassza kazán (IKSZT)  6 407 150   6 407 150   0  
Biomassza kazán, aprítógép óvodához  14 143 990   14 143 990   0  
Praktikák házánál helyi piaci pavilon kialakítása  1 253 000 1 253 000   0  
         

ÖSSZESEN 199 086 297   169 056 562   30 029 735  
 
 

Szép lassan bővül azok száma, akikhez 
eljárok és úgymond "életvezetési taná-
csokat" adok. Feladatom, hogy ezekkel 
az emberekkel beszélgessek, és így 
közösen feltárjuk a problémáikat és 
együtt találjunk ezekre megoldást. Te-
hát a feladatom nem az, hogy elintézzek 
bármit, hanem rávezessem őket arra, 
amit maga is önállóan el tud végezni. 
Ami másnak természetes, sokaknak 
eddig megoldhatatlan akadályt jelentett. 
2012 szeptember 21-én megnyitott 
ünnepélyes keretek között a Praktikák 
háza. 
Ez olyan lehetőségeket tartogat elsősor-
ban a nehéz helyzetben élőknek, de 
bárki más is igénybe veheti, mint pél-
dául: mosás, vasalás, varrás, főzés, 
segítő beszélgetés. 
Egyre több család hozza be a mosógép-
be a ruháit, mert nincs otthon villany, 
víz, vagy rossz a mosógépe. Közülük 
szép számmal akad nyugdíjas is. 
Varrógép sincs minden háztartásban 
ezért ez is egy jó lehetőség, élnek is 
vele jó páran. 
A konyhát eddig az általános iskolások 
Barna Tamás pedagógus technika órái 
keretében használták, mondhatni heti 
rendszerességgel, több alkalommal is. 
Nyitvatartási idő: csütörtökönként 8 h-
14 h-ig. 
Mosási tevékenységet 1 héttel korábban 
bejelentkezve lehet végezni.  100Ft-ba 
kerül 1 adag mosópor és öblítőszer. 
Az iskolások más napokon is bejárnak a 

konyhába, így előre kell jeleznie a pe-
dagógusnak a pontos dátumot és időt. 
Én minden csütörtökön ott vagyok. Van 
egy segítőm is, mint Rajli Zsuzsanna, 
aki önkéntes, és ő azokon a napokon is 
ott van, amikor az iskolások jönnek. 
Továbbá a takarítást is vállalta. 
Egyéb programunk: minden második 
pénteken délután összejöveteleket tar-
tok, mert sokan csak délután érnek rá. 
(közmunkások) Ilyenkor beszélgetünk a 
hétköznapok dolgaikról, kit mi foglal-

koztat, minden ötletet szívesen foga-
dunk. 
Ezeket kiplakátolom, "Csajos délután", 
"Délutáni csevegés, gyermekeinknek 
rajzolás", "Délutáni készülődés". Szép 
számmal eljárnak felnőttek a gyermeke-
ikkel. 
Legutóbbi eseményünk a Mikulás várás 
volt. A Mikulástól személyesen átvehe-
tett 19 gyermek egy kis csomagot a 
Köz-tér-háló jóvoltából. 
A 19 gyermekhez 11 felnőtt (szülők, 
nagymamák) + 1 Mikulás csatlakozott. 
A gyerekek Mikulásos énekekkel várták 
az eseményt. 

Családi mentor a családokért 

Ábrahám Edit, mint  családi mentor egyre  több nehéz helyzetben élő  családdal 
kerül kapcsolatba. Van, akikhez maga kopog be, és a programuk nyújtotta lehe‐
tőségeket ismerteti.  Mostanában viszont egyre többen az utcán állítják meg, és 
kérik, hogy menjen el hozzájuk, mert problémájuk van és segítséget várnak tőle. 

Legutóbb 2012.december 14-én délután 
karácsonyi díszeket készítettünk saját 
kezűleg a gyermekeinkkel együtt. 
 

Ábrahám Edit családi mentor és Halmai Gáborné szakmai vezető
a Praktikák Háza átadásán 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megújult épületben   
gyógyítanak 

Az orvosi rendelő, védőnői szolgálat, a 
volt könyvtár és szolgálati  lakás felújí‐
tása decemberre megtörtént.  
A  felújítás  a  külső  homlokzatot  érin‐
tette,  így  az  összes  nyílászárók,  abla‐
kok, ajtók kicserélésre kerültek.  
 
Körben  az  épület  új  hőszigetelése 
biztosítja az épület gazdaságos fűtését 
már jelenleg is. A tervek szerint jövőre 
a mostani  gázfűtésről  átállnak  gazda‐
ságosabb  fatüzelésre.  Ez  újabb  beru‐
házást  igényel, melyhez rendelkezésre 
állnak a pályázati források.  
 
Az  orvosi  rendelő  új  színezése  barát‐
ságossá  és  széppé  teszi  a  környéket, 
Döbrököz főutcáját. 
 
Dr.  Sánta  Ilona  háziorvost  aktuális 
kérdésekről kérdeztük. 

A felújított orvosi rendelő 

Tisztelt doktornő! A tél beköszöntével 
szinte menetrend‐szerűen sokan influ‐
enzásak  leszünk,  ágynak  esünk,  kie‐
sünk  a  munkából.  Vajon  mi,  
döbrököziek mennyire  vesszük  komo‐
lyan  ezt  a  betegséget?  Oltassuk‐e  be 
magunkat? 

Szeretném, ha minél többen élnének a 
lehetőséggel, és beoltatnák magukat. Az 
emberek részéről az oltás ellen a leg-
fontosabb ellenérv, hogy ők "nem szok-
tak influenzásak lenni". Ez nem jelent 
semmit. Azért nem betegedtek meg az 
utóbbi időben, mert kb. 10 éve nem volt 
igazán nagy járvány. Sok embert érintő 
megbetegedés akkor lép fel, ha az influ-
enza vírus mutálódik. Ez azt jelenti, 
hogy a szerkezete módosul, szinte egy 
új vírus keletkezik. Mindenki meg fog 
betegedni tőle. Aki viszont évről-évre 
beoltatta magát, jóval enyhébb formá-
ban fog átesni a kóron. A szervezetében 
évről-évre termelődő ellenanyag az új 
vírus szaporodását mérsékelni fogja. Az 
oltás 65 év felett, és az idült betegség-
ben szenvedőknek ingyenes. Bárki, aki 
szeretné beoltatni magát, az oltóanyag-
hoz jutás módjáról a rendelőben kaphat 

tájékoztatást.  

Egy döbröközi lakos a közmeghallgatá‐
son javasolta, hogy csütörtöki napon a 
vidéken  dolgozók  orvoshoz  jutásának 
megkönnyítése érdekében a  rendelési 
idő 14 órától 17 óráig tartson, ugyanis 
16 órára a munkából nem érnek haza, 
így ha orvoshoz kell menniük, akkor el 
kell  kéretőzni  a  munkahelyről,  vagy 
szabadságot kell kivenniük. 

Miért nincs rendelés 16 óra után? Mert 
az Egészségbiztosítási Pénztár és az 
ÁNTSZ erre nem ad engedélyt. Az 
orvos ügyeletre kötelezhető, ha erre 
kötelezik, 16 órakor az ügyeletben a 
munkát fel kell vennie. Ha még rendel a 
saját rendelőjében, akkor erre nyilván 
nem képes. Egyéb okok is vannak még, 
ha valakit részletesen érdekel, kérem, 
jöjjön el a rendelőbe, készséggel adok 
róla felvilágosítást. 

Kedves betegeim! 

A falu minden  lakójának áldott, békés 
karácsonyi  ünnepeket,  boldog,  egész‐
séges új évet kívánok! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit kell tudni a chipről?

Mi is az a chip? Kedvenceink bőre alá 
ültetik be meghatározott területre. Egy 
kb. 8 mm-es szövetbarát üvegkapszula, 
mely egy olyan "adót" tartalmaz, mely-
ben a chipleolvasó készülék generálja a 
jelet, vagyis csak akkor "kapcsol be", 
amikor leolvassák. 
A beültetés jár némi fájdalommal, ter-
mészetesen kedvencünk vérmérsékleté-
től függő mértékű nemtetszés-
nyilvánítással kommentálva, illetve pár 
csepp vérzés is előfordulhat, ha az állat 
mérete, izgágasága miatt véletlenül 
megsérül egy kis ér, de ez néhány má-
sodperc alatt eláll. A kutyachip az állat-
védelem egyik leghasznosabb találmá-
nya, de sokan nem tudják, hogy mit 
sem ér, ha nincs regisztrálva. A rizs-
szem méretű chipet az állatorvos ülteti 
be a kutya bőre alá a nyakrészen, és ő 
tudja regisztrálni is azt az állatvédő 
szervezetek rendszereiben. 

Dr. Sánta Ilona háziorvos 

 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
Biztosan már sokan hallották, hogy 
2013. január elsejétől négy hónapnál 
idősebb kutyák már csak elektronikus 
transzponderrel (chippel) megjelölve 
tarthatóak.  
Ezt a 2012. augusztus 1-jén hatályba 
lépett a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 16.) Kormányrendelet 
legújabb módosítása tartalmazza.  
Az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A § 
(2) bekezdése szerint a chip minden 
költséggel együtt nem lehet több 3500 
forint plusz ÁFÁ-nál, mely ár így ösz-
szesen 4445 forint, ami tartalmazza a 
transzponder árát, a beültetés díját és az 

adatbázisba való regisztráció díját is. 
Azt az ebtartót, aki nem tesz eleget a 
jogszabályban előírt kötelezettségének 
állatvédelmi bírsággal sújtják. Az állat-
védelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Kormányrendelet szerint az állat-
védelmi bírság mértéke az állat egyedi 
megjelölésének elmulasztása esetén 
45.000 Ft. Az állatvédelmi bírságot az 
állatvédelmi hatóság szabja ki. 
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, 
hogy az Önkormányzat 2013. március 
31. napjáig elvégzi a településen az eb-
összeírást. 
Ezúton kérjük a lakosságot, hogy aki 
ebtartó, végeztesse el a kutya 
traszponderrel (chippel) történő megje-
lölését, valamint kérjük a szíves 
együttműködésüket és segítségüket az 
ebnyilvántartás elkészítéséhez.

Dr. Dóra Edina jegyző –
a kutyák chippel való megjelöléséről 



Két szakoktató a közmunka programról, oktatásról

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról 
Farkas  János elnök: 2012.  január 1‐jétől a Döbröközi Cigány Kisebbségi Önkor‐
mányzat neve megváltozott. A nemzetiségi jogokról szóló törvényben meghatá‐
rozottak szerint Döbröközi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra változtatta. 

Szili Lajosné polgármester 
kitüntetése 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, a 
2012. évben a közfoglalkoztatási prog-
ramokat kiemelkedő szakmai eredmé-
nyességgel végrehajtó Szili Lajosné 
polgármester asszonyt kimagasló mun-
kaszervezéséért, innovatív tevékenysé-
géért, példaértékű összefogásáért 2012. 
december 18-án a Duna Palotában elis-
merő kitűntetésben részesítette. 

Gratulálunk a szép elismeréshez! 

Döbrököz adottságaiból adódóan ko-
moly mezőgazdasági múlttal rendelkező 
település. E tradícióhoz a jövőben is 
szükséges visszatérni nem csupán nosz-
talgikus álmaink újraéléséért, hanem 
mert ki kell mondani, hogy a mai világ-
válságos időszakunkban is a vidéknek, 
az ott élő emberek többségének főbb 
boldogulási, munkaerő-piaci lehetősé-
gei az agrárium területén kell, hogy 
legyenek. 
A „START mezőgazdasági munkaprog-
ram” e nemes cél eléréséhez tesz egy 
kezdő lépést, mely egyre inkább kitelje-
sedni látszik Döbröközön az állatte-
nyésztésben is. 
Döbröközön a közmunkaprogram kere-
tében három fő foglalkozik állatte-
nyésztéssel, akik az aktív gyakorlati 
munka mellett elméleti oktatásban is 

részesülnek Szakcson gyulaji és szakcsi 
társaikkal együtt.  
Az oktatás célja, hogy a képzésben 
résztvevők a háztáji állatok tartásához 
szükséges ismereteket elsajátítsák, 
szaktudásra tegyenek szert, melyet a 
gyakorlatban, otthon is tudnak alkal-
mazni, ezzel keresetük kiegészítésére és 
önellátásra is ösztönözzük őket. 
További cél az, hogy a közmunkaprog-
ramban értéket, eladható, jó minőségű 
vágóállatot, akár később állati terméket 
állítsunk elő, mely tevékenység az idő 
előrehaladtával egyre jövedelmezőbb 
lesz.  
Elsőként nyúltenyésztésbe fogott az 
önkormányzat. Garázsokban került sor 
a mini kezdő nyúltelepek kialakítására. 
A jelenleg termelésbe állított 12 anya-
nyúlból jövőre 100, a későbbi tervek 
szerint 300-400 anyanyúl is lesz.  A 
takarmánybázis kiegészítő részét képe-
zik a helyi kertészetben keletkezett 
melléktermékek, melyért cserébe a 
növényeiket tápláló nyúltrágyához 
juthatnak. 
Nyertes pályázatok esetén további állat-
fajokat szeretnénk termelésbe, tenyész-
tésbe állítani, melynek haszna nem csak 
a nagyobb árbevétel, hanem a gyerekek 
és felnőttek számára megtekinthető 
állatbemutató, kis mintagazdaság lenne. 
Tervezzük kocák, hízósertések, barom-
fik és kiskérődzők tartását is.  
Jelenleg a közmunkás állattenyésztő 
tanoncok ügyeskednek mind az iskola-
padban, mind a munkában. Így 
Döbröközön a munkavezetők előremu-
tató terveire, a szakoktatók szaktudására 
és munkások tenni akarására építve 
egyre inkább kirajzolódni látszik egy 
olyan jövő, melyben falunk talán visz-
szatér hajdani mezőgazdasági hagyo-
mányaihoz. 

Kovács Zsolt:  
Növénytermesztés a döbröközi 
START munkaprogramban Farkas Péter:  

Állattenyésztés a döbröközi 
START munkaprogramban 

Október 24-én elindult a START mun-
kaprogram képzési szakasza. A képzés 
célja, hogy az önkormányzati kertészet-
ben dolgozók szakmai tudását fejlesz-
szük. Helyben 18 fő vesz részt, 
Csibrákról és Kurdról 3-3 tanuló jár át, 
hogy az 1179 órás tanfolyamon részt 
vegyenek. Alapvetően két részből áll, 
hetente 1 elméletet és 2 nap gyakorlatot 
tartunk. A gyakorlat a közmunka kere-
tében valósul meg, ki-ki a maga falujá-
ban. Az elméletet mindenkinek én tar-
tom szerdánként. A tananyag több mo-
dulból áll, melynek során elsajátítják az 
alapvető növénytermesztési ismereteket 
és a fontosabb zöldség, gyümölcs fajták 
speciális ápolási munkáit, növényvé-
delmét, termesztési technológiáját. 
Környezetvédelmet is tanulnak, illetve 
hogyan lehet egészséges termést előállí-
tani, miközben arra törekszünk, hogy 
minél kevesebb növényvédőszert kell-
jen használni. Végül, de nem utolsó 
sorban megismerkednek az alapvető 
tartósítási lehetőségekkel. A tananyag 
speciális, igyekszem úgy összeállítani, 
hogy olyan tudást adjak át, melyet tény-
leg használni tudnak a mindennapok-
ban. Mivel az OKJ követelményekhez 
képest ez kevesebb, ezért a programban 
részt vevők nem kapnak a képzés végén 
OKJ bizonyítványt, viszont aki becsü-
lettel végigcsinálja, bruttó 100 ezer Ft 
jutalmat kap. Többször lesz számonké-
rés, az elsőn túl van a csapat és öröm-
mel kijelenthetem, hogy mindenki sike-
resen megoldotta a feladatokat.  

Idén 27 határozatot hozott a Roma 
képviselő-testület. 
2012. márciusában a Kistérségben mű-
ködő több roma nemzetiségi önkor-
mányzattal, és civil szervezettel kötöt-
tünk együttműködési megállapodást.  
Öt gyerek iskoláztatási támogatásának 
felfüggesztését rendelte el a jegyzőnő, 
tekintettel arra, hogy a kötelező tanórai 
foglalkozásokon igazolatlanul több órát 
mulasztottak. Az iskoláztatási támoga-
tást folyósító szerv intézkedett a gyere-
kek jogán járó támogatás Döbrököz 
Község Önkormányzat nevére nyitott 
családtámogatási folyószámlára utalásá-
ról. A felhasználás biztosítása érdeké-
ben, eseti gondnokot rendeltek el, 
melynek tisztségét Farkas János töltötte 
be, a tevékenységért munkadíj nem 
illette meg. 
A feladat-arányos pályázaton nyert 
350.000 Ft-ot, a Döbröközi Cigányokért 
Kulturális és Szociális Alapítványnak 
adományoztuk. 
Tíz gyerek és egy kísérő utaztatását 

támogattuk a zánkai Erzsébet-táborba. 
Pályázatot nyújtottunk be a Tanoda 
típusú program elnyerésére. 
Augusztus 8-án megrendezett Családi 
nap szervezését, lebonyolítását az Egy-
házzal és a Döbröközi Önkormányzattal 
közösen végeztük. 
A Karitász ruha-és élelmiszersegély 
szállításában, osztásában szintén az 
Egyházzal és a Döbröközi Önkormány-
zattal közösen az összes alkalommal 
részt vettünk. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak nyilvántartásba vételéről szóló 
határozata alapján a Döbröközi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat engedélyt 
kapott önkéntesek foglalkoztatására.  
A 2012-es évben rengeteg felkérést 
kapott a Vadvirág tánccsoportunk. Az 
idei országos Ki-mit-tud? versenyen 
első helyezést értek el egyéni és társas 
kategóriában is.  
2012. december 14-én Közmeghallga-
tással egybekötve szaloncukorosztást 
tartottunk.  



 

Andikné Schmidt Mária ig.h.

A DDOP keretében megvalósuló „Az 
Új-K.O.R. Új Kaposmenti Oktatási 
Rendszer” című pályázat nyújtott lehe-
tőséget a döbröközi Általános Iskola 
korszerűsítésére. 
2010-2011-ben lezajlott építkezés 
eredménye, hogy az iskola megtartva 
régi értékeit, arculatát új, korszerű ele-
mekkel gyarapodott. 
A kialakításra került kétszintes aula 
iskolai rendezvények színhelyéül szol-
gál, megnöveli a gyerekek mozgásterét, 
világos, hangulatos színfoltja a százéves 
iskolánknak. 
Az EU előírásainak megfelelően az 
épület teljes akadálymentesítése meg-
történt. 

Döbrököz Község Önkormányzata, 
mint az oktatási társulásban részt vevő 
pályázó, és a STRABAG vállalat, mint 
kivitelező munkájával történt a beruhá-
zás. 
A teljesen új vizesblokkok a legmoder-
nebb körülményeket biztosítják a tanu-
lók és a pedagógusok számára. 
A tanulási-tanítási módszerek palettáját 
gyarapítja a könyvtárszoba, a fejlesztő-
szoba, a számítástechnika és nyelvi 
szaktanterem. 
Az új oktatási eszközök: digitálistáblák, 
szemléltető, modellező készletek szin-
tén a sokrétű ismeretszerzést szolgálják. 
A szép, modern bútorzat mobilitásával 
a csoportfoglalkozásokat segíti és az 
osztályok esztétikai képét javítja. 
Egységes iskolánk magas színvonalú, 
gyermekközpontú oktatásra törekszik, 
szakos ellátottsága teljes. Tanulóink 
biztos alapokkal tanulhatnak tovább 
bármely középfokú oktatási intézmény-
ben. 
A tehetséggondozás eredményeként 
számos versenyen szép sikereket érnek 
el tanulóink: 
megyei biológia és természetismereti 
versenyen második-harmadik helyezés, 

Örültünk, amikor a képviselő-testület 
megvásárolta az erre alkalmas épületet, 
mely külön szerencse, hogy a faluköz-
pontban van. A falu jellegzetes építé-
szeti hagyományait magán viselő pa-
rasztház, felújítása, berendezése és 
funkcióval, tartalommal való megtölté-
se a mi nagy feladatunk lesz, melyhez 
elsősorban pályázati kereteket szeret-
nénk felhasználni. Tavasszal, nyáron 
reméljük már látványosan tudunk ha-
ladni eme új, kis múzeum kialakításá-
val, hogy az erre tévedő turistákkal, 
érdeklődőkkel és az iskolásokkal mi-
hamarabb büszkén megismertessük és 
megszerettessük Döbröközt és értékeit, 
továbbá különböző táncos, zenés, sütős-
főzős rendezvényekkel pezsdítsük fel 
falunk életét.  
A tánccsoport aktív évet zárt, három 
egészen új koreográfiát készített 
néptáncoktatónk Farkas Tamás Péter, 
így az idén számos helyen léphetett fel 
együttesünk nagy sikert aratva, mely 

után rendszerint több meghívást is kap-
tunk. Legutóbb a Kapos-mentét képvi-
seltük Budapesten a Millenárison a 
Kézműves Magyar Ízek Vásárán, mely 
hatalmas, nívós rendezvény volt. Sokan 
kérdezősködtek falunkról, és boldogan 
fotózkodtak a viseletbe öltözött lánya-
inkkal, asszonyainkkal. A táncegyüttes 
ruhatára hamarosan kibővül, a pályáza-
ton nyert pénzből a lányoknak dél-
alföldi blúzokat, a fiúknak nadrágot, 
kalapot és pitykés mellényt vásárolunk, 
melyet nemsokára új táncainkban láthat 
a kedves közönség. 
 
A néptánc nemcsak hagyományőrzés, 
hanem sport, testi-lelki egészségmegőr-
zés, egy sikeres, összetartó közösséghez 
való tartozást is jelent. Ezért is szeret-
nénk, ha egyre többen csatlakoznának 
hozzánk és vennének részt népzenei, 
néprajzi, gasztronómiai programjaink-
ban. Fiatalok és idősebbek egyaránt. 
Bátran keressenek bennünket. 

 Néptánc, falumúzeum, hagyományőrzés,

A döbröközi hagyományőrző alapítvány tagjai a település néprajzi‐tárgyi és szel‐
lemi értékeinek  felgyűjtésére, megőrzésére és  továbbadására  törekszenek. Egy 
ilyen  településnek,  amely  komoly  múlttal,  néprajzkinccsel,  viselettel,  hagyo‐
mányőrzőkkel, férfikórussal és tánccsoporttal is büszkélkedhet, ami által Kapos‐
mente  hagyományainak  érték  közvetítésében meghatározó,  kell,  hogy  rendel‐
kezzen egyfajta népi „kultúrfellegvárral”, vagyis tájházzal. 

pécsi szavalóversenyen, mágocsi me-
semondó versenyen, a Dombó Pál ma-
gyar nyelv és matematika versenyen is 
2.-3. helyezettjeink voltak az elmúlt és 
az idei tanévben is.  
A tanulók és a pedagógusok munkáját 
is segítik azok a pályázati támogatások, 
melyeket évről évre kihasználva fej-
lesztjük intézményünket. 
Az intézményi és a „Gyermekeinkért 
Alapítvány” pályázatai is jelentős anya-
gi segítséget nyújtanak az iskola ottho-
nossá tételéhez, a gyermekprogramok 
támogatásához. 

Gyermekközpontú oktatás, tehetséggondozás

2012. január 1‐jétől általános iskolánk fenntartását a Magyar Állam átveszi a 
döbröközi önkormányzattól. A továbbiakban az Apáczaival egységes iskolaként 
működik, Szekszárdhoz, a megyéhez tartozik majd. Az oktatás színvonala minden 
bizonnyal továbbra is elvárasainknak megfelelő lesz. 

Miénk az iskola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hittant és néptáncot is tanulnak az óvodások

Gondosné Kovács Katalin  vezető óvodapedagógus örömmel újságolta, hogy  az 
óvoda  a  Döbröközi  Önkormányzattól  csoportonként  30.000,  összesen  90.000 
forintot  kapott  ajándékvásárlásra.  Így  az  óvoda  karácsonyfája  alatt még  több 
meglepetés várja majd a gyerekeket. 
 

Kajári Gyuláné
a döbröközi vöröskereszt vezetője

A Vöröskereszt 2012. évi 
munkája 

" Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem az, hogy 
mennyi szeretettel tesszük. " (Teréz anya) 

Kürthy‐Kalló Tímea óvónő, karitász aktivista: Sajnos nincs olyan nap, amikor nem 
szembesülök  azzal  a  szomorú  ténnyel,  hogy  egyre  több  azon  családok  illetve 
egyedül élő idős emberek száma, akik a szegénység, vagy a magukra hagyatott‐
ság  csapdájában  vergődnek. Kilátástalan  helyzetükben  egyre  jobban bezárkóz‐
nak, és  így egyre  inkább a közösség perifériájára szorulnak. Ezek az emberi sor‐
sok fájdalommal töltöttek el, de egyben cselekvésre serkentettek. 

Gondosné Kovács Katalin óvodavezető

Az új nevelési évet 62 gyermek kezdte 
meg óvodánkban. Október 1-től heti 
egy-egy alkalommal hittan és néptánc 
várja azokat a gyerekeket, akik ezeken a 
foglalkozáson részt szeretnének venni. 
Heti egy alkalommal a tehetségesebb 
gyerekek számára kézműves foglako-
zást tartunk. Heti két órában 
gyógytestnevelésen, egy alkalommal 
logopédiai foglalkozáson vesznek részt 
az erre rászoruló gyermekek.  
Október 10-től 13 fő úszásoktatáson 
vesz részt 10 alkalommal a Dombóvári 
Szivárvány óvoda uszodájában. Szín-
házlátogatáson is részt veszünk 34 
óvodással, 4 alkalommal tekinthetjük 
meg a Dombóvári Művelődési Ház által 
szervezett előadásokat. Mindkét szerve-
zett program önköltséges. Óvodánk 
udvarára új mozgásfejlesztő játék ke-
rült, bővítve a gyermekek számára a 

lehetőséget mozgásigényük kielégítésé-
re. Két gyönyörű, faragott pad is szol-
gálja az óvodások pihenését. 
Novemberben 19 óvodásunk vett részt 
az IKSZT által meghirdetett népdal-
éneklési versenyen. A gyerekek nagyon 
lelkesek voltak és első alkalommal 
vehették fel azokat a népviseleti ruhá-
kat, melyeket pályázaton nyertünk. 
Októberben a Biohárs Játszóterek or-
szágos rajzpályázatot hirdetett „Álmaim 
játszótere” címmel. Óvodánk 12 rajzot 
küldött be, összesen 91 pályázat érke-
zett, melyből a II. helyezést Domonkos 
Zsófia nagycsoportos óvodásunk nyer-
te. Segítő óvodapedagógus Ács Mónika 
volt. Zsófi ajándéka mellé óvodánk 
30.000 forint értékben fajátékokat ka-
pott. 
December 6-án óvodánkban járt a Mi-
kulás a gyerekek örömére. Óvodásaink 

kicsiktől a nagyokig versekkel és da-
lokkal köszönték meg az ajándékokat. 
December 10-én a Hangoló Zenés 
Gyermekszínház előadását élvezhették 
a gyerekek az óvodában. 

Felkerestem a helyi Vöröskereszt és a 
Nyugdíjas Klub vezetőjét Kajári 
Gyuláné Esztert, Farkas Jánost az NKÖ 
vezetőjét, akik szeretettel és lelkesedés-
sel segítettek, és segítenek ma is.  
Eszter közbenjárásával a Dombóvári 
Vöröskereszt is bekapcsolódott a mun-
kánkba.  Az ő közreműködésükkel 
„Börzéket” szerveztem, ezen alkalmak 
helyszínét a polgármester asszony biz-
tosította.   
Kezdett egyféle rendszer kialakulni a 
különböző adományok minél precízebb 
formában történő kiosztására. Két éve, 
községünk sikeresen pályázott a Pécsi 
Egyházmegye Karitász élelmiszer se-
gély programjában való részvételre, és 
ennek köszönhetően több mint száz 
családnak jut évente kétszer élelmiszer 
segélycsomag.  
A hatékonyabb és szélesebb körű segítő 
munka reményében egyházközség szin-
tű (Döbrököz, Kurd, Gyulaj, Csibrák) 
karitász csoport létrehozását kérvényez-
tük a Pécs Egyházmegyénél Kürtösi 
Krisztián plébános atya támogatásával. 
Az engedély folyamatban van.  
Ezúton köszönöm a múlt- és jövőbeni 
anyagi és erkölcsi támogatásokat! 

 

Igyekeztem a lehetőségeimhez mérten 
valamit tenni. Kezdetben inkább be-
szélgetések, tanácsok, kiút keresése, 
aztán a barátaimat, ismerőseimet, moz-
gósítottam a segítségnyújtásra. (ruha-
nemű, játékok, háztartási eszközök...) 

Kürthy‐Kalló Tímea óvónő 

Évi 3 alkalommal véradást szervezünk 
az IKSZT-ben. Februárban 41, július-
ban 49, októberben 50 fő jelent meg. 
Ebben az évben összesen 130 embertől 
tudtak vért venni.  
Februárban 41 család, augusztusban 40 
család kapott ruhaneműt. 40-50 gyer-
mek pedig cipőt, szandált vagy csizmát. 
A szeptemberi Családi nap keretében 18 
gyermek kapott füzetcsomagot és író-
szert. Most, karácsonyra 25 gyereknek 
tudok édesség csomagot adni. Az év 
folyamán 100 db tagdíj bélyeget adtam 
el. A véradásban és a bélyeg eladásban 
is a Döbrököz ez első a kistérségben. 
Minden régi és új véradónak köszönöm 
a véradást. 



 

Az Életfa átadása az IKSZT udvarán 

Év végéig összesen 51 program valósul 
meg az előírt követelményeknek megfe-
lelően. 
Helyszínt és feltételeket biztosítottunk a 
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájé-
koztatási pont működéséhez havi szin-
ten, s ha igény volt rá azon kívül is. 
Ifjúsági közösségi programjaink közt 
több vetélkedőt és (Európa nap - "Egy-
ség a sokféleségben" vetélkedő Finnor-
szágról, Légy a mi csillagunk! – tehet-
ségkutató verseny, Egy perc és nyersz – 
ügyességi vetélkedő) kézműves foglal-
kozást is szerveztünk. Egyes rendezvé-
nyeink fő célja pedig az ifjúság tudatos 
nevelésére irányult. Ilyen rendezvény 
volt például a Nemzetközi energiahaté-
konysági nap című vetélkedő vagy a 
Szemét szüret című akciónk.  
Közművelődési programjaink közt 
számos kiállításnak és művészeti prog-
ramnak is helyt adtunk. Megtekinthet-
ték Kiss Csaba keramikus, Kürthy 
György fazekasmester csodálatos kiállí-
tását.  A magyar fotográfia napja alkal-
mából Lakóhelyünk értékei címmel 
fotópályázatot hirdettünk. A beérkezett 
képek a mai napig intézményünk nagy-
termének állandó kiállítását adják. A 
magyar festészet napja alkalmából 14 
helyi, helyi kötődésű vagy elszármazott 
képzőművészünk 61 alkotását tekinthet-
ték meg az érdeklődők intézményünk 
nagytermében. Faluszinten meghirdetett 
versenyeink (szavalóverseny, népdal-
éneklési verseny) is nagy sikerrel zárul-
tak, és bizonyították, hogy igény van 
Döbröközön az ilyen jellegű progra-
mokra is. Fellépő gyermekeink nem-
csak szüleik büszkeségei, hanem telepü-
lésünké is. 
A lakosság, vállalkozások információ-
hoz való hozzájutását is biztosítottuk 
előadások formájában. 
Farkasné Doszpod Aranka könyvtáros, 
könyvtárunk alapszolgáltatásainak 
igénybevételére, kéthavonta pedig elő-
adás vagy klub formájában közérdekű 
dokumentumaink gyűjtésére, rendszere-
zésére és feldolgozására bíztatta a falu 
lakóit. 
Közösségi internet hozzáférés mellett 
negyedévente Légy tudatos Internet-
felhasználó! címmel előadást hallgat-
hattak meg az érdeklődők. 
Már működő helyi civil szervezeteink 
számára félévente előadást szerveztünk. 
Egészségfejlesztési programjaink kere-
tében két alkalommal Kitanics Zsu-
zsanna r. őrgy. kiemelt bűnmegelőzési 
főelőadó és Muhi Éva mentálhigiénés 
szociális szervező előadásait tekinthet-
ték meg a jelenlévők Szertelenül "drog, 
alkohol, cigaretta" címmel. Két alka-
lommal pedig Szijártó Mária védőnő 
Táplálkozási alapismeretek és Család-
tervezés, fogamzásgátlás címmel tartott 
előadást. 
Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások 

(ÁFSZ) információs pont keretében 
negyedévente előadás (Aktuális válto-
zások, lehetőségek a foglalkoztatás 
területén, jó gyakorlatok, Álláskeresők 
Teaháza) várta az érdeklődő lakosokat. 
A falugazdász hetente kedden 9-10 
óráig tart fogadóórát az IKSZT-ben. 
Októbertől kéthetente felnőtt katekézis 
összejöveteleinek ad helyt az intéz-
mény. 
Márciustól szinte havi gyakorisággal 
várják a táncolni, mulatozni vágyó 
lakosságot vagy az önkormányzat által, 
vagy a helyi egyesületek, alapítványok 
által szervezett bálok. 
Az IKSZT épületében az előre jelzett 
időpontokban, korlátozás- és térítés-
mentesen helyszínt biztosítottunk több 
helyi civil szervezet számára is az év 

folyamán. 
Intézményünk biztosított helyett a tüdő-
szűrő vizsgálatnak, és a Magyar Vörös-
kereszt döbröközi szervezete által szer-
vezett véradásoknak is. 
Programtervünkben szereplő közműve-
lődési rendezvények mellett említésre 
méltó az Oltalom Alapítvány Kamara 
kiállítása és a Kapos Kórus fellépése is.  
2012. november 4-én településünk első 
köztéri fafaragását, Milkovics Jenő által 
faragott Életfát (Istenfát) avattuk fel az 
IKSZT udvarában. 
A felsorolt programokon kívül számos 
ünnep (március 15., augusztus 20., 
október 6., október 23.,) és falurendez-
vény (Majális, Szüreti felvonulás és 
fesztivál, Falu karácsonyfája és Betle-
hem felállítás, Falukarácsony ünnepi 
műsor) is megrendezésre került. Ezek 
megszervezésében nemcsak az IKSZT, 
hanem az egyház, az óvoda, az iskola, 
számos egyesület, alapítvány, a helyi 
Vöröskereszt, a helyi Nyugdíjas Klub 
és több magánszemély is közreműkö-
dött. 

Az IKSZT kulturális programjairól 

Selyem  Attiláné:  2012.  március  25‐én  ünnepélyes  keretek  között  átadásra 
került felújított közösségi terünk, mely ezentúl Integrált Közösségi és Szolgál‐
tató  Tér  (IKSZT)  néven  szolgálja  a  lakosságot. Új  belsőt  és  külsőt  kapott, új 
szerepekkel gazdagodott.  



 
 
 

Hajrá Döbrököz!  

Bencze  János:  Tisztelt  sportszerető  Döbrököziek!  Néhány  gondolatban  szeret‐
ném megosztani Önökkel a Döbrököz KSE labdarúgó‐csapatának 2012. évi fonto‐
sabb történéseit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lovasok a faluért 

Boczor Gábor: 4 éve alakult újjá a  lovas egyesület, amely‐
nek  elnökeként  megfordulok  igen  sok  versenyen,  ahol 
többször is sikereket, falunknak hírnevet szereztem. 

Döbröközi Hírek
A döbröközi Önkormányzat időszakos kiadványa. Megjelenik 800 példányban.  

2012. december, 12. 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 

Az évet a mostoha időjárás miatt na-
gyon rövid felkészüléssel indították 
csapataink, de azért volt néhány edző-
mérkőzés a bajnokság kezdete előtt. 
Az egyesület anyagi helyzete rég nem 
látott stabilitást ért el, hála a kormány 
TAO támogatásának, valamint az ön-
kormányzat közel egymillió forintos  
anyagi támogatásának. 
Edzői feladatot Gillich Norbert az ifjú-
sági, Varga László a felnőtt csapat 
mellett lát el. 
A 2011-12 évre 1,5 millió forint támo-
gatást nyertünk a TAO rendszeréből, 
amit a versenyeztetésre, felszerelések 
vételére, az alkalmazottaink anyagi 
juttatására fordíthattuk. 
A bajnoki fordulókban felnőtt csapa-
tunk végig versenyben volt a legjob-
bakkal, de a végén az 5. helyet szerez-
tük meg a 16-os mezőnyből. 

Ifjúsági csapatunk sajnos több esetben 
minimális létszámmal tudott kiállni, és 
ezért a mezőny végén zártuk a bajnok-
ságot. 
A 2012/2013-as új idényben a csapatok 
megerősítése volt a fő célunk, több 
játékost igazoltunk a felnőtt és az ifjú-
sági csapatba is. 
A már áprilisban megnyert 1,7 millió 
TAO támogatással anyagi problémáink 
nincsenek, célunk, hogy a csapataink 
versenyben legyenek az első három 
hely valamelyikéért, és a szezon végén 
lehetőleg érmeket oszthassunk a záró-
banketten. 
A tavaszi felkészülésünket január végén 
megkezdjük, a bajnokság 2013. március 
11-én kezdődik. Minden kedves szurko-
lónkat szeretettel várjuk a pályánál. 
Az egyesület vezetősége nevében sze-
retném megköszönni a szurkolóink 

bíztatását, minden közreműködő 
spottársunk tevékenységét, segítségét.  
Az új esztendőben is kérem támogatá-
sukat! Mindenkinek boldog újesztendőt 
kívánunk! 
Hajrá Döbrököz! 

Bencze János a sportkör elnöke

Minden évben a fogathajtó versenyt és a szüreti fesztivált a 
fogathajtó egyesület szervezi. Maga a fogathajtó verseny és 
a szüreti napok igen jól sikerültek ez mind köszönhető a 
tagoknak, rokonoknak, ismerősöknek és barátoknak is egy-
aránt. Szeretnénk a közeljövőben is ilyen színvonalas prog-
ramokat és versenyeket szervezni. Ha sikerül támogatókat és 
új tagokat invitálni, akik szeretik az állatokat és ezeket a 
szép rendezvényeket, amelynek igen jelentős anyagi vonzata 
van. Tavaly elnyertük a pályázatot a buszmegállókra és el is 
készültek. Igen szépek lettek és mindenki vigyázzon rá, mert 
ez a falué. Az idén is benyújtottunk több pályázatot, remé-
lem, hogy közülük valamelyik sikerrel jár. Köszönjük a 
fogathajtó egyesület nevében a sok önzetlen segítséget.  
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