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Feltettünk néhány kérdést Farkas Edit polgármesternek…

Azt tapasztaljuk Döbröközön, hogy mindenfele utak épülnek, látjuk, hogy virágos, tetszetős, tiszta a falu,
és intézményekben is bővült. A kérdésem, ezek a fejlesztések milyen forrásokból valósultak meg, illetve a
jövőben milyen tervei vannak e téren?

Örülök annak, hogy így látják településünket a falu lakói. A képviselő-testület
tagjai nevében is mondhatom, hogy célunk a szép környezet kialakítása és
annak megőrzése, melynek érdekében a parkokat, köztereket, utcákat igyekszünk a lakók megelégedésére formálni.
A fejlesztésekhez szükséges anyagi forrásokat pályázati úton nyerjük. A hegyi
részen a domborzati viszonyoknak köszönhetően a vis maior pályázatok
teremtik meg ezt a lehetőséget. Itt az idén elkészült két útszakasz, melyhez
az önkormányzatnak csak minimális forrást kellett biztosítani, s tervezzük
három horhó felújítását is a jövő évben tavasszal, továbbá három útszakasz
felújítását pályáztuk meg.
Még az előző képviselő-testület döntött arról, hogy a kommunális adóból
minden évben egy-egy utcát felújítunk, leaszfaltozunk saját forrásból. Ebben
az évben lett az Ifjúság utca teljes egészében felújítva, leaszfaltozva, valamint
a Cserénfai utca utolsó szakasza.
Aztán ami nagyon fontos, az az óvoda felújítása, nyílászárók cseréje, épületgépészet, villamos hálózat korszerűsítése, valamint a hőszigetelést is meg
kell oldani. A kerítés felújítása is megoldásra vár, továbbá a most leaszfaltozott úthoz kapcsolódva parkoló kialakítását is szükségesnek tartjuk Az orvosi
rendelő fűtési rendszere mondhatom, katasztrofális, mielőbb megnyugtató
megoldást kell rá találnunk. Várjuk az erre irányuló pályázati lehetőségeket.
Mikor fejeződik be az Ivóvízminőség-javító program?
A program igazából befejeződött. A napokban hozták meg a 74 darab vízórát,
melyek a szerződéskötések után reményeink szerint mielőbb felszerelésre
kerülnek azokhoz, akik eddig nem rendelkeztek vezetékes vízzel. A két újonnan fúrt kút működik (az egyik tartalék), melyből folyamatosan ellenőrző
vízmintát vesznek. Úgy tudjuk, hogy az új ivóvíz minősége jó.
A három hónap próbaidő után, amennyiben műszaki probléma nem adódik,
talán tavasszal elbontásra kerül a régi vízmű épülete is.
A sportról mindig szívesen beszél a polgármester aszszony. Hat év után végre megújult a tornacsarnok és egy
műfüves focipályával is gazdagodott a község.

Farkas Edit polgármester,
Farkas Róbert alpolgármester
és Potápi Árpád államtitkár
a tornacsarnok átadásakor

Potápi Árpád képviselő úr segítségét kértem a tornacsarnokkal kapcsolatban, akinek elmondtam, hogy ez a helyzet így tarthatatlan. Rögtön rávágta, hogy segíteni fog. Aztán július
közepén megjött a pénz, és tényleg rohammunkában másfél hónap alatt megújult a tornacsarnok. Az üzemeltető, az általános iskola fenntartója, a KLIK, akivel megállapodtunk, hogy
az önkormányzat és a döbröközi sportkör sportrendezvényekre ingyen használhatja, a falu
lakossága pedig kedvezményes 2000 Ft/óra bérleti díjért veheti igénybe a tornacsarnokot és
a műfüves pályát. A bérlését az iskola gondokságánál kell kérni.
A focicsapatunk a 9. helyen végzett a bajnokságban. A szurkolók száma sajnos csökkent, így
a meccsek bevételéből szinte csak a bírók kifizetésére futja. Az edzők, szertáros ingyen dolgoznak. Reményt ad a jövőre, hogy a Bozsik-program megy tovább Gillich Norbert vezetésével. Vélhetően a tornacsarnoknak köszönhető az is, hogy volt olyan edzés, ahol több mint 20
diák megjelent. Varga Nórát és Varga Antóniát felkértem, hogy szervezzenek egy női focicsapatot, sok belevaló, sportos lány van Döbröközön. Felvettük a dombóvári kosár suli vezetőjével a kapcsolatot, aki a döbröközi kisdiákok körében a jövőben edzéseket tart. Tervezem
még a sportot szerető lányok-asszonyok számára igényeik szerinti sportfoglalkozás elindítását, Pl.: zumba, aerobic, stb… Cél a döbröközi sportélet fellendítése.
(folytatás a 2. oldalon)

Potápi Árpád államtitkár mondta a
sportcsarnok átadásakor
Amit itt látnak most, az több
mint 42 millió forintba került. Nem egy óriási összeg
ez, de egy kis település
esetében ez egy nagyon
jelentős támogatás. Úgy
gondolom, hogy e szép
iskola mellett itt van már a
szép új sportcsarnok, itt van
mellette a műfüves pálya,
így minden feltétel adott
ahhoz, hogy a gyerekek,
idősebbek,
fiatalabbak
egyaránt igénybe tudják
venni ezeket a létesítményeket. Szeretnék gratulálni
polgármester asszonynak.

A közmunka programról néhány szót…
(folytatás az 1. oldalról)

2015-ben is folytatódott a közmunkások értékteremtő foglalkoztatása. Értéket teremtenek ezek az emberek, és szerintem ez
látszik a falun is. Ez látszik a temetőn, látszik a parkokon, utcákon, a piacokon, ahol eladjuk a megtermelt zöldárut, savanyúságot. A bevételeinket visszaforgatjuk természetesen a közmunka programjainkba. Örülünk ugyanakkor annak, hogy ha valaki
munkát talál. Idén 5-6 személy is volt, aki kilépve a közmunkából, el tudott helyezkedni.
A Start munkaprogramban 45 fő dolgozik, akik a mezőgazdasági munkákban, fakitermelésben, savanyításban vesznek részt.
Idén is többféle zöldséget termesztettek: köztük burgonyát, paradicsomot, vöröshagymát, uborkát, paprikát, gombát, zöldséget, sárgarépát, fokhagymát, cukorborsót, zöldbabot, salátát, céklát, fűszerpaprikát, amelyeket a saját piacaikon értékesítettek.
Az önkormányzat piacán igen kelendőek a különböző savanyúságok is (csalamádé, savanyú káposzta, savanyú uborka, káposztával töltött paprika, hagyma cseresznyepaprikával, ecetes cékla, ecetes almapaprika), melyeket a saját savanyító üzemükben
készítenek.
A bio- és megújuló program keretében 5 főt foglalkoztatunk, akik fakitermelést végeznek, valamint az ágak aprítását végzik,
mellyel két közintézmény (IKSZT, Óvoda) biomassza kazánjait, illetve a kitermelt fával az orvosi rendelő és az önkormányzat
hivatalának épületeit fűtik, ezzel is a kiadásokon spórolva.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak végzik az árkok tisztítását, burkolását és a falu közterületeinek rendben tartását.
Ezen kívül több rövid távú, 2-3 hónapos foglalkoztatott is dolgozott, akik szintén a közterületek, temető rendbetételét segítették.
Azt látjuk, hogy az IKSZT-ben is pörögnek az események, az
emberek ismét beszoktak ebbe a közösségi térbe, s mostanában is voltak olyan nagyszabású rendezvények, melyekre az
érdeklődők sokasága ment el. Milyen programtervek vannak a
közeljövőre vonatkozóan?
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen hallgattuk meg az IKSZT
beszámolóját. Nagyon meg vagyok elégedve Anikó munkájával,
maximálisan figyelembe veszi a falu igényeit, sok diákot megmozgat, például vetélkedőkkor öt-hat csapatot is össze tud állítani, akik
élvezik e programokat. A felnőttek részére is szervez előadásokat,
több alkalommal a könyvtárral közösen. Működik a foltvarró klub,
az idősek itt találkoznak minden hónapban, a bibliaórákat a plébános úr itt tartja. Én azt gondolom, hogy minden korosztály megtalálja a neki megfelelő programot.
Folytatni szeretnénk az idén bevezetett jubileumi születésnaposokat köszöntő rendezvényt, ezt a majális napi programokkal egybekötve tervezzük.
Fejlődni kell a falunak. Meggyőződésem, hogy meg kell mozgatni a
falu lakosságát, és ezt a sporton, a kultúrán keresztül tudjuk leginkább megtenni. A mindennapokban a munka mellett szüksége van
az embereknek a kikapcsolódásra, szórakozásra, ezért igyekszünk
számukra színes rendezvényeket szervezni.

Farkas Edit polgármester,
Reisz Péter a Tolna Megyei MLSZ titkára,
Lázár Albert alpolgármester
a műfüves sportpálya átadásán

Az Önkormányzat jóvoltából
idén több alkalommal falunk lakói együtt szórakozhattak a különböző programokon.
Május elsejét a hagyományokhoz híven, a sportpályán
bemutatókkal és versenyekkel töltöttük.
A tanév végén gyerekek műsorával köszöntöttük a
településünkön dolgozó aktív és nyugdíjas pedagógusokat.
Majális

Júniusban csatlakoztunk Dombóvár város kezdeményezéséhez, és a döbröközi Werbőczy vár romjaitól startolt
a „Hat vár hat rád” elnevezésű túra.
Szeptemberben a sportlétesítmények átadásán együtt
szurkolhattunk a PÉCSI MSC és a döbröközi öregfiúk
barátságos focimeccsén, ahol az eredmény 6-6 lett.
Az idei szüreti nap újítása volt, hogy az osztályok saját
maguk díszítette lovaskocsikon vonulhattak végig a falu
utcáin, este pedig az IKSZT-ben a Matyi és a Hegedüs
adta meg a kezdő hangulatot az ingyenes szüreti bálhoz.
Októberben egy új kezdeményezés indult el, melynek
neve: „Ünnepeljünk együtt”, ahol az idei évben születésüknek kerek évfordulóját ünneplő lakosokat köszöntöttük Kaczor Feri műsorával.

Szüreti

Decemberre is tervezünk több közösségi programot,
melyről külön lapon olvashatnak, ezekre is mindenkit
szeretettel várunk.

Döbrököz Község Önkormányzata 2015 évben számos
beruházást valósított meg, melyek célja a lakosság igényeinek megfelelő környezet biztosítása, településkép
javítása, a közlekedés és közbiztonság fejlesztése.
Nagyobb beruházások:
Belügyminisztérium támogatásával felszerelésre került 3 db kamera
Saját forrásból a temetőbe is kerültek kamerák, mellyel a lopások száma
csökkent
Az Ivóvízminőség-javító program keretében elkészült a 2 db új, 120 méter
mély kút. Jelenleg már ez biztosítja a település vízellátását. A beruházás keretében a Munkácsy, Széchenyi, Petőfi utcában új nyersvízvezeték került lefektetésre.
Az idén két ütemben gömbkőrisfákat ültettünk a Páhy utcában.
Vis Maior támogatás keretében tavasszal elkészült az Öreghegy utcában a
hegyi játszótér előtti út, valamint a Homokhegy u. 13. és 28. szám között lévő
útszakasz teljes felújítása, aszfaltozása. Szintén vis maior keretből helyreállítottuk a tavaly év végén a Bükki-horhóban leomlott partfalat.
Szeptember hónapban átadásra került az MLSZ támogatásával és Önkormányzati önrészből megépült műfüves sportpálya, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatásból felújított tornacsarnok.
Az önkormányzat feladatának tűzte ki, hogy minden évben egy teljes utcát,
vagy utca szakaszt felújít, leaszfaltoztat. Az idén elkészült az Ifjúság utca és a
Cserénfai utca hátralévő része.
A csapadékvíz elvezetés rendezése érdekében elkészült a Külső és az Iskola
utcai átereszek átépítése, valamint az Árpád és Széchenyi utcában az árkok
burkolása, illetve a Kapos utca 8. számtól 13/2. számig a padkanyesés.
Két közintézmény előtt (iskola, IKSZT) aszfaltos autóbejárót készítettünk.
Elindult a Dombóvár-Szavasd-Nagypáltelep-Döbrököz „Puszták Népe” elnevezésű zöldkerékpárút kialakítása, melynek keretében megtörtént a bozótok
kivágása és a környék megtisztítása.
A képviselő-testület további célja a településen minél több beruházás megvalósítása, a falu fejlődésének előmozdítása.

Andikné Schmidt Mária - Az iskoláról röviden
2015 szeptemberében 15 első osztályos kisdiák kezdte meg iskolánkban tanulmányait. Az egész napos oktatás szerinti tanrendjükben szerepel a mindennapos testnevelés, a hit- és erkölcstanoktatás, az angol és a német nyelv,
valamint az informatika tanítása is.
A mostani tanévtől az „e-napló” bevezetésre került iskolánkban, mely a pedagógusok, szülők új típusú kapcsolattartását, a naprakész tájékoztatást teszi lehetővé ez a papíralapú adminisztráció mellőzését eredményező újítás.
Szeptember 18-án átadásra került a felújított tornacsarnok és mellette a
szép új műfüves pálya.
A TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 projekt Partnerség és hálózatosodás
modul keretében ISKOLAI MOBIL KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA kapcsán
„ALMA-NAP” elnevezéssel projektnyitó napot tartottunk.
A közösségi tér felhasználásához kapcsolódó céljaink:
- Egészséges életmódra nevelés, mozgással, táplálkozási szokások alakításával.
- Helyi hagyományaink felelevenítése, ápolása, kézműves programokkal.
- Közösség fejlesztés, egymásra figyelés a programok során.
Az iskolánkban működő gyümölcsprogram szállító cége lehetővé tette, hogy
térítésmentesen juthassunk hozzá a sok gyümölcshöz, gyümölcsléhez. A helyi vállalkozó saját termelésű mézet ajánlott fel.
Októberben került megszervezésre a szüreti felvonulás, ahol az idei évben az
eddigi hagyományoktól eltérően minden iskolai osztálynak volt lehetősége
részt venni, egy kocsit feldíszíteni.
Az október 23-ra megemlékező műsort az irodalom szakkörösök és a zeneiskolások a dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskolában is nagy sikerrel mutatták be.
Az 5. osztályos tanulók testnevelés órák keretében úszásoktatáson vesznek
részt. Az 5.-6. osztályosok Dombóváron tekintették meg a „Kincses sziget”
című előadást, az alsó tagozatosok pedig Kaposvárra készülnek.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére az idén a Mártonnapon az iskolások saját készítésű mécseseikkel vonultak fel, a néptáncosok
a régi, paraszti élethez kapcsolódó szokásokat elevenítették fel.
Tanulóink részt vesznek az IKSZT által szervezett programokon: drámapedagógiai előadások, egészség nevelő programok, kézműves foglalkozások, különböző versenyek.
Minden tanórán kívüli gyermek program anyagi feltételeinek biztosításában
a „Gyermekeinkért Alapítvány”, a „Hagyományőrző Alapítvány” aktív szerepet vállal.

Döbrököz Község Önkormányzata az 2015-ben is
csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, melynek
keretében a felsőoktatásban tanuló döbröközi diákokat 5000 Ft/hó/fő öszszegben támogatja.
A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjat az alábbi döbröközi diákok kapták a
döbröközi képviselő-testülettől:
Andik Andrea, Barbócz Brigitta, Bazsonyi
Dóra, Bóna Brigitta, Farkas Mónika, Fülöp
Evelin, Molnár Evelyn, Pintér Szabolcs, Szili Martin.

Ebben az évben Önkormányzatunk rendkívüli szociális
támogatásban részesült.
Ebből az összegből kerültek kifizetésre a
március és október hónap közötti temetési segélyek, a HPV elleni oltás, a tankönyvtámogatás, valamint élelmiszercsomagot kaptak az egyedülálló 70 éven
felüli lakosok.

Döbrököz Község Önkormányzat
képviselő-testülete 2015. november 23-án
új adónem, idegenforgalmi
adó bevezetéséről döntött.
Az új adónem 2016. január 1-jén lép életbe, mely alapján a településen vendégéjszakát töltőknek 300 Ft/fő/éj összeget kell
fizetnie. Az adó beszedése és bevallása a
szálláshely feladata.
További felvilágosítást és a szükséges
nyomtatványt az önkormányzatnál kérhetnek.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat éves beszámolója
2015-ös
költségvetésünk
egymilliónyolcszázezer-ötszázötven forint, ebből
több alkalommal támogattuk a Szent
Hedvig Királyné Karitász csoportot, Döbröközi Vadvirág Tánccsoportot, Döbröközi
Fiúk zenekart, Pécsi Egyházmegye Don
Bosco szavalóversenyt, a döbröközi majálist, Döbröközi Mesevilág Óvoda rendezvényét, Döbröközi Cigányokért Kulturális
és Szociális Alapítványt. Tűzifát vásároltunk a Roma Ház részére, Egész évben
foglalkoztattunk szabálysértésért közmunkára ítélteket. A Roma Házban kialakítottunk egy emlékszobát. A tanoda pályázatot be szeretnénk adni újból.
Idén is hagyomány szerint osztunk szaloncukrot december 11-én 11:00-től a roma
irodában.
Farkas János
a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

DÖBRÖKÖZI MESEVILÁG ÓVODA HÍREI (Gondosné Kovács Katalin óvodavezető)
Az idei tanévkezdés ismét újat hozott óvodánk számára
Kürthy-Kalló Tímea, Timi óvó néni elment tőlünk, hitoktatói pályát
választott. A felszabadult óvodapedagógusi állásra egy pályakezdőt
vettünk fel, Varga Nórát, aki fiatal kora ellenére nagyon talpraesett,
agilis, gyermekszerető, új színfoltot hozott óvodánkba. Jól ismeri az
intézményt, itt volt óvodás, itt töltötte szakmai gyakorlatát, helybeli
lakos.
Sajnos a gyermekek létszáma minden évben csökken
A 2010/2011es nevelési évben 75 gyermeket neveltünk, az idei évet
43 fővel kezdtük. Óvodánkban kettő, részben osztott csoport működik, 20 fő kis-középsős korosztályú a Tapsi csoportban, 23 fő
középső-nagycsoportos korosztályú a Brumi csoportban. 4 óvodapedagógus és 2 dajka látja el az óvodai nevelés feladatait. A Brumi
csoport dolgozói: Ács Mónika, Varga Nóra és Právics Zoltánné. A
Tapsi csoport dolgozói: Bergné Gyenei Mária, Gondosné Kovács
Katalin és Lukácsné Bálint Mária.
Marika óvó néni az utolsó évét kezdte meg az óvodánkban, 2016.
augusztus 16-án lesz 40 éve, hogy ezen a pályán dolgozik, és ezt a
40 évet itt Döbröközön. Ez a hosszú életpálya elismerést érdemel,
mert ez a szakma nemcsak szép, de nehéz feladat is. Hosszú, örömteli nyugdíjas éveket és nagyon jó egészséget kívánunk neki!
Logopédus és gyógy testnevelő az óvodában
Ebben az évben is utazó logopédus foglalkozik azokkal a gyerekekkel, akiknek valamilyen beszédfejlődési problémájuk van. Szintén
utazó szakember segít gyógytestnevelés keretén belül a mozgásszervi elváltozással küzdő gyermekeknek. Egyéni fejlesztés keretében valósítjuk meg azon gyermekek fejlesztését, akik számára szakértői szakvélemény javasolja. A tehetséges gyermekek heti egy
alkalommal kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Hagyományőrző foglalkozásainkon a gyermekek megismerkedhetnek a népi hagyományokkal, szokásokkal, dalokkal, mondókákkal, játékokkal,
tánccal.
Hitoktatás, úszás, gyermekszínház
Hitoktatásban is részt vehetnek óvodásaink, a foglalkozást volt kolléganőnk, a most már nyugdíjas Pecsét Gézáné, Margit óvó néni
tartja. Szeptember 16-tól 10 alkalommal 12 óvodásunk úszásoktatáson vesz részt Dombóváron a Szivárvány Óvoda uszodájában. A
Dombóvári Művelődési Ház által meghirdetett gyermekszínház
előadásait 21 fő élvezheti. A tanfolyam és a színházbérlet árát a
szülők állják, az útiköltséget a Döbröközi Óvodásokért Alapítvány.
2015-ben a Döbröközi Képviselő-testület által kiírt pályázaton alapítványunk is részt vett, mely során az utaztatásra támogatást nyertünk.

Fontosabb óvodai események
és időpontjai
December 14-én Muzsikus Gábor ünnepi hangulatú műsorával lepi meg a gyerekeket.
December 17-én, csütörtökön délután karácsonyi
kézműves játszóházat tartunk, melyre szeretettel
várjuk a kedves szülőket, hogy kellemes, meghitt
hangulatban együtt készíthessünk ajándékokat
szeretteinknek.
December 18-án délelőtt óvodásaink körében, a
közösen feldíszített óvodánkban várjuk a Jézuska
eljövetelét.

November 12-én Márton-napi kézműves játszóházat
tartottunk óvodánkban.
A délután folyamán lehetőségük volt a gyerekeknek és szüleiknek
lámpást és különféle technikával libákat készíteni. Mindenkit megvendégeltük libazsíros, lilahagymás kenyérrel, teával és pattogatott
kukoricával. Ezzel a délutánnal célunk volt ráhangolódni a következő
napi felvonulásra. A felvonuláson óvodásaink lámpásokkal és libákkal felszerelkezve vettek részt, este pedig libás népi gyermekjátékokkal színesítették az ünnepi műsort.
December 4-én versekkel, énekekkel felkészülve várják óvodásaink
a Mikulást. A karácsonyt megelőző adventi hetekben a gyerekekkel
mézeskalácssütéssel, ajándékkészítéssel, búzavetéssel, énekekkel,
versekkel, zenével és a megfelelő hangulat előkészítésével készülünk a legszebb ünnepre.

Anyakönyvi hírek
Hivatalunkban anyakönyvvezető
előtt 2015. januártól novemberig
8 pár fogadott egymásnak
örök hűséget:
Nyers János és Varga Mária
Veller Péter és Fekete Dorottya
Frendik Zoltán és Horváth Márta
Czeller Miklós és Mód Zsófia
Földi Balázs és Keresztes Andrea
Kégler Csaba és Berecz Nikoletta
Lakatos Lajos és Barka Mária
Plies Benjamin és Thoma Sandra
Községünkbe 18 újszülött
érkezett 2015-ben:
szülők:
Gillich Ákos és Régensburger Kinga
Kovács Mónika
Papp László és Bóni Alexandra
Farkas István és Portás Andrea
Orsós János és Kiss Tünde
Urvald Norbert és Kalauz Tünde
Farkas Dániel és Horváth Tímea
Ruffli Károly és Szántó Melinda
Nagy Norbert és Jaksa Andrea
Szávoly Zsolt és Balaskó Melinda
Turula Tamás és Szente Katalin
Veller Péter és Fekete Dorottya
Farkas Tamás Péter és Balázs Barbara
Kocsis Károly és Molnár Tímea
Bauer Attila és Tili Izabella
Kovács Zsolt és Tóth Katalin
Magyar Hajnalka
Kálmán Richard és Farkas Piroska

Településünk lakói közül
2015. januártól 27-en
elhunytak:
Ahlers Bernardus
Henderikus, Bálint Jánosné,
Béndek Józsefné , Berényi
Ferenc, Bíró Ignácné, Böröcz
Lajos, Frezik Jánosné, Gaál
Lászlóné, Hetesi Istvánné,
Horváth Jánosné, Horváth
József, Horváth Józsefné,
Kovács József, Kun László,
Lajos Józsefné, Marosi
Istvánné, Nyers János, Péter
Mária, Pfeiffer Horst
Dietmar, Pintér Lajos, Portás
Lajosné, Schlégli János,
Szalai Gyuláné, Takács
Istvánné, Tobler Józsefné,
Váradi Gábor, Varga Ferenc.
gyermekek:
Gillich Dorka
Kovács Áron
Papp Barnabás László
Farkas Miklós
Kiss Dorina Fanni
Urvald Norbert János
Horváth Áron Dániel
Ruffli Botond
Nagy Simon János
Szávoly Zsolt
Turula Tamás
Veller Dorina
Farkas Péter Zente
Kocsis Anita
Bauer Izabell Írisz
Kovács Hajnalka
Magyar Marcell
Kálmán Leonidász Richard

Településünk lakossága 1966 fő (2015. március 30-i adat).

Verona panzió - vendéglő

Horváth Györgyné Kati: Panziónk Döbrököz
idegenforgalmának motorja lesz.
A Kedves vendég, ha a Verona Panzió feliratot
látja, akkor Döbröközön a Rákóczi u. 1/1. szám
előtt áll.
Dombóvártól 8 km-re, a gunarasi élményfürdőtől pedig csak 5 km-re található panziónk és
éttermünk.
Családi vállalkozásként működünk 2015. október 1-jétől. A családias légkör az egész létesítményen végigvonul. Éttermünk kiváló helyszíne üzleti ebédeknek, családi eseményeknek,
hangulatos vacsoráknak, befogadó képessége
30 fő. Választhat étlapunkról, de menüt is
rendelhet.
Szálló vendégeinknek 4 db 3 ágyas szoba, 2 db
francia ágyas szoba és 1 db lakosztály áll rendelkezésére. Apartmanunk kisebb céges tréningek lebonyolítására is alkalmas.
A kellemes pihenéshez hozzájárul, hogy a
helységek légkondicionáltak, TV és WI-FI használatára is lehetőség van.
Egész évben várjuk vendégeinket.
Elérhetőség: 0674/670-518
Facebook: Verona-panzió Vendéglő

Márton-nap volt Döbröközön
2015. november 13-án a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezett a döbröközieknek hagyományteremtő szándékkal Márton-napi
programokat. Ehhez csatlakoztak a Német Egyesület, a Döbröközi
Mesevilág Óvoda, az Általános Iskola, valamint a Római Katolikus
Egyház programjaikkal. A Márton-napi népszokások egyrészt az év
végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent
közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely szerint
Szent Márton egy liba ólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Német nyelvterületről terjedt el a fáklyás felvonulás, amely Szent Márton emlékét
őrzi, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el az emberekhez.
A legfiatalabbak szüleikkel az óvodától indultak az óvónők vezetésével, saját készítésű lámpásaikkal, majd hozzájuk csatlakoztak az általános iskolások, pedagógusok, a döbröközi hagyományőrzők és sokan
mások, például jelentős számban voltak jelen a Döbröközön élő németek is.
A felvonulás útvonala tehát az előre eltervezetteknek megfelelően
Óvoda - Iskola - Posta - Templom - Tájház - IKSZT volt. A templomban
Kürtösi Krisztián plébános úr terményáldása után a Tájház udvarán
égő tűz körül az iskolások Márton-napi körjátékot játszottak. Az IKSZT
nagytermében az óvodások és iskolások valamint a hagyományőrzők
színes, az alkalomhoz illő műsorát láthattuk. Felléptek a Német Egyesület tagjai is.
A Márton-napi lakoma finom hagymás, libazsíros kenyér, tea és forralt bor volt.

Iskolások és hagyományőrzők a Márton-napon

A Német Egyesület előadása

Selyem Attiláné (IKSZT): Ezek a megerősítések sugallják azt, hogy miért érdemes itt dolgozni
A településünkön megrendezett programok
közül beszámolómban most azokat emelném ki,
amelyek első ízben, hagyományteremtő szándékkal indultak útjukra az idei évben vagy esetleg falunk lakói nem hallhattak róluk, mert zártkörű rendezvények voltak.
Októberben, hagyományteremtő szándékkal „Ünnepeljünk
együtt!” címmel indult útjára, a döbröközi jubileumi születésnaposok közös ünneplése.
Bízunk benne, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat által
szervezett Márton-napot, jövőre, szintén településünk rendezvényei között köszönthetjük.
Ez év júniusában Dombóvár város szervezésében, szintén
hagyományteremtő szándékkal indították útjára a „Hat várhat rád” túrát, amelynek első állomása, a településünkön
elterülő Werbőczy-várrom környéke volt. A 32 km hosszú
„kalandtúra” közel 170 fővel indult. Szeretnénk, ha jövőre
egyre több döbröközi venne részt a túrán és az azt követő
rendezvényen.

A „Hat vár hat rád” túra Döbröközről indult

Ez év júniusában, intézményünkben köszöntöttük a helyi aktív
és már nyugállományba vonult pedagógusainkat. A műsorban
szereplő óvodások és iskolások, képviselve valamennyi gyermeket, köszönték meg fáradságos munkájukat.
Augusztus hónapban több alkalommal mutattuk be a Kiskakas
gyémánt félkrajcárja című népmesét, amelynek közös feldolgozása a gyermekekkel, igazi élményt jelentett gyermekeknek,
szülőknek és dolgozóknak egyaránt.
Idén ősszel a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Irodája a Kerekasztal Színházi Nevelési Központtal együttműködésben, Döbröközön indította útjára ifjúsági közösségfejlesztő
programsorozatát. Ennek keretében a helyi iskola valamennyi
tanulója részt vehetett az életkori sajátosságaikat figyelembe
véve a „Csontketrec”, „Mézeskalácsház”, „Tükörváros” című
komplex színházi nevelési előadás valamelyikén.

Pedagógusok köszöntése

Jóleső érzés volt, amikor az említett drámapedagógiai foglalkozás-sorozat keretében a gyermekeknek feltett kérdések
egyikére: Voltatok mostanában színházban, és ha igen, hol?
kérdésre – „Igen! Az IKSZT-ben néztük meg a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című népmesét!” – volt a válasz. A „Csontketrec” című előadás után többek között elhangzott egy kérdés: „Hol érezzük, érezhetjük azt, hogy „otthon” vagyunk,
vajon milyen az a hely?” Valamelyik tanuló a következőt felelte: „Az IKSZT-ben!”
Ezek a megerősítések sugallják azt, hogy miért érdemes itt
dolgozni.

Drámapedagógiai foglalkozás

A népmese szereplői

Irodalom szakkörösök előadása

„Mindannyian adventi lelkek vagyunk”

Kedves Olvasóink!

+

Ezúton szeretnénk Önöknek
megköszönni
egészéves támogatásukat.
Nagy örömmel vettük és a
jövőben is üdvözöljük
részvételüket
rendezvényeinken.
Kívánunk Önöknek és kedves
családjaiknak áldott,
békés karácsonyt
és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt!
Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir möchten uns bei Ihnen für
Ihre ganzjährige Unterstützung
herzlichst bedanken.
Es freute uns und hoffen auch
in der Zukunft Sie an unseren
Veranstaltungen Willkommen
zu heissen.
Wir wünschen Ihnen und
Ihren Familien gesegnete,
frohe Weihnachten und
ein erfolgreiches,
glückliches, neues Jahr!
Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltun

A fenti idézettel találkoztam
a minap: „mindannyian
adventi lelkek vagyunk.”
Ennek kapcsán felmerült
egy kérdés bennem. Adventi lelkek! Valóban azok vagyunk?
Ahogy körülnézek a körülöttem lévő kis világban elszomorodok, és ki kell, hogy
mondjam: nem vagyunk
„adventi lelkek”. Még magát a kifejezést sem értjük, s
így a cselekedeteink, érzéseink, megnyilvánulásaink is
mások, mint amit az „adventi lelkek” takar.
Az Advent szó leegyszerűsítve ezt jelenti: ÚRJÖVET. A
keresztény ember Urának
Kürtösi Krisztián atya
eljövetelére vár.
Várja elsősorban Jézus Krisztus második dicsőséges eljövetelét, másodsorban
emlékezik az Ő első eljövetelére, Betlehemben történő születésére. Ha nekünk az
Advent egy előkészület, akkor azt is megértjük, hogy az Egyház ezt az időt készületnek tartja és nem ünnepnek. Az ünnep előkészítése történik és nem annak
megülése! Számunkra az ünneplés az Éjféli misével kezdődik, amikor a Kisded
Jézus jászolba helyezése megtörténik. Ezzel jelezvén, hogy megérkezett Ő, akinek
Szent Ünnepét tartjuk.
Ám akkor mit is jelent számunkra az Adventi készülődés? Egy lelki és szellemi
felkészülés idejét, azaz egy csendes utat, amelyen járva az ember Istenre figyel s
rátalál a jászolra, ahol a Gyermek, a mi reményünk beteljesülése vár. Reményünk
úgy teljesedik be, mint az egyszerű pásztoroknak, akik a csendes éjszakában
meghallották Isten angyalainak hangját. Legyen bennünk is bátorság, hogy az
„adventi lelkület” hordozói legyünk, mint az egyszerű pásztorok voltak! Biztosak
lehetünk abban, hogy ha nyitottak vagyunk, elcsendesedünk, és lelkileg készülünk
fel az ünneplésre, az beteljesedik és találkozunk az Úrral.
Ezekkel a gondolatokkal kívánom minden döbröközi és elszármazott lakosnak,
hogy mindannyian legyünk adventi lelkek, s így teljesedjék be az Áldott és Békés
Szent Karácsony!

Antal János Döbrököz település
legidősebb lakója
Engedje meg, hogy a falu lakói nevében köszöntsük abból az alkalomból, hogy mint Döbrököz legidősebb lakosa nemrégen ünnepelte
születésnapját. Mennyit is?
Október 9-én múlottam 94 éves. Már a 95-ből is betöltöttem 53 napot.
Oroszországban, a fogságban egyszer beszakadt alattam a jég a Volgán.
Tüdőgyulladást kaptam, csoda hogy túléltem. Szerencsére azóta egészséges vagyok, csak a lábaim fájnak. Néha még kaszálok is a tyúkoknak.
Van-e valamilyen gyerekkori élménye a karácsonyról?
Eszembe jut, hogy szüleim is vallásosak voltak, édesapám pedig egyházközségi vezető is volt. És mégis azt mondták, hogy a Jézuska hozza a
karácsonyfát…
Kicsi gyerek voltam, amikor a szomszédunkban lakott a Babodi Józsi
bácsi, aki suszter volt. Gyerekük nem volt, szerettek engem. Édesanyám
megkérte a Kati nénit, a suszter feleségét, hogy ő legyen a Jézuska. Úgy
is lett. Karácsonykor jött a Jézuska egy fehér lepelben, és hozta a karácsonyfát. Ám amikor elment, megjegyeztem édesanyámnak, hogy a
Jézuskának pont olyan tutyija volt, mint a Babodi Kati néninek. Persze
nagyon örültem a fának, mert rajta aranyozott dió, alma és sütemény
volt. Bizony annak idején nem volt a fa alatt semmi más ajándék. Sokat
futkároztunk, esténként pedig kártyáztunk, malmoztunk. Így éltünk
gyerekként. A tutyis Jézuska pedig ma is egyik szép emlékem.

Mi a hosszú élet titka?
Ezt fogyasztom: 3 cent pálinka, fél liter tej,
sok-sok leves és rengeteg gyümölcs.
Antal János felesége, Rózsika néni 90 éves. Jani
bácsi szerint ő egy ezer százalékos asszony, aki
egy percre sem áll meg, sürög-forog, teszi, amit
kell. Gyorsan elmondott egy régi böjti receptet:
„Mindig laskát ettünk böjtkor. Kellett hozzá
liszt, víz, só. Összegyúrtuk, vékonyra sodortuk,
platnin megsütöttük. A laskákat apróbb darabokra szaggattuk, meleg vizet öntöttünk rá,
majd tejfölt és túrót tettünk a megpuhult sült
tésztára. A túrót füstön érleltük.”

5. szombat
6. vasárnap
12. szombat
13. vasárnap
14. hétfő
18. péntek
19. szombat
20. vasárnap

24.
25.
26.
27.
31.

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
csütörtök

6:00 Hajnali szentmise
14:00 "Kézműves kuckó" Mikulásra és Karácsonyra várva IKSZT
11:00 Szentmise Advent II. vasárnapja
6:00 Hajnali szentmise
11:00 Szentmise Advent III. vasárnapja, Sebestyén István népdalénekes előadása a templomban
18:00 Közmeghallgatás az IKSZT-ben
Adventi börze karácsonyi flashmobbal – Gyere el, Te is csatlakozz a Szeretetlánc - flashmob-hoz!
6:00 Hajnali szentmise
14:00 Adventi játszóház a Metodista imaházban
11:00 Szentmise Advent IV. vasárnapja
Ft. Horváth József tábori lelkész úr tart elmélkedéseket és
gyóntat
15:00 FALUKARÁCSONY az IKSZT-ben
24:00 Éjféli szentmise
11:00 Szentmise karácsony Szent ünnepén
11:00 Szentmise Szent István napján
11:00 Szentmise Szent Család vasárnapján
15:00 Év végi hálaadási szentmise
20:00 Óévbúcsúztató és Újévköszöntő Szilveszteri bál az IKSZTben

Közmeghallgatás lesz 2015. december 14-én (hétfőn) 18 órakor az IKSZT-ben,

Ez a Döbröközi Hírháló
idei utolsó száma, ezért e lapon,
Jézus születésének ünnepére kívánom,
hogy a királyok méltósága,
az angyalok tisztasága,
a pásztorok egyszerűsége, ragyogja be
Mindenki karácsonyát,
és adjon erőt, egészséget
az új esztendőhöz!
Farkas Edit polgármester
„A házak ablakában távoli fények
Átölelik hóarcát a didergő télnek
Csillagszóró szórja nevető sugarát
Szikrázik tőle a kristályos jégvirág
Fényekből árad a reménység csillaga
Bútok és gondotok ne legyen már soha
Mézízű üzenet az ünnepi kalácson
Szép legyen, jó legyen az idei karácsony!”
/Simon Ágnes/

A rejtvény szabálya: Minden egyes sorba, oszlopba és kockába írj egy
számot 1 -től 9 -ig úgy, hogy soronként, oszloponként és kockánként
csak egyszer használsz fel egy számot.

melyre tisztelettel várja
a döbröközi képviselő-testület Döbrököz lakosságát.

SUDOKU rejtvény gyerekeknek
Fejtsd meg ezt a rejtvényt, majd add
le az IKSZT-ben december 20-ig!
Fincsi csokit nyerhetsz a sorsoláson!

