Kedves Döbröközi Lakosok!
Az önkormányzati választások óta először veszik kezükbe
a helyi újságunkat, ezért engedjék meg, hogy magam és képviselő társaim nevében köszönetet mondjak a választó polgároknak, hogy szavazataikk eredményeként bizalmat kaptunk településünk feladatainak irányításához és a falunk fejlődéséért végzendő teendők ellátásához.
Az év végéhez közeledve, rendhagyóan a Kedves Olvasó az önkormányzat
egész évi munkájáról kap tájékoztatást.
2010. évben Képviselő-testületünk, hasonlóan a korábbi évekhez, mindvégig
arra törekedett, hogy az önkormányzat a
működőképességét megőrizze. A jó
költségvetési mutatóink a megfontolt
kiadásoknak, a bevételek növelésének, a
takarékos gazdálkodásnak, az adómorál
javításának, a bértámogatások maximális kihasználásának köszönhetőek.
Nyertes pályázatainkkal falunk további fejlődését biztosítani tudtuk. A
legjelentősebb összegű, közel 100 millió
forintos támogatás felhasználásával jelenleg folyik az iskola felújítása, bővítése és akadálymentesítése.
A művelődési ház bővítésére és a mellette levő lapos tetős
épület felújítására, eszközvásárlásra és működtetésre 51,2
millió forintot nyertünk. A megvalósítást a jövő évben tervezzük. A közfoglalkoztatás szervezők munkabéréhez 2,1
millió forint, a könyvtár könyvállományának elektronikus
nyilvántartásba vételéhez, képzések és rendezvények tartásához 1,4 millió forint támogatást nyertünk.
A Lovas Egyesület 1,6 millió forint összegű nyertes pályázatából a falu végén levő 3 buszmegálló kerül felújításra, melyek közül egyik még ebben a hónapban elkészül, a másik
kettő pedig a tavasz folyamán.
A Gyermekeinkért Alapítvány Virágos Döbröközért című
1,2 millió forint összegű támogatásának köszönhetően virágládák, hirdetőtáblák, hulladéktartók és padok elhelyezésével
tudjuk falunk képét javítani a tavasz folyamán.
A Döbröközi Cigányokért Kulturális és Szociális Alapítvány Romanap megrendezéséhez 1 millió forint támogatást
nyert. A rendezvény megtartására 2011. júniusában kerül sor.
A segély helyett munkát elvünk érvényesítését betartva a
nagyszámú közfoglalkoztatással közel 6 millió forint megtakarítást értünk el. A Sorsfordító-Sorsformáló programban
foglalkoztatott 10 fő munkabére 100 %-ban támogatott.

Az árvízi védekezés költségeinek megtérítéséhez 600 ezer forint vis maior támogatást nyertünk. Saját forrásból biztosítottuk a Nagypált elepi lakosok részére a vízellátást. A civil
szervezetek részére több mint 2 millió forint támogatást nyújtottunk, a méhnyak rák elleni védőoltáshoz az igénylők részére támogatást adtunk, a felső oktatásban tanuló 12 fő részére, összesen 360 ezer forint ösztöndíjat folyósítottunk, és döntöttünk a következő tanévre 20 hallgató ösztöndíjáról.
A Hagyományőrző Alapítvány 1,6
millió forint összegű nyertes pályázatának köszönhetően került megrendezésre
a rossz időjárás ellenére is nagy sikerű
Európanap-Falunap rendezvényünk.
Képviselő-testületünk döntött a Kistérségi Ivóvíz-minőség javító programhoz és a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási programhoz történő
csatlakozásról, melyekhez fűződő célok megvalósulása a jövő és azt követő
évben várható. A köz- és magánvagyon
védelme érdekében csatlakozni kívánunk a kistérségi térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez. A civil szervezetek bevonásával benyújtott pályázatok: Település üzemeltetési eszközök
beszerzése, Sátortábor kialakítása, Piac kialakítása, Tolerancia Nap, Ifjúsági szálló kialakítása, Roma közösségi épület
felújítása, Községháza felújítása, Életfa állítás- játszótér bővítés, Sport Közösségi Épület felújítása, Általános Iskola kerítésének felújítása.
A pályázatok befogadása megtörtént, elbírálásukra a jövő évben kerül sor.
A jelenlegi közfoglalkoztatás januártól teljesen megváltozik, melyet szabályozó törvényalkotás most van folyamatban.
Önkormányzatunk továbbra is a „segély helyett munkát”
elvet érvényesíti, melynek betartásával több értékteremtő
munkát kívánunk végezni.
A 2010-es évben a tenni akarás, fejlődés mellett falunknak
eddig nem tapasztalt katasztrófákban is sajnos volt része. Az
árvízi védekezésben a lakosság egyemberként vett részt, melyért az önkormányzat hálás köszönetét fejezi ki.
Közeledik a Karácsony!
Ezt jelzi a sok-sok ház ablakában és a templom előtt pompázó „falu karácsonyfáján” naponta tündöklő díszvilágítás.
Öröm látni és érezni, hogy a lakosság meghitt hangulatban
várja az emberiség egyik legszebb ünnepét. A Karácsonyi
ünneplés azonban csak akkor lesz teljes, ha igazi megértéssel
és megbocsátó szeretettel fordulunk egymáshoz.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében falunk minden kedves lakójának őszinte szívvel kífé|Ä| _t}ÉáÇ° ÑÉÄzöÜÅxáàxÜ
vánok áldott Karácsonyt és békés, boldog újesztendőt:

A döbröközi iskola befejezésének végső dátuma: 2011. március 28.
Dombóvár Város Önkormányzata –
mint gesztor önkormányzat – 2010.
november 4-én tárgyalta „Együtt,
egy-mással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. - Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című projekt keretén
belül a STRABAG MML Kft-vel
megkötött, döbröközi iskola, a dombóvári Belvárosi Iskola, Tornacsarnok
és Kollégium felújítását célzó szerződések módosításáról szóló előterjesztést.
A módosítás lényege az volt, hogy a

fenti létesítmények vonatkozásában
az eredeti építési ütemterv helyett a
felmerült körülmények miatt egy új
ütemezés elfogadása javasolt.
A Dombóvári Képviselő-testület az
előterjesztést támogatta.
Ugyancsak támogatta a Döbröközi
Képviselő-testület is azzal, hogy a
munkálatok befejezésének időpontját
2010. december 8-ban határozta meg.
A testületi döntést követő időszakban
olyan további szakmai, építésitechnológiai körülmények merültek
fel, amelyek a megkötött valamennyi
szerződés tekintetében a befejezési
határidő módosítását tettek szükségessé. Így került sor az újabb módosításra, mely szerint a döbröközi iskola
befejezésének végső dátuma: 2011.
március 28.
Az iskolában javában folyik a munka.
Már jól érzékelhető az új, viszonylag
tágas tér, a leendő aula. Az osztály-

Óvodai hírek

Vers- és Mesemondó verseny

Óvodánk legfőbb alapelve a gyermekközpontúság, kor szerinti csoportjainkban a gyerekek egyéni sajátosságainak
megfelelő módszerekkel segítjük fejlődésüket.
A helyi adottságunk kihasználásával a
falusi környezet megismerése, a természet szeretete és környezetünk védelmének megalapozása a célunk.
Kiemelt feladatunk a szabad játék mellett az egészséges életmódra nevelés az
anyanyelvi és a zenei oktatás.
2010/2011-es nevelési évet 71 gyermek
kezdte meg az óvodánkban. Ebből a
nagycsoportos korosztály 26 fő, középsős 22 fő és kiscsoportos 23 fő. Szeptember 29.-én megkezdődött az úszás,
melyen 13 középsős és 6 nagycsoportos óvodás vett részt.
Szeptemberben a Katedra nyelviskola
angol nyelvtanfolyamot hirdetett óvodánkban, melyen kezdőként 7 fő, haladóként 5 fő óvodás vesz részt. Heti egy
alkalommal logopédus jár ki Dombóvárról a beszédhibák javítására, ezen a
foglalkozáson 12 fő vesz részt.
Hittanoktatásra az óvodás gyerekek
nagy része jár.
Békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog újévet kívánnak mindenkinek az óvoda dolgozói! (Gondosné Kovács Katalin)

Az idén is megrendezték Mágocson,
november 19-én a Glaub Nándorné Területi Vers- és Mesemondó Versenyt.
A Döbröközi Általános Iskolából három tanuló vett részt: Boczor Tamás,
Németh Gréta és Vörös Miléna III. osztályos tanulók.

termekben új radiátorok kerültek felszerelésre, a parketta-padozat felcsiszolásra került, a termek ki lettek
festve.
Beszerelésre került a lift, elkészült a
tűzi víztároló is. Új helyiségek, új vizesblokkok kerültek kialakításra, az
épület külső homlokzata kifestésre
került. Ugyanakkor még rengeteg
munka van vissza, tehát a határidő
módosítása pont azért volt különösen
indokolt, hogy a munkálatok minőségi színvonalon készülhessenek el.
(Farkas T.)
Mesemondó kategóriában 83 tanulóból
Boczor Tamás III. helyezést ért el.
Versmondó kategóriában pedig Vörös
Miléna különdíjat kapott a vers színvonalas előadásáért.
Felkészítő tanáruk Barnáné Gömbi Erika volt.
Gratulálunk a versenyzőknek a kiemelkedő teljesítményért, mellyel méltóan
képviselték iskolánkat! (Barnáné)

A "bor legendája" - borkóstolás a Holló együttessel
2010. november 27-én a Művelődési
Házban a Községi Könyvtár önerő nélküli pályázatának egyik rendezvényére
került sor, a szekszárdi Holló együttes
A "bor legendája" című zenés, irodalmi
műsorára.
Elsőként tehát a Holló együttes műsorát láthattuk. Saját maguk által megzenésített verseket adtak elő, például
Arany, Petőfi, Csokonai költőktől, de
népdalokat ill. saját szerzeményeket is
előadtak óriási sikerrel többnyire a bor
témájában. Villon verset is hallhattunk,
majd ráadásként vidám, népszerű dalokat játszottak bevonva az előadásba a
közönséget is.
A rövid szünetet kihasználva a helyi
borászok, szőlészek kínálták ó és új boraikat kóstolásra egymásnak és a közönségnek. Igazából mindegyikük szerénykedett, panaszkodott az idei rossz
évjáratra, de valahogy mindegyik meg-

kóstolt bor mégis kifogástalan volt.
A Gyöngykoszorú Hagyományőrző
Néptánccsoport következett. Két koreográfiát adtak elő, melyek az alkalomhoz illően szintén kapcsolódtak a
bor témakörhöz. Új táncosokat is felfedeztünk közöttük, új színt víve az előadásba. Mint mindig, most is óriási sikerük volt.
A két táncjelenet között Farkas Péter
lépett fel egy új, különleges táncprodukcióval. Egy 50-60 évvel ezelőtti archív filmfelvételen kivetítve Mátyás
István parasztember (Martin György
neves néptánckutató szerint KözépEurópa akkori legjobb táncosa) kalotaszegi legényes táncát láthattuk. A vetített film mellett-előtt pedig Farkas Péter táncolta ugyanazt élőben, mintegy
megelevenítve a vetített képet, a táncoló Mátyás Istvánt. A remek előadást
hatalmas taps jutalmazta. (ft)

Néhány mondatban…

Néhány adat az októberi önkormányzati választásokról

Ruhabörze volt Döbröközön.

2010. október 3-án tartották a helyhatósági választásokat országszerte, így Döbröközön is. Nyilván ismerik a döbrököziek már a végeredményt, azt, hogy kik jutottak
be képviselőként a testületekbe, ismerik, hogy ki lett a polgármester.
Azért sokunknak érdekes lehet a számokat, a szavazatokat is áttanulmányozni. Mindenesetre négy évig a legtöbb szavazatot kapott, vastagon szedett, aláhúzott nevű
személyek képviselnek bennünket. További információk: (www.dobrokoz.hu),
(www.valasztas.hu).
Kárpáti Csaba jegyző
Polgármester választás eredménye

November 2-án a Művelődési Házban a
Helyi és a Dombóvári Vöröskereszt, és
a Polgármesteri Hivatal szervezésében
mintegy 50 személy részesült abból az
adományból, melyet a DombóvárKernen i. R. Baráti Kör valamint Kovács Ferenc plébános úr adományozott
elsősorban a rászoruló nagycsaládosok
részére. A börzén használt és új ruhákat, télikabátokat, gyermekruhákat és
ágyneműket is válogathattak természetesen ingyen a döbrököziek. A szervezők szándéka szerint 2011. januárjában
ismét megszervezik a börzét.

●
Élelmiszercsomagok osztása
Az EU-s élelmiszersegély program keretében a Pécsi Katolikus Caritas közreműködésével, az Önkormányzat pályázaton nyert élelmiszercsomagokat,
melyek szétosztásra kerültek a rászorulóknak.

●
Megérkezett a Mikulás
December 4-én, szombaton izgatott
gyerekek gyülekeztek a templom előtti
téren. ugyanis délután 2 óra tájban érkezett Döbröközre a Mikulás bácsi. A
sok-sok gyermek a várakozást körtánccal, énekléssel töltötte el. Kissé hideg
volt, így jólesett a gyermekeknek egyegy forró tea, míg díszítették a falu karácsonyfáját. Mintegy 90 csomagot
osztott szét közöttük - mindenkinek jutott. Volt olyan kisgyerek, aki énekkel
is kedveskedett a Mikulásnak, így a vele tartó Krampusznak ma nem volt dolga.

Az érvényes szavazatok száma jelöltek szerint:
1.
2.

Czeller György
Szili Lajosné

FIDESZ-KDNP
Független

349
592

Független
Független
FIDESZ-KDNP
Független
FIDESZ-KDNP
Független
FIDESZ-KDNP
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
FIDESZ-KDNP
Független
Független
FIDESZ-KDNP
Független
Független
Független
FIDESZ-KDNP
Független

229
279
198
226
216
43
322
44
457
107
128
289
84
244
45
346
129
52
352
330
105
107
258
59

Egyéni képviselő választás eredménye

Az érvényes szavazatok száma jelöltek szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Andikné Schmidt Mária
Barna Tamás
Bednárik Gabriella
Bencze János
Bónáné Hegedűs Szilvia
Burka István
Czeller György
Fandák László
Farkas Edit
Farkas Géza
Farkas János
Farkas Tamás
Fehér László
Gilicze Zoltán
Harangozó Zsolt
Dr. Holló István
Kalmár Andrásné
Keppel Lajos
Dr. Kökényné Dr. Wéber Erzsébet
Lázár Albert
Ruff Renáta
Seres Dezső
Szabó Györgyné
Vidus János Attila

Települési Cigány Kisebbségi képviselő választás eredménye

Az érvényes szavazatok száma jelöltek szerint:

●
Az Idősek Klubja karácsonya
December 17-én 14 órakor tartják idei
utolsó összejövetelüket a klub tagjai.
Kedves gesztusként az óvodás hittanosok és az általános iskolások betlehemi
jelenetet adnak elő számukra KürthyKalló Tímea forgatókönyve alapján és
az ő betanításában. (E jelenetet december 20-án 17 órakor a Falu Karácsonya rendezvényen is előadják, valamint
a templomban is.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lakatos Krisztián
Lakatos János
Babai Ferenc
Horváth János
Sárközi János
Farkas János elnök
Szilágyi János
Farkas Géza

LungoDrom
LungoDrom
DRVSZ
LungoDrom
DRVSZ
LungoDrom
DRVSZ
DRVSZ

95
97
72
82
74
100
72
85

Települési Német Kisebbségi képviselő választás eredménye

Az érvényes szavazatok száma jelöltek szerint:
1.

Husch Borbála

2.

Bednárik Károly Ervin

3.

Keim Magdolna

4.

Berg Péter

5.

Szabó Györgyné elnök

Tolna Megyei Német Kisebbségi
Önkormányzatok Szövetsége
Tolna Megyei Német Kisebbségi
Önkormányzatok Szövetsége
Tolna Megyei Német Kisebbségi
Önkormányzatok Szövetsége
Tolna Megyei Német Kisebbségi
Önkormányzatok Szövetsége
Tolna Megyei Német Kisebbségi

11
21
23
19
29

Édes Falunk Mézeskalácsház készítő verseny

A Döbröközi Cigány Kisebbségi Önkormányzat decemberi programjai:
December 18. 11 órai kezdettel: Karácsonyi Játszóház
Szeretettel meghívunk minden kedves gyereket a december 18-án, a MŰVELŐDÉSI HÁZBAN tartandó programokra.
11:00-kor Rajzverseny
11:30-kor Ugrókötél verseny
12:00-kor Hullahopp karika verseny
12:30-kor Activity (2 fős csoportok)
13:30-kor Ének verseny (zene leadása szükséges)
14:15-kor Evő verseny
14:45-kor Táncverseny (zene leadása szükséges)
15:30-kor Eredményhirdetés, díjak kiosztása.
Az eszközök minden versenyhez biztosítva lesznek!!!A
PROGRAMOKBAN CSAK NEVEZÉSSEL LEHET
RÉSZT VENNI. Nevezni a helyszínen lehet. Minden
résztvevő ajándékban részesül. Üdítőt és szendvicset minden résztvevőnek biztosítunk!
Mindenkit szeretettel várunk!!!
December 18. 17 órakor: Közmeghallgatás, szaloncukor
osztás
December 31. : Szilveszteri Bál

A 2009. karácsonyi "ÉDES FALUNK" mézeskalácsház készítő verseny sikerén felbuzdulva 2010. évben is meghirdetjük a versenyt. Várjuk mindazok jelentkezését, akik tavaly
nem neveztek, és természetesen várjuk azokat, akik remekeiket kiállították már falunk gyönyörködtetésére és e hagyományteremtő rendezvényen idén is öregbíteni kívánják a
döbröközi lányok-asszonyok méltán híres kézügyességét és
sütőtudományát.

Pályázási feltételek:
-

legkisebb méret 10X10 cm,
a házikó térbeli, 3 dimenziós legyen,
a házikók leadhatók: 2010. december 19-én (vasárnap)
10-11 óráig a Művelődési Házban.

KARÁCSONYI
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
NEM CSAK GYEREKEKNEK

Az alkotások a 2010. december 19-ei karácsonyi kézműves
foglakozáson, és a december 20-ai Gyerekek és felnőttek közös karácsonyi ünnepi műsorán is megtekinthetők lesznek a
Művelődési Házban. Díjak átadása: december 20-án az ünnepi műsor végén.
Vegyenek részt az „ÉDES FALUNK” versenyen. Vonják be
a házikó elkészítésébe a gyerekeket is, hogy együtt hangolódjon a család a közelgő karácsonyra. Az elkészített alkotások a
december 20-ai műsort követően hazavihetők.
A házikók elkészítéséhez kívánunk mindenkinek nagy örömet, sikert, és persze sok-sok türelmet.
Szervező: Selyem Attiláné (Apáti Anikó) 06-70/230 01 52

2010. december 19-én (vasárnap), 14.00 órától
Helyszín: Döbrököz Művelődési Ház

Szeretettel meghívjuk Önt
és Kedves Családját

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és egyben Boldog Új Évet Kíván az egész
falu lakosságának!

Ízelítő a programokból:
karácsonyi asztaldísz,
karácsonyfadíszek,
karácsonyi mécsestartó készítése,
gyertyamártás,
sálkötés a lappföldi Mikulásnak,
egy fénykép erejéig Mikulás és manója is lehetsz.

A FALU KARÁCSONYA
ünnepélyére, mely

2010. december 20-án (hétfőn), 17.00 órai
kezdettel kerül megrendezésre
a Döbröközi Művelődési Házban.
A műsort követően értékelésre kerülnek az
„ÉDES FALUNK” pályázat alkotásai,
és teával, forralt borral, kaláccsal
és pogácsával várjuk vendégeinket

Az elkészített alkotások hazavihetők.
A belépés ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rendezőség

Döbröközi Hírek

Döbrököz Község Önkormányzata

A döbröközi Önkormányzat időszakos kiadványa. Megjelenik 800 példányban. 2010. december, 9. szám.
Felelős kiadó: Szili Lajosné polgármester. Hírszerkesztő: Farkas Tamás
7228 Döbrököz, Páhy utca 45. Tel: 74/435-144. Internetes cím (szerkesztőség): http://www.dobrokoz.hu

