„Akié az iskola, azé a jövő”
(Idézet a kiállításon látható 70 éves tankönyvből)

Kedves döbrököziek!
A hét végén, október 6-án és 7-én nagyszabású rendezvény megtartására kerül sor községünkben. Iskolánk fennállásának 100. és a templom
fennállásának 105. évfordulóját ünnepeljük. A rendezvényhez szükséges teljes összegű anyagi forrást a Hagyományőrző Alapítvány nyertes
Leader pályázata biztosítja, a település bemutatását tartalmazó kiadvánnyal együtt. Köszönet Andikné Schmidt Máriának a sikeres Leader
pályázatok megírásáért és a rendezvény szervezésért és lebonyolításáért, valamint Farkas Eszternek a kiadvány elkészítésével kapcsolatos
lelkiismeretes munkájáért.
Kérem a lakosságot, hogy minél nagyobb számban jöjjenek el a rendezvény programjaira. Mi szinte valamennyien ide jártunk iskolába és
templomba is. Legyünk újra együtt, és e szép évfordulókat méltón ünnepeljük meg.
Szili Lajosné
polgármester

Iskolánk 100 évvel ezelőtt

Rövid önkormányzati hírek
A Képviselő-testület a szeptemberi ülésén tárgyalta és elfogadta az önkormányzat és intézménye 2007. első félévi költségvetési beszámolóját, mely
szerint költségvetésünk bevételeinek és
kiadásainak főösszege 299 millió forint. Sajnos önkormányzatunk gazdasági mutatói a korábban végrehajtott
megszorító intézkedések és takarékos
gazdálkodás ellenére, továbbra is kedvezőtlenek. Ennek legfőbb oka többek
között a nem megfelelő finanszírozás.
Ebben az évben 19 millió forinttal kevesebb normatívát kapunk, ugyanakkor
a kiadásaink folyamatosan emelkednek,
melyek közül legjelentősebbek a szemétszállítási és közüzemi díjak mértéke. Hitelállományunk csökkent, ugyanakkor nagyon fontos a saját bevételeink
emelése. Az adómorál javulása kedvező tény, de nem tudunk leragadni csak
az adófizetésnél. Rákényszerülünk az
önkormányzati tulajdonú lakások és
földek bérleti díjának megemelésére, illetve rendezésére.


A közmunkások foglalkoztatása lejárt.
Az ősz beköszöntével a munka
megnövekedett, így a megmaradt kevés
számú dolgozó a hatalmas közterületek
karbantartását maradéktalanul elvégez-

ni nem tudja, ezért az önkormányzat
kéri a lakosság segítségét.


Az iskola és óvoda társulását követően
a konyha működtetése önkormányzati
hatáskörbe került, mellyel kapcsolatos
további működtetési forma kidolgozását a Képviselő-testület fontolóra vette.


Iskolánk Dombóvári Apáczai Csere János középiskolához, óvodánk Dombóvári Szivárvány Óvodához történő társulása megtörtént. A társulással iskolánk szakos ellátottsága 100 %-os lett.
A zeneiskolai tanítás is szakképzett pedagógussal tovább folytatódik. A társulás adta, óriási lehetőség az iskolai
felnőtt oktatás, mely szeptemberben 22
fővel indult és a tanulók 3 év múlva a
döbröközi általános iskolában fognak
érettségizni.

Gelencsér Gyula bemutatta új
könyvét
Páhy Istvánnak köszönheti Döbrököz
c. mintegy 200 oldalas könyve ezen a
héten jelent meg. A kötet előzetes bemutatása 2007. szeptember 25-én volt a
Művelődési Házban.
A könyv Döbrököz iskolájának és
templomának történetét dolgozza fel
sok képpel, eredeti dokumentumok
bemutatásával, mely komoly helytörténeti kutatást igényelt. A levéltári kutatásokon túl jelentős segítséget kapott a
szerző mérnök – tanár a helybéliektől
is.


Az óvodában szeptembertől megkezdődött a kor szerinti megoszlású, kis,
középső és nagycsoportban történő nevelés A hegyi óvoda bezárását követően egyelőre a gyermekek szállítása a
helyközi busszal történő utaztatással
oldódott meg, reggel és délután minden
alkalommal kettő felnőtt óvodai dolgozó kíséretével.



A könyv megvásárolható lesz október
6-án 14 órától az iskolában, ahol
Gelencsér Gyula mellett szerzőtársa
Szili Márta is dedikál. (fda)

2007. október 6. - 7. szombat - vasárnap
Döbrököz, LEADER fesztivál

WERBŐCZY - LAKOMÁJA
PÁHY - AJÁNDÉKA
Meghívó
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit, minden kedves döbröközi és elszármazott érdeklődőt

DÖBRÖKÖZI ŐSZI FESZTIVÁLUNKRA
Werbőczy - nap
október 6.
,,Werbőczy István 1532-ben a döbröközi várban tartotta lakodalmát Szekcsői Herceg Katalinnal”
14 óra:

A rendezvény ünnepélyes megnyitója
Kiállítások az iskolában:
Helyi és elszármazott alkotók munkái: Szili Márta, Deák Attila, Bauer Gergely – festők, Kiss Csaba - keramikus
„Régi – mai” iskola
Nagy Kovács István emlékkiállítás

Gelencsér Gyula - Szili Márta dedikálják könyvüket
14:30

FEKETE SEREG LOVAGREND bemutatója:
Bajvívás, lovagi játék, fegyverbemutató, íjászat, kicsiknek játékvárak

„Werbőczy – falatkák” korhű ízek kóstolása
Tinódi Lantos Sebestyén:
„Ő magában Kászon azon bosszankodik, hogy Werbőczy Imre véle tusakodik.”
Műsorok a színpadon:
16 óra
Kalimpa együttes
16:30
Hastánc bemutató
17 óra
Royal Fanfare művészeti csoport
18 óra
Békési Márton Csaba - lantművész
18.30:
Zeneiskolások bemutatója
19 óra
Korona Hungarica szórakoztató műsor
20 óra

TŰZIJÁTÉK

Páhy - nap
október 7.
„Páhy István hagyatékából épült Döbröközön 1902-ben a templom, 1907-ben az iskola."
10 óra

Az iskola homlokzatán elhelyezett emléktábla szentelése

10:30

Ünnepi szentmise a Szent Imre templomban történelmi elődeink tiszteletére

11:30

Köszöntő műsor a templom előtti téren

Tájékoztató a
képviselő-testület munkájáról

A 2007. augusztus 15-i ülés határozatai:
36/2007. (VIII.15.) ÖK. hat.: Az Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Oktatási Intézmény, Óvoda megszüntetése

37/2007. (VIII.15.) ÖK. hat.: A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának elfogadása, a társulási megállapodás elfogadása

38/2007. (VIII.15.) ÖK. hat.: Az Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium alapító okiratának elfogadása, a társulási megállapodás elfogadása

39/2007. (VIII.15.) ÖK. hat.: Döbrököz
Község Polgármesteri Hivatala alapító
okiratának módosítása


Tisztelt Ebtulajdonosok!
A településen jelentősen megnőtt
a lakosságot, különösen a gyermekeket veszélyeztető kóborló,
gazdátlan kutyák száma. Emiatt a
polgármesteri hivatal a szigorúbban kíván fellépni a kóbor állatok
gazdái ellen.

A 2007. augusztus 31-i ülés határozatai:
40/2007. (VIII.31.) ÖK. hat.: A
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának elfogadása

41/2007. (VIII.31.) ÖK. hat.: A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának és a társulási megállapodás módosítása

A 2007. szeptember 14-i ülés határozatai:
42/2007. (IX.14.) ÖK. hat.: A polgármester közmunkáról szóló beszámolójának elfogadása

43/2007. (IX.14.) ÖK. hat.: A cigány
Kisebbségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása

44/2007. (IX.14.) ÖK. hat.: Az önkormányzat és a cigány kisebbségi önkormányzat közötti megállapodás módosítása

45/2007. (IX.14.) ÖK. hat.: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Szabadi Mihály előadása
Szabadi Mihály - Bessenyei György díjas és Csokonai Vitéz Mihály alkotói
díjas - koreográfus idén ünnepelte 70dik életévét.

Az intézkedések keretében sor kerülhet az ebek befogására és elszállíttatására, illetve a tulajdonossal szemben szabálysértési eljárás lefolytatására, amelyben a
kiszabható pénzbírság elérheti a
30.000 Ft-ot. Az ebek elszállításának és tartásának költségét a tulajdonos köteles megtéríteni.
A fentiekre is tekintettel kérem az
ebek gazdáit, hogy állataikat ne
engedjék felügyelet nélkül közterületen kóborolni!
Dr. Markó Gábor
jegyző

Az országosan is méltán elismert szakember - aki néprajzkutatással is foglalkozik - művészeti irányítója a
Döbröközi Gyöngykoszorú Néptánc-

Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz

46/2007. (IX.14.) ÖK. hat.: Szándéknyilatkozat „A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzésére” című
pályázathoz való csatlakozásról.

47/2007. (IX.14.) ÖK. hat.: Csatlakozás a Nyugat-Völgység Kaposmente
Leader Helyi Közösséghez

48/2007. (IX.14.) ÖK. hat.: Az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek bérleti díjának megállapítása

49/2007. (IX.14.) ÖK. hat.: Az önkormányzat és intézménye 2007. I. félévi
gazdálkodására vonatkozó beszámoló
elfogadása

50/2007. (IX.14.) ÖK. hat.: A polgármesteri hivatal létszámkeretének csökkentése

51/2007. (IX.14.) ÖK. hat.: Megállapodás a Dombóvári Szennyvízelvezetési Agglomerációban részt vevő települések önkormányzataival az érintett
települések
szennyvízkezelésének
megoldására és pályázat benyújtására

csoportnak. 2007. szeptember 25-én a
Művelődési házban előadást tartott
„Döbrököz a Kapos mentében” témában.
Bevezetőjében
elmondta,
hogy
Döbröközzel hosszú ideje kapcsolatban
áll. A Férfikórussal szinte családi a viszonya. Előadásában kifejtette, hogy e
tájegység elsősorban somogyi hagyományokkal bír, mivel annak idején,
amikor Vak Bottyán kisöpörte a rácokat, Döbröközre elsősorban Somogyból
települtek be új lakosok.
A jobbágyfelszabadítás után a paraszti
gazdálkodás során Döbröközön is kialakultak a faluközösségek, akik tagjai
ugyanúgy öltözködtek, egyforma szokásaik voltak, azonos szabályok szerint
éltek.
Viseletük a maguk szőtte vászonruhából fokozatosan fejlődött, míg eljutott
még a két világháború között is viselt
brokát, bársony és hímes ruháig.
E tájegységnek jellemzője a fehér hímzés, Döbröközön a pille viselete, ami a
kendő megkötésének egy stilizált megjelenése.
Szabadi Mihály azzal a gondolattal búcsúzott a népes hallgatóságtól, hogy
szerinte a döbröközi viselet legjobb ismerői igazán a helybéliek. (ft)

Rövid hírek

Értesítjük

A Tolna Megyei Környezetvédelmi
Vetélkedő Dombóvár és kistérsége I.
fordulóján az iskola felsős csapata III.
helyezést ért el. (asm)

a község lakosságát, hogy
október 20-án (szombaton)
9 órától



a temető nagytakarítását
végezzük.

A hívek örömére két hete szentmisét
tartott Kovács Ferenc plébános úr a
homokhegyi kápolnánál. Erre az alkalomra nagyon szépen rendbe tették a
hegyiek a kápolna és a szentkút környezetét. (fda)

Ifjúsági biliárd bajnokság volt az Ifjúsági Házban, ahol 14 résztvevő közül
Sárközi János lett a győztes. Döbrököz
első biliárd bajnoka Barna Tamástól
vehette át a képen látható trófeát, melyre méltán lehet büszke. (bt)





Komolyan veszik az érettségire való
felkészülést a 18-47 év közötti esti tanulók, akik között 3 vidéki is van. Az
első dolgozatokon már sikeresen túl
vannak. Heti 16 órát kell iskolapadban
ülniük. 3 döbröközi és 4 dombóvári tanár tanítja őket. (kee)

A munkára a hívek
részvételével, közmunkások
bevonásával kerül sor.
Közös érdekünk, hogy
Mindenszentek közeledtével a
temető tiszta és rendezett
legyen, ezért kérjük a
lakosságot, hogy
munkavégzésre minél nagyobb
számban
(szerszámmal) szíveskedjenek
megjelenni.


Köszönetnyilvánítás

Képek a szüreti felvonulásról

A Község lakói nevében köszönetünket fejezzük ki a fogatosoknak,
hogy megrendezték a Szüreti felvonulást. Köszönjük továbbá mindazoknak a részvételét, akik táncoltak, díszítettek, énekeltek és segítették a felvonulás lebonyolítását.

Ruhagyűjtés!

Pető László - a strucctartó
A mai világban boldogulni nem könynyű. Különösen vidéken, ahol amúgy is
kevés a munkahely. A Döbröközi Hírek megkérdezte Pető Lászlót: ő hogyan csinálja?
- Külföldön is és itthon is találkoztam
strucctartókkal. Megtetszett az egzotikus állat, úgy láttam, hogy van piaca,
hát belevágtam. Idén júniusban vettem
30 db 6-7 kg-os példányt 12.000 Ft-ért
darabját. Karámban tartom őket. 3 hónapig táppal és lucernával keverve
etettem, ma már gabonát és kukoricát
is esznek. Igénytelenek. Ma 45-50 kgsak. Szállítani100 kg-tól lehet, de meg-

nőnek 150 kg-ra is. Úgy tudom, hogy
560-600 Ft az élősúlyú felvásárlási
ára. Egy év múlva kiderül, hogy megéri-e? Ha igen, fejlesztek. Azt mondják,
akik csinálják, hogy 90 db strucc eltart
egy négytagú családot. (ft)

Értesítjük a község lakosságát,
hogy a helyi
Vöröskereszt szervezésében

2007. október 13-án
(szombaton)
9 órától 15 óráig
az Idősek Klubjában

ruhagyűjtés lesz.
Kérjük, hogy még használható,
tiszta és jó állapotban levő
ruhaneműket hozzanak.
A gyűjtéssel egyidőben
ugyanezen ruhák kiosztására is
sor kerül.
Várjuk az adakozó és rászoruló
személyeket.

Döbröközi Hírek
A döbröközi Önkormányzat időszakos kiadványa. Megjelenik 800 példányban. 2007. október, 2. szám.
Felelős kiadó: Szili Lajosné polgármester.
7228 Döbrököz, Páhy utca 45.Tel: 74/435-144. E-mail: dobihirek@freemail.hu

