
 

gazdálkodásunk kiegyensúlyozott. 
A közigazgatásban január 1-jén életbe-
lépett változásokat és átalakításokat 
zökkenőmentesen végrehajtottuk.  
A közrend és közbiztonság javítása 
érdekében december 1-jétől települé-
sünkön kettő körzeti megbízott rendőr 
teljesít szolgálatot.  
Mindezekről külön cikkekben bővebben 
tájékozódhat a kedves olvasó.  
Összességében megállapítható, hogy 
önkormányzatunk gazdálkodása, telepü-
lésünk fejlődése - a kitűzött célok meg-
valósulását tekintve - megfelelő volt, 
mely a Képviselő-testületünk egyfor-
mán gondolkodásának, közös tenni 
akarásának és az alpolgármester fiata-
los, dinamikus munkájának, előrelátó 
gondolkodásának köszönhető. 
Önkormányzatunk 2013. évi munkájá-
ról a leírtakkal kívántam tájékoztatást 
adni. 

Közeledik a Karácsony és pár nap múlva az új év. Ráhangolódunk az emberiség 
legszebb ünnepére, és szívünkben teli reményekkel várjuk az új évet. Vajon mit 
hoz számunkra a 2014-es év? Reménykedjünk abban, hogy teljesülnek a jövőhöz 
fűzött terveink, elképzeléseink és vágyaink. 
Az önkormányzat képviselő-testülete nevében falunk minden kedves lakójának 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és egészségben gazdag, békés, boldog új eszten-
dőt kívánok sok szeretettel:  

Szili Lajosné polgármester 

Kedves Döbröközi Lakosok! 
 
Hamarosan elmúlik a 2013-as esztendő is. Év végéhez közeledve – szokásunkhoz 
híven – mérlegeljük a mögöttünk álló évet, számba véve, hogy terveinkből mit 
sikerült megvalósítanunk és mi az, ami még megvalósításra vár. 

Terveink nagy részét sikerült megvaló-
sítani, de például a szennyvíz beruhá-
zás, - ami nagyon fontos lenne - telepü-
lésünk számára megfelelő pályázat 
hiányában - még várat magára. Az 
ivóvíz minőségével kapcsolatban a 
lakosság részéről több esetben kifogás 
merült fel, de a víz kezelésével a prob-
léma megoldódott. A nyertes ivóvíz 
minőség javító programnak köszönhe-
tően remélhetően a jövő évben a prob-
léma megszűnik. 
Az utak, járdák és vízelvezető árkok 
javítása folyamatosan történik. A cél, 
hogy pályázat hiányában évente önerő-
ből egy-egy út felújítását elvégezzük, ez 
megvalósult az Árpád és a Cserénfai 
utcában. Folyamatban van a praktikák 
házának, a sportöltözőnek és a tájház-
nak a felújítása. Az ez évi vis maior 
károk helyreállítása részben megtörtént, 
folytatása a tavasz folyamán lesz. Az 
energia költségek csökkentése érdeké-
ben a Start munkaprogramnak köszön-
hetően az IKSZT és óvoda épületét 
biomassza kazánnal fűtjük, a fűtőanya-
got (fa aprítékot) a közmunkások terme-
lik ki, ágaprító géppel készítik és végzik 
a fűtést. Önerőből készült a temető és a 
templom melletti parkoló kialakítása, 
térkövezése, melyet a lakosság nagy 
megelégedéssel fogadott. Nyertes pá-
lyázatoknak köszönhetően a jövő évben 
valósítjuk meg a vis maior károk még 
visszalevő helyreállítását, a Polgármes-
teri Hivatal épületének külső hőszigete-
lését és nyílászárók cseréjét, a tájház kis 
épületének felújítását, a praktikák háza 
fűtéskorszerűsítését, az IKSZT melletti 
park felújítását, helyi kiadvány készíté-
sét és rendezvény tartását. A tornacsar-
nok padozatára benyújtott pályázatun-
kat még nem bírálták el. 
A közfoglalkoztatás terén településünk 
élen jár, melyet értékelve a Belügymi-
niszter elismerő oklevelet adományo-
zott önkormányzatunknak, mellé két 
millió forintot kaptunk gombaház építé-
sére. A Start program keretében vásá-
roltuk meg az Árpád u. 1. sz. alatti 
házat, ahol a sertés tartás folyik, önerő-
ből pedig a hozzá tartozó és mellette 
levő szántó területeket vettük meg. A 
nyúltartás, a fóliás és szántóföldi nö-
vénytermesztés, feldolgozás és értékesí-
tés jó ütemben folyik. A közfoglalkoz-
tatás eredményessége a kiemelkedő 
szervezésnek és irányításnak köszönhe-
tő.  
Az iskolánk január 1-jétől állami fenn-
tartásba került, óvodánkat pedig július 
1-jétől önkormányzatunk önállóan 

működteti. 
Önkormányzatunk szociális juttatáso-
kon kívüli egyéb támogatásai: 15 hall-
gató részére bursa hungarica ösztöndíj 
támogatás összesen 750.000 forint 
értékben, 7 leánygyermek részére 
méhnyakrák elleni védőoltás támogatá-
sa, 75 rászoruló család részére vető-
magcsomag osztása, 23 m3 tűzifa ki-
osztása, az összes civil szervezet anyagi 
és egyéb támogatása. 
Az IKSZT a változatos rendezvények-
kel jól működik 
Önkormányzatunk tavaly év végén 
adósságkonszolidációban részesült, 
jelenleg kifizetetlen számlánk nincs, 

Ünnepi műsorunk: 

- Szili Lajosné polgármester ünnepi köszöntője 

- Döbröközi Mesevilág Óvoda és a Döbröközi Általános Iskola 

karácsonyváró ünnepi műsora 

- Karácsonyi muzsika a Dombóvári Zenész Egyesület  

    közreműködésével 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

 

 

 
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját  

Döbrököz Község Önkormányzata FALUKARÁCSONY ünnepélyére,  

mely 2013. december 22-én (vasárnap), 15 órakor kezdődik  

a Döbröközi Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) nagytermében. 

 

Döbrököz Község Önkormányzata    

 



 

Az év elején benyújtott pályázatunk 
keretében a Start munkaprogramon 
belül az alábbi projektekre nyertünk 
100%-os támogatást. 
 
1. Mezőgazdasági Projekt 
2013.márciustól 2014. február 28-ig 
tart 21 fő részvételével. 
A program magában foglalja a szántó-
földi illetve fóliás növénytermesztést, 
valamint a gombatermesztést. Az idei 
évben 6 hektáron zöldségtermesztést, 2 
hektáron szántóföldi növénytermesztést 
végeztünk, melynek eredményeképpen 
a megtermelt zöldségeket helyben illet-
ve a közkonyhára értékesítettük. 
 
2. Állattartás Projekt  
2013.márciustól 2014.február 28-ig tart 
3 főrészvételével. 
A program során a nyúlállományunkat 
növeltük, így jelenleg közel 70 anya-
nyúllal és 500 süldőnyúllal gazdálko-
dunk, melynek értékesítése helyben 
illetve vágóhídra szállítással folyik. Új 
elemként jelent meg a sertéstartás. 18 
sertést neveltünk, majd a lakosság felé 
értékesítettünk az év folyamán. Az idei 
évben 3 anyakoca került beállításra, 
tehát a programot 2014-ben a kocák 
szaporulatával bővíteni szeretnénk. 
 
3. Kazánprogram Projekt  
2013. januártól 2014.február 28-ig tart 
2 fő részvételével. 
Az idei évben a polgármesteri hivatalt, 
az IKSZT-t, az óvodát, az étkezőkony-
hát, az orvosi rendelőt és a védőnői 
szolgálatot fával, illetve ágaprítékkal 
fűtűjük, mely jelentős költségmegtaka-
rítást eredményez. 2014 évben a sort 

Lázár Albert alpolgármester:  

A közfoglalkoztatás értékteremtő, az egyén és a köz javát szolgáló intézmény 

Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan a 2013-as évben is kiemelten 
fontos feladatának tekintette a közfoglalkoztatást, melynek keretében munkát 
adunk mindazoknak, akik nem tudnak elhelyezkedni sem Döbröközön, sem pedig 
a környék településein 
Megváltoztak a munkavállalókkal szembeni elvárások, úgy látom, ma már szinte 
csak a fiatal, dinamikus, terhelhető és több szakmában jártas dolgozónak van 
némi esélye az elhelyezkedésre.  Önkormányzatunk az elsők között ismerte fel a 
közfoglalkoztatás fontosságát, így a Magyar Kormány által létrehozott közfoglal-
koztatást segítő programokra azonnal rámozdult, pályázott,s nyert is. Nyert a 
település, s vele nyertek mindazok, akiknek a mai napig is lehetőségük van kü-
lönböző foglalkoztatási programokban való részvételre, melynek eredményeként 
egyrészt képzésekben vehetnek részt, másrészt pedig szerény, de biztos megélhe-
téshez jutnak.  
Mára a döbröközi önkormányzat az egyik fő foglalkoztatóvá vált Döbröközön. 
A közfoglalkoztatás értékteremtő, az egyén és a köz javát szolgáló intézmény. 
Fontos, hogy településünk lakói megismerjék a 2013. évi eredményeket, melyek-
ről az alábbiakban adok rövid tájékoztatást.  

 
bővíteni kívánjuk a Praktikák házával 
illetve a sportöltözővel is. Önkormány-
zatunk a falu nagy kiterjedésének kö-
szönhetően sok fával rendelkezik, me-
lyek az utak horhók mentén kivágásra 
és felhasználásra kerülnek.  
 
4. Illegális hulladéklerakók felszámo-
lása  
2013.márciustól 2013.december 31-ig 
tart 2-2 fő részvételével. 
A program feladata a falu bel- illetve 
külterületén található illegális hulladék-
lerakók felszámolása. Sajnos ez folya-
matos feladat. Ebben az évben közel 
100 m3 hulladékot szállítattunk el. 
 
5. Mezőgazdasági projekt, tartósítás  
2013.márciustól 2014. február 28-ig tart 
4 fő részvételével. 
A program keretében az év folyamán 
megtermelt zöldségeket tartósítjuk. 
2014 évben tervezzük egy feldolgozó-
üzem kialakítását melyre pályázatot 
nyújtunk be. 
 
6. Belvízelvezetés projekt  
2013. márciustól 2013. december 31-ig 
tart 10 fő részvételével. 
 
Falunk az elmúlt évektől szélsősége 
időjárásnak van kitéve. A csapadékvíz 
elvezetése ezért mindenki számára 
nagyon fontos feladat. Ebben az évben 
a Homokhegy utca, illetve az Újtelep és 
a Széchenyi utca egy része összesen 
257 folyóméter hosszban az árokburko-
lás elkészült. 

7. Egyéb közfoglalkoztatás  
2013. márciustól 2013. december 31-ig 
tart 7 fő részvételével. 
Ebben a programelemben a résztvevők 
az önkormányzat kötelező illetve ön-
ként vállalt feladatait végzik. Ilyenek a 
közterületek illetve a közintézmények, 
focipálya kaszálása, favágás, karbantar-
tási feladatok. 
 
Ezen programok mellett ebben az évben 
volt hosszú távú 4 hónapos közfoglal-
koztatás 30 fő részvételével. 2013 
novemberében indult 2014 áprilisáig 
tartó Téli közfoglalkoztatási program az 
alábbi elemekkel: 
Alapkompetencia képzés 25 fő részvé-
telével. 
Motorfűrészkezelő OKJ képzés 2 fő 
részvételével 
Kulturális rendezvényszervező OKJ 
képzés 2 fő részvételével. 
Kisteljesítményű kazánfűtő OKJ 
képzés 2 fő részvételével 
Konyhai kisegítő OKJ képzés 4 fő 
részvételével.       
 
A szociális bizottság döntését figye-
lembe véve biztosítjuk a foglakoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülők-
nek a minimális előírt kötelező 30 nap 
munkaviszonyt. 2013 évben összesen  
58 fő. 
Az idei évben az áruértékesítés bevéte-
léből egy MTZ 820.1 típusú traktort 
vásároltunk. Pályázat útján nyertünk 
egy hó húzó lapot, így az idei évtől 
saját munkagéppel látjuk el a hó tolását. 
 

Lázár Albert és Krnák Tiborné  
közfoglalkoztatás szervezők 

Faapríték készül, mellyel számos intézményünket fűtjük  



 

 

 

 

 
Községünkben, ebben az évben március 
1-jén indult el a START mezőgazdasági 
munkaprogram 21 fővel. Azon munka-
vállalók részére, akik nem rendelkeztek 
mezőgazdasági szakképesítéssel a Türr 
István Képző és Kutató Intézet 1179 
órában elméleti és gyakorlati képzést 
biztosított háztáji növénytermesztés és 
tartósítás témában. A képzéshez két 
községből  Kurdról és Csibrákról 3-3 fő 
csatlakozott, melyet Kovács Zsolt okle-
veles mezőgazdász tartott. Ez év októ-
ber 31-én elméleti és gyakorlati vizsgá-
val zárult a képzés.  
A program keretében közel 6 hektáron 
gazdálkodtunk. Fő profilunk a konyha-
kerti és a fóliás növénytermesztés, 
valamint a zsákos laskagomba termesz-
tése. Az előző évekhez hasonlóan mű-
ködtetjük a piacot a lakosság és újabban 
már a vidékiek nagy megelégedésére. 
Visszajáró vásárlóink vannak a környe-
ző településekről. Jó minőségű friss 
áruval láttuk el egész évben a közétkez-
tetést biztosító konyhát.  
Az ősz beálltával sem állt le a munka. 
Ebben az időszakban a már megtanult 
tartósítást gyakorolhatták a dolgozók. 
Uborkát, csalamádét, vegyes savanyú-
ságot, savanyú káposztát, és céklát 
készítettünk. A fagyos idő beköszönté-
vel – gondolva, már a tavaszra – saláta 
palántával ültettük be a fóliasátrat, 
valamint zöldell már az újhagyma is. 
Az önkormányzat az előző évekhez 
hasonlóan jutányos áron hagymát, bur-

gonyát, petrezselymet, és sárgarépát 
biztosított a programban és a közmun-
kában résztvevő dolgozóknak. Az idei 
viszontagságos időjárás ellenére jó 
terméseredményeink vannak. Bizakod-
va nézünk a jövőbe és várjuk az új 
esztendőt. 

 

Miből, mennyit adtak el? 
 
Gomba 491 kg, hagyma 5248 kg, fok-
hagyma 101 kg, sárgarépa 771 kg, 
zöldség 132 kg, fűszerpaprika 129 kg, 
cékla 698 kg, cukorborsó 171 kg, zöld-
bab 774 kg, uborka 697 kg, paprika 
1146 kg, burgonya 2269 kg, paradi-
csom 598 kg, sütőtök 104 kg, szárazbab 
99 kg, saláta 292 db, újhagyma 2805 
csg, retek 236 csomag, cékla 699 kg,  
palánta 2014 db, virágpalánta 305 db, 
csalamádé 111 kg, üveges savanyúság 1 
literes 238 db, 2 literes 179 db, 5 literes 
59 db, stb… 

 

Krnák Tiborné (Ili): Asszonyok a közmunkában 

Óriási energiája van, figyel mindenre, komolyan veszi a feladatát, szigorú, ám 
rugalmas, szervez, irányít, s ha kell, megmutatja, mit hogyan kell csinálni. Teher-
bírása példaértékű.  Ismeri a kertészet csínját-bínját, s jó gazdája a rábízott fela-
datnak. Krnák Tiborné, Ili a közmunkás asszonyok vezetője beszél a 2013-as év 
eredményeiről. 

A képzésben résztvevők csoportja. A tanulók sikeres vizsgát tettek. 

Holott a tevékenység, amit végeznek, 

példaértékű lehet. Nem egyszerűen 

segélyt adnak, hanem felkutatják azokat 

a szegényebb, rászoruló embertársain-

kat, nagycsaládosokat, egyedül élőket, 

akik segítségre szorulnak.  

Felkutatják azokat a forrásokat is, 

ahonnan segélycsomagokat szerezhet-

nek be számukra, s akciójukhoz társa-

kat is találnak a Döbröközi Önkor-

mányzatban és a Roma Kisebbségi 

Önkormányzatban. 

A tények: 2013. november 6-án a Kari-

tász aktivistái 175 egyedülálló és kis-

családos részére, valamint 32 nagycsa-

ládos részére osztott élelmiszer csoma-

gokat, melyeknek tartalma tartós tej és 

száraztészta volt. Köszönjük Karitász! 

  

Ebben az évben összesen 136 fő részvé-

telével háromszor volt véradás Döbrö-

közön. Mindhárom alkalommal kávét, 

teát és édességet kínáltunk a résztve-

vőknek. A tavaszi árvíznél dolgozókat 

egy alkalommal élelmiszerrel láttam el. 

Kétszer tartottunk ruhaosztást a Katoli-

kus Karitásszal közösen. Itt nagy segít-

séget nyújtott Kürthy-Kalló Tímea, 

akinek ezúton is szeretnénk megkö-

szönni odaadó munkáját. Körülbelül 

100-150 gyerek és felnőtt részesült a 

ruhaadományból. Ebben az évben 110 

ember támogatta a helyi Vöröskeresztet 

bélyeg vásárlásával, amit magam és a 

rászorulók nevében köszönök minden-

kinek. Idén karácsonyra a Falukará-

csony ünnepi műsoron résztvevő gyer-

mekek édességet kapnak. Mindenkinek 

bőségben gazdag Karácsonyt és új Évet 

kívánok.  

Kajári Gyuláné vöröskeresztes önkéntes 

 

A döbröközi Katolikus Karitász 

Rendszeresen minden hónapban klub-

délutánt tartunk az IKSZT-ben. Ennek 

keretében februárban farsangolunk, 

márciusban nőnapot tartunk, áprilisban 

a költészet napját, májusban az anyák 

napját és névnapot ünnepelünk. Részt 

vettünk az idei évben ismét az önkor-

mányzat által megrendezett Juniálison, 

ahol elmaradhatatlan a zsíros kenyér 

hagymával. Nyáron egy alkalommal 

fürödni voltunk Gunarasban. Szeptem-

berben névnapoztunk. Novemberben 

egy tagunk a 60. születésnapját ünne-

pelte és vendégül látta a klub tagjait egy 

finom ebéddel. Részt vettünk a falu 

ünnepségein március 15. október 6. 

Novemberben volt 7 éve, hogy a nyug-

díjas klub megalakult. Készülünk a 

karácsonyra és a falu ünnepségére. 

Mindenkinek Áldott Karácsonyt és 

Boldog Új Évet kívánok. 

Kajári Gyuláné a Nyugdíjas klub veze-

tője 

 

A döbröközi Katolikus Karitász alap-
szervezet teszi a dolgát, segélyt ad a 
rászorulóknak. Teszi ezt csendben, 
minden felhajtás, reklám nélkül - talán 
kissé túlzottan is szerényen. 

Vöröskereszt 2013 Nyugdíjas klub 2013 
 



  

 
 
 

A döbröközi 2013 évi pályázatok, 
beruházások 

(Lázár Albert alpolgármester kimutatása.) 

    

      

        
Dátum Pályázó neve Pályázat benyújtásának helye Pályázat neve Saját forrás 

Ft. 
Támogatás 

Ft. 
Összesen 

Ft.   

2013. 
02. 

Döbrököz Község 
Önkormányzata 

Dombóvári Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége. 

Téli közfoglalkoztatás (7 fő)                       -               8 608 003             8 608 003     Nyert 

2013. 
02. 

Döbrököz Község 
Önkormányzata 

Mezőgazdasági (27 fő)                       -             43 869 828           43 869 828     Nyert 

2013. 
02. 

Döbrököz Község 
Önkormányzata 

Illegális hulladéklerakó (2 
fő) 

                      -               2 947 096             2 947 096     Nyert 

2013. 
02. 

Döbrököz Község 
Önkormányzata 

Belvíz (10 fő)                       -             10 659 499           10 659 499     Nyert 

2013. 
02. 

Döbrököz Község 
Önkormányzata 

NFÜ 
"Értékink megőrzése és 
átadása" 

                      -               5 000 000             5 000 000     Nyert 

2013. 
03. 

Döbrököz Község 
Önkormányzata 

BM VIS MAIOR ALAP Védekezés, hófúvás               13 609                122 473                 136 082     Nyert 

2013. 
04. 

Döbrököz Község 
Önkormányzata 

BM Önkormányzati fejlesztések Tornacsarnok felújítása             638 029             5 742 260             6 380 289     
Bírálat 
alatt 

2013. 
04. 

Döbrököz Község 
Önkormányzata 

BM VIS MAIOR ALAP 
 

Védekezés, árvíz             113 724             1 023 516             1 137 240     Nyert 

2013. 
04. 

Döbrököz Község 
Önkormányzata 

Helyreállítás, héthelyszínes         3 406 175           30 641 000           34 047 175     Nyert 

2013. 
04. 

Döbrököz Község 
Önkormányzata 

Helyreállítás, kéthelyszínes             818 617             7 364 000             8 182 617     Nyert 

2013. 
04. 

Döbröközi Cigányokért 
Kulturális és Szociális 
Alapítvány 

Norvég Civil Alap Tanulni akarok             330 000             2 906 500             3 236 500     
Elbírálás 

alatt 

2013. 
06 

Döbröközi Óvodásokért 
Közhasznú Alapítvány 

LEADER 2013 
Döbrököz Szentháromság 
tér kialakítása 

                      -               2 992 730             2 992 730     Nyert 

2013. 
06 

Döbröközi Cigányokért 
Kulturális és Szociális 

LEADER 2013 
Cigányok egészséges 
integrációja 

                      -               1 480 000             1 480 000     Nyert 



Alapítvány 

2013. 
06 

Hagyományőrző Alapítvány LEADER 2013 "Haza várunk"                       -                  500 000                500 000     Nyert 

2013. 
06 

Hagyományőrző Alapítvány LEADER 2013 
Tájház Nyári konyha 
felújítása Döbrököz 

                      -                  33 034             6 233 034     Nyert 

2013. 
06 

Döbröközi Községi 
Sportegyesület 

LEADER 2013 
Praktikák háza 
fűtéskorszerűsítése 
megújuló energiaforrással 

                      -               2 864 789             2 864 789     Nyert 

2013. 
06 

Gyermekeinkért Alapítvány LEADER 2013 
Községháza felújítása 
Döbröközön 

                      -               9 988 908             9 988 908     Nyert 

2013-
06 

Döbrököz Község 
Önkormányzata 

  Kátyúzás         1 905 000               1 905 000     Saját erő 

2013. 
06. 

Döbrököz Község 
Önkormányzata 

Saját erő 
Cserénfai utca 
útburkolatának felújítása 

        4 232 631                              -               4 232 631     Saját erő 

2013. 
06. 

Döbrököz Község 
Önkormányzata 

Belügyminisztérium Nyári gyermekétkeztetés                       -               2 874 960             2 874 960     Nyert 

2013. 
06. 

Döbrököz Község 
Önkormányzata 

Dombóvári Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége. 

Alapkompetencia képzés, 
téli közfoglalkoztatás 

                      -             14 139 339           14 139 339     Nyert 

2013. 
06. 

Döbrököz Község 
Önkormányzata 

OKJ képzés téli 
közfoglalkoztatás 

                      -               5 655 738             5 655 738     Nyert 

2013.10 
Döbrököz Község 
Önkormányzata   

Árpád u temető előtti 
parkoló felújítása 

        1 629 208                              -               1 629 208     Saját erő 

2013.10 
Döbrököz Község 
Önkormányzata   

Templom előtti parkoló 
térkövezése 

        2 141 141                              -               2 141 141     Saját erő 

2013.11 
Döbrököz Község 
Önkormányzata   

Traktorvásárlás         3 200 000                              -               3 200 000     Saját erő 

2013.12 
Döbrököz Község 
Önkormányzata   

Finn életmód Döbröközön                       -               2 000 000             2 000 000     
Elbírálás 

alatt 

    
  18 428 134       167 613 673       186 041 807     

  



 

Engedjék meg, hogy rövid szakmai 
önéletrajzommal bizonyítsam hivatá-
som szeretetét és elkötelezettségemet a 
közigazgatás – ezen belül is a helyi 
önkormányzati munka – iránt.   
Igazgatásszervezői és jogász végzett-
séggel rendelkezem, Dombóváron élek, 
családi állapotom szerint elvált vagyok, 
gyermekem nincs. Tanulmányaim befe-
jezését követően a Dombóvári Polgár-
mesteri Hivatalban kezdtem pályafutá-
somat, majd – három év adóhatósági 
ügyfélszolgálati munka kivételével – 
jegyzőként dolgoztam, több településen 
helyettesítettem is a betöltetlen jegyzői 
munkakört. Emellett néhány évig részt 
vettem a jogi asszisztensek képzésében, 
ahol közjogi tárgyakat oktattam. 2011-
ben, a Köztisztviselők Napja alkalmá-
ból, címzetes főjegyzői címet adomá-
nyozott számomra Orbán Viktor Mi-
niszterelnök Úr.  
Az általam végzett munka teljes érdek-
lődésemet leköti, szívesen és örömmel, 

nagy elhivatottsággal végzem, sosem 
gondoltam pályamódosításra. Az évek 
során kialakult gyakorlatommal jól 
tájékozódom a szerteágazó jegyzői és 
önkormányzati hatáskörök közt, a mun-
ka minden részterületén otthon érzem 
magam. Az utóbbi évek gyökeres vál-
tozásai, az önkormányzati működést 
meghatározó alapvető jogszabályok 
módosulásai során – egy új közigazga-
tási szint, a járás beillesztésével – kicsit 
kaotikussá vált a helyzet, hetente újabb 
feladatokkal, eljárásokkal szembesü-
lünk, de mind hivatalom, mind jóma-
gam próbálunk erőnk és tudásunk sze-
rint alkalmazkodni, a felmerülő prob-
lémákat megoldva, a település érdeké-
ben dolgozva, előre lépni és megfelelni 
a kihívásoknak. 
A hivatali munkát jó színvonalúnak 
értékelem, bár biztosan, nem minden 
esetben hibátlan. A dolgozók lelkiisme-
retes, hozzáértéssel, szakmai tapasztala-
tokkal megalapozott munkája során 

Dr. Kovács Ildikó címzetes főjegyző 

Dr. Kovács Ildikó:   

Munkámat örömmel, nagy elhivatottsággal végzem 

Tisztelt Döbröközi Lakosok ! 
Örömmel fogadtam a lehetőséget, hogy bemutatkozhatom a helyi újságban.  
Lassan egy éve történt a szervezeti változás, mely szerint a korábbi, önálló Pol-
gármesteri Hivatal Önkormányzati Közös Hivatallá alakult (Kaposszekcső és Já-
gónak önkormányzataival együttesen) és személyemet a három község jegyzőjé-
vé nevezték ki a Képviselőtestületek. 
 

ügyfeleink a végbement szervezeti 
változásokat talán nem is vették észre 
ügyeik intézése során. A továbbiakban 
is szeretném, ha a lakosság és a Képvi-
selőtestület megelégedésére folyna a 
hivatali munka. 
Remélem, hogy még hosszú ideig Döb-
rököz község jegyzőjeként tevékeny-
kedhetek és idővel egyre több, kedves 
döbröközi lakossal személyesen is 
megismerkedhetem! Engedjék meg, 
hogy az év vége közeledtével áldott 
karácsonyt és békés, boldog új évet 
kívánjak mindnyájuknak! 

  dr. Kovács Ildikó 
 

Deák Béla és Keresztes Gábor döbröközi körzeti megbízottak 

Két körzeti megbízott – dupla biztonság Végh Lajos r. alezredes elmondta, hogy 
indokolttá vált, hogy megerősítsük ezt a 
szolgálatot, ezért Keresztes Gábor ide 
fog kerülni Döbröközre. A közrendet 
fenn tudjuk tartani, tovább tudjuk fo-
kozni a lakosság szubjektív biztonság 
érzetét.  
 
Nézve az intézkedések számát, nem 
arra fogunk törekedni, hogy két rendőr-
rel ezt megduplázzuk, hanem a haté-
konyságot növeljük, valamint a meg-
előzésre fektetjük a hangsúlyt.  
Szeretném kérni a lakosság segítségét 
is, mert mi lehetünk akár tízen is, ha 
nem segítik a munkánkat. Ha bármi 
olyan információjuk van, amivel ez 
jobbá tehető, azt osszák meg velünk, 
forduljanak bizalommal Gáborhoz és 
Bélához. 
 
Keresztes Gábor őrmester rövid bemu-
tatkozásában elmondta, hogy a dabasi 
rendőrkapitányságon kezdte a pályáját, 
Pestre orientálódott, kicsit más mentali-
tással jött ide, de igyekszik felvenni az 
itteni ritmust. 
Elmondta továbbá: Azért mentem rend-
őrnek, mert a hivatástudat vezérelt. Úgy 
gondolom, hogy a körzeti megbízotti 
feladat az egyik legszebb tevékenység a 
rendőrségen belül. 26 éves vagyok, de 
ne tévesszen meg senkit a korom, mert 
nem vagyok egy komolytalan ember – 
rendőri hivatásomnál fogva ezt nem is 
engedhetem meg magamnak.  
Igyekszem jól ellátni a feladatomat 
azért is, hogy itt is tudjak maradni. 

A döbröközi képviselő-testület közmeghallgatást tartott 2013. december 9-én a 
döbröközi IKSZT-ben. Szili Lajosné polgármester elsőként bemutatta a képviselő 
testületnek valamint a megjelent döbröközieknek Végh Lajos rendőr alezredest, 
aki mostantól a dombóvári rendőrkapitányság újonnan kinevezett rendőrkapitá-
nya lett. 
A továbbiakban a rendőrkapitány úr röviden tájékoztatást adott Döbrököz bűn-
ügyi, biztonsági helyzetéről, majd örömmel mutatta be Keresztes Gábor őrmes-
tert, aki Deák Béla főtörzsőrmester körzeti megbízott új társa lesz. 

 



ű 
Selyem Attiláné:   Az IKSZT valódi közösségi térré vált 

A döbröközi Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér (IKSZT) közel két éve 
már, hogy programjaival és szolgáltatá-
saival a lakosság szolgálatában áll. Az 
intézmény az év folyamán az 56 kötele-
ző program mellett, számos más ren-
dezvénynek is helyt adott.  
Civil szervezeteink közül a Döbröközi 
Polgárőr Egyesület és a Döbröközi 
Községi Sportegyesület is igénybe vette 
már intézményünket gyűléseik megtar-
tására. A Döbröközi Nyugdíjas Klub 
szinte havi rendszerességgel tartja ösz-
szejöveteleit, hol nemzeti ünnepeinkre, 
hol névnapokra, születésnapokra ké-
szülve. 
A 2013-as évben a helyi Vöröskereszt 
szervezésében három alkalommal is 
véradásra került sor az IKSZT épületé-
ben.  
Az idei évben a szórakozni vágyók 
szinte havi rendszerességgel vehettek 
részt hol az önkormányzat, hol a civil 
szervezetek szervezésében megrende-
zett bálokon. 
 Míg a tavalyi évben egy, az idei évben 
már kettő lakodalomnak is helyt adott 
az IKSZT. A 2014-es évre pedig eddig 
már három lakodalomra is van előjegy-
zett terembérlésünk. Nagy öröm szá-
munkra, hogy egyre több ifjú pár vá-
lasztja intézményünket, életük egyik 
legszebb és legmeghatározóbb napján 
esküvőjük, lakodalmuk helyszínéül. 
Az IKSZT falain kívül megrendezett 
programok közül kiemelném az idei év 
májusában „Áldott szép pünkösdnek 
gyönyörű ideje” címmel a templom 
előtti téren megrendezett művészeti 
programunkat, melyben az elhangzott 
versek mellett a Mesevilág Óvoda nép-
tánccsoportjának színvonalas műsorát 
nézhették meg az érdeklődők. A sport-
pályán júniusban megrendezett Juniális 
a civil szervezetek összefogásával szin-
tén az idei év egyik sikeres rendezvé-
nyének mondható.  A helyi fogatosok 
összefogásával, a felkért civil szerveze-
tek közreműködésével és a helyi Ha-
gyományőrző Alapítvány példát mutató 
együttműködésével településünk egyik 
legszebb és a mai napig ápolt hagyo-
mányát, a Szüreti felvonulást sikerült 
hagyományokhoz méltón megrendeznie 
az önkormányzatnak. 
A 2013-as évben legnagyobb érdeklő-
désre szert tevő közművelődési és ifjú-
sági rendezvényeink a teljesség igénye 
nélkül: Magyar Kultúra Napja, Tóthné 
Szalai Ágnes festménykiállításának 
megnyitója, Magyar Költészet Napja, 
Magyar Fotográfia Napja, Magyar 
Népmese Napja, Magyar Népdalének-
lési verseny, „Ki mondta, hogy nem 
tudod megváltoztatni a világot?” - Föld 

ra. Interaktív Helytörténeti Klub kezdte 
el működését a döbröközi Községi 
Könyvtárban, melyet Farkasné 
Doszpod Aranka könyvtáros vezet. A 
klub célja a klubtagokkal közösen vég-
zett értékteremtő munka: helyismereti-
helytörténeti értékeink felkutatása, 
összegyűjtése, feldolgozása, közvetítése 
és közreadása.  
Modern táncklubunkban a többszörös 
Európa-bajnok Balázs Barbara táncmű-
vész, sportedző tanítja a döbröközi 
fiatalokat modern táncokra, elsősorban 
a színpadi látványtáncra, melyből ő 
maga is Európa-bajnok lett, mint tán-
cos-koreográfus.  
Mihályi Györgyné kéthetente várja 
azokat a fiatal lányokat és háziasszo-
nyokat, akik szívesen megismerkedné-
nek a patchwork, vagy magyarul folt-
varrás technikájával.  
A népi mesterségek megismerése, a 
mesterségbeli fogások elsajátítása ma-
gyar népünk ősi kincsei. Ezek egy ré-
szének bemutatásához nyertes pályáza-
tunk keretében segítségül hívunk szak-

Az ember természetes igénye, hogy valami olyannak legyen időről-időre részese, 
amely más, mint amit a szürke hétköznapok nyújtanak. Igénye van arra, hogy 
újat lásson, tapasztaljon, a barátaival, ismerőseivel találkozzon s velük közös 
élményt szerezzen. Igen, a kultúra, a művészet, a sport által nyújtott élmények 
által válik az ember élete teljessé. Az IKSZT mára már betölti célját, olyan közös-
ségi térré vált, ahol mindenki megtalálhatja azt a közösséget, melyben jól érzi 
magát, megtalálhatja azokat a programokat, melyek által személyisége kitelje-
sedhet. E cikk egy beszámoló, ám ki-ki találja meg benne a neki tetszőt, s kapcso-
lódjon hozzá. 

 

Napja, Így látjuk mi hazánkat és az 
Európai Unióhoz csatlakozott szomszé-
dos országainkat. – Európa Nap, Föl-
dünkért Világnap, Ügyességi vetélkedő. 
Döbrököz Község Önkormányzata által 
benyújtott „Értékeink megőrzése és 
átadása” című nyertes pályázat kereté-
ben ez év júliusától az IKSZT-ben 
három klub is biztosítja a szabadidő 
tartalmas eltöltésének lehetőségét a 
település különböző korosztálya számá-

Gosztonyi Zoltán, a népművészet mestere a rovásfaragást mutatja be (Szalai V.) 

májukban elismert kézműves-
szakembereket, akik a programelem 
megvalósítása során összesen 4 alka-
lommal két-két mesterséget mutatnak 
be. A rendezvénysorozat keretében a 
kulturális értékek megőrzését, a népi 
kézműves mesterségek bemutatását, 
továbbadását a hagyományos tárgyalko-
tó kultúránk megismertetését kívánjuk 
terjeszteni több évtizedes szakmai múlt-
tal rendelkező mesterek bevonásával. A 
mesterek szakmai irányításával az ér-
deklődők megismerkedhetnek az alap-
anyagokkal és tulajdonságaikkal, a 
munkaeszközök szakszerű használatá-
val, az alkalmazható technikák alapjai-
val. A bemutató alkalmak során a részt-
vevők kipróbálhatják a bemutatott mes-
terségek alapfogásait, és elkészíthetik 
és hazavihetik elkészített alkotásaikat. 
A szeptemberi kézműves foglalkozás 
keretében Rostás Klára bőrműves a 
különböző fonás, fűzés technikáit taní-
totta, Buni Gabriella fazekas pedig a 

korongozás technikájával ismertette 
meg a résztvevőket. December 14-én 
megrendezett karácsonyi kézműves 
foglalkozásunk keretében újabb két 
mesterséggel ismerkedhettek meg az 
érdeklődők.  
Gosztonyi Zoltán faragó a Népművé-
szet Mestere a rovásfaragást mutatta be, 
míg Ádámné Noé Kornélia tojás-mézes 
népi-iparművész a mézeskalács díszítés 
rejtelmeibe vezette be a foglalkozásra 
jelentkezőket. A közeljövőben még két-
két mesterség bemutatására kerül sor: 
áprilisban nemezelő és tojásfestő, júni-
usban pedig babakészítő és kosárfonó 
kézműves-szakemberek várják az ér-
deklődőket.  
A nyertes pályázatnak és az Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Terek számá-
ra előírt kötelező programoknak kö-
szönhetően 2014-ben is számos közös-
ségformáló, értékteremtő rendezvény 
várja a döbröközi IKSZT-ben települé-
sünk lakóit. 
A rendezvényekre nagy szeretettel 
várunk mindenkit! 

 



 

Sokaknak az első fellépésük volt 

A döbröközi általános iskolában már több éves hagyománya van a zeneoktatás-
nak, amely színessé teszi az iskolai életet, és segít a zenei tehetségek fejlesztésé-
ben.  
 

Jelenleg ki a fenntartója a döbröközi 
általános iskolának? 
 
Iskolánk a Klebelsberg Iskolafenntartó 
Központ – röviden csak KLIK-nek 
nevezzük – irányítása alá, annak domb-
óvári tankerületéhez tartozik. A tanker-
ület vezetője Kaszás Zoltán lett, aki 
rendszeresen tartja a hozzájuk tartozó 
intézményekkel a kapcsolatot. A mi 
iskolánk szoros kapcsolatban maradt a 
dombóvári Belvárosi Általános Iskolá-
val, annak tagintézménye lettünk. A 
korábbi Apáczai Oktatási Központ 
ezzel az országos változással gyakorla-
tilag megszűnt.  
 
Milyen változások léptek életbe idén 
szeptembertől? 
 
Jelenleg 128 gyermek jár az általános 
iskolába. Az 1., 2., 5. és 6. osztálynak 
már minden nap van testnevelés órája a 
törvény előírásainak megfelelően. Az 
első és az ötödik osztályosok órarend-
jébe bekerült az erkölcstan, amely heti 
egy órát jelent. Iskolánkban igénybe 
vehető a logopédiai szakellátás, a sajá-
tos nevelési igényű gyermekeinkkel 
pedig saját szakképzett pedagógusunk 
foglalkozik.  
 
Elkezdődtek az iskolai tanulmányi és 
egyéb versenyek. Milyen eredménye-
ket tudna felsorakoztatni?  
 
Falunkban több, iskolásoknak és óvo-
dásoknak szóló versenyt, szereplési 
lehetőséget hirdetett meg az IKSZT. 
Ilyen volt a népmese napjához kapcso-
lódó mesemondó verseny, valamint a 
nemrégen megtartott népdaléneklési 
verseny is. Szerencsére akad szívesen 
szereplő gyermek és köztük sok az 
ügyes, tehetséges szavaló, énekes. Me-
semondásban jeleskedtek alsós diákja-
ink Mágocson is, ahonnan dobogós 
helyezéseket is elhoztak. Valamint 

jelenleg is zajlik több verseny helyi 
selejtezője, amelyek eredményeiről 
még nem tudok nyilatkozni.  
Egy korábbi pályázat eredményeképp 
digitális táblák is segítik az oktatást. 
Megbarátkoztak ezekkel a korszerű 
eszközökkel a gyerekek és a tanárok is? 
Öt osztályteremben van ilyen interaktív 
tábla felszerelve, ezekre nagyon vigyá-
zunk, mert rendkívül értékesek és sok 
esetben hasznos segédeszköznek bizo-
nyulnak és érdekesebbé teszik a tanórá-
kat. Ezen kívül a jól felszerelt számítás-
technika termünk is lehetőséget nyújt az 
informatikai ismeretek bővítésére, itt 
egy TÁMOP támogatásnak köszönhe-
tően felnőttképzés is zajlik.  
 
Milyen támogatási formákat tud még 
igénybe venni az intézmény? 
 
Számos rendezvény, foglalkozás meg-
tartását segítette elő az Integrált Peda-
gógiai Rendszer (IPR) program. Az 
ősszel Lengyel-Annafürdőn megvalósu-
ló erdei tábor költségei is csökkentek a 
támogatásnak köszönhetően, valamint 
időközönként iskolaszereket, taneszkö-
zöket és a kézműves foglalkozásokhoz 
szükséges barkács eszközöket is ebből a 
támogatásból tudjuk finanszírozni.  

Két civil szervezetünk is sok lehetősé-
get biztosít: a Gyermekeinkért Alapít-
vány a gyerekek színházlátogatását 
támogatta, valamint az év végi jutalom-
könyvek finanszírozását vállalja magá-
ra. Hagyományőrző egyesületünk szá-
mos kulturális program megvalósításá-
ban segédkezik. Legutóbb a szüreti 
fesztiválon találkozhattak a 
döbrököziek a csoport tagjaival, akik a 
rendezvényen táncoltak. Nagy öröm 
számomra, hogy diákjaink aktívan részt 
vesznek a falu által rendezett progra-
mokon, megemlékezéseken, műsoro-
kon. Ilyen volt a március 15-i és az 
október 23-i megemlékezés is.  
 
Lezárult egy igazán hasznos program 
is a közelmúltban. Mi is az a Ma-
gonc-tanoda? 
 
Ez a program lehetőséget biztosított, 
hogy az 5. osztályosok megismerjék a 
kerti munkákat, a növények ültetésétől, 
a gondozáson át, annak betakarításáig. 
A program vetőmagot, kertészeti esz-
közöket, a befőzéshez szükséges kellé-
keket biztosított.  
 
Mik a közeljövő programjai? 
 
A várva várt téli szünet után a diákok 
egy kicsit intenzívebb időszak elé néz-
nek, hiszen január közepén-végén ki-
osztásra kerül a félévi bizonyítvány, 
amely meghatározó a tanév során min-
denkinek: gyereknek, szülőnek, peda-
gógusnak egyaránt.  
(Cikk: Orova Edina) 
 

Sok változás lépett életbe az oktatásban 

Már lassan egy éve, hogy az általános iskolák az önkormányzatok kezéből az 
újonnan alakult tankerületek irányítása alá kerültek. Ez a változás nálunk, Döb-
röközön sem ment zökkenőmentesen – többek között erről is beszélgettük 
Andikné Schmidt Mária iskolaigazgatóval.  

 

Andikné Schmidt Mária igazgató 

Idén több alsó tagozatos kezdett el 
ismerkedni réz- vagy fafúvós hangsze-
rekkel, és az ősztől elsajátított tudásu-
kat első ízben mutathatták be a közön-
ségnek.  
A felsősök sem rejtették véka alá tehet-
ségüket, ők is szép dallamokkal okoz-
tak örömet társaiknak, családtagjaiknak 
és tanáraiknak december 9-én az iskola 
aulájában megtartott hangversenyen.  
A második osztályból Bogyora Marcell, 
Mikolics Márk, Deverdics Lorina és 
Prógli Kira furulyán játszott téli éneke-
ket, míg a harmadik osztályba járó 
Murai Gergely újdonsült hangszerén, a 
klarinéton adott elő egy rövidke dalt.  
A negyedik évfolyamosok közül Antal 
Johanna, Király Richárd és Tüske Do-
minika is a klarinétot választotta társául 
a zeneoktatásban.  
A fellépők közül a legidősebb növen-
dék, a hetedikes Murai Diána szaxofo-
non muzsikált, majd a műsor zárásaként 
az ötödik osztályos Kófiás Gabriella és 
felkészítő tanára, Bauer Márta adtak elő 
vadászkürtön egy hangulatos duettet. A 
gyerekeket Herceg Attila és Bauer 
Márta készítette fel, zongorán Fenyve-
si-Hilbert Henrietta kísérte a gyerme-
kek előadását.  
(Cikk: Orova Edina) 
 

Mikolics Márk furulyázik 



 

A vidéki iskolák oktatási rendszerében 
jó gyakorlat volt a gyakorlati foglalko-
zások rendszere, mely helyi iskolaker-
tekből, valamint tanműhelyekből 
(konyha és barkácsolás) állt. A foglal-
kozásokon lehetősége volt a tanulóknak 
megismerkedniük olyan háztartási prak-
tikákkal – a családi minták mellett – 
melyek  a későbbi önálló élet megala-
pozását jelenthették. A program ennek 
a gyakorlatnak az újragondolását, mo-
dellezését, a XXI. századi aktualizálását 
tűzte ki célul. 
Döbröközön egy, az iskolai programba 
illeszthető „Komplex szemléletformáló, 
non formális képzési program” zajlott   
„szakkör-szerű” szabadidős tevékeny-
ség formájában 4. osztályos  általános 
iskolások részvételével,  nagy sikerrel. 
A MAGONC-TANODA  név  sugallja 

Környezetbarát gazdálkodás (komposz-
tálás, biológiai növényvédelem, stb.) 
alapfogalmai); 
Ápolási munkák (talaj-előkészítés, 
vetés, palántanevelés, vetés, gyommen-
tesítés, öntözés, betakarítás) tevékeny-
ségnaptár;  
Betakarítási és feldolgozási ismeretek 
(pl.: lekvárkészítés, aszalás, szárítás); 
Zöldségfélék az étkezésben (egészséges 
életmód, táplálkozási piramis), 
Házunk tája, kertünk tája (virágok, 
dísznövények, madarak); 
Helyi hagyományok. 
Ahogy a képeken is látható, a 
gyermekek jól érezték magukat a 
programban, jó hangulatban 
munkálkodtak együtt,  és sikerült a 
szülők nagyszülők bevonása is. 
Kézzelfogható eredményként szép kis 
kiállításon mutatták be az előállított  és 
feldolgozott termékeket. 
A konferencia a program  zárásként 
lehetőséget adott a Magonc tanoda 
tevékenységeinek és módszereinek 
bemutatására, a jövőkép kialakítására, 
műhelymunkára, a módszer iskolai 
pedagógiai programokba való 
beilleszthetőségének áttekintésére. A 
résztvevők megismerhettek hasonló 
programokat, a térségben  másutt is 
folyó hasonló kísérleteket (pl a 
Gyulajon 5 éve futó óvodai és iskolai 
programot). Összegezték a 
tapasztalatokat, szakmai módszertani 
ajánlásokat fogalmaztak meg , közösen 
keresték a lehetőséget ezeknek a 
hasznos programoknak az iskolai és 
szabadidős foglalkozások kereteibe 
illesztésének. 
        
Az igazi siker a folytatás, és a hasonló 
programok minél szélesebb körének 
megvalósulása lenne a 
kistelepüléseken. 
 

egyrészt a vidéki tevékenységekre való 
nevelést, oktatást, másrészt a gyerme-
kek célcsoportját.  A fél éves, heti rend-
szerességgel történő foglalkozásokon a 
gyerekek  márciustól szeptember végé-
ig, heti két alkalommal, alkalmanként 4 
órában tevékenykedtek a helyi önkor-
mányzat által biztosított, megmunkált 
földterületen, a projekt keretében be-
szerzett vetőmagok, kerti és konyhai 
eszközök hasznosításával.  A közép-
pontban az élmény alapú pedagógia és 
a tapasztalati tanulás állt. 
Az elméleti klubnapokon, és iskolai 
projektnapokon a saját termékek kósto-
lása és felhasználása mellett ismeretek 
szereztek a következő területeken: 
 Termesztési alapismeretek (környezeti, 
egyéb feltételek, növényismeret – zöld-
ségek, gyümölcsfák, gyógynövények); 

Köz-Tér-Háló konferencia Döbröközön 

Hasznos Konferenciával zárult a Köz-Tér-Háló, a mélyszegénységben élők felzár-
kóztatása indult Alsómocsolád Önkormányzatának koordinálásával zajló  prog-
ram egyik eleme a MAGONC- TANODA  Döbröközön, a Dél-dunántúli Regionális 
Forrásközpont megvalósításában.  

 

Szili Lajosné polgármester köszönti a konferencia résztvevőit 

A magoncok 



 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2013. évi beszámolója 
 
2013-ban 1.787.000 Ft költségvetésünk 
volt. Ebből több rendezvényt, alapít-
ványt is támogattunk! Támogattuk a 
Dankó Ilona szavalóversenyt, a június 
8-i rendezvényt, a Döbröközi Fiúk 
hangfal és erősítő vásárlását, a Döbrö-
közi Cigányokért Kulturális és Szociá-
lis Alapítványt, a Döbröközi Cigányok 
Kutatása Kiadvány megrendelését, a 
Döbröközi Karitász csoportot. Továbbá 
megvásároltuk a Karácsonyi csomago-
kat támogatóink részére.  
2013. áprilisban Kompetencia felmérést 
szerveztünk 40 személy részére. 
Feladat alapú támogatás az idei évben 
460.000 Ft volt. 
Katolikus Karitásszal közösen 7 alka-
lommal osztottunk ruhát, élelmiszert. 
2013-ban is több helyen fellépett a 
Vadvirág tánccsoportunk. A Pécsi Te-
hetségkutató versenyen is részt vettek. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
hoz pályázatot nyújtottunk be könyv 
kiadására, ahol 200.000 Ft-ot nyertünk. 
Összefoglalva az a véleményem, hogy a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 
2013-as évben is eredményes munkát 
végzett. 
Szeretném megköszönni a Polgármester 
asszony, a Jegyző nő, és a Képviselők 
segítségét. 
Valamint szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik támogatnak ben-
nünket, illetve segítik munkálatainkat. 
Ezúton szeretnék mindenkinek Kelle-
mes Karácsonyi Ünnepeket és sikerek-
ben gazdag Boldog Új Esztendőt kí-
vánni! 

Farkas János RNÖ elnöke 

A Német Kisebbségi Önkormányzat remek évet zárt. Majd’ minden községi ren-
dezvényen részt vettek, önálló programokkal jelentkeztek, más német szerveze-
tekkel építettek ki kapcsolatokat. Elindították a döbröközi gyermekek részére a 
német nyelvtanulást segítő foglalkozásaikat is. Bízunk abban, hogy az alábbi 
szöveget sokan el tudják olvasni.  

Szabó Györgyné:  

A Német Kisebbségi Önkormányzat 2013. évi munkájáról 

Liebe Leserin, Lieber Leser! 
 
Das Weihnachtsfest ist unser grösstes 
Familienfest. Die Zeit der Besinnung, 
Stille  und Innerlichkeit. 
Wir schmücken unsere Hauser mit 
Lichterketten und auf unseren Tische 
werden die veschiedenste Dekorationen 
und Weihnachtsmenüs gezaubert. Es 
wird gefeiert. 
Am Ende des Jahres macht man 
Bilanzen und denkt nach was Alles im 
Jahr geschehen ist. 
Im Namen der Deutschen 
Nationalitatenselbstverwaltung und des 
Deutschvereins können wir von 
mehreren Veranstaltungen berichten. 
Gleich Anfang des Jahres organisierten 
wir unser Nationalitatentreffen, wo wir 
mit unseren Nachbar deutschen 
Nationalitatenselbstverwaltungen 
zusammen gearbeitet haben. 
Im Mai machten wir unsere Wandertour 
beim schönem Wetter. 
Im Juni waren wir auf einer Busreise 
nach Kisjakabfalva gefahren, wo wir 
ein richtiges ungarndeutsches 
Bauernhaus besichtigten, ein 
sogenanntes „Schwabenhaus”. Am 
Wege schauten wir die evangelische 
Kirche in „Palkan” und die römisch-
katolische Wallfahrtskirche in „Marjud” 
an. Natürlich sind wir vor der  
Weltkulturerbe  Kellerreihe in 
„Kowisch” stehen geblieben und den 
Wein verkostet. 
Im Juni haben wir bei der Veranstaltung 
der Gemeinde beim „Júniális” 
mitgeholfen. 
Im September arbeiteten wir mit der 
Gemeinde bei dem Weinlese-festival 
zusammen. 
Im November nahmen wir auf der 

Einladung der dombóvárer 
Nationalitatenselbstverwaltung beim 
Abendessen zum St.Martinstag teil. 
Ab November beschaftigen wir uns mit 
den Schulkindern die die deutsche 
Sprache lernen. 
Ab dem Herbst haben wir angefangen 
eine Ausstellung zu Stande zu bringen, 
wo wir die Werkzeuge, Möbel, 
Kleidungsstücke und allerhand Gerate 
unserer Eltern und Grosseltern 
sammeln. 
Anfang Dezember erschien unser 
Kalender für das Jahr 2014 in deutscher 
Sprache mit den Kirchenbilder unserer 
Heimatsortschaften. 
Im Dezember besuchten wir noch die 
Deutsche Bühne in Szekszárd wo wir 
das Theaterstück „Der lustige 
Austronaut” besichtigt haben. 
Das Jahr 2013 haben wir mit Hilfe 
unseren Mitglieder und Unterstützern 
gut absolviert, bedanken uns recht 
herzlich bei Ihnen dafür und hoffen 
dass es in der Zukunft auch ahnlich sein 
wird. Nochmal vielen-vielen Dank 
dafür. 
Unsere Ausstellung können Sie 
besichtigen und auch der Kalender ist 
erreichbar wenn Sie uns kontaktieren, 
Tel. 06-30-987-8501 oder 06-74-435-
237.  
Unser nachstes Program ist der 
Schwabenball am 01.02.2014. (mit 
Platzreservierung) 
Im Namen der deutschen 
Nationalitatenselbstverwaltung und des 
Deutschvereins in Döbrököz    
wünschen wir Ihnen gesegnete 
Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins Jahr 2014. 

                                                                                
Szabó Györgyné Vorsitzende 

 

A Döbröközi  
Német Nemzetiségi Egyesület  
 
2011 év tavaszán alakult meg, melynek 
elsődleges célja a német anyanyelv 
megőrzése, a német nemzetiségi ha-
gyományok ápolása, többek között a 
népviselet, népművészet, népi mester-
ségek, zene, az ének, a tánckultúra, a 
népi irodalmi értékek és nyelvi sajátos-
ságok felélesztése, ápolása, illetve át-
adása a jövő generációjának.  
Programjainkat a legtöbb esetben a 
Döbröközi Német Önkormányzattal 
közösen valósítjuk meg. 2013. évben is 
számos programot szerveztünk. Az idei 
évben is megrendeztük immár hagyo-
mányosnak tekinthető sváb bálunkat. 
Hagyományaink ápolása fontos szá-
munkra, így jó kapcsolatot ápolunk a 
hasonló jellegű szervezetekkel is. A 
döbröközi emberek is találkozhattak 
velünk a falu rendezvényein, így többek 
között részt vettünk a juniális rendez-
vényen, valamint a szüreti felvonuláson 
is.  
Ezúton   kívánunk minden kedves 
döbröközi embernek: nagyon boldog 
karácsonyt, és boldog új esztendőt! 
Frohe Weihnachten und Frohes Neues 
Jahr! 

Múth Ágnes elnök 
 

Német és magyar hagyományőrző táncosok 



 

het meg a népi hagyományokkal, szo-
kásokkal, dalokkal, mondókákkal, játé-
kokkal, tánccal. Hitoktatásban is része-
sülnek a gyermekek. Új lehetőség a 
zenei tehetségek számára, az alternatív 
zenei képességfejlesztés, 11 gyermek 
részesül e fejlesztésben. 
A gyermekek számára igyekszünk 
minél több programot biztosítani. 
Idén is lehetőségünk volt a Dombóvári 
Szivárvány Óvoda tanuszodájában 
szervezett úszásoktatásban részt ven-
nünk. Szeptembertől 10 alkalommal 13 
fő vette igénybe ezt a programot. Az 
előző évekhez hasonlóan a Dombóvári 
Művelődési Ház Gyermekszínház bér-
letet hirdetett 4 alkalomra. Középső és 
nagycsoportos gyermekek közül 29 fő 
vásárolt bérletet, eddig 2 előadáson 
vettünk részt, a második félévben még 
2 előadás várható. A gyermekek na-
gyon élvezik ezeket a lehetőségeket. 
Mindkét program önköltséges. 
Gyermekeinkkel folyamatosan részt 
veszünk Döbrököz község programjain. 
Idén megrendezett Népmesemondó és 
Népdaléneklési versenyen szerepeltek 
gyermekeink, nagyon jó eredmények-
kel. Minden évben karácsonykor Betle-
hemes műsorral szerepelünk a falu 
közös ünnepén. 
December 6-án a Mikulás érkezett 
óvodánkba. A gyerekek nagy izgalom-

dezvényei színesítik a gyerekek óvodai 
mindennapjait, lehetőséget adnak a 
néphagyományok megismertetésére. 
Óvodásaink számára délutáni alternatív 
lehetőségeket biztosítunk. A fejlett 
rajzkészségű gyermekeknek – 19 fő - 
heti egy alkalommal kézműves foglal-
kozást tartunk. 22 fő óvodás hagyo-
mányőrző foglalkozásainkon ismerked-

A nyár folyamán felújítások történtek 
óvodánkban. Tornaszobánkba a régi, 
elhasználódott burkolat helyére új 
sportpadló került, új radiátorok, új 
armatúrák lettek felszerelve. Minden 
csoportszoba, öltöző, tornaszoba, kise-
gítő helyiség festése is megvalósult. 
Személyi változásokkal indult a nevelé-
si év. Kovacsik Gyuláné nyugdíjba 
vonult, helyére Ferenczi Bernadett 
került, aki szeptember 1-től folytatja 
Bori dadus néni munkáját. Október 1-
től meghirdetésre került egy fő pedagó-
giai asszisztensi állás. A pályázók közül 
Balázs Barbara lett intézményünkbe 
felvéve, aki az óvodapedagógusok 
munkáját segíti. 
Óvodánkba jelenleg 57 gyermek jár, 2 
és fél éves kortól 7 éves korig. Tovább-
ra is három csoport működik, törek-
szünk a homogén csoportok kialakításá-
ra. 
Az óvoda hagyományai, ünnepei, ren-

Gondosné Kovács Katalin:  Döbröközi mesevilág 

A 2013/2014-es nevelési évet intézményünk önálló intézményként kezdte. 
Ugyanis 2013. június 30-án Döbrököz Község Önkormányzata kilépett az 
Intézményfenntartó Társulásból, így óvodánk július 1-től DÖBRÖKÖZI MESE-
VILÁG ÓVODA néven működik tovább. 
 

mal készültek a találkozásra, versekkel, 
énekekkel köszöntötték az ajándékot 
hozó Mikulást. 
Advent, a karácsonyvárás időszaka, 
mely az öröm, a várakozás, a készülő-
dés, az izgalom és a szeretet jegyeiben 
zajlik. A gyermekekkel adventi kalen-
dáriumot készítettünk, melynek ablakai 
minden napra meglepetést tartogatnak. 
Közösen mézeskalácsot sütöttünk, 
ajándékot, képeslapot, meglepetést 
készítünk. Luca napján búzát vetettünk, 
melyet karácsonykor visznek haza a 
gyerekek.  
A hagyományőrző csoportunk - Margit 
óvó néni vezetésével - körbejárta az 
óvodát és megörvendeztette a gyereke-
ket és a felnőtteket Luca napi tréfás 
műsorával. 
A szülők számára is igyekszünk prog-
ramot szervezni. Ebben az évben is 
megszerveztük a karácsonyi játékvá-
sárt. Az ünnepek előtt karácsonyi vásárt 
tartottunk, a dolgozók által elkészített 
adventi koszorúkat, ajtó, ablak és aszta-
li díszeket árusítottuk. A bevételt sze-
retnénk a gyermekekre fordítani. De-
cember 19-én, csütörtök délután tartot-
tuk a karácsonyváró kézműves játszó-
házunkat.  
December 20-án óvodánkban a gyere-
kek saját körben ünneplik a karácsonyt, 
melyre versekkel, énekekkel készülnek. 
A karácsonyfa alá ajándékok kerülnek. 
Hagyomány nálunk, hogy ezen a napon 
a nagycsoportosok a kisebbeknek bet-
lehemes játékot adnak elő. Az asztalok-
ra ünnepi teríték kerül, amely mellett 
közösen elfogyasztjuk karácsonyi ün-
nepi ebédünket. 
 

2013 februárjában a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Minisztérium által 
meghirdetett LEADER pályázatunk 
sikeres volt. Kis értékű eszközszerzésre 
és hagyományőrzésre pályáztunk. A 
támogatás 242.389 Ft  volt, amelyből 
céljaink megvalósítására népviseleti 
ruhákat, dramatikus játékokhoz szüksé-
ges eszközöket vásároltunk. 
 
A Döbrököz Község Önkormányzata 
Civil szervezetek és alapítványok tá-
mogatására írt ki pályázatot, amelyhez 
mi is csatlakoztunk. E pályázatunk is 
sikeres volt, 200.000 Ft-ot nyertünk el. 

Bergné Gyenei Mária:   Alapítvánnyal az óvodásokért 

A Döbröközi Óvodásokért Közhasznú Alapítványunk 2009. áprilisában jött létre. 
Létrehozásához anyagi támogatást kaptunk a Döbröközi Mezőgazdasági Zrt 
vezérigazgatójától, Szabó Istvántól, Szili Lajosné polgármesterasszonytól és sok 
lelkes szülőtől. 
 

Minden évben az óvoda jótékonysági 
bált szervez a szülőkkel összefogva, 
ennek bevételét a gyerekekre és az 
intézményre fordítjuk. 
Ezekből a  támogatásokból valósítottuk 
meg a nyár folyamán az óvoda torna-
szobájának burkolatcseréjét. 
 
Ebben az évben is megkaptuk a szemé-
lyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását, 
az ebből befolyt összeg 119.464 Ft. 
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni 
mindenkinek, aki valamilyen módon 
támogatta Alapítványunkat! 
 

Az ünnepi szentmisék rendje 
 

December 24. (kedd) 
éjféli mise 24:00 órakor 

 
December 25. (szerda) 

Urunk születése mise 9:00 órakor 
 

December 26. (csütörtök) 
Szent István vértanú ünnepe  

mise 9:00 órakor 
 

December 28. (vasárnap) 
a Szent Család ünnepe  

mise 9:00 órakor 
 

December 31 (kedd) 
év végi hálaadás mise 16:00 órakor 

 
Január 1. (szerda)  

Szűz Mária, Isten Anyja  
újévi mise 9:00 órakor 



 

lehet osztani. A szentként tisztelt ural-
kodók mellett vannak férfi szenteket és 
prófétákat, valamint női szentek ábrázo-
ló kályhacsempék is. Általában könyv-
vel és más jelképekkel ábrázolják Pá-
duai Szent Antalt, Hippói Szent Ágos-
tont, Szent Bonifácot, Szent Annát és 
Szent Brigittát. Ezek közül tollat Szent 
Ágostonnál találunk. 
A döbröközi kályhacsempe ábrázolásá-
nak pontos Kárpát-medencei analógiá-
ját nem ismerjük és jól elkülönül a 
Kárpát-medence nyugati felében általá-
nosan elterjedt kályhacsempe típusok-
tól.  
 

Szabó Géza - Csányi Viktor:  

A döbröközi, 14-17. századi erősség területéről származó 
régészeti leletanyag értékelése (részletek) 

Kályhaszemek és kályhacsempék 
A számos, zömében mázatlan kályha-
szem mellett a leletanyag legérdeke-
sebb darabja egy ólommázas, alakos 
kályhacsempe töredéke. Az alak a jobb 
kezében könyvet, bal kezében egy 
hosszú madártollat, vagy pálmalevelet 
tart. Az ábrázoláson helyenként jól 
kivehető ferde bevagdosások, valamint 
a tárgy ívelt körvonala alapján nem 
határozhatjuk meg egyértelműen az 
alak jobb kezében látható tárgyat. 
Mivel az arc sérült és töredékes, az 
alak női nemére a derékban összefo-
gott, redőzött ruházatból, annak nyaki 
kivágásából és domború mellkasi rész-
ből következtethetünk. 
A Kárpát-medencében — elsősorban 
annak nyugati részén, valamint Er-
délyben gyakran találkozunk a szentek 
és próféták alakjának ábrázolásával a 
késő középkori és kora újkori kályha-
csempéken. Egyes szentek és próféták 
mindenhol népszerűek voltak, míg 
mások csak egy-egy régióban jelentek 
meg. A képmezőben látható alakok 
alapján a szenteket ábrázoló kályha-
csempéket három alapvető csoportba 

Néhány gondolat a sportegyesület 2013 
évi szerepléséhez. 
A tavaszi bajnoki szezon felemás ered-
ményekkel indult csapatunk számára, 
de a végén a rájátszásban az első öt 
között küzdhettünk a végső helyezése-
kért. 
Végig jól szerepeltünk, az utolsó fordu-
lóig versenyben voltunk a bajnoki 
címért. 
Végül a második helyezést érhettünk el 
a többiek egymás elleni eredményeinek 
is köszönhetően. Mindenesetre szépen 
csillog az ezüstérem is, de egy hazai 
győzelemmel bajnokok is lehettünk 
volna. 
Ifjúsági csapatunk tisztességgel helyállt 
az alapszakaszban és a rájátszásban is, 
és a jövőben még sok örömet szereznek 
szurkolóinknak lelkes, szép játékukkal. 
Egyesületünk már több éven keresztül 
jelentős összegeket nyer meg a kor-
mány által biztosított látvány-
csapatsport támogatásokból, amelyhez 
az önerőt az önkormányzattól kapott 
támogatás, és a szurkolók belépődíja 
biztosítja. 
Az idei évben a LEADER-től jelentős 
összeget nyertünk pályázaton a sportöl-
töző korszerűsítésére, valamint a prak-
tikák házának befejezésére, Jövőre a 
felnőtt, és U-21-es csapatunk részéről 
cél legalább a dobogós helyezés eléré-
se, és a szurkolóinknak, és saját ma-
gunknak sikerélmények nyújtása a 
hazai mérkőzéseken. Mindenkinek 
békés, boldog karácsonyt, és sikerekben 
gazdag újévet kívánok a csapat tagjai és 
vezetősége nevében: 

 
Bencze János 

 

Döbröközi Hírek 
A döbröközi Önkormányzat időszakos kiad-

ványa. Megjelenik 800 példányban.  
2013. december, 13. 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 
 

Elnök: Barna Tamás 
Elnök helyettes: Juhász Attila 
Munkánkkal hozzájárultunk és hozzájá-
rulunk ahhoz, hogy visszaszorítsuk a 
bűnözést, garázdaságot, vandalizmust. 
Több éves átlagban 800 órát dolgozunk 
évente a falu közösségért. 
Feladataink – időbeosztás szempontjá-
ból– két részre tagolhatók: 
Egész éven át ellátandók: 
(pl.: járőrszolgálat, a rendőrség munká-
jának segítése, lopások felderítésében 
való részvétel…) 
Alkalomszerű, időleges feladatok: 
(pl.: szüreti felvonulás biztosítása, köz-
úti ellenőrzésekben részvétel, árvízvé-
delemmel kapcsolatos feladatok, 
rendezvények biztosítása, az idén már-
cius közepén kialakult „hóhelyzetre” 
mindenki emlékszik–, itt biztosítottuk a 

falu két végén a gépjárműforgalmat, 
amíg a hótorlaszt el nem takarították, 
nyáron a „halastói kanyarban” felborult 
egy tartálykocsi, melynek a mentési 
munkálataiból is kivettük a részün-
ket…). 
Mivel azt tapasztaljuk, hogy évről-évre 
egyre gyakoribbak a katasztrófavéde-
lemmel összefüggő feladatok, ezért a 
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság fennhatósága alatt a domb-
óvári és városkörnyéki egyesületekkel 
közösen létrehoztuk a „Kapos” mentő-
csoportot.  
Tolna megyében ezen kívül még öt –
ilyen jellegű– szervezet alakult. Közös 
célunk az, hogy egy esetleges kritikus 
helyzetben gyorsan lehessen mozgósí-
tani az embereket a hivatalos állomány 
megerősítésére. 
 

Sportegyesületi hírek Polgárőreink  
Településünkön hét éve működik a Döbröközi Polgárőr Egyesület, melynek 14 
tagja mindent megtesz a közbiztonság javítása érdekében.  
 

A vár szomszédságában lakó Simon 
Zoltánné éveken keresztül gyűjtögette a 
vár és a váralja településen a szántás-
ból, kiskertekből előkerülő edények, 
kályhaszemek, kályhacsempék, vala-
mint egyéb égetett agyagból készített 
használati tárgyak 14-17. századra 
keltezhető töredékeit. Ezeket 2012. év 
végén tudományos feldolgozásra a 
Wosinsky Mór Múzeumnak adta át. A 
leletek átvételekor terepszemlét tartot-
tunk a vár körül, s néhány részletkér-
désben az eddigi kutatás álláspontjától 
eltérő eredményekre jutottunk. Különö-
sen a váralja település elhelyezkedését 
és a vár alaprajzát, a külső árok kérdé-
sét érintően merültek fel új adatok és 
szempontok. 
A vár szomszédságában lévő, Újtelep 
104-es számú telken a ma is álló épület 
alapozási munkálatainál 1982-ben talál-
tak régészeti leleteket. Közülük néhány 
késő középkori és hódoltságkori edény 
töredéke – egy kereszt alakú fenékbé-
lyeges fazék, egy kályhaszem, valamint 
fogaskerék díszes korsó darabja végül a 
Wosinsky Mór Múzeumba kerültek. Ezt 
most jelentősen kiegészíti a vár és a 
váralja településről származó több mint 
másfélezer töredék, melynek közreadá-
sa sajátos módon egyben az eddigi 
legnagyobb számú közölt leletanyag a 
lelőhelyről. 
Az általunk vizsgált, zömében felszíni 
gyűjtésből származó leletanyag kizáró-
lag kerámiatárgyak: edények, kályha-
szemek, kályhacsempék, valamint egy 
cseréppipa töredékét tartalmazza. 
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