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A döbröközi hármas ikrek
Kalauz Tünde és Urvald Norbert szép nagy családnak örülhet, mert ez év áprilisában a két testvér, Márk és
Norbert mellé hármas ikrek születtek.
Nagyot nézett még az orvos is a terhesség tizenkettedik hetében, amikor az ultrahangos vizsgálatnál kiderült, hogy három magzat növekedik az édesanya pocijában. A meglepetés akkora volt, hogy az édesapa alá
széket kellett tenni. De az öröm is, az aggódás is nagy
volt. Csak hajtogatták, majd felnőnek ők is a másik
kettő mellett. De hát tudjuk, ez nem ilyen egyszerű.
Aztán szerencsére az áldott állapot valóban áldott volt,
hiszen probléma nem volt a terhesség alatt, az édesanya is jól viselte, ellátta közben a családot is. Noel,
Léna és Lara, a gyönyörű ikrek már szépen fejlődnek. A
17 hónapos Norbika már szalad, de az örömmel együtt
nem könnyű a család élete.
A népes család a közelmúltban egy felújított
Árpád utcai családi házba költözött.

Urvaldék a csodás ikrekkel és Norbika a kanapén

Norbert, a családfő elmondta, hogy szinte mindent maga csinált, a fűtés szerelést,
lapozást, festést és ami jött. Az igényesen átalakított, szépen berendezett családi
otthonban látogattuk meg őket. A szülőkkel és a nagymamával együtt gyönyörködve néztük a játszadozó, gőgicsélő három csöppséget, Norbikát, aki folyamatosan ott szaladgált és játszott kistestvéreivel. Minden nap szigorú napirend szerint
élnek. Ebéd után alszanak egy nagyot, másfél órát. Gyümölcsöt, főzeléket esznek.
Körben leteszik a piciket a bébi hordókban, Norbika odaül negyediknek, édesanyjuk középre ül a tál étellel, és egy kanállal sorban, egyszerre eteti a piciket. A
fürdetés folyamatosan zajlik, Norbika a nagy kádban, mellette van a kis kád, abba
pedig a piciket hordják felváltva. Egy segítő vetkőztet, viszi fürdeni, a másik hozza,
öltözteti, majd jöhet az etetés. Este már fél nyolckor alszanak, ekkor tudnak a
szülők valamit csinálni. Éjjel felébrednek, de nem egyszerre. Általában a Lara
kezdi, a legkisebb, ő már fél egykor éhes, aztán Léna és Noel következik. Így telik
az egész éjszakájuk. Az édesapa már nem tud visszaaludni, ezért hétvégén már
éjjel fél háromkor főzi a húslevest, előkészít mindent az ebédhez. Nevetve mesélték, hogy olyan fáradtak voltak egy alkalommal, hogy az édesapa az egymásra
nagyon hasonlító kislányok közül az egyiket kétszer is megetette, míg a másik
nem kapott. Szerencsére az édesanya később őt is megetette.
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06:00 Hajnali szentmise
16:00 "Kézműves kuckó" Mikulásra és Karácsonyra várva (IKSZT)
17:00 Adventi börze
18:00 Mikulás érkezése az IKSZT-be
17:00 „Adventi hangoló” a falu főterén
18:00 Közmeghallgatás az IKSZT-ben
06:00 Hajnali szentmise
06:00 Hajnali szentmise
10:00 FABULA zenekar gyerekműsora az IKSZT-ben
17:00 FALUKARÁCSONY az IKSZT-ben
24:00 Éjféli szentmise
11:00 Ünnepi szentmise az iskolások műsorával
11:00 Ünnepi szentmise
16:00 Év végi hálaadó szentmise
21:00 Szilveszteri bál

A négy pici ellátását csak
segítséggel tudják megoldani
Nagymama egész nap szolgálatban
van, éjjel pedig a kis Norbikát elviszi
haza, reggel pedig hozza vissza. Az
önkormányzat is támogatja őket, egy
napi 8 órás segítőt biztosít, valamint
hozzájárult a család mikrobusz vásárlásához is.
Az édesanya tervezi, hogy jövő ősszel
bölcsődébe adja a gyerekeket és
visszamegy dolgozni, mert igen kevés
a jövedelem. A négy csecsemő után
csupán egy ellátást kap, az édesapa
sem keres többet, a családi pótlék
pedig valóban ráköltődik a picikre.
Csak a pelenka a négy pici részére egy
vagyon. Kérdezzük meg bátran tőlük,
hogy miben segíthetünk!
Ugyanakkor ez a szép család a gyermekek felnevelésével egész településünket gazdagítja, legyünk velük lélekben karácsonykor is.

Közmeghallgatás

lesz 2016. december 12-én
(hétfőn) 18 órakor
az IKSZT-ben,
melyre tisztelettel várja
a döbröközi képviselő-testület
Döbrököz lakosságát.

Az új plébános Bukovics István.
Életünk során talán kétszer-háromszor fordulunk meg a döbröközi plébánián, legtöbbször keresztelőre, esküvőre,
temetésre készülvén. Felkeressük a plébániát minden olyan alkalomkor, amelyek a legfontosabb események az életünkben, ezért különösen fontos, hogy megismerjük a plébánosunkat, akihez családi, hitbéli ügyeinkkel bizalommal
fordulhatunk, akinek adunk a szavára, akit szerethetünk, tisztelhetünk, aki lelkünket a hit, Isten szeretetével gazdagítja. Egy 43 éves, udvarias fiatalember fogad: ő Bukovics István plébános, aki Kürtösi Krisztián atyát követte hivatalában, lelki vezetőnkké őt tette a Püspök atya.
Az új döbröközi plébános augusztustól van új hivatalában, nyugdíjas édesanyjával és édesapjával él.
Magáról szerényen, röviden beszél.
1973. augusztus 24-én születtem, Románia Partium részében Erdély mellett egy
Kökényesd nevű kis faluban. Ott végeztem az általános iskolát, majd a közeli
Szatmárnémedibe kerültem, ahol a líceumi tanulmányaimat végeztem. Az érettségi után felvételt nyertem a gyulafehérvári teológiára mint Szatmári egyházmegyés. Két év után kerültem át ide Magyarországra és itt Pécsen fejeztem be a
teológiát.
Diakónussá szentelésemkor az akkori Püspök úr felkérésére a Pécsi Egyházmegyében kezdtem szolgálatot teljesíteni. Akkor még nem szentelhettek pappá,
mert még nem voltam 24 éves. Nem értem el a korhatárt, így egy évre Villányra
helyeztek amolyan szárazkáplánnak. 1997-ben pappá szentelésem után kerültem
el Bikalra mint kihelyezett segédlelkész. Bikal mindig nagyon kedves marad számomra, ott voltam kezdő pap, amolyan első szerelem... Innen két év után áthelyeztek Szentlászlóra, majd Aparhantra, ahol tíz évet töltöttem el, utána Szajkra
kerültem három évre, majd egy évre Sióagárdra.
Ez alatt az idő alatt bőven akadt munka. A lelkipásztori teendők mellett sok törődést igényelt a fiatalság, és mindezek mellett az évek során több templomot és
plébániát volt alkalmam felújítani, ami bizony mind karizmát igénylő feladat.

Bukovics István
döbröközi plébános

Bizonyára lesz munka itt is, de egyelőre még szemlélődöm.
Annyit megemlítenék, hogy hiányolom az ifjúságot. Úgy látom, hogy több gyerek közlekedik az utcán, mint amennyien a templomban vannak, viszont jó érzés látni, hogy sok fiatal él itt. Hallottam és nagyon örülök a Szent Mónika imaközösségnek és a
Rózsafüzér társulati tagoknak. Délutánonként, esténként szívesen megyek édesanyámmal sétálni, hogy az itt élőket kicsit megismerhessem és beszélgethessek velük. Nem azt tekintem, hogy vallását gyakorló személyről van-e szó, hanem azt, hogy tisztességes, becsületes ember-e. Úgy látom, Döbröközön nagyon barátságosak az emberek. Farkas Edit polgármester asszonytól
és az alpolgármesterektől is minden segítséget, támogatást megkapok. Ugyancsak nagyban támaszkodom a hitoktatókra, akik
reményeim szerint az egyre önállóbb munkájukkal az egyházközség fundamentumaivá válnak. Az egyházi képviselő-testületi
tagokkal is megismerkedtem már, rájuk is számítok. Szeretem a sportot, jó lenne, ha az elfoglaltságom engedné, szívesen fociznék is.
Mi indított arra, hogy
pap legyek? Erre a kérdésre
mindig nehéz feleletet adnom.
Nekem az természetes, hogy pap
lettem. Talán óvodás lehettem,
mikor azt mondtam anyámnak,
hogy pap leszek. Valahogy úgy van
ez, ahogy a Szentírás fogalmaz, hogy
már az anyaméhben kiválasztottak.
„Hiszek abban, hogy az összefogásban van az erő. A Jóisten kísér, áld,
oltalmaz és segít bennünket! Az
egyetértés és a szeretet fontos, hogy
bármit teszünk is, azt mindig szeretettel tegyük!"

Farkas Róbert átadja
az üdvözlőtáblát

Átadásra kerültek
a faluvégi
üdvözlőtáblák
November 5-én Farkas Róbert, Döbrököz település alpolgármestere,
elkötelezett szorgalmazójaként a
beruházásnak, köszöntő beszédében
elmondta az alábbiakat:
„Az építmény jelzi a falu lakóinak, és
az ide látogatóknak, hogy olyan településre érkeztek, ahol az itt élő emberek vendégszeretete, békessége,
barátsága tükröződik.
Az itt lakók méltán lehetnek büszkék
elődeikre, falujukra, hagyományaikra,
amelyre ezen túl már ez a díszes falunévtábla is felhívja majd a figyelmet.
A Döbröközi üdvözlőtáblát a falu
jelképeinek megjelenítésével készíttettük el. A kő alap a Werbőczy várromot ábrázolja, a tölgyfából kifaragott táblán a község címere látható,
körülötte pedig két liliomszál, mely a
falu templomára így a falunk védőszentjére, Szent Imre hercegre utal.
Éppen ezért ma, a templom búcsúján,
Imre napon avatjuk és szenteltetjük
fel a Döbröközi Falutáblát.
A tábla másik oldalán, templomunk
körvonala látható és a „VISSZAVÁRJUK” felirat olvasható.”

Felszentelték
a temetőben
az urnafalat
A temetői kápolnánál megtartott
szentmisét követően Bukovics István
plébános úr által 2016. november 1jén felszentelésre került a mindenszentekre elkészült, 30 urna befogadására alkalmas urnafal.
A döbrököziek elhamvasztott halottaikat immár méltó helyen tudhatják
majd, és az emlékezés virágait közel a
temető bejáratához, az ízlésesen
kivitelezett urnafalnál helyezhetik el.

Felszentelésre került
az urnafal

Az Önkormányzat gazdálkodásáról

TOP megyei pályázatok

A 2016-os év sikeres évnek mondható, hiszen folytatni tudtuk az előző
évekhez hasonlóan a takarékos, megfontolt gazdálkodást.
Önkormányzatunk pénzügyi helyzete stabil, lejárt tartozásunk és hitelünk
nincs. A lehetőségekhez mérten igyekszünk falunkat szépíteni, komfortosabbá tenni. Ennek érdekében számos beruházás készült el saját bevételből és
pályázatból egyaránt.
Bízunk abban, és hisszük is, hogy falunk lakói, a döbrököziek érzékelik ezeket
a változásokat, melyek közül most a lényegesebb fejlesztéseket soroljuk fel.
2016-ban saját költségvetésből megvalósított beruházások:
1.

Külső utcai buszmegállókban 2 db LED-es, napelemes
lámpa elhelyezése

864 000 Ft

2.

Temetőbe térfigyelő kamerák elhelyezése, önkormányzat épületébe riasztó szerelése

785 000 Ft

3.

IKSZT-be klímaberendezés szerelése, elektromos hálózat bővítése

1 561 000 Ft

4.

IKSZT felújítása (festés, térkövezés, parkoló világítás,
szalagfüggöny)

1 750 000 Ft

5.

Kisteherautó vásárlása

3 000 000 Ft

6.

Urnafal készítése a temetőben

1 492 000 Ft

7.

Üdvözlőtábla építése a faluvégeken

1 076 000 Ft

8.

Páhy utcai fásítás (Gömbkőris)

9.

Utak felújítása (Széchenyi, Apor, Cserénfai)

10. Lakásvásárlás (Páhy u. 46.)
11. Elektromos kerékpár vásárlása
12. Vízelvezető árkok burkolásához árokelem vásárlás

566 000 Ft
16 268 000 Ft
2 400 000 Ft
178 000 Ft
2 238 000 Ft

13. Újtelep utcában járda készítése

938 000 Ft

14. Páhy-Iskola utcai köz térkövezése

950 000 Ft
33 792 000 Ft

Vis maior támogatásból elkészült beruházások:
1.

Öreghegyi, Kurbasai, és Homokhegyi horhók felújítása

29 955 129 Ft

2.

Útfelújítás (Öreghegy)

13 860 429 Ft
43 815 558 Ft

Egyéb pályázatból elkészült beruházások:
1.

Hűtőkonténer polcrendszerrel

2016-ban az összes önkormányzati beruházás:

3 243 186 Ft

80 850 744 Ft

További kisebb fejlesztések:
 körzeti megbízott rendőrök irodájában az elektromos hálózat bővítése
 a Posta elé hirdető táblát helyeztünk el
 az IKSZT Iskola utca felöli oldalán gyalogos és mozgáskorlátozott
feljáró készítése
 a vasútállomásnál parkoló kialakítása
 több utcában útpadka nyesés és kőzúzalék szórás
 Ártézi- és vadvízárok tisztítása

A TOP megyei pályázatok keretében az
önkormányzat kettő pályázatot nyújtott
be, az orvosi rendelő komplex belső felújítására, és az óvoda külső-belső komplex felújítására. A pályázatok elbírálása
folyamatban van, bízunk a pozitív elbírálásban.
A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a közeljövőben megkezdődik.
A településünket érintő szennyvízcsatorna beruházás „Döbrököz község szennyvízelvezetésének fejlesztése” címen nevesítésre került a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban.
A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési
megállapodást az önkormányzat aláírta.
A Nemzeti Fejlesztési Miniszter hatáskörébe utalt a beruházás, ezért a projekt
lebonyolítása teljes mértékben központi
irányítás mellett történik.
Temetői karbantartás
Az idei évben a temetőben sor került az
elszáradt bokrok kivágására és a fák felnyesésére. A két vízcsap mellett állványt
helyeztünk el, melyre öntözőedények kerültek a vízvételezés könnyítése érdekében.
Az Önkormányzat képviselő-testülete
minden tudása szerint tenni fog azért,
hogy a 2017-es esztendőben további fejlesztések valósuljanak meg falunk életében, hogy szebbé, élhetőbbé és modernebbé tegyük településünket.
Döbrököz Község Önkormányzata az
idei évben is csatlakozott a BURSA
HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, melynek keretében
a felsőoktatásban tanuló döbröközi
diákokat 5000 Ft/hó/fő összegben
támogatja.
A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjat az alábbi döbröközi diákok kapták a
döbröközi önkormányzattól:
Andik Andrea, Barbócz Brigitta, Barna
Erika, Bazsonyi Dóra, Bóna Brigitta, Fülöp
Evelin, Molnár Evelyn, Pintér Szabolcs,
Szili Martin, Vadász Klaudia, Varga Petra.
A szociálisan rászorultak
tűzifát igényelhetnek
Döbrököz Község Önkormányzata 2016.
évben 31 köbméter szociális tűzifát nyert
pályázat útján. Kiosztása szociális rászorultság alapján történik.
A tűzifa iránti kérelmet jövedelemigazolásokkal együtt 2016. december 6. (kedd)
napjáig lehet beadni az önkormányzat
szociális irodájában Stier Mónikánál.
Az igényléshez formanyomtatványt kell
kitölteni, mely letölthető Döbrököz honlapjáról is.

Községünkbe 2015. december 1. és 2016. november 20. között 20 újszülött érkezett

Anyakönyvi hírek
Hivatalunkban anyakönyvvezető
előtt
2015. novembertől
2016. novemberig 10
pár fogadott egymásnak örök hűséget:
Rajli Gergely és Gulyás Mária
Csikós Zoltán és Pető Krisztina
Gamos Károly és Varga Viktória
Gyenis Gábor és Kocsis Zsuzsa
Szűcs Mihály és Sándor Kitti
Hudi János és Sárközi Eszter
Móri Károly és Rajczi Petra
Banizs Gábor és Stehli Marianna
Kincsverő Sándor és Szőts Henriett
Burka István és Karalyos Mónika
Cintia

Településünk lakói
közül
2015. decemberétől
30-an elhunytak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Antal Sándor
Bencze János Géza
Berg Péterné
Ellenberger József
Erdélyi Józsefné
Gelencsér Józsefné
Gelencsér Mihályné
Gulyás Ferencné
Horváth Vincéné
Illés György
Kétyi István
Kovács Ferencné
Kovács Mónika
Kovács Sándor
Kőműves József

szülők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Agócs Miklós és Horváth Renáta
Szabó Gábor és Gosztola Zsuzsanna
Fürdős Krisztián és Schrauth Erika
Rajli Gergely és Gulyás Mária
Kiss Zoltán és Herczeg Gyöngyi
Urvald Norbert és Kalauz Tünde
Sára János és Szombat Marianna
Varga Martin és Lakatos Jennifer
Für Tamás István és Balaskó Tünde
Boér Péter és Szabó Kinga
Fekete Zsolt és Solymosi Helga
Simon Jenő és Horváth Katalin
Kófiás Gábor és Salamon Márta
Horváth Lajos és Kovács Tímea
Kiss Gyula és Rusznyák Andrea
Klepács István és Bakó Tünde Krisztina
Berényi János és Horváth Enikő
Turai Attila és Kovács Renáta

gyermek:
Agócs Vanda
Szabó Dominika
Fürdős Frida
Rajli József
Kiss Máté
Urvald Noel
Urvald Lara
Urvald Léna
Sára Tamás
Varga Szebasztián Martin
Für Barnabás
Boér Benett Péter
Fekete Bence
Simon Dorka
Kófiás Viktória
Horváth Szorina Denissza
Kiss Dorka
Klepács Natasa Tünde
Berényi Emese Emília
Turai Nikol

Gratulálunk!
A gyermekek felneveléséhez kívánunk sok erőt, egészséget és boldogságot!
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Lajos Sándor
Mán Györgyné
Máté Rudolfné
Miklós Ferencné
Nemes János
Németh Károlyné
Péter János
Pintér János
Salta József
Schwáb Istvánné
Szalai Jánosné
Szántó Jánosné
Szili Lajos
Varga Józsefné
Végh Jánosné
Nyugodjanak békében!

A közmunkáról röviden
Önkormányzatunk az idei évben is nagy hangsúlyt fektetett
a közfoglalkoztatásra.
Fontosnak tartjuk, hogy mindazok, akik dolgozni akarnak,
családjuk és maguk megélhetését biztosítani szeretnék, de
nem jutnak másutt munkalehetőséghez, azoknak az önkormányzat teremtsen erre lehetőséget. Ennek érdekében
az idei évben 5 program indult.
Márciustól folytatódott a Start mezőgazdasági program
összesen 33 fő részvételével valamint augusztus 1-jén indult a Savanyító program 5 fő bevonásával, ahol a megtermelt növényekből savanyúságot készítünk.
A programban az eddigiekhez hasonlóan zöldséget és takarmánynövényeket is termesztünk, valamint nyulat és
sertést tenyésztünk.
A megtermelt zöldségeket a helyi konyhára adjuk el, illetve
a helyi piacon értékesítjük.
Az idei évben (október végéig) keletkező árbevételünk
zöldségből 2 millió forint, savanyúságból 200 000 Ft volt.
2016-ban 32 db sertést értékesítettünk 2,1 millió forint
értékben, jelenleg még van 43 db setésünk. Nyúlból 711 db
került értékesítésre 1,2 millió forintért. Jelenlegi nyúlállományunk 465 db.
Április hónapban 9 fő részvételével indult a Belvíz program.
A program keretében az idei évben a Széchenyi utcában,
valamint az Iskola utca egy részében készült el a csapadék-

Lapzártakor falunk
legidősebb lakója
a 95 éves Antal János
(1921.10.09.)

Lapzártakor falunk
legifjabb lakója az
egy hónapos Fekete
Bence (2016.11.02.)

víz elvezető árkok burkolása, tisztítása.
Május 1-jén indult a Bio program. A program tartalmazza
az év során az önkormányzati területeken a fák, bokrok
gyérítését, ledarálását. A ledarált ágdarálékkal
intézménye3
3
inket fűtjük. Megközelítőleg 60 m fa és 400 m ágdarálék
került kitermelésre. A megtakarítás közel 5 millió forint.
Ezen programokon felül indult 5 fő részvételével hosszabb
ütemű közfoglalkoztatási program. A programban résztvevők a falu közterületeit tartják rendben.
A polgármester asszony a képviselő-testület nevében
köszönetét fejezi ki a közfoglalkoztatottak egész évi lelkiismeretes munkájáért.

Hűtőkonténer
Önkormányzatunk sikeresen pályázott egy hűtőkonténer beszerzésére.
Az elnyert támogatás 3 255
010 Ft, melyhez 177 546
saját erőt biztosítottunk. A
hűtőkonténer a savanyító
üzem udvarán került elhelyezésre, melyben az elkészült savanyúságokat az
értékesítésig tudjuk megfelelő hőmérsékleten tárolni.

Kisteherautó
Önkormányzatunk az idei
évben lecserélte a régi
kisteherautóját. A régi
autó elfáradt, nagyon sokat dolgozott a faluért.
Az új autó modernebb, 7
személyes, hosszabb platóval rendelkezik.
Az autó a Start mezőgazdasági programban értékesített zöldségek bevételéből került megvásárlásra.

Iskolai hírek

2016 szeptemberében 15 első osztályos kisdiák kezdte meg iskolánkban tanulmányait.
Az egész napos oktatás szerinti tanrendjükben szerepel a
mindennapos testnevelés, a hit és erkölcstanoktatás, a német nyelv, valamint az informatika tanítása is.
Alapdokumentumunkban ettől a tanévtől szerepel a nemzetiségi oktatás, így a szülői igényeknek megfelelően és a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával elkezdődhet
a német nemzetiségi nyelvoktató program.
Az e-napló használata az elmúlt
tanévben már elkezdődött

Az ősz folyamán megrendezett versenyeken
két tanulónk kimagasló eredményt ért el
Bencze Gábor János 8. osztályos tanuló az ALISCA Nyilai
Íjász Egyesület 2016. október 22-én megrendezett 3D-s íjász
versenyén (Dél-Dunántúli Régiós versenysorozat) kadet
korosztályban 1. helyezést ért el. Gábor augusztusban Sopron-Ágfalván megrendezett íjász 3D-s Világbajnokságon 4.
helyezett lett.

Ezt a tanévet azonban ismét egy új, a tankerület által preferált rendszerrel indítottuk, a szülők kódjaik segítségével
tájékozódhatnak gyermekeik eredményeiről. Természetesen
a hagyományos kapcsolattartás formáit is megtartjuk –
szülői értekezletek, fogadóórák.
Zeneiskolai tagozat
Zeneiskolai tagozatunkon nem csak fúvós hangszereken
tanulhatnak diákjaink, többen választották az idei tanévtől a
zongorát, e mellett szolfézs csoportjaink énekükkel színesítik iskolai megemlékezéseinket.
Egyéb események
Iskolai keretben került sor október 6. és október 23. hőseinek szóló tiszteletadásra.
Részt vettek diákjaink a szüreti felvonuláson, ahol az idei
évben ismét osztályonként díszítették a kocsikat, a szülők,
pedagógusok segítségével készítették a gyerekek a virágokat, hajtogatták a szalagokat.
A szép időjárásnak köszönhetően a díszes kocsikkal végig
vonultunk a falun, a kisbíró hírversével, az iskolások szürethez kapcsolódó népi gyermekjátékokkal kedveskedtek az
érdeklődő lakosoknak.
Második alkalommal került megszervezésre a Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére az idei évben a
Márton nap. Az iskolások és az óvodások a szülőkkel közösen, saját készítésű mécseseikkel, fúvós zenekari kísérettel
vonultak fel, az IKSZT-ben vidám játékkal köszöntötték e
jeles napot.

Bencze Gábor íjász (középen)
Turai Adrián Attila 5. osztály tanuló a Dombóvári Belvárosi
Általános Iskolában megrendezett angol nyelvi tesztversenyen október 25-én 1. helyezést ért el.
Az iskolánkban működő gyümölcsprogram teszi lehetővé
hogy tanulóink friss gyümölcsöt, gyümölcslevet, zöldséget
kapjanak minden nap. Ugyanígy kapnak az iskolatej program
keretében napi 2 dl friss tejet is.
Az iskolások is készülnek a közelgő szép téli ünnepekre,
várjuk a Mikulást, a négy adventi gyertyagyújtást hétfőnként tartjuk az aulában, készülünk a falu karácsony ünnepére. Kézműves foglalkozásokon készítenek a gyerekek kedves
ajándéktárgyakat, díszeket.
Andikné Schmidt Mária

Döbrököz Községi Sportegyesület
A sportegyesületben két tagozat működik, egy felnőtt és egy ifjúsági U19.
Szeptembertől május végéig – a téli pihenőt leszámítva - minden hétvégén
bajnoki mérkőzést játszanak felváltva hazai, illetve idegen sportpályákon. A
sportolók többsége döbröközi fiatal, de a környékbeli településekről is vannak igazolt játékosok.
A szezon elején az ifi csapatnál játékos hiány volt, de az ősszel több fiatal
igazolt le a csapathoz és mára már teljes a létszám.
A tabella szerint felnőtt csapatunk a hetedik 19 ponttal, ifjúsági U19-es csapatunk szintén a hetedik 9 ponttal.
A focisták a felkészülési edzéseket a műfüves sportpályán és a tornacsarnokban tartották.
Köszönik az önkormányzat támogatását, valamint a polgármester asszony, az
alpolgármesterek, a vállalkozók felajánlását.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi szerény költségvetésünkből támogattuk a döbröközi Szent Hedvig királyné Káritász Csoportot, a döbröközi roma
tánccsoportot, a hagyományőrző zenekart,
a kulturális alapítványunkat, a Mesevilág
Óvoda bálját, valamint a Pécsi Egyházmegye által szervezett szavalóversenyre utazó
döbröközi tanulókat.
Egész évben folytatjuk a Tolna Megyei
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata,
valamint a Munkaügyi Központ által kiközvetített szabálysértést elkövetők foglalkoztatását.
Idén is biztosítottuk az önkéntes foglalkoztatást 23 fő részére.
A Döbröközi Cigányokért Kulturális Szociális
Alapítvánnyal szorosan együttműködni,
hogy kultúránk és hagyományunk továbbra
is fennmaradjon az utódoknak.
Adójuk 1 %-ával támogassák alapítványunkat.
Adószámunk: 18863905-1-17
Hagyomány szerint szaloncukrot osztunk
2016. december 14-én 11 órától a roma
irodában.
Farkas János RNÖ elnök

Selyem Attiláné: 2016-ban számos ifjúsági, közművelődési, könyvtári, egészségfejlesztési és
egyéb program, rendezvény várta az IKSZT látogatóit.
2012 óta számos helyi civil szervezetnek
nyújt otthont az épület gyűléseik, megbeszéléseik helyszínének biztosítására.
A helyi Vöröskereszt minden évben több alkalommal
várta az intézménybe a véradókat. Az év végi falugyűlésen a rendszeres véradóinknak megköszönve példamutató magatartásukat, emléklappal és ajándékkal is kedveskedik.
A Döbröközi Nyugdíjas Klub tagjai havi rendszerességgel
találkoznak hol születésnapokra, névnapokra, hol nemzeti ünnepeinkre emlékezve. Év végén pedig, a szeretet
ünnepét várva élik meg együtt, a valahová tartozás érzését.
Büszkén mondhatjuk, hogy megnyitásunk óta, már nemcsak a helyi, de egyre több vidéki pár is választja, életük
egyik legszebb és legmeghatározóbb napjának, esküvőjüknek, lakodalmuknak helyszínéül az épületet és annak
közvetlen környezetében lévő parkot.
A hagyományteremtés szándékával útjára indított rendezvények sora mutatja azt, hogy egy
szép, egy helyi igényekre épülő, megőrzésre
méltó eseményre, igény van a település lakóinak
körében.

Szeptember végén a Szüreti felvonuláson ismét a civil
szervezetek és a falu lakóinak közös összefogásával, a
régi hagyományok megőrzésével, még büszkén mondhatjuk, hogy számos feldíszített fogat kíséretében, a
kisbíró hírversében adhatta hírül azt, amit minden falubélinek ismernie kell.

A bíró Régensburger Martin,
a bíróné Liktor Dorottya

A Majálissal egybekötött Ünnepeljünk együtt! címmel
útjára indított, a döbröközi jubileumi születésnaposok
közös köszöntése, az idei évben is sikeresen zárult meghívott sztárvendéggel.
Júniusban, a Pedagógusnap alkalmából, immáron második alkalommal, az óvodás és iskolás gyermekek valamennyi korosztálya képviseletében köszöntük meg,
egész éves fáradságos, lelkiismeretes munkájukat pedagógusainknak.
Kalandtúra várt idén júniusban ismét a Hat vár – hat rád
című rendezvény keretében a természetszerető lakosságra. A túra kezdőállomásaként településünknek a rendezvényben, egy lehetőség is rejlik. Hiszen a túrára, az
ország számos pontjáról érkeznek vendégek, így egy kis
„bemutatkozással” kisfalunk jó híre is „útra kelhetne”.

Őszidő rendezvény

Novemberben, Márton napján ismét lámpás felvonulással, közös tánccal és terményáldással ünnepeltek kicsik
és nagyok, a Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére és a helyi óvoda, iskola és egyház közreműködésével megvalósult rendezvényen.
A hagyományteremtő rendezvények sora ezzel még nem
zárult le. Egy új kezdeményezés, október második vasárnapján, Őszidő címmel, színes műsorral és sztárvendégekkel várta településünk ezüstkorú lakóit.
Bízunk abban, hogy a programok között találtak
és a következőkben is találnak látogatásra méltót.
Kéréseikkel, igényeikkel, ötleteikkel, kérjük,
keressenek minket bizalommal!

Kisiskolások szüreti tánca

DÖBRÖKÖZI MESEVILÁG ÓVODA HÍREI (Gondosné Kovács Katalin óvodavezető)
A 2016/2017. nevelési év is változásokkal kezdődött.
A gyermeklétszám csökkenése tovább folytatódik. Szeptemberben
28 régi óvodásunk mellé 10 új gyermek érkezett. A beszoktatás nem
volt mindenkinél zökkenőmentes, az első elszakadás nemcsak a
gyerekeket, hanem a szülőket is megviselte. Mára már a gyerekek
többsége örömmel érkezik az óvodába. Törekszünk arra, hogy családias, meleg, szeretetteljes légkört alakítsunk ki, ahol a gyermek
biztonságban érzi magát.
Nemcsak a gyermekek létszáma csökkent, hanem az óvodai dolgozóké is.
A nyár folyamán Ács Mónika óvodapedagógusunk új álláslehetőséget kapott Pécsen. Bergné Gyenei Mária, Marika óvó néni augusztus
végén elérte a nők kedvezményes nyugdíjazásához szükséges jogosultsági időt, szeptember 1-től december 31-ig felmentési idejét
tölti. Látva a személyi feltételeink hiányosságát felajánlotta, hogy a
felmentési ideje végéig segítségünkre lesz. Döbrököz Község Önkormányzata pedagógiai asszisztens felvételével igyekszik biztosítani a zökkenőmentes pedagógiai munkát. Pedagógiai asszisztensünk
Kertész Barbara, aki segíti az óvodapedagógusok munkáját.
A nevelési év két részben osztott csoporttal indult.
Brumi csoportban 18 fő kis- és középsős korosztályú gyermek nevelésével Varga Nóra óvó néni és Právics Zoltánné, Gyöngyi dadus
néni foglalkozik. Tapsi csoportban 20 fő középső-nagycsoportos
korosztályú gyermek neveléséért Gondosné Kovács Katalin óvó néni
és Lukácsné Bálint Mária dadus néni felelős. Marika óvó néni és
Barbara néni mindkét csoport életében részt vesz. A dadus nénik
munkájának segítésére a helyi önkormányzat 1 fő kisegítő személyt
biztosít, Fandákné Vass Izabella személyében.
Az óvodások életéről
Az elmúlt két nevelési évben szervezett jótékonysági bálunk bevételéből készült só-szoba jótékony hatását heti két alkalommal élvezhetik a gyerekek.
Ebben az évben is utazó logopédus foglalkozik azokkal a gyerekekkel, akiknek valamilyen beszédfejlődési problémájuk van. Hitoktatásban is részt vesznek óvodásaink, a foglalkozást volt kolléganőnk,
Kürthy-Kalló Tímea tartja.
A Dombóvári Művelődési Ház által meghirdetett gyermekszínház 4
előadását 18 fő élvezi. A színházbérlet ára önköltséges, az útiköltség
finanszírozását a Döbröközi Óvodásokért Alapítvány támogatja.
November 11-én óvodásaink részt vettek a Márton napi lámpás
felvonuláson. November 25-én a Hangoló Zenés Gyermekszínház
tart előadást intézményünkben, melyet szintén alapítványunk támogat.
December 6-án érkezik óvodánkba a Mikulás, érkezését
mindig nagy izgatottság és várakozás előzi meg.
A karácsonyt megelőző adventi hetek örömteli készülődésben zajlanak. A gyerekekkel közösen mézeskalácsot sütünk, ajándékot készítünk, Luca napkor búzát vetünk. Énekekkel, versekkel, zenével és a
megfelelő hangulat előkészítésével készülünk a legszebb ünnepre.
December 20-án, kedden délután karácsonyi kézműves játszóházat
tartunk, melyre szeretettel várjuk a kedves szülőket, hogy kellemes,
meghitt hangulatban együtt készíthessünk ajándékokat szeretteinknek.
December 21-én délelőtt a gyerekekkel közösen feldíszített óvodánkban, óvodásaink körében, meghitt hangulatot teremtve várjuk
a Jézuska eljövetelét.

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
...És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Nyugdíjas Klub

A VERONA panzió év végi programjai

Döbröközön 10 éve működik a
Nyugdíjas Klub. Jelenleg 14 fő a
tagok száma.
Havonta tartanak összejöveteleket.
Részt vesznek a község rendezvényein, kisebb feladatokat is vállalva.
A klub nyitott, szeretettel várják a
falu idősebb tagjait a közösségbe.

Vöröskereszt
2007 óta folyamatosan működik
községünkben a Vöröskereszt
Szervezet.
80 fő támogatójuk van. Évente 3
alkalommal szerveztek véradást.
Jubiláló véradóink: Csapó János
(120), Bartók Csaba (90), Ács Zoltán (60), Eke József (50), Hudi
János (50), Rajli Gergely (40),
Ignácz József (40), Sínai Gábor
(30), Varga László (20), Szakály
Miklós (20), Turai Ferencné (20),
Kovács László (20), Pintér Balázs
(20),Jáni Albert (10), Rupl István
(10), Vidus Attila (10), Kalmár
Szilveszter (10), Juhászné Seres
Mónika (10).
Minden kedves véradónak és
döbröközi lakosnak Boldog Új
Évet kíván a Döbröközi Vöröskereszt vezetője: Kajári Gyuláné

Gyermekeinkért
Az intézményi és a „Gyermekeinkért Alapítvány” pályázatai is
jelentős anyagi segítséget nyújtanak az iskola otthonossá tételéhez, a gyermekprogramok támogatásához.
Kérjük, támogassák felajánlásaikkal alapítványunkat!
Adószám: 18854244-1-17
Köszönjük, azoknak, akik adójuk
1%-át az idei évben is felajánlották alapítványunk számára.
Andikné Schmidt Mária
Kedves Olvasóink!
Ezúton szeretnénk Önöknek
megköszönni egészéves
támogatásukat.
Nagy örömmel vettük és a
jövőben is üdvözöljük részvételüket rendezvényeinken.
Szeretnénk Önöknek és kedves
családjaiknak áldott, békés
karácsonyt és sikerekben,
egészségben gazdag, boldog, új
esztendőt kívánni!
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
és
Német Egyesület Döbrököz

Mikor Szent Karácsony
angyalai szállnak,
öröm a vendége
minden igaz háznak.
Eltörpül ilyenkor a lárma az árnyék,
megszépül a szívben
minden igaz szándék.
Boldog, Békés Ünnepeket
Kívánunk!

Várunk benneteket
a „Sátorban”
00

2016.12.31-én 20 órától,
egy önfeledt bulizásra!
Belépés ingyenes.
A fogyasztást büfével biztosítjuk.
A jókedvhez házi DJ adja az
alapot. B.Ú.É.K !

Elmúlik az óév, beköszönt egy újabb,
szívünkben ismét
új remények gyúlnak.
Teljesüljön vágyunk, legyen
minden még szebb,
kívánunk nektek egy boldogabb
új évet.

Ünnepi nyitva tartás

2016. dec. 24: 06:00-13:00
2016. dec. 25. ZÁRVA
2016. dec. 26. 08:00-22:00
Konyha: 11.00-21:00
2016. dec. 27. – 2016. dec. 31.
06:00-22:00
Konyha: 07:00-21:00
2017. január 1. 08:00-22:00
Konyha: 11:00-21:00

Kedves Döbrököziek!
Az év végéhez közeledve, köszönetet mondok mindazoknak, akik
egész évben segítették településünk fejlődését
és önkormányzatunk munkáját.
Így köszönöm az önkormányzat képviselő-testületének,
a köztisztviselőknek, az óvoda, az iskola, az egészségügy, az IKSZT
dolgozóinak a lelkiismeretes munkáját, köszönöm a lakosságnak, a
civil szervezeteknek a különböző társadalmi kezdeményezésekben
nyújtott segítségét és aktív részvételét, az egyház együttműködését
és a vállalkozók támogatását.
Kívánom Mindenkinek, hogy a Karácsony segítse Önöket testi,
lelki és szellemi feltöltődéshez.
Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és
boldog új esztendőt kívánok!

Farkas Edit
Polgármester
„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,
A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,
Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.”

