
 
lat volt, melyet a második otthonomban 
igyekeztem szorgalommal, tudásom 
legjavát nyújtva, megértéssel, becsület-
tel és alázattal végezni. A többször 
változó munkatársak mellett igyekez-
tem a lakossággal is mindig jó kapcso-
latot kialakítani. 
Végigjártam a közszolgálati pályát, 
annak útvesztőit, megízleltem annak 
édességét és keserűségét is. Tudtam és 
mindig éreztem is, hogy a polgármesteri 
hivatás nagy felelősséggel jár, de ugya-
nakkor - látva az elért eredményeket – 
sok örömet és szépséget is rejt magá-
ban. Az elmúlt negyven év alatt sokat 
változott a falu, az itt élő emberek, a 
törvények, az elvárások, az azonban 
nem változott, hogy jó gazdálkodással, 
megfontolt döntésekkel, becsülettel és 
tisztességgel kell a ránk bízott feladatot 
elvégezni. Én igyekeztem ezeknek a 
szigorú követelményeknek megfelelni, 
persze a megítélés a lakosság kezében 
van. 
 
Az önkormányzati munkámat nyugodt 
szívvel, tiszta lelkiismerettel, megelé-
gedéssel fejezem be és nyugdíjba vonu-
lok. Nagyon gyorsan elrepült a negyven 
év, de ma is úgy érzem, ha újra kezd-
hetném, ismét ezt a pályát választanám. 
Köszönök minden segítséget, mely 
önkormányzatunk és személyem felé 
irányult. 
Köszönöm a három ciklus képviselő-
testülete, kiemelten Lázár Albert alpol-
gármester önzetlen munkáját.  
Hálásan köszönöm a sorsnak a mögöt-
tem hagyott, közszolgálatban eltöltött, 
sokszor nehéz, de nagyon szép, több 
mint negyven évet.  
 
Az önkormányzati választással az ajtó 
bezárul mögöttem. Számomra kezdődik 
egy új élet, más életritmussal, más tarta-
lommal – és ez az élet rendje, melyet a 
következő idézet megerősít: 
 „Ne kérdezz, ne csodálkozz, fogadd el az utat, mit az élet nyújt neked, 

fogadd el a tényt, hogy az előtted álló ösvény új irányba vezet.” 
 
Hálás köszönetem mellett kedves falum lakosságának minden elképzelhető jót 
kívánok igaz szeretettel: 

Szili Lajosné polgármester 

Kedves Döbröközi Lakosok! 
 
Engedjék meg, hogy a több mint 40 év közszolgálati időm befejezése alkalmával 
néhány szót szóljak Önökhöz. 
 

1974. május 2-án még a tanácsi rend-
szerben igazgatási előadóként kezdtem 
dolgozni az akkori tanácsházán. Más 
egyéb munkakör mellett a népesség 
nyilvántartási, gyámügyi és szociálpoli-
tikai ügyek intézése során sok-sok em-
bernek tudtam segíteni. Anyakönyvve-
zetőként mára már megszámlálhatatla-
nul sok házasságot kötöttem, az utóbbi 
időben – sajnálattal - gyászbeszédeket 
is kellett tartanom.  
A rám bízott feladatokat igyekeztem a 
legjobb tudásom szerint, a felettes szer-
vek és az emberek megelégedésére 
végezni. 
 
Településünk tisztelt választópolgárai 
három ciklusban szavaztak nekem bi-
zalmat, amikor az elvégzett munkámról 
titkosan véleményt nyilvánítottak és 
mind a háromszor magas szavazati 
aránnyal polgármesternek megválasz-
tottak, melyet ezúton is tisztelettel kö-
szönök. 
Minden ciklusra felelősséggel összeállí-
tott programmal készültem, melyekben 
megfogalmazott terveimet a képviselő-
testülettel mindvégig jól együttműköd-
ve, jelentős mértékben sikerült megva-
lósítani. Számomra a legfőbb sikerte-
lenséget a bentlakásos szociális otthon 
és a szennyvíz beruházás megvalósítá-
sának elmaradása jelenti. Az elért 
eredményeket a kedves olvasó a ciklus-
ról szóló beszámolómban olvashatja. 
Nagy eredménynek tartom, hogy az 
önkormányzat és az intézmények mű-
ködőképességét mindvégig sikerült 

megőriznünk. A több, nagy beruházás-
sal önkormányzati vagyonunk, mellette 
költségvetésünk is jelentősen gyarapo-
dott. Fontosnak tartom, hogy tudtunk 
közfoglalkoztatást biztosítani, tudtuk 
támogatni a civil szervezeteket, a köte-
lező feladatok mellett tudtunk foglal-
kozni a hagyományőrzéssel, közműve-
lődéssel, sporttal, jó kapcsolatot alakí-
tottunk ki az egyházzal, településünk 
folyamatos fejlődését biztosítani tudtuk, 
és ami létünk alapeleme, meg tudtuk 
őrizni falunk békéjét, nyugalmát. 
 
Közszolgálati munkámat illetően nem 
könnyű visszatekinteni az elmúlt több 
mint negyven évre. Ez a munka, szolgá-

Szili Lajosné a leköszönő képviselő-testület körében 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2010-2014. közötti ciklus program-
járól szóló előterjesztésemet a Képvi-
selő-testület a 2010. október 12-én 
tartott alakuló ülésen elfogadta, 
melynek megvalósításáról az alábbi 
beszámolót terjesztem elő.  
 
A négy évre kitűzött célok között 
szerepeltek: az önkormányzat műkö-
dőképességének megőrzése, melynek 
érdekében az adómorál további javítá-
sa, kommunális adó vonatkozásában az 
övezeti besorolás kidolgozása, bevételi 
forrást jelentő értékteremtő közfoglal-
kozás eredményességének fokozása, 
szociális földprogramban történő rész-
vétel és szociális bolt létrehozása, 
egézséges ivóvíz biztosítása, iskola 
épület felújításának befejezése, Bursa 
Hungarica pályázatok támogatása, 
óvoda további zavartalan működésének 
biztosítása, tornacsarnok felújítása, 
IKSZT kialakítása, hulladéklerakó telep 
rekultivációja, útjavítások, vasúti átjáró 
melletti útsüllyedés megszüntetése, 
járdajavítások, új járdák készítése, 
buszmegállók felújítása, szennyvíz 
hálózat kiépítése, térfigyelő kamera-
rendszer kiépítése, a kettő mezőőr to-
vábbi foglalkoztatása, szociális bizton-
ság megőrzése, egészségügyben szűrő-
vizsgálatok, védőoltások támogatása, 
állattartás területén a kutyákkal kapcso-
latos problémák kezelése, az önkor-
mányzat vagyonának megőrzése, annak 
gyarapítása,  vízelvezető árkok, horhók, 
járdák folyamatos karbantartása, belte-
rületi csapadékvíz elvezető rendszer 
kialakítása, település üzemeltetési esz-
közök beszerzése, sátortábor kialakítá-
sa, piac, ifjúsági szálló kialakítása, 
életfa állítás, játszótér bővítés, Polgár-
mesteri hivatal, volt hegyi óvoda, volt 
Idősek Otthona, sport közösségi épület 
felújítása. Célként szerepeltek még: 
vállalkozók és civil szervezetek támo-
gatása, hagyományőrzés további ápolá-
sa, „Döbröközért végzett munkája 
elismeréséül” kitüntetés vagy díszpol-
gári cím adományozásának bevezetése, 
egyházzal történő jó együttműködés, 
templom felújításához támogatásnyúj-
tás, temető rendezettségének, védelmé-
nek biztosítása, urnafal és sírkert kiala-
kítása, lakosság mind szélesebb körű 
tájékoztatása, a roma és német nemzeti-
ségi önkormányzatokkal való jó 
együttműködés. 
 
Képviselőtársaim előtt ismert, hogy a 
négy évvel ezelőtt kitűzött célok jelen-
tős mértékben megvalósultak.  

Szili Lajosné polgármester 
beszámolója 

Tisztelt Lakosság! 
 
A 2010-2014. közötti önkormányzati 
ciklusról szóló beszámolómat a Képvi-
selő-testület a legutolsó ülésen egy-
hangú szavazással elfogadta, melynek 
teljes szövegéről a lakosságot ezúton 
tájékoztatom.  
 

Ami nem valósult meg arról röviden: a 
kommunális adó vonatkozásában az 
övezeti besorolás meghatározását tár-
gyalta Képviselő-testület, de döntés 
nem született.  
A szociális bolt kialakítását a képvise-
lő-testület nem kívánta megvalósítani. 
Az egészséges ivóvíz biztosítása terén a 
2012. évben jelentkező arzénes problé-
ma a BM-től kapott 100 %-os támoga-
tással megoldódott. Megnyugtató víz-
minőségre az ivóvízminőség javító 
program megvalósulását követően 
számíthatunk. A kivitelezés megkezdé-
sére a vízjogi létesítési engedély jogerő-
re emelkedése után, ebben az évben, a 
mezőgazdasági betakarítást követően 
kerül sor.  
A szennyvízhálózat kiépítése a képvi-
selő-testület által ismert okok miatt nem 
valósult meg, de arra való tekintettel, 
hogy a Kormány kiemelten foglalkozik 
a témával, újabb pályázati lehetőségek 
birtokában várható a beruházás megva-
lósulása.  
A belterületi csapadékvíz elvezető 
rendszer kialakítása pályázati támoga-
tás nélkül nehezen elképzelhető, hiszen 
már a tervezés költsége is több milliós 
nagyságrendű.  
A sátortábor és ifjúsági szálló kialakí-
tására benyújtott pályázat nem nyert, 
önerőből történő megvalósítást a képvi-
selő-testület nem látta indokoltnak.  
A „Döbröközért végzett munkája 
elismeréséül” kitüntetés vagy díszpol-
gári cím adományozásának bevezetésé-
ről tárgyalt a képviselő-testület, de 
döntés nem született.  
A temetőben urnafal nem készült, a 
jövőt illetően az egyházzal közösen, 
remélhetőleg megvalósul.  
A lakosság mind szélesebb körű tájé-
koztatásánál az írott anyag mellett a 
testületi ülések videóra történő felvétele 
és annak a honlapunkon történő hozzá-
férése lett volna az elképzelés, melynek 
megvalósítására van lehetőség.  
 
A négy évvel ezelőtt kitűzött célok 
megvalósítása igazolja, hogy önkor-
mányzatunk működőképessége mind-
végig biztosított volt. 2012-ben 30 

millió forint összegű adósságkonszoli-
dációban részesültünk, de előtte is gaz-
dálkodásunk rentábilis volt, és jelenleg 
is az. Az adómorál javult, a hátralékok 
mértéke folyamatosan csökken. A tör-
vény által előírt normatívák mellett 
főleg az utóbbi években nagymértékben 
javult az iparűzési adóbevételünk. 
Mindvégig törekedtünk a saját bevéte-
leink növelésére, melyhez a helyi adó 
bevételeken kívül a Start munkaprog-
ram által biztosított lehetőségek: szol-
gáltatás, állatok és megtermelt áruk 
értékesítése, továbbá közterület haszná-
lati díjak, telefonos antennadíjak, kony-
ha – és terembérleti díjak, sírhely meg-
váltások, stb. is hozzájárultak. 
Az iskola felújítása során kialakításra 
került egy kétszintes aula, új vizes-
blokk, könyvtár és fejlesztőszoba, szá-
mítástechnika és nyelvi szaktanterem. 
Az iskola új oktatási eszközökkel és 
modern bútorokkal bővült valamint 
megtörtént az épület teljes akadálymen-
tesítése.  
A Bursa Hungarica felsőoktatási ösz-
töndíjpályázatban minden évben részt 
veszünk, melynek kapcsán több hallga-
tó tanulását, jelentős összeggel tudjuk 
segíteni. 
Az óvoda belső felújítása, sportpadlós 
tornaszoba kialakítása, valamennyi 
helyiség festése megtörtént, valamint 
sor került a fűtés korszerűsítésére és 
napkollektor elhelyezésére. 
A tornacsarnok külső felújítása pá-
lyázati támogatásból, önerő hozzáadá-
sával valósult meg, melynek során 
könnyűszerkezetes falváz rendszer 
oldalburkolással és tetőfedés készült.  
A csarnok belső felújítására benyújtott 
pályázatunk végleges elbírálása még 
nem történt meg. 
Nyertes pályázatnak köszönhetően a 
jövő évben a tornacsarnok mellett mű-
füves pálya létesítésére kerül sor. 
 
Nyertes pályázatnak köszönhetően a 
művelődési ház felújításával, bővítésé-
vel és helyiségeinek átalakításával, 
fűtéskorszerűsítéssel, napkollektor 
elhelyezésével új intézményt, IKSZT-t 
hoztunk létre.  

     

A képviselő-testület meghallgatja a négy éves beszámolót 



 
Az épület udvarának térkövezése a 
feljáróval együtt saját forrásból valósult 
meg. Az intézményben kap helyet a 
könyvtár, közösségi tér, nagyterem, 
konyha, iroda és mosdók. Az IKSZT 
működése nagyon jónak mondható, 
sűrű, változatos programokkal, a 
könyvtár folyamatos igénybevételével, 
rendezvények, bálok, ünnepélyek és 
családi események tartásával pezsgő 
élet folyik. Az intézményben kap helyet 
hetente a falugazdász, havonta a Nyug-
díjas klub, a felnőtt hitoktatás, fotó, 
festmény és egyéb kiállítások, művé-
szeti programok, a tüdőszűrés, véradás 
és igény szerint a civil szervezetek is.   
Teljes pályázati támogatásból megtör-
tént a hulladéklerakó rekultiválása, 
melyet követően a sejteni vélt, lakosság 
részéről történő hulladéklerakás mérté-
ke nem volt kirívó. A szelektív gyűjtő 
szigeteket a lakosság sok esetben túl-
zott mértékben veszi igénybe. Az orvo-
si rendelő előtt elhelyezésre került egy 
konténer, mely használt ruhanemű 
elhelyezésére szolgál, ürítése két heten-
te, illetve szükség szerint történik. 
 
Önerős beruházásként valósítottuk 
meg az Árpád és Cserénfai utca asz-
faltburkolását, a temető főútvonalai-
nak rendbetételét, a Széchenyi és 
Petőfi utca padkanyesését, a vasút 
melletti útsüllyedés helyreállítását, 
valamint Start támogatásból készült el 
az Iskola utcai árok és Vadvíz árok 
lakóházakkal érintett szakaszának árok-
elemekkel történő burkolása. 
Nyertes vis maior pályázatoknak kö-
szönhetően készült el az Újtelepi, 
Öreghegyi és Homokhegyi út legfor-
galmasabb része, új hidak építése, 
horhók, vízelvezető árkok többszöri 
helyreállítása és védekezési költségek 
megtérítése. A napokban kaptunk 
értesítést újabb vis maior támogatásról, 
melyből a hegyi játszótér előtti és a volt 
hegyi tejcsarnoktól az Újtelep 109. 
számig történik teljes útfelújítás. 
Pályázati támogatásból és önerőből 
valósult meg betonjárdák készítése az 
Ifjúság, Széchenyi, Páhy, Külső és 
Iskola utcákban. 
Önerős beruházás volt a temető és 
templom melletti parkoló megépítése.   
 
A térfigyelő kamerarendszer kiépíté-
se jelenleg kettő kamerával kezdte el 
működését, mely mellett megemlíten-
dő, hogy önkormányzati középületeink 
is kamerával ellátottak. 
Sikerült elérni azt, hogy településünkön 
kettő körzeti megbízott látja el felada-
tát, melynek eredményeként a közrend 
és közbiztonság helyzete javult.  
A kettő mezőőr foglalkoztatását bizto-
sítani tudtuk, közülük egyiknek teljes 
bér -és egyéb költségeit a Mezőgazda-
sági Zrt. fedezi. 
 
A kutyák jelentős részénél a chippel 
való ellátás megtörtént. A közterületen 
levő gazdátlan és kóbor kutyák állandó 
problémát jelentettek, a sintértelepre 
történő elszállításuk nem mindig volt 
eredményes, költsége viszont magas 
volt. 

A szociális biztonság megőrzését fo-
lyamatosan szem előtt tartottuk, a segé-
lyezés, közgyógyellátás mellett házi 
gondozással, jelzőrendszeres szolgálat-
tal és szociális étkeztetéssel valamint a 
Kapaszkodó által nyújtott szolgáltatás-
sal. A rászorulókat vetőmag, zöldség-
csomag és szociális tűzifaosztással 
segítettük. 
 
Az egészségügy területén szűrővizsgá-
latokhoz és védőoltásokhoz támogatást 
nyújtottunk.  Pályázati támogatásból 
megtörtént az orvosi rendelő külső 
felújítása és nyílászárók cseréje. A 
háziorvosi és védőnői szolgálat jól 
működik. 
A saját forrásból megvalósult életfa 
településünk szimbólumaként, és mint 
községünk első köztéri fafaragás-
alkotása sok embernek a tetszését el-
nyerte.  
Pályázati támogatásból valósult meg a 
buszmegállók felújítása, játszóterek 
eszközállományának bővítése, utcabú-
torok padok és virágládák elhelyezé-
se. 
Piaci elárusítóhelyet létesítettünk a 
Praktikák háza udvarán, a Polgármeste-
ri Hivatal melletti udvarban és a he-
gyen, az egykori tejcsarnok mellett. 
 
Szintén pályázati támogatásból tudtuk a  
Polgármesteri hivatal külső felújítását, 
hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, 
napkollektor elhelyezését, az épület 
környékének térkövezését, és akadály-
mentesítését elvégezni. A helyiségek 
festéséhez, bútorzatának felújításához 
önerőt biztosítottunk. 
 
Pályázati támogatással a volt hegyi 
óvoda felújításával savanyító üzem 
kialakítását oldottuk meg, mely a jövő-
ben a Start programban megtermelt 
zöldségfélék feldolgozásának, tartósítá-
sának ad helyet. Az udvaron megépített 
gombaházban a zsákos laskagomba 
előállítása fog történni, melyhez szük-
séges gépsor megvásárlásra került. 
 
Pályázati támogatásoknak köszönhető-
en a volt idősek napközi otthonából az 
épület külső-belső felújításával Prakti-
kák háza került kialakításra, továbbá 
eszközök és bútorok vásárlására, vala-
mint tetőfelújításra, fűtéskorszerűsítés-
re, napkollektor elhelyezésére is lehető-
ség nyílott. 
 
Pályázati támogatással felújítottuk a 
sportöltözőt, melyek során az épület és 
a tető hőszigetelése, külső és belső 
felújítása készült. Önkormányzatunk 
értékeli a Sport egyesület, benne a 
futball csapat munkáját és eredményeit.  
A beruházások egy része a civil szerve-
zetek által benyújtott pályázati támoga-
tásból valósult meg. 
 
A helyben működő vállalkozók ön-
kormányzati támogatása abban nyil-
vánul meg, hogy számukra iparűzési 
adókedvezményt adunk, áruvásárlása-
inkkal forgalmukat növeljük és beruhá-
zásaink kivitelezésében munkát biztosí-
tunk számukra. 

A civil szervezetek részére, munkájuk 
elismeréseként, pályázatokban történő 
részvételeik értékeléseként évenként 
közel 2 millió forint összegű támogatást 
állapított meg önkormányzatunk. A 
civil szervezetek profiljuknak megfele-
lően jól végzett munkájukkal járultak 
hozzá településünk fejlődéséhez, me-
lyet az önkormányzat köszönettel nyug-
táz. 
Fontos számunkra a hagyományaink 
ápolása, szüreti, majális rendezése 
(utóbbi években a Koszorú dombon), 
nemzeti és egyéb ünnepeink megtartá-
sa, melyek kivitelezéséhez önkormány-
zatunk szükség szerint anyagi forrást 
biztosított. A ciklus kiemelkedő ren-
dezvényei a felújított iskola, IKSZT és 
Praktikák házának átadása, a legna-
gyobb rendezvény az Elszármazottak 
napja volt. 
Hagyományaink megőrzésének ékes 
bizonyítéka a tájház kialakítása, 
annak berendezése. 
Önkormányzatunk saját erőből a házat 
megvásárolta, pályázati forrásokból 
került felújításra, lakossági adakozásból 
Andikné Schmidt Mária és családja 
valamint a „hagyományőrzők”  munká-
jával pedig megtörtént a berendezése. A 
hagyományőrzés terén sokat dolgozó 
Hagyományőrző Alapítvány és élen 
járó Gyöngykoszorú tánccsoport veze-
tését, munkáját és eredményeit nagyban 
értékeli az önkormányzat. 
 
Önkormányzatunk az egyházzal jó 
kapcsolatot ápol, anyagiakkal támo-
gattuk a templom torony kivilágítását, 
végeztük az egyházi temetőrész folya-
matos karbantartását, munkánkkal segí-
tettük a Szent Kúti kápolna felújítását. 
Önkormányzatunk fontosnak tartja a 
templom felújítását, melyet igazol az is, 
hogy az Elszármazottak találkozójának 
megrendezéséhez 1,5 millió forintot 
biztosítottunk, megalapozva annak 
lehetőségét, hogy a rendezvényből 
származó bevétellel (2,5 millió forint) a 
templom felújítását segíteni tudjuk. 
Közmunkások bevonásával folyamato-
san biztosítottuk a temető és környéke 
rendezettségét.  
A sírkert kialakításával a temetőbe 
érkezők meghatódottságát és megelé-
gedettségét vívtuk ki. 
A roma és német nemzetiségi önkor-
mányzatokkal jó kapcsolatot ápolunk, 
számukra hagyományaik ápolásához 
helyiséget, működésükhöz irodát bizto-
sítottunk, rendezvényeinken közösen 
vettünk részt. 
 
A ciklusban megvalósított beruházások 
mellett közterületeink folyamatos kar-
bantartásával, az IKSZT melletti park 
kialakításával településünk arculata 
nagymértékben javult. Az utóbbi idő-
ben a házasulandók nagy előszeretettel 
választják a szép és rendezett parkot és 
életfa előtti teret házasságkötésük szín-
helyéül. 
 
Az évenkénti, nagy létszámú közmun-
kaprogramok, különösen a Start ese-
tében folyamatosan a termelő és érték-
teremtő munkavégzésre törekedtünk.  
 



 
 
Amellett, hogy évente 100-nál több 
család részére, több hónapon át rend-
szeres jövedelmet biztosítottunk, ön-
kormányzatunk vagyonának gyarapítá-
sához is hozzájárultunk, hiszen költ-
ségvetési megtakarítást eredményezett 
a segély önrészéhez képest, valamint 
több milliós nagyságrendű eszköz (kis-
traktor, MTZ, pótkocsik, szárzúzó, 
burgonyavető és kiszedő, eke, hóhúzó 
és hótoló, műtrágyaszóró, permetező, 
ágaprító gép, stb.) és gazdasági épüle-
tekkel rendelkező ház vásárlására (Ár-
pád u. 1. sz. a sertéstartás helyszíne) 
adott lehetőséget a Start munkaprog-
ram. A programnak köszönhetően való-
sítottuk meg az IKSZT és óvoda bio-
massza kazánnal történő fűtését, mely 
önkormányzatunknak jelentős anyagi 
megtakarítást jelent.  
A Start munkaprogram eredményei 
elismeréseként a Belügyminiszter Úr 
elismerő oklevelet és 2 millió forint 
anyagi támogatást adományozott ön-
kormányzatunknak, melyet gombaház 
létesítéséhez használtunk fel. 
  
Az oktatás területén jelentős változás 
állt be. Iskolánk fenntartását a Magyar 
Állam vette át, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ irányítása alá, 
annak dombóvári tankerületéhez tarto-
zik. A korábbi APOK megszűnt, az 
iskola a dombóvári Belvárosi Általános 
Iskola tagintézménye. 
Önkormányzatunk kilépett az Óvoda 
Intézményfenntartó Társulásból, így 
óvodánk Döbröközi Mesevilág Óvoda 
néven önálló intézményként működik. 
Sajnos az óvoda létszámának csökke-
nése miatt a korábbi három csoport 
helyett kettő csoporttal működik az 
óvoda. 
 
A közigazgatás területén is jelentős 
változások történtek, megalakultak a 
járások, közös önkormányzati hivatalok 
jöttek létre. Önkormányzatunk Kaposz-
szekcső és Jágónak önkormányzatával, 
Döbröközi székhellyel hozott létre 
közös önkormányzati hivatalt. A válto-
zások a lakosságot hátrányosan nem 
érintették, a Járási Hivatalhoz rendelt 

ügyek helyben történő intézését a járási 
ügysegéd biztosítja. A gyermekjóléti és 
családsegítő szolgáltatások ellátása is 
helyben történik. 
 
Sajnos a rendkívüli időjárás települé-
sünket sem kímélte. Több alkalommal 
a Kapos áradásával árvíz volt. A nagy 
esőzések a horhókat, utakat, járdákat, 
árkokat, hidakat tönkretette. Több eset-
ben árvízi védekezésre kényszerültünk, 
melyek során a katasztrófavédelem 
mellett civilek is nagy segítséget nyúj-
tottak és a lakosság önzetlen összefogá-
sa  nyilvánult meg. 
Egy település fejlettségét az ott levő 
intézmények működése is jellemzi. 
Intézményeink a közös önkormányzati 
hivatal, iskola, óvoda vezetésének és 
dolgozóinak szaktudása, színvonalas 
munkája biztosíték a jó működésre.  
 
Önkormányzatunk mindvégig töre-
kedett vagyonának megőrzésére, 
gyarapítására, a működés zökkenőmen-
tes biztosítására. Ez felelősségteljes 
munka volt, annál is inkább, mivel 
állandóan meg kellett felelni a folyto-
nos változással járó feladatok végrehaj-
tásának, több beruházás megvalósításá-
nak, a felsőbb szervek követelményei-
nek és a lakosság elvárásainak.   
A felsoroltakból kitűnik, hogy az utóbbi 
években, de különösen az idei évben 
önkormányzatunk vagyona jelentősen 
gyarapodott, településünk pedig a ko-
rábbi évekhez viszonyítva látványos 
fejlődésen ment keresztül. Miközben 
településünket fejleszteni tudtuk, nem 
adósodtunk el, hanem materiális va-
gyonunk mellett, költségvetési forrá-
sunkat is gyarapítottuk. Ennek oka 
abban rejlik, hogy képviselő-
testületünk, nemcsak az utolsó években, 
hanem mindvégig tudott egyformán 
gondolkodni és megfontolt, felelősség-
teljes döntéseket hozni. Ezek a dönté-
sek sokfélék, kisebb-nagyobb hordere-
jűek voltak, az eredmények igazolják 
helyességüket. 
 
Megítélésem az, hogy képviselő-
testületünk jól teljesítette munkáját, 

mindannyian igyekeztünk tudásunk 
legjavát adva dolgozni.  
Valamennyien nagyra értékeljük 
Lázár Albert alpolgármester kiemel-
kedő munkáját, aki pénzügyi tudásá-
val, pályázatokban való aktív részvéte-
lével, a közfoglalkoztatásban és a beru-
házásoknál folyó munkákban személyes 
jelenlétével, irányításával és ellenőrzé-
seivel nagyban hozzájárult az önkor-
mányzatunk által elért eredményekhez. 
Még nagy feladatok, - a közeljövőben 
szennyvízberuházás, ivóvízminőség 
javító program végrehajtása, a távolabbi 
jövőt illetően pedig, ma talán még el 
sem tudjuk képzelni, hogy milyen fela-
datok várnak megoldásra. 
 
Azt gondolom, hogy az elmúlt négy 
évet nyugodt szívvel és talán nem 
tűnik túlzásnak, megelégedéssel 
hagyhatjuk magunk mögött.  
 
Engedjék meg, hogy ezt a gondolatot 
kiegészítsem azzal, hogy én magam is 
ezt teszem, azzal a módosítással, hogy 
az itt eltöltött több mint 40 év, sokszor 
nehéz, de nagyon szép szolgálatot ha-
gyom magam mögött. Még a tanácsi 
rendszerben 1974. május 2-án igazgatá-
si előadóként kezdtem dolgozni. A 28 
éves köztisztviselői munkát és az azt 
követő polgármesterként eltöltött három 
ciklust befejezve, nyugdíjba vonulok. 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A 2010-2014. év közötti ciklusban 
végzett önkormányzati munkát a jelen 
beszámolómban kívántam összefoglal-
ni, melyet kérem, elfogadni szívesked-
jenek. 
 
Döbrököz, 2014. szeptember 25. 
 
Tisztelettel: 
 
    
 Szili Lajosné sk. 
    
   polgármester   
 

Mindannyian tanúi voltunk Gizike negyven éves életpályájának, de egész életének 
is. Itt született, itt járt óvodába, iskolába is, s tanulmányai végeztével itt kapott 
munkát, családot is itt alapított. Minden Döbröközhöz köti tehát, a döbröközi em-
berekhez, akiknek igyekezett a sorsán javítani akár köztisztviselőként, akár pol-
gármesterként is. Mindenkihez volt egy-egy kedves szava, de polgármesterként 
következetes tudott lenni, s ha kellett, markánsan megfogalmazta a véleményét. 
Településünket hatékonyan képviselte a vidéki fórumokon. Polgármesterként min-
dig betartotta a demokratikus szabályokat, a különböző véleményeket, javaslatokat 
pedig ötvözte saját elképzeléseivel. Soha nem volt megosztó személyiség. Példás 
kapcsolatot tartott a civil szervezetekkel, az egyházzal is. Határozott elképzelései, 
tervei voltak Döbrököz jövőjéről, melyek megvalósításához mindig megtalálta a 
megfelelő személyt, mint legutóbb Lázár Albert alpolgármester személyében. 
Sok még a feladat.  
Tisztelt polgármester asszony, kedves Gizike, kár, hogy nem folytatod! 
 
A döbrököziek, az elszármazottak és a munkatársaid nevében eddigi munká-
dat megköszönve, kívánunk további aktív és megelégedett nyugdíjas életet. 

 
A döbröközi képviselő-testület tagjai 

Ennek a ciklusnak utolsó képviselő-
testületi ülése volt október 2-án. Még 
hoztunk néhány fontos döntést, de 
mindannyian tudtuk, hogy mindazt, 
amit négy éven keresztül településün-
kért végeztünk, új összetételű testület 
folytatja tovább. 
Szili Lajosné megköszönte a testület 
munkáját, s minden képviselőtől kis 
emlékeztető ajándékkal búcsúzott. Mi, 
képviselők egyenként értékeltük az 
elmúlt időszakot, nem is annyira a 
személyes tevékenységünket, hanem a 
falu eddigi fejlődését, polgármester 
asszony tevékenységét. 
 

Köszönjük polgármester asszony! 



Az alapítvány tagjai a település néprajzi-tárgyi és szellemi értékeinek  
megőrzésére törekszenek. 

 

 

 

 

 

A döbröközi hagyományőrzők a Tájház megnyitóján 

A Hagyományőrző Alapítvány több 
nyertes pályázati támogatásából való-
sult meg a ház és melléképületének 
felújítása. Már a felújítás során nagy 
lendülettel folyt a régiségek felkutatása, 
gyűjtése. Az elkészült épület berende-
zését is a Hagyományőrző Alapítvány 
tagjai vállalták magukra. 

Településünk komoly múlttal, néprajz-
kinccsel, népviselettel, tánccsoporttal, 
asszony – és férfikórussal és hagyo-
mányőrzőkkel rendelkezik. Közülük a 
nemzetközi hírnévre szert tett Gyöngy-
koszorú tánccsoportra és a volt férfikó-
rusra vagyunk a legbüszkébbek. 

Ahhoz, hogy a szellemi értékek mellett 
tárgyi hagyományainkat is meg tudjuk 
őrizni, nélkülözhetetlen volt a Tájház 
kialakítása és berendezése. E nemes cél 
megvalósítását a Hagyományőrző Ala-
pítvány hajtotta végre. Összegyűjtötték 

a lakosság által adományozott régisé-
geket és ügyelve a hagyományok meg-
őrzésére, ízlésesen, szemet és lelket 
gyönyörködtetően berendezték a Tájhá-
zat. Ebben a hatalmas munkában a sok-
sok segítő mellett oroszlánrészt vállalt 
Andikné Schmidt Mária és családja. 
Külön említést érdemel Andik Józsefné 
Irénke néni, akinek varázslatos munkája 
nyomán szépültek meg a sok esetben 
több mint száz éves ruhadarabok.  

Ezt a csodálatos múzeumot helyi és 
vidéki csoportok folyamatosan látogat-
ják, és mi nagyon büszkén mutogatjuk, 
hiszen ennek kapcsán az idelátogatók 
megismerhetik és hírül vihetik falunk 
tárgyi és szellemi néprajzi értékeit. 

Önkormányzatunk nevében hálásan 
köszönöm az adakozóknak a sok-sok 
adományt, a megvalósításban résztve-
vőknek pedig az önzetlen munkát. 

Szili Lajosné: Falunk gazdagabb lett a Tájházzal 
Nagy öröm volt az önkormányzat számára, amikor 2012-ben sikerült megvásá-
rolnunk a falu központjában levő Suti-féle házat. Régóta dédelgetett álmunk 
volt, hogy megfelelő ingatlan birtokában Tájházat hozzunk létre.  
A faluközpontban, az IKSZT mellett, régi típusú parasztház - ennél ideálisabb 
épület e célra nem is lehetett volna. 
 

Nagy feladatot vállaltunk a „Tájház” 
kialakításában. Pályázati forrásokat 
kerestünk a felújításához. Az Önkor-
mányzat támogatásával az alapítvány 
két nyertes pályázatával elkészült az 
épület. Nagyon sok segítséget kaptunk 
a falu lakosaitól a berendezéséhez, a 
bútorok és a használati tárgyak össze-
gyűjtéséhez. Az emlékezetes, ünnepé-
lyes megnyitó óta sokan meglátogatták 
már. A helyi és a vidékről érkezők 
számára is kedves, múltidéző élményt 
nyújtott. Az iskolásoknak a kis épület-
ben kialakítottunk egy foglalkoztató 
szobát, így minden osztály miután láto-
gatást tesz, a Tájházban néprajzi isme-
retekkel gazdagodhat, kézműves tevé-
kenységeket végezhet. A folyamatos 
működtetést szeretnénk elérni, a látoga-
tottságot növelni. A gyűjtő munkát 
folytatjuk, tapasztalatokat, szakmai 

segítséget szeretnénk nyerni más tele-
pülések tájházainak meglátogatásával. 
A gyűjtés során a tánccsoportunknak, 
mint a „Kaposmente” népviseleti kép-
viselőjének is hasznára váló értékes 
anyagokra, még ismeretlen dolgokra 
bukkantunk. 
Csoportunk a júliusban megrendezett 
találkozón szerepelt, nagy gondunk 
azonban az utánpótlás biztosítása, sze-
retnénk több fiatalt megnyerni, hogy 
csatlakozzanak hozzánk, vegyenek 
részt népzenei, néprajzi, gasztronómiai 
programjainkban. 
Terveink szerint a Tájház udvarán még 
el fog készülni egy szép kemence, 
melyben süthetjük a finom likas kalá-
csot, amivel odacsalogatunk fiatalokat 
és időseket egyaránt. 
Így együtt jókedvvel idézzük fel a múl-
tat.  
 

Andikné Schmidt Mária: Hagyományőrző alapítvány 



Csak az a közösség tud életképes lenni, csak az a közösség tud föllépni, előre 
lépni, aki a közösbe beadja mindazt, amit ő kapott.       

 

 

 

 

 

 

Kürtösi Krisztián plébános 

Az óvodáskorú gyermekek számának 
csökkenése miatt csoportösszevonásra 
volt szükség. Eddig három homogén 
csoport működött az óvodában, azonos 
életkorú gyermekekkel, kis-, középső- 
és nagycsoport. A létszámcsökkenés 
következtében megszűnt a harmadik 
csoportunk és két heterogén összetételű 
részben osztott csoport lett kialakítva.  
Ez az átalakítás személyi változást is 
hozott. 1 fő dajkának, Ferenczi Berna-
dettnek megszűnt a munkaviszonya, ő 
jelenleg közfoglalkoztatás keretében 
segíti munkánkat. Farkas-Balázs Barba-
rának, aki 1 évig volt pedagógiai asz-
szisztensünk, lejárt a szerződése, a 
lecsökkent gyereklétszám miatt további 
foglalkoztatása törvényi szabályozás 
miatt nem lehetséges. 
Az óvodapedagógusaink száma is 
csökken. Panta Istvánné, Ili óvó néni 
jelenleg felmentési idejét tölti, novem-
ber 1-től nyugdíjba vonul. Pecsét Gézá-
né, Margit óvó néni februártól már nem 
lesz velük, ő is felmentési idejét fogja 
tölteni nyugdíjba vonulásáig. 40 évet 
töltöttek ebben a gyönyörű, de nehéz 
szakmában! Jól megérdemelt pihené-
sükhöz jó egészséget kívánunk nekik! 
Október 1-én a gyermeklétszámunk 49 
fő, a Tapsi csoportban 26 fő középső- 
és nagycsoportos, a Brumi csoportban 
23 fő középső- és kiscsoportos gyer-
mek. 
Igyekszünk a gyermekek számára minél 
több tevékenységet, programot biztosí-
tani. Az előző évekhez hasonlóan a 
Dombóvári Művelődési Ház által meg-
hirdetett gyermekszínház előadásain 24 

fővel ebben az évben is részt veszünk. 
Az óvodában is szervezünk az év során 
zenés gyermekszínházat, bábelőadást, 
bűvészműsort. 
Továbbra is kihasználjuk délutánjain-
kat, a gyerekek számára alternatív lehe-
tőségeket biztosítunk.  14 fő vesz rész 
hagyományőrző foglalkozásainkon, 
ahol megismerkedhetnek a népi ha-
gyományokkal, szokásokkal, dalokkal, 
mondókákkal, énekekkel és tánccal. 
Már több rendezvényen bebizonyították 
tehetségüket a tánccsoport tagjai. 12 fő 
vesz részt kézműves tevékenységeken, 
ahol továbbfejleszthetik képességeiket. 
10 fő számára lehetőség van zenei ké-
pességeik kibontakoztatására a zenei 
foglalkozásokon. A gyerekek minden 

Gondosné Kovács Katalin: Óvodai hírek 
Szeptember 1-jén megkezdődött az új nevelési év óvodánkban, ami változást 
hozott a gyerekek, a szülők és az óvodai dolgozók számára. 

… A szakrális helyeken túl az embert 
nézzük. Azt az embert, akivel találko-
zunk, aki minden nap beléphet az Isten 
házába, akit megszólíthat a pap. S jó 
tudni azt, hogy Döbröközben vannak 
emberek, akiket megszólíthatunk. Akár 
szegény, akár gazdag, akár értelmiségi 
réteghez tartozik, vagy az egyszerűbb 
réteghez, mindenkit meg lehet szólítani. 
Csak tudatosnak kell lenni, és az ember 
szívéből kell jönni. Ha szívvel közelí-
tünk az emberekhez, akkor az emberek 
is a szívüket nyújtják. Azt a szívet, amit 
kaptak a Teremtőtől. Néha ez a szív 
lehet poros, lehet sebzett, akkor azt 
nekünk be kell gyógyítani. Nem mi 
gyógyítjuk be természetesen, hanem az 
Isten. Az az Isten, akivel mi már talál-
koztunk, és azok is találkozhatnak, akik 
hozzánk jönnek.  Sokféle ember él 
Döbröközben, de egy közös bennük: a 
jó szándék, az egy felé való tartás, az 
elmúlt időszak, az elmúlt két év ezt 
mutatta számomra. Lehet, hogy vannak 
apróbb, kisebb botlások, gyengeségek, 

de ezeken túl kell lépnünk, előre kell 
lépnünk. Hiszen Jézus is nem azért 
szeretett bennünket, s nem azért szeret 
most sem, mert olyan tökéletesek va-
gyunk, hanem azért szeret, mert olykor 
elesünk, olykor porosak vagyunk, seb-
zettek vagyunk, de értékesek vagyunk. 
S én azt kérem, és azt kívánom a 
döbröközi embereknek és minden jó-
akaratú embernek is, hogy érezze meg, 
hogy mennyire értékes. S azt a saját 
értékeit fölismeri, s azt a saját értékeit 
nem magának őrzi meg, hanem a kö-
zösségnek odaadja, akkor ez a közösség 
virágozni fog. Akár lelkileg, akár szel-
lemileg, akár anyagi téren is, mert csak 
az a közösség tud életképes lenni, csak 
az a közösség tud föllépni, előre lépni, 
aki a közösbe beadja mindazt, amit ő 
kapott.       
 
(Részlet a Döbrököz szakrális helyei 
című videofelvételből.) 
A film elérhető Döbrököz honlapjáról. 
www.dobrokoz.hu 

Kürtösi Krisztián plébános: A döbröközi emberekről 

évben szívesen vesznek részt hittan 
oktatásban, amelyet ebben az évben is 
megszervezünk. 
Utazó logopédus foglalkozik azokkal a 
gyerekekkel, akiknek valamilyen be-
szédfejlődési problémájuk van. Szintén 
utazó szakember segít gyógytestnevelés 
keretén belül a mozgásszervi elválto-
zással küzdő gyermekeknek. Egyéni 
fejlesztés keretében valósítjuk meg 
azon gyermekek fejlesztését, akik szá-
mára szakértői szakvélemény javasolja. 
Előző évekhez hasonlóan továbbra is 
részt veszünk községünk által szerve-
zett kulturális, sport és egyéb rendezvé-
nyeken, önkéntes munkánkkal segítjük, 
és óvodásaink verses-táncos műsoraival 
színesítjük a rendezvényeket. 
 

A döbröközi óvodások ebédeltetése 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képek a Hazavárunk - itthon vagyunk rendezvényről 

Hónapokon, heteken át sok-sok segítő 
közreműködésével sikerült felkutatni 
azokat az elszármazottakat, akikkel 
ismét találkozni szerettünk volna, s a 
visszajelzésekből tudjuk, hogy a másutt 
élő volt döbrököziek is úgy gondolták, 
hogy szívesen jönnek haza, ha csak egy 
napra is, meglátogatni bennünket, kicsit 
vendégeskedni itthon. No meg megnéz-
ni, mire is ment a falu azóta, hogy a 
sors máshova vetette őket, vigyáztak-e 
az itt maradottak azokra az értékek-
re,  melyekre gondolva sokszor eszükbe 
jut gyermekkoruk, ifjúságuk, talán 
életük legszebb korszaka.  
 
Aztán eljött a találkozó ideje, méreget-
tük egymást: ki lehet ő, másokat pedig 
azonnal megismertünk s kérdezgettük 
mi van veled? Unokáid, gyermekeid? 
Meglapogattuk egymás hátát, majd 
belevetettük magunkat a programokba. 
Szili Lajosné kezdeményezésére a 
döbröközi képviselő-testület támogatá-
sával a találkozó bevételei, adományai 
mind a döbröközi Római Katolikus 
Templom majdani felújítására lettek 
szánva.  
A nap programja is a templomban kez-
dődött orgonamuzsikával, majd ünnepi 
szentmisével.  
A misét követően a Tájház átadására 
került sor, ahol Andikné Schmidt Mária 
kuratóriumi elnök és Szili Lajosné 
polgármester asszony közösen vágták át 
a nemzeti színű szalagot. Kedves, meg-

ható eseménye volt az, amikor Kürtösi 
Krisztián atya megáldotta az épületet és 
a parkot. Érdemes volt bemenni az 
épületbe, melynek minden kiállított 
tárgyát a döbröközi emberek ajándé-
kozták a tájház részére. Igazi kincsek 
kerültek így elő! 
Az IKSZT-ben folytatódott az esemé-
nyek sora a festmény kiállítással. Tóth 
Attiláné Szalay Ágnes festő a tombola 
fődíjaként felajánlotta egyik döbröközi 
templomot ábrázoló festményét. A 
kiállított festmények mindegyikének a 

Farkas Tamás: Elszármazottakkal együtt a templomért 
Szili Lajosné polgármester asszony mindannyiunk vágyát teljesítette a 2014. 
július 5-i elszármazottak találkozója megszervezésével, melynek hívószava  
Hazavárunk - Itthon vagyunk volt. 

szerzője valaha döbröközi illetőségű 
volt. 
Közben más kiállításokat is megtekint-
hettek az érdeklődők. A 30 éves óvoda 
kiállítását, az iskolatörténeti kiállítást, a 
Német Nemzetiségi Ház gyűjteményét, 
a döbröközi cigányok múltját és jelenét 
bemutató kiállítást, valamint a foltvarró 
klub tevékenységét bemutató kiállítást. 
A vendéglátást követően Szili Lajosné 
polgármester nyitotta meg ünnepélye-
sen a találkozót, melyet színes kulturá-
lis műsor követett.  
 

Ünnepi szentmisén népviseletben a találkozó nyitórendezvényén 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2013-as évtől az oktatás állami irá-
nyítás alá került, így iskolánk is az 
önkormányzati fenntartásból a KLIK 
fenntartásába.  
Az ezt megelőző években-2010-11-ben 
lezajlott az iskola felújítása, mellyel 
Döbrököz Község Önkormányzata, 
mint az oktatási társulásban részt vevő 
pályázó biztosította, hogy településünk 
tanulói korszerű, esztétikus környezet-
ben tanulhassanak. 
Az építkezés eredménye, hogy az iskola 
megtartva régi értékeit, arculatát új, 
korszerű elemekkel gyarapodott. 
Kialakításra került a kétszintes aula, 
mely iskolai rendezvények színhelyéül 
szolgál, megnöveli a gyerekek mozgás-
terét, világos, hangulatos színfoltja a 
százéves iskolánknak. 
Ballagási ünnepélyeket, zeneiskolása-
ink bemutatóit, kiállításokat, megemlé-
kezéseket tartunk itt. Legutóbb az isko-
lai diákparlament, és az IKSZT prog-
ramjához kapcsolódva az „Itthon vagy!- 
Magyar ország szeretlek” rendezvény 
egy része is az aulában zajlott. 
A tanulási-tanítási módszerek palettáját 
gyarapítja a könyvtárszoba, a fejlesztő-
szoba, a számítástechnika és nyelvi 
szaktanterem. Német és angol nyelv 
tanulását választhatják diákjaink már 
első évfolyamtól kezdődően. Szintén 
első osztálytól tanítjuk az informatikát, 
korszerűen felszerelt szaktanteremben. 
Logopédus, fejlesztő pedagógus is 
foglalkozik tanulóinkkal, a felzárkózta-
tást és a tehetséggondozást is kiemelt 
feladatnak tekintjük. 
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. 
Iskolánk magas színvonalú, gyermek-
központú oktatásra törekszik, szakos 
ellátottsága teljes. Tanulóink biztos 
alapokkal tanulhatnak tovább bármely 
középfokú oktatási intézményben. 
A tehetséggondozás eredményeként 
számos versenyen szép sikereket érnek 
el tanulóink: 
megyei biológia és természetismereti 
versenyen, pécsi szavalóversenyen, 
mágocsi mesemondó versenyen, a 
Dombó Pál magyar nyelv és matemati-
ka versenyen is helyezettjeink voltak az 
elmúlt és az idei tanévben is.  
Az Apáczai Csere János Szakközépis-
kolában elkészült az a korszerű labora-
tórium, melyet iskolánk tanulói is 
igénybe vehetnek az idei tanévtől kezd-
ve természettudományos kísérletek 
megtekintésére, elvégzésére. A pedagó-
gusok munkáját segítik azok a pályázati 

Andikné Schmidt Mária: Új oktatási módszerekkel sikeres tanulóinkért 
A településnek fontos kell, hogy legyen az iskolája. Az iskolának kiemelt feladata 
a felé irányuló elvárasok teljesítése, hogy a jövő polgárai, a ma diákjai értékes 
emberekké váljanak. 
 

támogatások,, melyeket évről évre 
kihasználva fejlesztjük intézményünket. 
Az intézményi és a „Gyermekeinkért 
Alapítvány” pályázatai jelentős anyagi 
segítséget nyújtanak az iskola otthonos-
sá tételéhez, a gyermekprogramok 
támogatásához. Az alapítvány által 
támogatott tanulmányi ösztöndíj pályá-
zat keretében öt kitűnő tanuló kapta 
meg az ÉV DIÁKJA elismerést a tanév 
végén. Mentor tanáraink segítségével 
több tanulónk részese az Arany János 
és az Útravaló teherség programoknak. 
Az egészséges életmódra, a szabadidő 
hasznos eltöltésére is neveljük diákja-
inkat, minden évben színház és mozi 
látogatásokat szervezünk, kedvelt és 
hasznos program az erdei tábor, ill. 
erdei iskola. Minden lehetőséget meg-
ragadunk, hogy a sportot megszerettes-
sük diákjainkkal, a Kihívás napján 
közös zenés sportgimnasztika órán 
vettünk részt, a Magyar Diáksport Szö-
vetség felhívására minden felsős tanu-
lónk teljesítette a 2014 méter futást. A 
második osztályosok a gyulaji iskolá-
sok meghívásának eleget téve sorverse-
nyeken vettek részt. Több korosztály-
ban is futballoznak tanulóink a Bozsik 
program keretében. 
A pedagógusok és az aktív szülői mun-
kaközösség összefogásával szépítjük az 
iskola környezetét, bővítjük a mozgás-
fejlesztő játszóparkunkat. Sok-sok 
segítőkész családnak köszönhetően 
megszerveztük a hulladékgyűjtést, 
melynek bevételét az osztályok a kirán-
dulásaik költségéhez használnak fel. 
Az iskola szorosan együttműködik a 
település intézményeivel, civil szerve-
zeteivel. Diákjaink, pedagógusaink és a 
szülők is tevékenyen részt vesznek az 
Önkormányzat, az IKSZT és az Egyház 
által szervezett programokon. 
Bár nem fenntartói szinten, de a telepü-
lésnek fontos kell, hogy legyen az isko-
lája, az iskolának kiemelt feladata a felé 
irányuló elvárások teljesítése, hogy a 
jövő polgárai, a ma diákjai értékes 
emberekké váljanak. 
 

Szünetben az alsósok 

A 2014 méter embert próbáló futást minden felsős teljesítette a sportpályán 



Általános tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati és nemzetiségi 
választásokhoz 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2014. 
október 12. napjára tűzte ki Magyarország köztársasági elnöke. Szintén e napra 
került kitűzésre a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános 
választása is. 

Szavazni a választás napján 6 és 19 óra között lehet a kijelölt szavazókörökben. 
Szavazójogát csak azon választópolgár gyakorolhatja, aki szerepel a névjegyzéken 
és magával hozza érvényes, személye azonosítására szolgáló okmányait 
mely lehet  
 

o kártya alapú személyi igazolvány, jogosítvány, vagy útlevél és ezek mellett 
szükséges a lakcímkártya bemutatása is, vagy 

o régi típusú, lakcímet is tartalmazó „könyvalapú” személyi igazolvány. 
 

Aki a szavazókört egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatti mozgásképtelensége 
miatt nem tudja felkeresni, írásban kérheti  
 

o a szavazást megelőzően a választási iroda vezetőjétől (a jegyzőtől) 2014. 
október 10-én 16:00 óráig 

o a szavazás napján, 2014. október 12-én 15 óráig a választási 
bizottságtól, 
 

hogy otthonában a választási bizottság tagjai keressék fel, mozgóurnával 
szavazhasson. 
 
A választópolgár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 
három szavazólapot kap: 
 

o polgármester választásra 
o egyéni listás képviselő választásra 
o megyei közgyűlés tagjainak választására 

 
Szavazatát a jelölt neve mellett, illetve a lista neve felett elhelyezett körben két 
egymást metsző vonallal jelezheti, x vagy + formájában. 
Döbröközön német és roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választására is sor kerül. A nemzetiségi önkormányzati választáson csak az a 
választópolgár vehet részt, aki legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16:00 óráig kérte 
nemzetiségi választópolgárként való regisztrációját. A nemzetiségi választópolgárok is 
három szavazólapok kapnak 
 

o települési nemzetiségi képviselő választására 
o területi nemzetiségi képviselő választására 
o országos nemzetiségi képviselő választására 



Döbröközön az alábbi jelöltek indulnak választástípusonként. A jelöltek felsorolása a 
szavazólapon történő megjelenésének sorrendjével azonosan történik. 
 
Polgármesterjelöltek: (1 jelöltre lehet szavazni!) 
 

1. Farkas Edit 
2. Lázár Albert 

 
Egyéni listás jelöltek: (6 vagy annál kevesebb jelöltre lehet szavazni!) 
 

1. Czeller György 
2.  Barna Tamás  
3. Hajda Melinda 
4. Harangozó Zsolt 
5. Boczor Barbara 
6. Farkas Tamás Péter 
7. Lázár Albert 
8. Szemes Lajos 
9. Horváth Györgyné 
10. Gondosné Kovács Katalin 
11.   Régensburger Martin 
12. Dr. Holló István 
13. Boczor Károlyné 
14. Farkas Róbert 

 
Német nemzetiségi képviselőjelöltek: (3 vagy annál kevesebb jelöltre lehet 
szavazni!) 
 

1. Szabó Györgyné 
2. Právics Zoltánné 
3. Keim Magdolna 
4. Bednárik Károly Ervin 
5. Fehér Lászlóné 

 
Roma nemzetiségi képviselőjelöltek: (3 vagy annál kevesebb jelöltre lehet 
szavazni!) 
 

1. Farkas Norbert 
2. Seres Dezső 
3. Farkas János 
4. Lakatos János 

 
Községünkben az alábbi 3 szavazókör, valamint 1 nemzetiségi szavazókör működik: 
 

1. sz. szavazókör: Döbrököz, Páhy u. 45. (Községháza) 
2. sz. szavazókör: Döbrököz, Iskola u. 4. (volt Idősek klubja) 
3. sz. szavazókör: Döbrököz, Homokhegy u. 11. (volt hegyi óvoda) 
800. sz. szavazókör: Döbrököz, Páhy u. 45. (Községháza) 
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