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Gyulajon bérmálkoztak a döbröközi fiatalok 
A gyulaji templom adott helyet 2015. április 12-én a bérmálásnak. Dr. Udvardi György Pécsi Egyházmegyei 
Püspökre kipirult arccal várakozott a 22 fiú és lány, akik közül 12 fő döbröközi volt. 

Dobos Károlyné, Gyulaj polgár-
mestere köszöntötte a püspököt, 
akit tájékoztatott a település hely-
zetéről, a templom állapotáról, a 
hívek és az önkormányzat a 
templom érdekében végzett mun-
kájáról.  

Kürtösi Krisztián plébános úr je-
lentést tett a püspök atyának, 
melyben elmondta, hogy a 22 
fiatal már 2013-tól készült erre a 
napra, s mindannyian alkalmasak 
arra, hogy a bérmálás szentségé-
ben részesüljenek. Püspök atya 
megköszönte Kürtösi Krisztián 
plébános úr munkáját, s a hívek-
hez, szülőkhöz, rokonokhoz for-
dulva Jézus életét és keresztre 
feszítése utáni feltámadását hozta 
fel példaként, mely példa segít 
mindenkor eligazodni az életben. 
A bérmálkozók sorra hozzá járul-
ván felvették a bérmálás szentsé-
gét Dr. Udvardi György püspök 
atyától. 

 

 Kürtösi Krisztián atya, Ft. Dr. Udvardi György megyéspüspök, 
valamint a 22 bérmálkozó a gyulaji templom előtt 

Döbröközi plébánia és hozzátartozó községek  
lelki programjai 
 
Április 26. vasárnap Búzaszentelő, könyörgés a jó termésért a temploma-
inkban. 

Május 3. vasárnap Édesanyák találkozója a máriagyűdi kegytemplomban. 
(Egyházközségeink közös zarándoklat) Indulás reggel 7.00-kor 

Május 14. csütörtök Urunk mennybemenetele, a gyulaji templom búcsúja. 
Az ünnepi szentmise este 18.00-kor kezdődik. A szentmisét bemutatja, és 
a szentbeszédet mond: Ft. Máger Róbert püspöki-szertartó, jegyző. 

Május 24. vasárnap Pünkösd szent ünnepe 

Június 6. szombat Este 18.00-kor a döbröközi templomban tartjuk az idei 
Úrnapi gyertyás körmenetet. 

Június 7. vasárnap Ft. Dr. Puskás Attila atya ezüstmiséje a döbröközi 
templomban. Az ünnepi szentmise vasárnap délután 17.00-kor kezdődik. 

Július 26. vasárnap Szent Anna búcsú a csibráki templomban. A szent-
mise vasárnap délután 17.00-kor kezdődik. 
 

 
 
 
 
Kürtösi Krisztián plébános úr 
szervezésében tavaszi, olaszor-
szági látogatásra került sor 2015. 
április 13-18. között. Az egyház-
községek hívei felkeresték a szlo-
véniai Ptujska Gora városát, a 
trieszti öblöt. Az olaszországi 
Padovában városnézés, majd a 
padovai Szent Antal sírja fölé 
emelt Bazilikát nézték meg. Az 
orvietoi bazilikában szentmisén 
vettek részt. Rómában a harma-
dik napon egész napos városné-
zés következett, majd másnap a 
Vatikán, Szent Péter bazilika, 
múzeumok és a Sixtusi kápolna 
felkeresése volt a program. 
 

Tavasz a napfényes 
Itáliában 



 

  

Ivóvíz-minőség javító program 
A Környezet és Energia Operatív Prog-
ram korábbi sajátosságainak megfelelően 
Dombóvár és térsége ivóvíz minőség 
javító programja kétfordulós konstrukci-
óban valósul meg 2015 nyaráig tartó be-
fejezési határidővel. A 13 önkormányzat 
összefogásával indított projekt megvaló-
sítására irányuló pályázat és a BM EU 
Önerő Alapra benyújtott pályázat egya-
ránt támogatást nyert. A projekt beruhá-
zási költsége tartalékokkal 2,8 milliárd 
forint és több mint 12000 embert érint.  Új vízkezelő épület épült a régi mellé 

Döbröközön új vízbázis létesítése szükséges, hiszen a meglévő, üzemelő kutaknak magas az arzén-, az ammóni-
umtartalma, nyersvizük kezelésére szükség lenne bonyolult és költséges technológia kiépítésére, így kedvezőbb 
vízminőségű 2 db 120 m mély új kút fúrására, védterület kialakítására és több mint 2,5 km-es nyersvízvezeték 
építésére kerül sor. Új 265 m3/nap kapacitású komplex vízkezelő berendezés épül a kútvíz metán-, ammónium-, 
vas- és mangántartalmának eltávolítására, annak érdekében, hogy a tisztított víz minősége a követelményeknek 
megfeleljen. A technológiai berendezések számára új gépház létesül, kiszolgáló és járulékos létesítményekkel. A 
faluban lévő vízmű telephelyen a meglévő udvartéri víztároló medence felújításra kerül és új hálózati nyomásfoko-
zó egység épül. A keletkező hulladékvizek új iszapülepítő medencébe kerülnek. Szintén felújításra kerül a 
döbröközi 100 m3-es víztorony.  
Vízminőségi okok miatt mechanikai módszerrel szivacsdugókkal kitisztítják 
a falu közel 20 km-es ivóvíz gerincvezeték hálózatát, és összesen több 
mint 2000 m vezeték rekonstrukcióra és 24 db tolózárakna átépítésre 
kerül sor, 31 új tűzcsap létesül, 138 db bekötés cseréjére kerül sor, ezen 
kívül a Homokhegy és az Öreghegy ellátatlan részein 2070 m új ivóvízve-
zeték és két új nyomásfokozó épül. A technológia bekerülési értéke az új 
kutakkal és az új települési vezetékekkel, hálózattisztítással közel nettó 
275 millió Ft. A vezetékcserék, csomópont átépítések és tűzcsapbeépíté-
sek összértéke közel nettó 70 millió Ft. 

A projektben Nagypáltelep ellátása céljából 1170 m KPE vezeték épül a 
szarvasdi nyomásfokozótól kiindulva, a puszta belterületén 290 m-es ge-
rincvezeték és 21 db házi bekötés létesül, így az Dombóvárról átvett ivó-
vízzel kerül ellátásra. A kiépített távvezeték Alsóleperd és Szilfás irányába 
halad majd tovább. 

A Döbröközt érintő projektelem készültségi szintje jelenleg meghaladja az 
50%-ot, a vízkezelő épület elkészült, az egyik kút fúrásával végzett a vál-
lalkozó, a nyersvízvezeték túlnyomó része megépült. 

 

 
 
 
Településünkön a közkifo-
lyók felülvizsgálatára kerül 
sor. Amely ingatlanok még 
nem csatlakoztak a 
víziközmű-rendszerbe, ott 
az elkészült fővezetékre a 
törvény értelmében kötele-
sek rákötni a tulajdonosok.  
Kérjük fentiek szíves tudo-
másul vételét. 

 

  

Versenyek:  
- a Mágocsi vers és mesemondó versenyen jó eredménnyel szerepeltek diákjaink, 
- a Dombó Pál tanulmányi versenyen 20 tanulónk vett részt, 
- a mezei futóversenyen ügyesen szerepeltek a felső tagozatos fiúk, 
- a Bozsik programban az alsós focisták jeleskedtek. 
 
Az országos kompetenciamérésre és az első alkalommal megszervezésre kerülő 
idegen nyelvi felmérésre a hatodik és a nyolcadik osztályos tanulók készülnek.  
Az elmúlt év eredményeit a szülők a kapott kód felhasználásával az interneten 
megtekinthetik. 
A tanulók és a pedagógusok munkáját is segítik azok a pályázati támogatások, 
melyeket évről évre kihasználva fejlesztjük intézményünket. 
Az idei évben elkészül az iskola udvarán a műfüves sportpálya. Nagyon bízunk 
abban is, hogy az Önkormányzat segítségével a tornacsarnok felújítása is befeje-
ződhet, és őszre már a gyerekek és a település sportolni vágyó lakói is használat-
ba vehetik. 
 

Iskolai események 
Az iskolások is készültek a szép tavaszi ünnepre, a húsvétra. Kézműves foglalkozásokon készí-
tettek hímes tojást és kedves ajándéktárgyakat. 

 

Matematikaóra az 
első osztályban 



 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

Beváltak a vegyes csoportok az óvodában – közös húsvétozás 
Óvodai Pedagógiai Programunkban kiemelt helye van az óvodai ünnepeknek, hagyományoknak, 
rendezvényeknek, melyek színesítik a gyerekek mindennapjait, lehetőséget adnak a néphagyo-
mányok megismertetésére. (Gondosné Kovács Katalin óvodavezető) 

Csoportszobáinkat is közösen feldíszítettük, tojásfát készítet-
tünk, melyre a gyerekek által készült tojások kerültek. Igyekez-
tünk minél többféle technikával megismertetni a gyermekeket, 
életkori sajátosságaik figyelembevételével.  
Dalokkal, énekekkel, mondókákkal készültünk az ünnepre. A 
fiúk locsolóverset tanultak, hogy az óvodában és húsvét hét-
főn a lányokat illendően meg tudják locsolni. 
Hagyomány nálunk, hogy húsvét előtt Fülöp Gyula bűvész 
látogat el óvodánkba. Idén március 27-én kápráztatta el óvo-
dásainkat rendkívüli műsorával. A gyermekeknek nagyon 
nagy élményt jelent évről évre. 

Fontosabb óvodai események és 
időpontjai 
Óvodai beíratás időpontja április 23-24. 
(csütörtök-péntek) 8 órától 16 óráig. 2015. 
szeptember 1-jétől a 2015/2016. nevelési 
évben az óvodába az a gyermek vehető fel, 
aki a 3. életévét betöltötte, valamint a 3. élet-
évét a felvételétől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idő-
sebb gyermek óvodai felvételi kérelme telje-
síthető. 

Édesanyákat és a nagymamákat április 29-
én és 30-án ünnepeljük óvodánkban. 
Május 21-én, csütörtökön Hangoló Zenés 
Gyermekszínházzal, légvárral, trambulinnal és 
különböző tevékenységekkel Gyermeknapot 
tartunk. 
A Brumi csoport évzáró műsorát május 29-
én, pénteken tekinthetik meg. A nagycsopor-
tosok életében fontos pillanat érkezik el május 
30-án, amikor az óvodától búcsút vesznek. 
 
A rendezvényeinkre nagy szeretettel vá-
runk mindenkit a 2015-ös esztendőben is! 
 

A húsvét közeledtével óvodánkban is lázas készü-
lődés folyt, óvodásaink már nagyon várták a Nyu-
szi érkezését. 

Készítettünk képeslapokat, ajtódíszeket, tojást festettünk, 
díszítettünk. Lehetőségük volt a gyerekeknek színezésre, 
festésre, nyomdázásra, különböző technikák elsajátítására. 

Március 31-én, kedden 15 órától húsvéti kézmű-
ves játszóházat tartottunk az óvodában szülőkkel 
és gyerekekkel együtt. 

A bál bevételét sófal megvalósítására szeretnénk fordítani. 
Sóterápiát napjainkban asztmás, allergiás és légúti betegsé-
gek enyhítésére és gyógyítására használják. Sajnos egyre 
több az asztmás, allergiás gyermek, az óvodai hiányzások 
oka is legtöbb esetben légúti megbetegedések miatt követke-
zik be.  

 

Április 1-jén érkezett óvodánkba a Nyuszi. 

Ezen a napon a nyuszivárás, a locsolkodás és az ajándékke-
resésé volt a főszerep. A tavaszi szünet lehetőséget biztosí-
tott a gyermekek és szülők számára az együttlétre, a közös 
ünnepvárásra, ünneplésre, pihenésre és feltöltődésre. 

Szünet után április 8-án, szerdán délután szülői 
értekezletet tartottunk a leendő iskolások szülei 
számára. 

Andikné Schmidt Mária, a helyi általános iskola igazgatónője, 
Locskai Tímea és Apáti Viktória leendő tanító nénik tájékozta-
tást adtak a szülőknek a beíratással kapcsolatban. 

Április 9-én, csütörtökön 9 órától 11 óráig nyitott 
napot tartottunk. 

Ezen a napon nagy szeretettel vártuk leendő óvodásainkat és 
szüleiket, hogy ismerkedjenek óvodánkkal, a gyerekekkel, a 
felnőttekkel, ezzel segítve későbbi beilleszkedésüket. 

Nagyon fontos rendezvényünk a hagyományosan 
megtartott jótékonysági bál, melyet április 18-án 
rendeztünk az IKSZT épületében. 



 Az önkormányzat hírei 
 

Az ügyfélbarát hivatal kialakí-
tása érdekében, hogy a vidékre 
ingázó lakosok is el tudják intéz-
ni az ügyeiket, hétfői napokon a 
polgármesteri hivatalban hosz-
szabbított ügyfélfogadást biztosí-
tunk. Az önkormányzati hivatal 
ügyfélfogadása 2015. január 1-
jétől az alábbiak szerint módo-
sult:  
Hétfő: 730–1200 1230–1700 

Kedd: 730–1200 1230–1600 

Szerda: Nincs 
Csütörtök: 730–1200 1230–1600 
Péntek: 730–1200 
 

A Praktikák Házában (volt Idősek 
klubja) Iskola u. 4. szám alatt a 
lakosság számára mosási lehe-
tőséget biztosítunk heti két alka-
lommal, kedden és csütörtökön a 
délelőtti órákban.  
Egy mosás ára 250 Ft. 
 

A gyermekjóléti szolgálat ügyin-
tézőjének fogadóórája minden 
kedden 10-11 óráig van a 
döbröközi önkormányzati hivatal 
épületében, a családgondozó 
fogadóórája minden kedden 9-11 
óráig van. 
 

Az önkormányzat által megtermelt 
és tartósított termékeket heti 3 
alkalommal tudják megvásárolni a 
helyi piacokon.  
A helyi piac nyitva tartása:  
faluban:  
kedd és péntek 800 –1130  

hegyen:  
szerdán 800 –1130 
 

Az orvosi rendelő mellett elhelye-
zésre került egy konténer, mely-
be a használt ruhaneműket le-
het elhelyezni. Kérjük, hogy a 
feleslegessé vált, kinőtt ruházatot 
tiszta állapotban helyezzék el.  
 

A magánszemélyek kommunális 
adójának összege 2015. évben 
nem változott (12.000,- 
Ft/év/ingatlan). Az első részletet 
március közepéig lehetett fizetni, 
a második részlet szeptember 
közepéig esedékes.  
 

A közfoglalkoztatás keretében 2014. decembertől 2015. március végéig 
OKJ-s családsegítő képzésben vett részt 15 fő, akik sikeres vizsgát tettek.  
 

Polgármesteri és alpolgár-
mesteri fogadó órák: 
 
Farkas Edit polgármester: 
hétfői napokon 8-17 óra 
Farkas Róbert alpolgármes-
ter: hétfői napokon 14-17 óra 
Lázár Albert alpolgármester: 
keddi napokon 9-16 óra 
 

Szociális ügyek 2015 
A Szociális törvény módosítása értelmében 2015. március 1. napjával a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) és az egészségkárosodottak 
rendszeres szociális segélyének ügyei átkerültek a Dombóvári Járási 
Hivatalhoz (Dombóvár Szent István tér 1.).  
A továbbiakban önkormányzatunktól kifizetés nem érkezik.  
Ezekben az ügyekben hozzájuk kell fordulni. Dombóváron ügyfélfogadás 
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-12 óra között érhető el.  
A járási ügysegéd ügyfélfogadása Döbröközön hétfői napokon 8:15-13 
óráig van. 
Az önkéntes munkát vállalókat arra kérjük, hogy a jövőben ez irányú igé-
nyüket időben jelezzék Stier Mónika ügyintézőnél.  
A fenti időponttól a helyi ellátások rendszere is megváltozott, a korábbi ellá-
tási formák helyett települési támogatás került bevezetésre, melynek feltét-
eleit az Önkormányzat új Szociális rendelete részletezi. Bővebb felvilágosí-
tásért kérjük a szociális ügyintézőhöz forduljanak.   
 

2015. évben is folytatódik a 
közmunkaprogram.  
 
Március és április hónapban 51 fő 
került foglalkoztatásra, melynek 
keretében továbbra is értékterem-
tő munkát végeznek a közmunká-
sok.  
A Megyei Közművelődési Intézet 
3 főt foglalkozat a helyi IKSZT-
ben. 
Pályázat keretében egy fő rehabi-
litációs ellátott 4 órában végez 
kisegítő tevékenységet az önkor-
mányzatnál. 
 

 
Önkormányzatunk ked-
vező elbírálásban része-
sült a Vis maior pályázat 
keretében, 2015. április – 
május hónapban a hegyi 
játszótér előtti rossz út, 
valamint a Homokhegy u. 
13. és 28. szám között 
lévő útszakasz teljes 
felújítására, aszfaltozá-
sára kerül sor.  
 

A Magyar Labdarúgó Szövetség 
pályázati kiírása alapján Önkor-
mányzatunk műfüves pálya épí-
tésére bruttó: 22.280.948 Ft forin-
tot nyert, melyhez 2.228.095 Ft 
önrészt biztosít. A beruházás 
várható befejezésének ideje 
2015. augusztus 31.  
 

Polgármesteri és alpolgármes-
teri fogadóórák: 
Farkas Edit polgármester:  
hétfői napokon 8-17 
Farkas Róbert alpolgármester:  
hétfői napokon 14-17 
Lázár Albert alpolgármester:  
keddi napokon 9-16 
 

Falugazdász Kusai Csilla fogadóórája  
Döbrököz IKSZT- Kedd: 1000-1200  
Elérhetőségei: 06-30/349-0855  
e-mail: csilla.kusai@gmail.com  
 
Dombóvári falugazdász körzetközpont  
7200 Dombóvár, Jókai u. 18. (Dombóvári 
körzeti földhivatal épület baloldalánál)  
Elérhetőség: 74/461-055, Fax:74/565-124, 
e-mail: dombovarfg@nebih.gov.hu  
Ügyfélfogadási idő: H-CS: 800-1630  
P: 800-1400 

DÖBRÖKÖZ KÖZSÉGI TEMETŐ 
Nyitva tartás: 
május 1. – szeptember 30.  700 - 2100 
október 1. – április 30.  800 - 1800 
 
Üzemeltető: 
Döbrököz Község Önkormányzata 
7228 Döbrököz, Páhy u. 45. 
Telefonszám: 
30/591 5863 
74/435-144  
 



 
 
 

Civil hírek 
 

Hagyományőrző Alapítvány 
Az alapítvány tagjai az elmúlt évben értékmegőrző munkát végeztek a 
„Tájház” kialakításában. Tovább szeretnénk bővíteni a házat a gazdasági 
részek felújításával. Ehhez a munkához szeretnénk kérni az Önkormány-
zat és a lakosság segítségét. A tájházat élővé fogjuk varázsolni progra-
mokkal, rendezvényekkel, de előbb ki kell alakítani az ehhez szükséges 
tereket. 
A tánccsoport a „Kaposmente” képviselőjeként az idei évben is részt vesz 
több rendezvényen. Nagy gondunk az utánpótlás biztosítása, szeretnénk 
több fiatalt megnyerni, hogy csatlakozzanak hozzánk, vegyenek részt 
népzenei, néprajzi, gasztronómiai programjainkban. 
Aki szívügyének érzi a hagyományok ápolását támogassa alapítványun-
kat! 
Adószámunk: 18856923-1-17 
 

A Döbröközi Cigányokért Kul-
turális Szociális Alapítvánnyal 
szorosan együttműködik az 
RNÖ-vel, hogy a romakultúra és 
hagyomány továbbra is fennma-
radjon az utódoknak. 
Adójuk 1 %-ával támogassák 
alapítványunkat.  
Adószámuk: 18863905-1-17 
 

Döbröközi Polgárőrség 
2015. március hónapban meg-
tartották a tisztújító taggyűlésü-
ket, melynek keretében elnök-
nek választották Juhász Attilát. 
A szervezet továbbra is biztosít-
ja falunk rendezvényeit. Fel-
ügyelik a rendet és a közbizton-
ságot, ezzel is segítve a körzeti 
megbízottak munkáját. 
Adószám: 18866410-1-17 

A Gyermekeinkért Alapítvány 
pályázatai is jelentős anyagi 
segítséget nyújtanak az iskola 
otthonossá tételéhez, a gyer-
mekprogramok támogatásához. 
Kérjük, támogassák felajánlása-
ikkal alapítványunkat! 
Adószám: 18854244-1-17 
 

Döbröközi Óvodásokért Köz-
hasznú Alapítvány 
Az óvodás gyermekek számára 
sok segítséget adnak az alapít-
vány által benyújtott és meg-
nyert pályázatok. Adójuk 1%-
ával támogassák óvodánkat! 
Adószám: 18868601-1-17 
 

Döbrököz Községi Sportegyesület 2014. decemberben újjá alakult, a 
lemondott elnök, Bencze János helyett Farkas Editet választották elnök-
nek, a további tisztviselők: elnökhelyettes: Varga József, elnökségi ta-
gok: Bencze János, Gillich János, Gillich Norbert, Kovács Vendel, Si-
mon Jenő. felügyelő bizottsági tagok: Lázár Albert, elnök, Benke Mihály, 
Harangozó Zsolt. Az idei évben közérdekű munkát szerveztek, mely 
keretében a futball kapuk előtt feltöltötték a területet, majd gyeptéglával 
ültették be, valamint a pálya körüli oszlopokat megerősítették és új drót-
vezetéket húztak ki, melyet a BF-TRADE Kft ajánlott fel. Köszönet a 
munkálatokban részt vett sportszerető lakosoknak, a Hotimix Kft-nek a 
munkálatokhoz biztosított erőgépért, valamint a szintén felajánlásként 
kapott fémkeretes szemétgyűjtőkért. 
Kérjük, támogassa Ön is a sportegyesületet, hogy falunk futballcsapata 
tovább működhessen, a sportot szerető emberek megelégedésére. 
Kérjük, adója 1%-val támogassa a sportegyesületet!  
Adószámuk: 19952572-1-17 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2015. éves költségvetésünk 1.855.000,- Ft. 
Több alkalommal támogatjuk a döbröközi Szent Hedvig királyné Káritász 
Csoportot, a döbröközi roma tánccsoportot, a hagyományőrző zenekart, a 
kulturális alapítványunkat, valamint a döbröközi óvodás bált. 
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Tolna Megyei Rendőr-
főkapitánysággal, a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségével, a 
Tolna Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint az Országos 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 
Egész évben folytatjuk a Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szol-
gálata, valamint a Munkaügyi Központ által kiközvetített szabálysértést 
elkövetők foglalkoztatását. 
Próbálunk tanfolyamokat szervezni helyi szinten, munkahelyeket teremte-
ni. Falunk fejlesztését, előre menetelét szeretnénk segíteni.  
 

Vöröskereszt 
A helyi szervezet véradást Döb-
röközön 2014. évben 3-szor 
szervezett: 
2014. januárban 49 fő, 
 májusban 32 fő, 
 novemberben 36 fő 
adott vért. 
2015-ben is volt már egy vér-
adás februárban, akkor 41 fő 
adott vért. 
A következő véradás 2015. 
május 29-én lesz. 
Tisztelettel várjuk a 18. életévü-
ket betöltött nőket és férfiakat a 
véradásra. 
 

NYUGDÍJAS KLUB 
Döbröközön a Nyugdíjas Klub összetartó civil szervezet. Jelenleg 18 tagja van. 
Minden hónapban egyszer összejövetelt tartanak. Megbeszélik és megünneplik az aktuális eseményeket: Farsang, 
Nőnap, Anyák napja, Húsvét, Karácsony. 
Részt vesznek a falu rendezvényein, pl. a Majálison már évek óta zsíros kenyeret osztanak. 
 

Támad a fehér mezes döbröközi csapat (2015. április 19.)  



   

 

 

 

 
 

 

 
A kiállítás megnyitójára sok-sok érdeklődő jött el, számos vidéki barát, isme-
rős, sok döbröközi, akik kíváncsiak voltak a régen Döbröközről elszármazott 
festőművészre, képeire. Farkas Edit polgármester nyitotta meg a kiállítást. 
Beszédében elmondta:   
- Tavaly, az elszármazottak találkozóján tudtam meg, hogy ő Döbrököz 
szülöttje. A hegyi iskolában, egy osztatlan osztályban, Arató Róbert bácsi 
keze alatt kezdte meg tanulmányait, itt tanult meg írni és olvasni. 
10 éves volt, amikor Dombóvárra költöztek. Orbánné Zsoldos Anna, a kiállí-
tásának a Gyermekkorom világa címet adta. Anci, bár évek óta elköltözött 
Döbröközről, a szálak még összekötik a múlttal, hiszen a kiállított képek 
nagy része a gyermekkorhoz kapcsolódó életképek, valamint Döbrököz 
jellegzetességeit, faluképet, templomot, kápolnát, Kapos-folyót, Werbőczy-
várromot, régi épületeket jelenítenek meg. 
Anci festményei megszólítanak, kacagnak, mesélnek, dúdolnak. Képeinek, 
alkotásainak bemutatásával – úgy gondolom – mindenkinek örömöt, felüdü-
lést, kikapcsolódást fog jelenteni. Szeretettel gratulálok a kiállításhoz.  

  

Farkas Edit polgármester és  
Orbánné Zsoldos Anci festőművész 

Gyermekkorom világa  
– Orbánné Zsoldos Anna festménykiállítása 

(A kiállítás megtekinthető április 26-ig az IKSZT nyitvatartási idejében.) 
A festőnő döbröközi születésű, 10 éves koráig közöttünk élt. Témaválasztásához a gyermekkori élmé-
nyek meghatározó jelentőségűek. Önálló kiállítása nyílt 2015. április 11-én a döbröközi IKSZ-ben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

Aki mindenkit ismer - riport Szijártó Mária védőnővel 
Szijártó Mária hosszú évek óta dolgozik településünkön. Szere-
tik az emberek.  

2000 fő alá csökkent 
Döbrököz lakossága. 
Ez azt mutatja, hogy 
jóval többen halnak 
meg, mint ahányan 
születnek. Mi erről a 
tapasztalata? 
 

A születésszám az elmúlt években 
jelentősen csökkent. Viszonyításkép-
pen: 2002-ben 34 születés volt, míg 
tavaly (2014-ben) 16. Egyébként 15 
alatt van az utóbbi években a születés-
szám. A halálozás 40 körül van, azaz 
több mint kétszer annyi a veszteség 
évente, mint az új szülés.  
 

Szijártó Mária védőnő taná-
csokat ad egy kismamának  

Amikor először megjelenik várandós gondozásra a kismama, 
kiadom részére a várandós gondozási kiskönyvet, majd nekem őt 

két héten belül az otthonában kell meglátogatnom, utána pedig havi rendszerességgel megyek hozzá. Az újszülött 
kisbabát, ahogy hazaérkezik 48 órán belül, majd hathetes korig hetente kell látogatni. A csecsemőket egy éves 
korig havonta, az 1-3 éveseket kéthavonta, és a három év felettieket is kéthavonta. 6-7 éves korig gondozunk mi 
védőnők. Engem minden reggel 8 és 10 között meg lehet találni a tanácsadóban. Minden ügyben lehet hozzám 
fordulni, tehát nemcsak a várandósággal, vagy a gyerekgondozással kapcsolatban, hanem szociális támogatások-
kal, egyéb ügyintézéssel is, tehát nyomtatványok kitöltésével és kérelmek írásával is segítek. 
 

Milyen gyakran látogatja a családokat?  

Úgy hallot-
tuk, ismét 
tanul va-
lamit… 

A védőnők által végzett méhnyakrák szűrő programra jelentkeztem. Az elméleti képzését már 
elvégeztem tavaly, és most megtanultam a kenetvétel technikáját is. Amikor a minősítést rövide-
sen megkapom, akkor végezhetek itt a faluban nőgyógyászati, népegészségügyi célú 
méhnyakrák szűrést. Ennek a szűrésnek a betegség korai felismerése lenne a célja. Magyaror-
szágon a méhnyakrák miatti halálozás a nők esetében az első számú halálokok között szerepel.                                                                                                                                                                                                                                            



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
Továbbra is folyamatosan figyeljük a kiírt pályázati lehe-
tőségeket, melyek nagyban hozzájárulhatnak, hogy ren-
dezvényeink minél színesebbek, színvonalasabbak le-
gyenek.  
Úgy gondolom, hogy a döbröközi IKSZT 3 éves fennállá-
sa alatt egyre jobban beépült a település mindennapjai-
ba. Azt tapasztalom, hogy a lakosság sok esetben már 
nemcsak várja a programokat és időnként látogatja, ha-
nem több esetben tevékeny részese akar lenni intézmé-
nyünk hétköznapi életének (önállóan működő klubjaink).  
 

 Egy kis ízelítő a 2015-ös év első félévében tervezett 
programjainkról: 

 
Május: 
2015. május 1. – Majális a Sportpályán 
2015. május 1. – Egészségmegőrzés – a rendszeres test-
mozgás egészségmegőrző szerepe – egészségfejlesztési 
program 
2015. május 09. – Európa nap – „Egység a sokféleségben” 
vetélkedő Finnországról 
2015. május 12. – Döbrököz szakrális helyei – könyvtári 
előadás 
2015. május 24. – Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje 
– művészeti program a templom előtti téren 
2015. május 24. – Pünkösdi Bál 
 
Június:  
2015. június 04. – Környezetvédelmi világnap – műhely-
munka a fiatalok közreműködésével 
2015. június 05. – A munka világa VIII. – tájékoztató ren-
dezvény 
2015. június 19. – Színjátszó szakkör 
2015. június 19. – A sikeres pályázatok titka - előadás 
 
 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) 
A nyertes pályázatunknak és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek számára előírt kötelező 
programoknak köszönhetően, 2014-ben is számos közösségformáló, értékteremtő rendezvény 
várta a döbröközi IKSZT-ben településünk lakóit.  

Azt tapasztaljuk, hogy sok-sok rendez-
vény van az IKSZT-ben, azonban van-e 
közönségük? 

A 2015-ös esztendőben célunk, hogy az intézmény falai 
között az önszerveződő lakosság kulturális élete felerő-
södjön és az oly nehezen megközelíthető ifjúság számá-
ra, intézményünk olyan programokat kínálhasson, ame-
lyek az ő igényeiket figyelembe véve vonzza be őket újra 
a közösségi életbe. 
Céljaink elérése érdekében a következő hónapokban 
interjúk és kérdőíves felmérések keretében próbáljuk 
felmérni a lakosság igényeit, elvárásait intézményünkkel 
szemben. Kérjük, hogy fogadjanak minket bizalommal és 
ötleteiket, javaslataikat osszák meg velünk! 
 

Selyem Attiláné művelődésszervező 
Mit kínál a fiataloknak az IKSZT? 

Játékos vetélkedő Ruff Renátával 

Kézműves foglalkozás iskolásoknak 

A szavalóverseny helyezettjei 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Már most egységes képet mutatnak, 
nyárra pedig teljesen kizöldellnek, s mint 
ahogy az alsó képen látszik, gyönyörű 
kerek koronája lesz a fáknak. 
 

Az önkormányzat fásítási 
programjának első ütemében 
gömbkőris fákat ültettek az 
orvosi rendelőtől a templomig. 

Az Önkormányzat Zöldhulladék égetésére vonatkozó szabá-
lyokról szóló rendelete alapján településünkön, belterületen a 
zöldhulladék égetésére vasárnap és ünnepnap kivételével min-
den nap van lehetőség a szabadon égetés szabályainak betartá-
sával. Az országos tűzgyújtási tilalom elrendelésekor tilos az ége-
tés! Külterületen történő égetést 10 nappal korábban be kell jelen-
teni a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.   
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

A Döbröközi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
és a Német Egyesület 

2015. április 25-én 20.00 órai kezdettel 
    Svábbált szervez az IKSZT-ben  

(Kultúrház, Döbrököz, Páhy utca 49.) 
    melyre ezúton szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és 

kedves családját, barátait ismerőseit. 
    A rendezvény kulturális programmal kezdődik  

és azt követi a bál. 
    Helyfoglalás és információ  

a 06-30-689-8501 telefonszámon. 
 Német Nemzetiségi Önkormányzat és Német Egyesület 

 

Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung und der 
Deutschverein  

in Döbrököz organisiert am 25. April 2015  
    das Nationalitätentreffen 

 im Kulturhaus Döbrököz, Páhy utca 49. 
    Wir laden Sie und ihre Familie hierzu recht herzlich ein. 
    Die Veranstaltung fängt um 20 Uhr mit einem kulturelles 

Programm an und nachher beginnt der Schwabenball. 
    Platzreservierung und Informationen unter der 

Telefonnummer 06-30-689-8501. 
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