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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI - AMIRŐL A DÖBRÖKÖZIEKNEK TUDNI KELL

Év elején a koronavírus-járvány miatt alaposan megváltoztak mindennapjaink.
A járvány elleni küzdelemben a tettek felértékelődtek.
Az egészségügyben, a kereskedelemben, szociális munkában, oktatásban dolgozók, lakóink ebben a harcban
komoly erőfeszítéseket tettek és tesznek. Most ők azok, akik megmutatják, hogy a szolgálat, a szeretet, a
felelősségtudat mély tartalommal bíró valóságok, bár Ők is félnek, de nem inganak meg, kitartanak hivatásuk, munkájuk
vagy önként vállalt feladatuk mellett. Ezúton fejezzük ki tiszteletünket, köszönetünket mindenkinek, aki valamilyen
módon hozzájárult a járvány elleni védekezés sikerességéhez. Az elmúlt időszak megmutatta, hogy mire vagyunk
képesek összefogás által, hiszen Döbrököz eredményesen helytállt és minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy
helytálljon a jövőben is a vírus terjedésének megfékezésében. Rengeteg köszönet illeti a védekezésben résztvevő
polgárokat, az önkormányzat és intézményeiben dolgozókat is példaértékű munkájukért és köszönet azoknak is, akik
kimaradtak volna ebből a felsorolásból. Köszönjük a lakosság a megértését, türelmét, együttműködését.
A 2020-as év önkormányzatunk számára is rendkívüli volt. A koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése a
költségvetésünket erőteljesen érintette. A 2020. január 1-jét követően beszedett gépjárműadó eddig az önkormányzatnál
maradó, 40%-át is tovább kellett utalni az államnak, mely közel 6,5 millió Ft-os bevétel kiesést jelentett. A koronavírus
elleni védekezés érdekében önkormányzatunknak a saját bevételei terhére védőfelszereléseket, szájmaszkot, kesztyűt,
fertőtlenítőszereket, valamint a szociális- és gyermekétkeztetés megoldásának biztonsága érdekében egyszer
használatos ételszállító dobozokat kellett vásárolnia. Ezekre kiadott összeg 2,5 millió Ft volt, ehhez állami támogatást
nem kaptunk.
A Képviselő-testület idén 8 ülést tartott, összesen 95 határozatot hozott és 9 rendeletet alkotott.
A szociális igazgatással kapcsolatos adatok:
Lakhatási települési támogatást 110 család kap. Köztemetés 1 esetben történt.
Temetési települési támogatást 11 fő kapott, esetenként 20 000 Ft összegben.
Rendkívüli települési támogatást 62 fő kapott 3 000 - 50 000 Ft közötti összegben.
Szociális étkeztetésben jelenleg 34 fő részesül. Egy ebéd térítési díja 762 Ft, melyből az étkezést igénylő, adagonként
396 Ft-ot fizet és annak, aki igényli a házhozszállítást + 120 Ft/nap a szállítási díj.
Gyermekvédelmi kedvezményben részesül 151 gyermek, akiknek a törvény e juttatással ingyenes vagy kedvezményes
étkeztetést is biztosít, továbbá a szülők évente két alkalommal pénzbeli ellátást kapnak.
Házi szociális gondozásban 10 fő részesül, gondozásukat egy főállású gondozónő, Borsosné Pintér Eszter látja el.
Idén a szociális ellátások köre az újszülöttek támogatásával bővült, a gyermekenkénti 50 000 Ft összeg 13 jogosult
részére kifizetésre is került. A 2020/21-es tanévre Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat keretében 8 hallgató
havi 10 000 Ft/fő támogatás kap. 2019-ben 134, idén 190 családnak fél köbméter szociális tűzifát szállítunk.
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, melynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza- illetve
bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. Pozitívum, hogy településünkön egyre kevesebb az álláskereső személy, melynek
negatív hatása, hogy az idei évben már csak 2 közfoglalkoztatási programot tudtunk indítani. Folytatódott a Start
mezőgazdasági munka-program összesen 11 fő részvételével, a hosszabbütemű foglalkoztatásban 15 fő dolgozott. Fő
mezőgazdasági tevékenységünk a sertéstenyésztés. Az idei évben eddigi árbevételünk közel 2,65 millió Ft. Az önkormányzat
képviselő-testülete év végi pénzjutalommal köszöni meg a közfoglalkoztatottak idei évben nyújtott munkáját.
Az önkormányzat saját költségvetéséből idén 1 800 000 Ft összeget képviselői keretre különített el. A képviselőnkénti 300 000
Ft-os keretet, a hat képviselő, saját ötlete alapján döntötte el mire fordítsuk településünk fejlődése érdekében.
Az idei évben a keretek felhasználása:
Barna Tamás:
2 db laptop vásárlása a pedagógusok részére
Borsosné Cseszneki Szilvia:
7 db iskolapad felújítása, 3 db rönkpad vásárlása a játszóterekhez
Dr. Farkas Tamás Péter:
Az Ifjúság utcai gömb szivarfasor ültetéséhez hozzájárulás
Gondosné Kovács Katalin:
Óvoda előkert kialakítása
Lázár Albert:
Hegyi játszótéri játékok beszerzéséhez hozzájárulás
Szemes Lajos:
Gulyás kereszt felújítása és felállítása a temető előtt, hegyi játszótéri játékok beszerzéséhez hozzájárulás

Szociális kiadások
Lakhatási támogatás

5 433 200 Ft

Krízishelyzet
Temetési támogatás
Köztemetés
Konyhai eszközök beszerzése (óvoda, iskola)
Egészségvédő csomag juttatása a háztartásokba
15 000 Ft/gyermek tanévkezdési támogatás
15 000 Ft/gyermek karácsonyi támogatás
Mosogatógép vásárlása az IKSZT-be
Szociális lakásvásárlás

1 139 000 Ft
320 000 Ft
179 400 Ft
4 764 651 Ft
280 000 Ft
3 420 000 Ft
4 845 000 Ft
110 000 Ft
3 900 000 Ft

Karácsonyra 5 000 Ft értékű
élelmiszercsomag a 65 év felettiek részére
14 év alattiak részére mikuláscsomag
Újszülöttek támogatása 50 000 Ft/fő
Többszörös véradók támogatása
Étkezést fizető szülők támogatása
Közmunkások jutalma
190 család részére szociális tűzifa
Tűzifa szállítása
Szárítógép vásárlása az IKSZT-be
Szociális lakás nyílászáróinak cseréje

1 825 000 Ft
450 000 Ft
650 000 Ft
50 000 Ft
1 060 000 Ft
900 000 Ft
1 531 620 Ft
522 300 Ft
160 000 Ft
1 300 000 Ft

Saját költségvetésből megvalósított beruházások
Ifjúság utcai fásítás
Diákmunkából felújított keresztekhez festék
vásárlása
Pongrácz- és temető előtti keresztek felújításához
hozzájárulás
Templom előtti homokkő kereszt felújítása
4 db szobor faragása a temetőben
Ravatalozóba kegyeleti hűtő beszerzése
Lombszívó vásárlása

889 033 Ft

Elektrolux átadó rendszerű mosogató, 150 l-es üst
vásárlása

2 864 990 Ft

100 000 Ft

Fűnyíró traktor vásárlása

1 000 000 Ft

181 600 Ft

Napközis étkezőhelyiségbe klímaberendezés szerelése

355 600 Ft
324 444 Ft
1 384 300 Ft
1 738 000 Ft

Karácsonyi fénydekoráció vásárlása
Mobilgarázs vásárlása a tájház udvarára
10 db ebédlőasztal vásárlása - iskolai ebédlőbe
Kamerarendszer kiépítése a temetőbe

2020-ban pályázatból elkészült beruházások
Magyar Falu Program Kültéri eszközök beszerzése a Döbröközi Mesevilág
Óvodában
Magyar Falu Program Döbröközi Községi Temetőben ravatalozó – belső és külső
felújítása
Magyar Falu Program Sportpark Alprogram – „A” típusú Sportpark
2020-ban elnyert pályázatok, megvalósítása 2021. évben
Magyar Falu Program Döbrököz Község Önkormányzata Hivatali épületének
energetikai korszerűsítése
Magyar Falu Program Multifunkcionális közcélú rekreációs park és arborétum
létrehozása Döbröközön

pályázat összege

250 000 Ft
266 687 Ft
560 000 Ft
1 202 258 Ft
1 153 160 Ft

önkormányzat
saját forrásából

összesen

4 984 873 Ft

0 Ft

4 984 873 Ft

4 999 995 Ft

180 000 Ft

5 179 995 Ft

0 Ft
pályázat összege
9 824 485 Ft
4 261 725 Ft

Szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezése községünkben
A 2020-as évben a szennyvízcsatorna-hálózat megközelítőleg 60%-a elkészült, a házi bekötéseknek 80%-a. A végleges
helyreállítások a betonozott „hegyi” utak esetében 2021 februárjáig helyreállításra kerülnek, amint az időjárás engedi a
munkákat. Fenti betonozási munkák elvégzéséhez előre is kérjük a lakosság türelmét, mert amíg a beton eléri a
minimális szilárdságát, az utat nem fogják tudni használni – ez megközelítőleg egyhetes időtartamot fog jelenteni az
érintett utcák (Újtelep utca két ága) esetében. A végleges aszfaltozási munkákra 2021. március 15. után kerül majd sor.
A településen 8 db átemelő szivattyúállomás biztosítja a szennyvíz eljuttatását a dombóvári szennyvíztisztító telepre. Az
idei évben az összes átemelő építészete és túlnyomó részüknek a gépészeti szerelési munkái is elkészültek. A 2021-es
évre a műtárgyak körüli tereprendezés és a kerítések építése maradt.
Az idei évben történt esetleges víz- és gázkimaradásokért a lakosság szíves elnézését kérjük. Sajnálatos módon egy
ekkora beruházás esetén előfordulnak a kivitelezési munkák során vezetékszakítások, még az üzemeltetők
szakfelügyelete mellett is, mert sajnos, sok esetben a földben lévő vezetékek helyzete, sokszor a szolgáltatók előtt sem
ismert.
A 2021-es évben mindent meg fogunk tenni, hogy az őszi kivitelezési határidő előtt a munkák befejezésre kerüljenek és
a lakosság használatba vehesse az új szennyvízhálózatot és a helyreállított utakat.
Nagy Sándor építésvezető
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
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Idén is biztosították az önkéntes foglalkoztatást 21 fő részére.
Segítettek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna
Megyei Kirendeltségének az RSZTOP keretében juttatott
élelmiszercsomagok kiosztásában az arra jogosultak részére.
Folyamatos az együttműködési megállapodásuk az iskolával,
óvodával, a környékbeli roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a
Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a megyei és a helyi
polgárőrséggel.
Hagyományaikhoz híven idén is szaloncukrot osztottak roma
lakosaink részére.

Új helyszínen a KMB iroda
A döbröközi körzeti megbízotti irodának ez
évtől a volt Ifjúsági Ház épülete, 7228 Döbrököz,
Páhy utca 21/B. szám alatti ingatlan ad otthont.
Körzeti megbízottak és elérhetőségeik:
 Deák Béla c. r. ftzls., 06-20/353-0203,
 Takács Zoltán r. törm., 06-20/216-6610.
Dombóvári Rendőrkapitányság: 06-74/566-070
Segélyhívó: 112, 107.
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Példaértékű kezdeményezések, melyek csodálatos összefogásban teljesedtek ki
A
négyévente
előírt
köztéri
játszótéri
elemek
felülvizsgálatakor az ellenőrzéssel megbízott munkatárs az
Öreghegy utcai játszótér csúszdával és mászókával ellátott
elemét olyan sérültnek nyilvánította, hogy azonnali
lebontását kellett végrehajtani. Lázár Albert képviselői
keretét, Szemes Lajos képviselői keretének egy részét
felajánlotta a játszótéri elem megvásárlására.
A képviselői keretből felajánlott összegek, adománygyűjtés során befolyt összeggel egészültek ki és a megígért
szeptemberi időpontra a játszóelemek felállításra kerültek, melyek védelmére kamera is felszerelésre került. A
rendkívüli társadalmi összefogásnak, a lakossági és helyi vállalkozói támogatásnak köszönhetően, a TÜV minősítéssel
rendelkező Előd dupla vár elem kiegészülhetett még egy kétszemélyes gyerekhintával is. A felhívásban elhangzott
szlogen - „Töltsük meg újra gyermekmosollyal, hancúrozó, vidám gyermekekkel, kis falunk minden játszóterét!” – a
közös, példaértékű összefogásnak köszönhetően ma már ismét valóság lehet.
Köszönjük szépen! Vigyázzunk rá!
Tisztelt Lakosság, kedves Döbrököziek!
Az összefogás meghozta eredményét. Falunk
határában
elkészült
a
Pongrácz-kereszt.
Köszönöm mindenkinek, aki támogatta.
Egészségben, békességben, szeretetben gazdag
ünnepeket kívánok mindenkinek!
Lázár Albert
Önkormányzati képviselő

A kezdeményezések támogatóinak névsorát újságunk melléklete tartalmazza.
A községi temetőben pályázati összegből felújításra került a ravatalozó
járólapja, belső festése, vizesblokk lapozása, csempézése. A vízvételi lehetőség
könnyítése érdekében kettő darab kültéri kutat is vásároltunk. A veszélyes,
kivágásra érett fákból 4 db faragott szobor készült.
Dr. Farkas Tamás Péter alpolgármester felajánlásából 800 méter hosszúságban
59 db három éves atlasz cédrus facsemetével ültettük körbe a temetőt. A
lopások megakadályozása érdekében az előző években 5 db vadkamerát
telepítettünk, ezekből az idén 3 db-ot elloptak. Jelenleg kiépítés alatt van egy
elektromos kamerarendszer, melynek 6 db kamerája állandóan rögzíteni fogja a
temetőben történteket. Bízunk abban, hogy véget ér a sorozatos lopás és
rongálás.
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Az
idei
nyáron
diákmunka keretében
4
db
köztéri
keresztet újítottunk
fel:
1. 100 éves kereszt,
2. Gara kereszt,
3. Pankai kereszt,
4. Ugron kereszt.
Jövő évi tervek között
szerepel
továbbiak
rendbetétele.
Advent első vasárnapjára ismét felállítottuk a Döbröközi Betlehemet.
Köszönjük Molnárné Doszpod Zsuzsannának és Gilicze Jánosné Ibolyának
az önzetlen segítséget.
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DÖBRÖKÖZI MESEVILÁG ÓVODA HÍREI

A COVID-19 koronavírus járvány megjelenése intézményünk működését is befolyásolta. 2020. március 16-tól Döbrököz
község polgármestere a veszélyhelyzetre tekintettel rendkívüli szünetet rendelt el. Ez idő alatt az intézményben teljes körű
fertőtlenítés valósult meg. Az óvodapedagógusok online tartották a kapcsolatot a szülőkkel és a gyerekekkel. Május 4-től
azoknak a gyermekeknek a napközbeni felügyeletét biztosítottuk, akiknek a szülei a munkájuknál fogva erre igényt
tartottak. Május 25-től újranyithattak az óvodák, így ettől a naptól mi is a megszokott rendben vártuk óvodásainkat a hosszú
kényszerszünet után. Két hét kivételével egész nyáron fogadtuk a gyerekeket.
A Magyar Falu Program Óvodaudvar fejlesztése pályázaton 4.998.843 forintot
nyertünk. Ebből vásárolt játékok telepítése és az esési tér gumitégla borítása a
nyár folyamán elkészült. Teraszunk is megszépült, új térkő borítást kapott.
Kertprogramunk megvalósítása is folyamatban van, a virágos kertünk részben
elkészült, már csak a tavasszal beültetendő virágokra vár.

Február 20-án pedagógusminősítési eljáráson Gondosné Kovács Katalin minősítése sikeres volt, ennek megfelelően
2021. január 1-jétől Mesterpedagógus fokozatba léphet.
A 2020-2021-es nevelési év több változást is hozott intézményünkben. A gyermeklétszám növekvő tendenciája, valamint a
humánerőforrás pozitív irányú alakulása a harmadik csoport újraindítását kívánta meg. A fenntartó támogatásával
szeptember 1-jétől három csoportban biztosítjuk a gyermekek nevelését. A harmadik csoport indításához újra ki kellett
alakítani a csoportszobát, öltözőt és a mosdóhelyiséget. Az öltözőben kialakított só szobánknak új helyet kerestünk, így a
gyerekek a továbbiakban is élvezhetik annak jótékony hatását.
Két új kollégával gyarapodott az óvodapedagógusi állományunk.
Május 1-jétől Farkas-Balázs Barbara és augusztus 1-jétől Horváth
Mercédesz csatlakozott hozzánk. 1 fő dajkai státusszal is bővültünk,
Keményné Márton Judit tölti be szeptember 1-jétől ezt az álláshelyet.
Jelenleg három csoportban 4 óvodapedagógus, 2 pedagógiai asszisztens és
3 dajka látja el a nevelési feladatokat. A fenntartó 1 fő kisegítőt biztosít a
konyhai és udvari teendők ellátására Hetesi Klára személyében.
Jelenleg 66 gyermek nevelése folyik három csoportban. A Méhecske csoportban 18 fő kis- és középső csoportos gyermek
van a két új óvodapedagógussal, Barbi nénivel és Merci nénivel, valamint az ő munkájukat segítő dajkával, Lukácsné Bálint
Mária, Maca nénivel. Brumi csoport 25 fő kis- és nagycsoportos gyermekből áll Regenyeiné Pénzes Krisztina
óvodapedagógussal, Kiss Nikolett pedagógiai asszisztenssel és Seres Éva dadus nénivel. A Katica csoportban 23 fő
középső- és nagycsoportos gyermekkel Gondosné Kovács Katalin óvodapedagógus, Fandák Dominika pedagógiai
asszisztens és az új dajkai állást betöltő Juca néni foglalkozik. Korpádi Andrea utazó logopédus foglalkozik azokkal a
gyerekekkel, akiknek valamilyen beszédfejlődési, beszéd- és szövegértési problémájuk van.

Szeptember 18-án a középső és nagycsoportosaink részt vettek a könyvtár
által szervezett „Bogaras előadáson” az IKSZT-ben, amely során különleges
bogarakkal, rovarokkal, pillangókkal ismerkedtek és azok tulajdonságaival.
Október 8-án fényképész járt az intézményben, a fényképezés során egyéni
és csoportos képek készültek.
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A szülők számára szervezett programsorozatunk első előadása október 22-én
valósult meg. Benke Anita gyógytornász „A csecsemőkori primitív reflexekről,
működésükről, szerepükről, fennmaradásuk okozta magatartásformákról és a
megoldási lehetőségekről” tartott a szülők és az óvodai dolgozók számára is
tanulságos tájékoztatást.

A koronavírus járvány okozta korlátozások nemcsak a működésünkre, hanem a betervezett programokra is hatással
vannak. A munkatervünkben meghatározott gyermekek és szülők számára tervezett rendezvények elmaradnak, ha
lehetőségünk van rá, akkor a második félévre tolódnak.
Szeptember 1-jétől az intézménybe a gyermeket csak 1 szülő kísérhette maszk használatával. Az ajtónál mind a
gyermeknek, mind a szülőnek kötelező a testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés. A szigorítások hatására november 12től a gyermekeken és a dolgozókon kívül más nem léphet az óvodába.
Bent az intézményben a mindennapi életünk a gyerekekkel ugyanúgy zajlik, mint máskor. Amire jobban odafigyelünk, az a
gyakori és alapos kézmosás, a testi kontaktus csökkentése.
A Kormány november 19-én rendeletet adott ki a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző
dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról. November 26-án intézményünkben
történt vizsgálat során 1 fő dolgozónál pozitív lett a teszt eredménye, ennek következményeként a Dombóvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályának tiszti főorvosa 10 napos karantént rendelt a Brumi csoport dolgozói és óvodásai számára. A
karantén ideje alatt a Méhecske és a Katica csoport a megszokott rendben és nyitvatartási idővel működik.
A karantén miatt a Mikulás látogatása eltolódott, a gyermekek és dolgozók visszaérkezése után érkezett meg óvodánkba.
A várakozó, jó gyerekek az ablakokon keresztül integethettek neki.

Adventi készülődésünk a megfelelő higiénés szabályok betartásával a megszokott rendben folyik. A gyerekekkel közösen
mézeskalácsot sütünk, ajándékot készítünk, Luca napkor búzát vetünk. Énekekkel, versekkel, zenével és a megfelelő
hangulat előkészítésével készülünk a legszebb ünnepre, amelyet december 18-án, pénteken délelőtt intézményen belül a
gyermekekkel és a dolgozókkal tartunk.
Mindenkinek jó egészséget, kitartást és sok erőt, békés, szeretetteljes adventi időszakot és áldott karácsonyi ünnepeket
kívánunk!
Álmodik a fenyőfácska
Álmodik a fenyőfácska
odakinn az erdőn.
Ragyogó lesz a ruhája,
ha az ünnep eljön.
Csillag röppen a hegyére,
gyertya lángja lobban,
dallal várják és örömmel
boldog otthonokban.
Legszebb álma mégis az, hogy
mindenki szívébe
költözzék be szent karácsony
ünnepén a béke.
Fésüs Éva
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IDEI ÉV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁNKBAN

A Döbröközi Általános Iskola egy újabb mérföldkőhöz érkezett a 2020-as esztendőben. Júniusban szorgalmas, tartalmas 40
év pedagógus munkával eltöltött év után Andikné Schmidt Mária tagintézmény-vezető nyugállományba vonult. Marika
néninek hosszú, boldog, egészségben gazdag, tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk.
A 2019/2020-as tanév egyedülálló volt a maga nemében, hiszen a járványhelyzetre való tekintettel digitális oktatás
keretében kellett a tanítást megszervezni. Óriási kihívást jelentett, hogy rapid módon átálljon az iskola erre a munkarendre.
A kollégák hozzáállásának, valamint a gyermekek és szüleik együttműködésének köszönhetően sikeresen vettük a
felmerülő akadályokat.
A döbröközi helyi hagyományok tiszteletben tartásával, de egy új szellemiségben vette kezdetét az új tanév. Évek
óta visszatérő problémaként merült fel, hogy miben lehetne megújulni, hogyan lehetne még csábítóbbá tenni az iskolát.
Ettől a gondolattól vezérelve kezdődött el a közös gondolkodás, az ötletbörze, ki-ki a maga módján hogyan lenne képes
plusz feladatokat vállalni, még gyermek-központibbá alakítani iskolánkat.
Dolgunknak és kötelességünknek érezzük, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy gördülékenyen
haladhassunk előre. A ránk bízott tanulókat – 8. év után - úgy szeretnénk elengedni, hogy legyenek felvértezve az alapvető
kompetenciákkal a középiskolában.
Intézményünk imázsát a belső iskolai programok színesítésével, a megújulásra való hajlandósággal a szokásos
havi események megszervezésén túl, új elemek beemelésével igyekszünk fenntartani, javítani.
Szeptemberben kerítettünk sort az évek óta hagyományos „NAGY FUTÁSRA”. Minden évben egy méterrel többet, idén
2020 métert futottak le diákjaink.
2005 óta ünnepeljük szeptember 30-án,
Benedek Elek születésnapján a magyar
népmeséket. E jeles nap programjain alsó
évfolyamos diákjaink vettek részt. A magyar
népmesék minél sokszínűbb megismeréséhez
számos
program
–
mesemondás,
mesefakészítés,
mesezenék
hallgatása,
mesefilmek megtekintése - kínálta a lehetőséget.
Minden év október 1-jén ünnepeljük a zene világnapját. Ebből az alkalomból a külsős zenetanárok bevonásával ének- és
zeneszótól volt hangos az aula.
A fenntarthatósági témahéten egy előadás keretében megismerhették a diákok Földünk
egyik legégetőbb dilemmáját, az elsivatagosodás, az árvizek okozta problémakört,
valamint a tudatos vízhasználatot. Az előadás után a felső tagozatos diákok plakátokat
rajzoltak, ahol 1-1 vízzel kapcsolatos jelenséget örökítettek meg.
Október 4. az Állatok világnapja. Az egyhetes projekthét keretein belül színes
programjaink segítségével mind a vadon élő, mind a háziállatok iránti felelősségünkre
hívtuk fel diákjaink figyelmét. Délutánonként videóztunk, körjátékokat és csapatjátékokat
játszottunk,
kézműveskedtünk,
beszélgettünk,
memoritereztünk.
Meghívtuk
intézményünkbe a Dombóvári Kutyás Egyesületet. Kővágó Jenő elnök úr és munkatársai
ügyességi bemutatót tartottak a gyerekek nagy örömére. Külön kiemelendő, hogy
iskolánk tanulóival közös összefogással gyűjtést szerveztünk az egyesület javára több
kilogramm táppal járulva hozzá az egyesület működéséhez.
Egy nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozva
„Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért”
közös imádságot rendeztünk hittanra járó tanulóink
számára.
A halloween jegyében papírhajtogatós technikával
díszek, fonalfigurák, levél-lenyomatok, bábok,
festmények készültek tanulóink ügyes kezei között.
A programot őszi keresztrejtvények, kvízek
kitöltésével zártuk.
Pedagógusi munkánk e nehéz időszakát leginkább egy Helen Thomson idézettel tudnánk jellemezni: „Találj mindig új
ösvényeket magad előtt – új kihívásokat, hogy ösztönözzenek. Új fejezeteket az életben, hogy elgondolkoztassanak, és új
változásokat, hogy próbára tegyenek.” Mi ezeknek a kihívásoknak és elénk gördült próbáknak igyekszünk most közös
összefogással megfelelni. Bízunk benne, hogy a második tanévben megvalósíthatjuk kitűzött terveinket és visszatérhetünk
mind a hétköznapok, mind iskolánk életében a megszokott keretek közé.
6. oldal

Betekintés falunk közösségi életébe (IKSZT)
Bár március és most november derekán a járványügyi helyzetre való tekintettel ismét szüneteltetni kellett
rendezvényeinket, azért számos programunk színesíthette, ha még rövid időre is, településünk kulturális életét. Ezekből a
pillanatokból adunk egy kis ízelítőt e sorok között.
Januárban a farsangi kézműves foglalkozásunkra ellátogató gyerekek vidám, színes álarcokat készíthettek.
Februárban a Döbröközi Kertbarát Kör még megtarthatta első összejövetelét, ahol szép számmal vettek részt az
érdeklődők Szénási Tibor előadásán. Kijelölésre került az idei év Bor- és pálinkaversenyének időpontja is, melyet már
sajnos nem tarthattunk meg április elején.
Az év első hónapjaiban a Döbröközi Nyugdíjas Klub tagjai szorgalmasan
érkeztek összejöveteleikre és készültek a farsang, a nőnap közös, méltó
megünneplésére. A márciusban kihirdetett járványügyi helyzet miatt sem a
március 15-ei ünnepélyre, sem a könyvtárral közösen tervezett, a költészet
világnapja alkalmából megrendezésre kerülő Író-olvasó találkozóra nem
kerülhetett sor.
Júliusban helyi óvodánk gyermekei és iskolánk diákjai
köszöntötték pedagógusainkat verses-zenés összeállítású
műsorunk keretében.
Augusztusban a nyári szabadidő hasznos eltöltésének, a
felkínált hobbik - DARTS, pingpong, csocsó - közösségben való
megélésének alternatíváit kínáltuk minden korosztály számára,
Élj a héten egy nap egy órát a hobbidnak! című rendezvényünk
keretei között.
Szeptemberben őszi kézműves foglalkozásra vártuk az érdeklődőket intézményünkbe, ahol őszi ablakdíszek készültek
nagy szorgalommal. Még ebben a hónapban a Magyar Népmese Napja alkalmából rajzversenyt hirdettünk az óvodás és
iskolás gyermekek körében. A pályázók kedvenc népmeséik egy-egy jelenetét örökíthették meg alkotásaikon keresztül.
Szeptember végén Magadért sportolj! EFOP-1.8.6-17 PÉLDAKÉP
PROGRAM keretében kötetlen mozgásprogrammal vártuk iskolánk
sportcsarnokába és udvarába pedagógusainkkal közreműködve a falu
apraját és nagyját. Többek között a következő sport- és szabadidős
eszközök kipróbálására nyílt lehetőség a szép számmal érkező közönség
számára: evezős ergométer, célba rúgás, rekesztorony építés, Teqball,
goldsprint, élőcsocsó.
Októberben a fiatal korosztály számára kínáltunk programlehetőségeket. A Pár perc és nyersz című rendezvényünkön
vetélkedőre hívtuk általános iskolánk felső tagozatos tanulóit.
A fiatalabb korosztály számára pedig útjára indítottuk mese műhelyünket. Az
Októberi mese műhely rendezvényünkön elsőként Benedek Elek A szegény
ember szőlője című mesét ismerhették meg a gyermekek játékos
feldolgozásban. Majd a régi világot ide varázsolva kukoricamorzsolással és
mesemondással folytattuk a közös munkát, melynek produktuma egy igazán
modern mese és az ügyes kis kezek által pillanatok alatt lemorzsolt több kosár
kukorica lett. A közös mese megszületését a Magyar Népmese Napja
alkalmából meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése követte. A
rendezvény ezután kézműves foglalkozással folytatódott, ahol a gyerekek
szüreti időszak lévén elkészíthették szőlőfürtjeiket.
Intézményünkben amikor lehetett, nem állt le a közösségi élet, fórumoknak, báloknak, iskolai farsangnak, masszázs
szolgáltatásoknak, véradásoknak, zumba óráknak is helyszínéül szolgált. E zord körülmények ellenére nem adták fel azok
sem vágyaikat, akik úgy gondolták, hogy életüket ezután közösen, együtt szeretnék folytatni. Több lakodalomnak és
esküvőknek nyújtott ismét helyszínt az IKSZT, illetve annak parkja.
Számos tervezett nagyrendezvényünk sajnos az idei évben nem valósulhatott meg. Reményekkel telve terveztük november
végére Színes forgatag című rendezvényünket, ahol pótolni szerettük volna egy kicsit az idei évben elmaradt
rendezvényeinket. Meghívott sztárvendégekkel, színes programokkal vártuk volna szép korú lakóinkat, ez évi kerek
évfordulós születésnaposainkat és településünk valamennyi lakóját egy közös ünneplésre. A kialakult járványügyi helyzet
ismét közbeszólt.
Most bizakodva nézünk a 2021-es esztendőre és tervezzük a jövő évi programjainkat. Reméljük, hamarosan
rendezvényeinkkel, szolgáltatásainkkal ismét az Önök rendelkezésére állhatunk.
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Német Nemzetiségi Önkormányzat és Német Egyesület
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung und Deutschverein Döbrököz
Kedves Olvasóink!
Ezúton szeretnénk Önöknek megköszönni egész
éves támogatásukat.
Nagy örömmel vettük és a jövőben is üdvözöljük
részvételüket rendezvényeinken.
A következő verssel szeretnénk Önöknek és kedves
családjaiknak
áldott,
békés
karácsonyt
és
sikerekben, egészségben gazdag, boldog, új
esztendőt kívánni:
Itt a karácsony
Itt a karácsony mosolyognak a csillagok,
leszállnak közénk mennyből az angyalok,
szeretet, meghitt melegség, ölelő karok,
asztalon egy szál gyertya fénye ragyog.
Szívünkben építjük a szeretet templomát,
engedjük be a megbocsájtás angyalát!
Követnénk a csillagok fényköves útját,
kiásnánk a világ boldogságának kútját,
hogy ne legyen többet gyűlölet a világon,
ne legyen bánatkönny sehol egy virágon,
legyen úrrá bölcsen mindenki a haragon,
szeressük egymást az eljövendő napokon!
De ma mégis, mit a legjobban kívánok,
legyen mindenkinek békés, boldog karácsony!
Any Brandt

Hagyományőrző Alapítvány hírei

A 2020-as évben alapítványunk működésére is
rányomta bélyegét a járványügyi helyzet. Szinte
semmilyen közösségi program nem valósult meg az
eddigi hagyományokból.
A tájház is kevés vendéget tudott fogadni, ez az
időszak az apróbb javításokra, karbantartásokra volt
alkalmas.
Azért, hogy a jövőben közösségi összejövetelekre,
programokra alkalmassá tudjuk tenni a tájház udvarát,
pályázatot nyújtottunk be a Kormány Magyar Falu
Program kiírására.
A civil szervezetek támogatására nyújtható alapból 1,5
millió forintot nyertünk. Ebből az összegből szabadtéri
padokat és egy nagyteljesítményű sütőt fogunk
beszerezni.

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.
Mit dem nächsten Gedicht möchten wir Ihnen und Ihren
Familien gesegnete, frohe Weihnachten und ein
erfolgreiches, gesundes, glückliches, neues Jahr
wünschen:
Weihnachtslied
Vom Himmel in die tiefsten Klüfte
ein milder Stern herniederlacht;
vom Tannenwalde steigen Düfte
und hauchen durch die Winterlüfte,
und kerzenhelle wird die Nacht.
Mir ist das Herz so froh erschrocken,
das ist die Liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken
mich lieblich heimatlich verlocken
in märchenstille Herrlichkeit.
Ein frommer Zauber hält mich wieder,
anbetend, staunend muss ich stehn;
es sinkt auf meine Augenlieder
ein goldner Kindertraum hernieder,
ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn.
Theodor Storm

Vöröskereszt hírei

Az idei évben is három alkalommal került megrendezésre
a kialakult járványügyi helyzet ellenére falunkban a
véradás.
Ezúton is köszönjük véradóinknak, hogy önzetlen tettükkel
hozzájárultak
mások
gyógyulásához,
életének
megmentéséhez.
A Döbröközi Vöröskereszt Alapszervezetének irányítását
több éven keresztül végezte Kajári Gyuláné, aki az idei
évben az elnöki tisztséget átadta Hörnyéki Zsuzsanna
részére.
Eszti néninek köszönjük önzetlen, példaértékű, kimagasló
munkáját, Zsuzsinak pedig kitartást és hasonló
eredményeket kívánunk e nemes feladat ellátásához.
Jubiláló véradóink:
Csapó János
Juhász Zsuzsanna
Harangozó Zsolt
Rácz Ibolya

140-szeres,
20-szoros,
20-szoros,
10-szeres.
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Anyakönyvi hírek

,,

2019. dec. 1. és 2020. dec. 03. között
örök hűséget fogadtak egymásnak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tóth Kinga
Berg Annamária
Orbán Erika
Kéri Marietta
Hajgató Szilvia Mária
Tarjáni Adrienn
Aba Diána
Ábrahám Franciska
Dékány Adrienn Eszter
Orsós Izabella
Dékány Eszter
Orbán Csilla
Székelyi Vivien
Pintér Kata
Szabó Ágnes
Bakos Stella
Király Helga
Zimmermann Tímea
Prógli Ágnes
Kántor Éva Júlia
Dóra Katalin
Apáti Klaudia
Seres Beáta
Simon Éva
Fischli Amália Erzsébet

Ruff László
Kalmár András János
Vida Zoltán
Varga Ádám
Varga Roland
Wajkai István Szabolcs
Misurák János
Agamál László
Gillich Norbert
Farkas Ferenc
Turbéki Lénárd
Berta János
Lapp Milán
Szili Martin
Bíró József
Laufer Henrik
Tóth Péter
Hódosi Péter
Botzheim Márton
Scheiwiler Hans Peter
Horváth György
Németh Szilárd
Stranczler Márk Ádám
Nagy János Attila
Török Tamás

Sok boldogságot kívánunk a pároknak!

2020-ban több házaspár ünnepelte
házasságkötésük jubileumi évfordulóját

25 éves házasok:
Bencze Erzsébet & Eperi István
Ferenczi Judit & Szabó Jenő
30 éves házasok:
Kis Tímea & Kovács Zoltán
Bauer Borbála & Zimmermann István
Farkas Erika & Varga Gyula
Szemes Ildikó & Farkas Róbert
40 éves házasok:
Doszpod Mária & Veller József
50 éves házasok:
Bíró Mária & Horváth József
Kovács Ibolya Mária & Apáti János
Komlóczi Rozália & Szijártó Jenő
Szekeres Margit & Varga József
Horváth Irén & Kovács Zoltán
László Veronika & Múth Ferenc
60 éves házasok:
Bekes Mária & Gyenei János
Gratulálunk, további sok boldog együtt töltött évet
kívánunk!

GÓLYAHÍR
2019. december 1. és 2020. november 30. között
születtek
gyermekek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

szülők:

Für Annabella
Lakatos Belián Dusán
Prógli Csenge
Fehérvári Gyula Botond
Katona Léna
Danyi Valentin
Dávid Rozina
Szűcs Julianna Brigitta
Kalmár Anna
Varga Hanna
Turbéki Ábel
Fischl Gréta
Fülöp Zorka
Herke Rozina Katalin
Fazekas Amira Kendra
Erdős Nina

Balaskó Tünde – Für Tamás István
Góman Viktória – Lakatos Krisztián
Eke Anita – Prógli Csaba
Schittler Petra – Fehérvári Gyula
Sztojka Alexandra – Katona Imre
Horváth Márta – Danyi Sándor
Eperjesi Edina – Dávid Dénes
Tóth Kata – Szűcs Máté
Berg Annamária – Kalmár András János
Hajgató Szilvia Mária – Varga Roland
Dékány Eszter – Turbéki Lénárd
Járfás Barbara – Fischl Jácint
Nagy Viktória – Fülöp Krisztián
Horváth Kitti Katalin – Herke Krisztián
Fazekas Barbara – Orsós Norbert Róbert
Miletits Klaudia – Erdős Krisztián

GRATULÁLUNK!
A gyermekek felneveléséhez kívánunk sok erőt, egészséget
és örömet!
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2019. december 1. és 2020. november 30. között
elhunytak
1. Orbán Józsefné
2. Farkas Imréné
3. Bányai Gyuláné
4. Bognár Józsefné
5. Ambrus László Károly
6. Szávold József
7. Kovacsik Gyuláné
8. Ritlop Lajosné
9. Lakatos János
10. Boczor Györgyné
11.Schmidt Albertné
12.Pataki Gyula
13.Orosz Ferenc
14. Magyar Zsigmond
15. Fandákné Vass Izabella
16.Hengl Endre
17. Végh Zsolt

18. Gyenei János
19. Horgas Julianna
20. Mészáros Károly János
21. Verebes Jánosné
22. Lázár Albertné
23. Vincze Jánosné
24. Szigeti Jánosné
25. Bálint Mihályné
26. Ede Gyuláné
27. Brunner Istvánné
28. Salta Józsefné
29. Bóvári Miklós
30. Kovács János
31. Kaposi Istvánné
32. Bovier Jakab
33. Waschgler Engelbert
34. Kovács Jánosné

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)

Lapzártakor Döbrököz község
legidősebb lakója: Koncz Jenőné (Kullai Julianna) (1924.07.16.)
legfiatalabb lakója: Erdős Nina (2020.11.16.)
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Közel 30 év a közjó szolgálatában
Interjú Prof. Dr. Holló Istvánnal, volt önkormányzati képviselővel
A helyi közéletre nagy befolyást gyakorolnak az önkormányzati képviselők, hiszen részt vesznek a helyi képviselőtestület ülésein, jogszabályokat kezdeményezhetnek és más helyi döntéseket hozhatnak. Önt mi inspirálta, hogy
induljon az első választáson?
A fiataloknak történelem, az azt átélőknek fontos, de már halványuló esemény 1990 a rendszerváltás éve. Sokakkal együtt
én is úgy éreztem, hogy a rendszerváltással az igazi szabadság jött létre, új irányt vett az ország, valami új kezdődött, ami a
települések – így Döbrököz – jövőjét is alapvetően befolyásolja. Nyilvánvalóvá vált, hogy a tanácsi rendszer helyébe lépő
önkormányzati rendszernek ebben döntő szerepe lesz. Visszaemlékezve ebben az időszakban Döbröközön is egy
felfokozott várakozás, nagy közéleti aktivitás volt tapasztalható. Bizony a régi kultúrház nagyterme többször is zsúfolásig
megtelt érdeklődőkkel a választási gyűléseken. Mindannyian azt hittük, hogy a rendszerváltoztatás beteljesíti a
reményeinket: törvényszerűen megteremti a jólétet, nyugati életszínvonalat, hiszen ott is demokrácia van.
Sokan kértek, bíztattak, hogy induljak el a polgármesteri tisztségért. Munkahelyemen ekkor már kari vezetői beosztásban
dolgoztam, ezért ezt nem vállaltam; de úgy döntöttem, hogy képviselő-jelöltként elindulok a választáson. Személyes
motivációm pedig egyszerűen megfogalmazható, egyrészt nem hagyhatom cserben azokat, akik támogatnak, bíznak
bennem, másrészt, ha már itt élek és itt akarok élni a jövőben is, akkor tegyek is valamit a közjóért.
Nemcsak az első választás alkalmával, hanem összesen hét, egymást követő ciklusban is bizalmat szavaztak
Önnek Döbrököz választópolgárai. Mi adott további erőt és kitartást a folytatáshoz?
A válasz egyszerű: a döbröközi lakosok, választópolgárok támogatása, bizalma és a közösen elért eredmények. Nem
hallgatom el, hogy voltak kudarcként megélt események is, amikor szerintem jószándékú javaslataimat kritikának tekintve
leszavazta a képviselőtestület. Deák Ferenc mondotta, „tudok én küzdeni remény nélkül is”. Visszatekintve, úgy tűnik,
bizony igaz az a mondás: vihar nélkül nem tisztul ki a levegő, de tiszta levegőben Te is tisztán látsz. Volt azonban, hogy úgy
gondoltam, abbahagyom, ez az utolsó ciklus, aztán jöttek az új választások előtt a kérések, bíztatások az újbóli indulásra.
Erre a válaszom az volt, döntsenek a választók, mert, ahogy egy reklámszövegben hallható: „nem szabad elcsüggedni,
nem szabad feladni a harcot!”
Harminc év mondhatjuk közel egy nemzedékváltás ideje. Emlékeit felidézve hogyan látta akkoriban az 1990-es
években és hogyan látja most önkormányzatunk szerepét a lakosság életében?
Döbröközön is 1990. szeptember 30-án került sor az első szabad helyhatósági választásokra, ahol 4 polgármester és 24
képviselőjelölt mérette meg magát. A polgármesteri tisztséget Szabó István nyerte el, a kilenc tagú képviselőtestület tagjai:
Árr Lajos, Bencze János, Csikós István, Fehér János, dr. Holló István, Horváth Józsefné, Kalauz István, dr. Kelemen Lajos,
Tölgyesi Gyula lettek. A jegyzői feladatok ellátására pedig Gyugyi János kapott megbízást.
Az elmúlt 29 év alatt 27 képviselőtárssal dolgoztam együtt, 5 ciklusban: Bencze János; 3 ciklusban: Andikné Schmidt Mária,
Farkas Tamás, dr. Kelemen Lajos, Lázár Albert, Tölgyesi Gyula; 2 ciklusban: Árr Lajos, Barna Tamás, Bauer Zoltán, Czeller
György, Fehér János, Gondos János, Horváth Józsefné, Juhász Lajosné, Mátics Károly; 1 ciklusban: Csikós István,
dr. Dúró József, Gondosné Kovács Katalin, Hegedűs Jenőné, Farkas Edit, Farkas Róbert, Farkas Tamás Péter, Foki Mária,
Kalauz István, Karádi Ferencné, dr. Kökényné dr. Wéber Erzsébet, Szabó Jenő). Sajnos ma már Gyugyi János jegyző, Árr
Lajos, Bauer Zoltán, Csikós István, Gondos János, Kalauz István, dr. Kelemen Lajos és Mátics Károly képviselők nincsenek
közöttünk. Ez időszak alatt három polgármester irányította a falut, Szabó István 1990-2002 között, Szili Lajosné 2002-2014
években és Farkas Edit 2014-től. Személyiségjegyeik, stílusuk különböző, de mindegyikük célja ugyanaz volt: a legjobbat
kihozni a lehetőségekből, annak érdekében, hogy a falu fejlődjön, a lakosok jól érezzék magukat a településen.
Milyen volt a kezdet? Talán úgy fogalmazhatnék, hogy „tanultuk a demokráciát”. Az önkormányzatiság alapelve, hogy az
ügyeket ott kell intézni, ahol keletkeznek, vagyis helyben az önkormányzatoknál. A jogszabályi keretek még hiányoztak, de
egyre több államigazgatási feladat került az önkormányzatokhoz. Ez új és ismeretlen út volt, ki kellett alakítani a feladatok
ellátásának szervezeti kereteit, ki kellett találni a falu jövőképét, meghatározni a fejlesztési irányokat, s közben működtetni a
falut. Nem volt egyszerű dolog, nem egyszer éjszakába nyúló, éles szóváltásokkal tarkított testületi üléseken ütköztek a
különböző álláspontok. Ezt úgy éltem meg, hogy, aki nem tűri a vitát, az nem ismeri meg az igazságot és nem tudja
eldönteni, mi a jó vagy a rossz. Vita mindig is lesz az emberek között, csak tiszteljük vitapartnereinket és véleményüket.
Finanszírozási szempontból is nehéz időszak volt, mégis megindultak a fejlesztések, ekkor épült a sportöltöző, a
pálinkafőző (önkormányzati tulajdon volt évekig), és sor került a művelődési ház részleges felújítására is. Számos jogos
fejlesztési igény fogalmazódott meg a lakosság részéről is, amelyek megvalósítására a későbbi ciklusokban került sor.
Mi a helyzet ma? Napjainkra az önkormányzati rendszer teljesen kiépült, jogi háttere adott, feladatai ismertek. Amiben én
egyfajta ”súlypont-áthelyeződést” érzek az az, hogy a kötelező feladatellátás mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a
segítségnyújtás. Az önkormányzat tud közvetlenül segíteni, ha nagy baj van (szociális ellátás), ha valaki elveszíti a
munkáját (közmunka). A másik különbség, hogy a fejlesztések finanszírozásában nagy szerepet kapnak a pályázatok.
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Az elmúlt harminc év alatt számos negatív esemény nehezítette, vagy pozitív lehetőség éppen könnyítette a
település lakóinak életét. Mit emelne ki a legnagyobb negatívumként és mit a legnagyobb pozitívumként?
Nyilvánvalóan saját magam szempontjából a legnagyobb pozitívum, hogy hétszer indultam a választásokon és a
döbrököziek mind a hét alkalommal beválasztottak a képviselő-testületbe. Általánosságban pedig azt tudom mondani, hogy
minden önkormányzati ciklusnak megvoltak a pozitív eredményei, voltak jobb és rosszabb időszakok. Ha végig megyünk a
falun, látszik mit fejlődött, létesítmények, infrastruktúra tekintetében Döbrököz. Megújult a Polgármesteri Hivatal, a
Művelődési Ház, ma Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, az iskola, az óvoda, az orvosi rendelő. Minden évben zöldebb
a környezet, a fásítási programnak köszönhetően. Ezt a dinamikus fejlődést tartom én a legnagyobb pozitívumnak. Ennek
ellenére a falu lakossága évről-évre csökken, s ez a legfőbb negatívum véleményem szerint.
Az elmúlt esztendők során számos fejlődésen ment keresztül településünk. Hogyan látja, most Ön szerint mire
kellene építeni a falu jövőjét?
A lakosságszám csökkenésének mérséklése, a fiatalok helyben tartása a jövő záloga. A közösségi élet színterei az oktatás,
a kultúra és a sport területén adottak, az infrastruktúra folyamatos fejlesztése révén a falu egyre komfortosabbá válik.
Természetesen a fejlesztéseket tovább kell folytatni. Véleményem szerint Döbrököz egy élhető falu, ebből következően
nem kell a „gyökerektől” elszakadni, aki itt nevelkedett annak nem kell feltétlenül elfelejteni, itt hagyni azt a környezetét,
ahonnan elindult. Szokták mondani, ahol a munkahely, ott az otthon, csakhogy ma a valóságos térben sem, de a virtuális
térben egyáltalán nincsenek nagy távolságok. Aki mégis máshol keresi a boldogulását, azoknak Wass Albert szavait
ajánlom a figyelmébe: „Az ember mindig visszatér oda, ahol egyszer otthon érezte magát.”
Az, hogy valaki Döbröközön él és itt is marad nem csupán anyagi kérdés, hanem hogy saját települését magáénak érzi-e
vagy nem. Talán már az óvodában, iskolában hangsúlyt kell fektetni arra, hogy megismerjék és megbecsüljék a falu
hagyományait, védett értékeit, beleértve az épített örökséget is. Hagyományok nélkül nem értjük a történelmet, a
hagyományok a szívünkben és a nyelvünk ízében élnek és ezek tartják életben a közösséget.
Milyen gondolatokat osztana meg most szívesen a település lakóival?
Nagyon fontos, hogy legyenek céljaink, terveink. Fontos, hogy igyekezzük megvalósítani azokat, de ügyeljünk arra, hogy ne
csak egy tervünk legyen. Amennyiben erőfeszítéseink ellenére elképzeléseink nem valósulnak meg, ne keseredjünk el,
keressünk új lehetőségeket. A gonoszság ellen nem érdemes gonoszsággal küzdeni, mert az gonoszságot szül. Vegyük
figyelembe, hogy minden ember valamiben jó és tanulhatunk Tőle. A teljesítmény mindig előbbre való, mint a siker. Ez
alapvető igazság a tudományban és a hivatásban is.
Járványveszély közepette az advent időszakát éljük. Az advent a keresztény emberek körében a várakozás, a karácsonyra
- Jézus születésének ünnepére - való felkészülés ideje. A négy adventi gyertya fontos emberi tulajdonságokat (hit, remény,
öröm, szeretet) jelképez. Az idei karácsony ünneplése valószínűleg más lesz, mint a korábbi években, de kitartással, jó
szándékkal a közösség összefogásával minden nehézségen túl lehet jutni. Minden döbröközinek áldott, békés karácsonyt
és sikeres „egészséggel teli” új esztendőt kívánok!
Milyen üzenetet küldene településünk fiataljainak, a jövő nemzedékének?
A jövő nemzedékének, Döbrököz fiataljai számára Kalkuttai Teréz anya gondolatait osztom meg, melyek segítenek abban,
hogy az ember megértse a világot, helyét a világban, és létét széppé és hasznossá tudja tenni.

,,,,,,,,

„Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan,
Az Élet szépség – csodáld meg,
Az Élet álom – tedd valósággá,
Az Élet kihívás – fogadd el,
Az Élet játék – játszd,
Az Élet érték – vigyázz rá,
Az Élet vagyon – használd fel,
Az Élet szeretet – add át magad,
Az Élet titok - fejtsd meg,
Az Élet ígéret – teljesítsd,
Az Élet szomorúság – győzd le,
Az Élet dal – énekeld,
Az Élet küzdelem – harcold meg,
Az Élet kaland – vállald,
Az Élet jutalom – érdemeld ki,
AZ Élet ÉLET– ÉLJED!”
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A Római Katolikus Egyházközség hírei
Katolikus lelkipásztorként szeretettel köszöntöm a Döbröközi Hírháló minden kedves Olvasóját!
Sebestyén-Molnár Árpád vagyok, akit megyéspüspökünk 2019. december 19-én nevezett ki Döbröközre. Előző
szolgálati helyem Nagydorog és környéke volt, ahol 10 évet töltöttem.
Január 1-je óta a Döbröközi Plébánia nem önálló szervezeti egység, hanem jogutódlással beolvadt a Dombóvári
Plébániába. A plébánosi tisztséget így ezentúl a mindenkori dombóvári plébános látja el. Az én tisztségem itt Döbröközön
kisegítő lelkész. Szolgálni, dolgozni, alkotni így is lehet. Ez nem beosztásfüggő egy pap számára.
Igyekeztem aktívan tevékenykedni az elmúlt hónapokban, nemcsak a lelkipásztori szolgálatok tekintetében (szentmisék,
keresztelések, esküvők, temetések, áldások-szentelések…), hanem az Egyház látható dolgaiban is: templom, kápolnák,
plébániaépület.
A templomban letakarításra került a harangtoronyban felhalmozódott törmelék és szemét, szervizelésre került a 3
harang, és kicseréltettük a toronyóra ütőit, azaz új kalapácsok ütik a negyed- és egész órákat. A harangszerelőink a
toronyóra mutatóinak kézi állíthatóságát is megjavították.
A templom összes gyertyatartója, a főoltár szentségházának ajtaja és a keresztelőkút teteje gépi felpolírozásra és
metállakozásra került. Restauráltattuk azokat a gyertyatartókat, amelyek megsérülve a plébánia kisházában szunnyadtak,
így a hatalmas főoltáron immár az eredeti állapotban tündököl mind a 12 gyertyatartó.
Beszerzésre került egy új áldoztató kehely, azaz cibórium is.
Sajnos a több, mint 100 éves orgonánk igen rossz állapotban van, árajánlatot kaptunk a legszükségesebb javítások
elvégzésére. Plébánosunk, Dr. Hegedüs János atya által folyamatban van a pécsi püspökséghez intézett kérelem, anyagi
támogatásért. Reméljük, hogy Tolna megye egyik legnagyobb templomi orgonáját meg tudjuk menteni.
A koronavírus első hulláma alatt, a templomi szertartások szünetelésekor, és a szigorú kijárási korlátozásokat
kihasználva letakarítottuk a plébániaépület padlását, átpakoltuk és tisztítottuk a plébániai könyvtárat, valamint
lomtalanításra és takarításra került a kisház, a garázs, a pajta és az istálló is.
A szeptember 8-i búcsúnapja előtt a szentkúti Kisboldogasszony-kápolna és környéke is megszépült: a kápolna Máriaszobra felújításra került, valamint rendbe raktuk az épületet, a környezetét és a forrás környékét is.
Mindenszentek előtt a temetőkápolna rendberakására került sor, valamint az Önkormányzattal közösen elindítottuk a kis
épület áramhálózatra való rácsatlakoztatását, hogy a kápolnába világítást tudjunk kialakítani, és a lélekharang villamosítása
is megtörténhessen.
Az iménti mondatokat szándékosan többes számban írtam. Mert mindezekhez többen kellettünk. Szükséges volt az
összefogás, a közös tervezés, az együtt gondolkodás. Az Egyház ügye nem csak a pap ügye. Nagy öröm számomra, hogy
megtapasztalhattam a döbröközi emberek jó szándékát, nyitottságát, segítőkészségét és szeretetét. Hálás szívvel
köszönöm a Testvérek adományait, felajánlásait, kétkezi munkáját, az Önkormányzat segítségét. Adja Isten, hogy ez a
Döbröközön megtapasztalható sok jó mindig megmaradjon!
Kedves Olvasó!
Adventben vagyunk, karácsonyt várunk.
Nehéz esztendő van mindannyiunk mögött. A vírushelyzet soha nem tapasztalt próbatétel elé állított és állít minket. Nem
látjuk a végét. A betlehemi jászolba azonban beletekinthetünk. Benne láthatóvá válik az az Isten, akiben a mai világ sajnos
egyre kevésbé hisz és remél. Az újszülött betlehemi Kisded a látható Isten. Nézzünk rá, és higgyünk Benne! Vigyük
bűneinket, gyengeségeinket, fájdalmainkat, kérdéseinket, félelmeinket, dühünket, de örömeinket, szeretetünket és
köszönetünket is a betlehemi barlangistállóhoz e szent karácsonyi ünnepen, és kérjünk tőle testi-lelki egészséget, áldást,
hitet, reményt és szeretetet! Mert Ő tudja mindezeket egyedül megadni. Mert ő a minden. Ő az igaz szeretet. Ő a
megtestesült Isten.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok békés, szent karácsonyi ünnepeket,
reményteljes és egészséges új esztendőt minden kedves Döbröközinek!
Sebestyén-Molnár Árpád
kisegítő lelkész

Csak pár nap és újra itt van Karácsony, a titkokkal, szeretetvággyal körülvett megható nap, mely nemcsak a
kereszténység, hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit ünnepe is. Az adventi koszorú négy hetének
egyre növekvő gyertyafénye a karácsonyfán éri el legszebb pompáját. A fenyőfát körülállva mindannyiunk
szívébe szeretteink és a másik ember megajándékozásának öröme száll. A hosszú, várakozásteljes készülődés,
a házak ablakán kiszűrődő gyertyafény, a harangok zúgása nemzedékről nemzedékre jelzi a kereszténység
legszebb ünnepét.
Minden Döbröközi Lakosnak kívánom, hogy az újévben is maradjon annyi melegség a szívükben, amely
kitart a következő karácsonyig, hogy minden házban legyen hit, remény, szeretet, öröm, elég erő, és ami
most nagyon fontos: jó egészség! Hozzon az új esztendő bőséget, gyűlölködés helyett emberi szót és
soha el nem fogyó szeretetteljes békességet!
Farkas Edit
polgármester
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