
A szervezők természetesen gondoskodtak zenéről, a 

háttérben szóltak a mulatós dalok. Az Idősek mit 

sem törődve a zenével, rázendítettek a saját régi 

nótáikra. Az énekeseket megszégyenítő hanggal és 

lelkesedéssel énekeltek az Idős asszonyok és urak 

egyaránt. Ez az éneklés kitartott egészen 18 óráig, a 

rendezvény végéig.  

Számomra a közös énekléssel töltött idők voltak az 

ünneplés legjobb pillanatai.  

Természetesen a megkérdeztem az érintetteket, 

hogyan érezték magukat és mindenkinek nagyon 

tetszettek a műsorok, az ételek, a szervezés, de főleg 

az, hogy gondoltak rájuk.  

És természetesen köszönet jár a szervezőknek a 

lelkes és önzetlen munkájukért. 

 

 

 

Népszokások december második felében 
 

December 21. Tamás napja 

E naphoz néhol férjjósló praktikák kapcsolódnak. 

Többnyire azonban arról nevezetes, hogy ilyenkor 

ölik a disznót. Az ekkor vágott disznónak tamásháj 

a neve. Kelések gyógyítására találták alkalmasnak. 

December 25. Karácsony napja 

A család ünnepe volt a hagyományos magyar 

paraszti életben is. Mint minden nagy ünnep, 

munkatilalommal járt. A szemetet sem vitték ki, 

mert úgy vélték, ezzel kivinnék a szerencsét a 

házból. 

Jászdózsán karácsony napján nem fésülködtek. Nem 

főztek, csak az előtte való napokon. Tilos volt e 

napon a kölcsönkérés, kölcsönadás is, mert kivinné 

a házból a szerencsét. 

December 26. Karácsony, István napja 

E napon jártak a dunántúli regölők. A gazdának 

minden jót kívántak, a leányokat, legényeket 

összeénekelték. 

December 27. János napja 

E naphoz a borszentelés szokása kapcsolódott, mely 

a borvidékeken máig él. A szentelt bornak is 

mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert és állatot 

gyógyítottak vele. Öntöttek a boroshordókba is, 

hogy ne romoljon el a bor. 

December 28. Aprószentek napja 

Aprószentek napjának jellegzetes szokása a 

vesszőzés, melyet neveznek aprószentekelésnek, 

odoricsolásnak, suprikálásnak, csapulásnak stb. is. 

A vessző lehet termőág, hajló fűzfavessző vagy 

korbács. A vesszőzés résztvevői a fiúgyermekek, 

legények vagy pásztorok. Megkorbácsolják a 

lányokat, asszonyokat vagy a gyerekeket. 

December 31. Szilveszter 

Szilveszter éjjelén gombócfőzéssel, ólomöntéssel 

tudakozódtak a lányok jövendőbelijük neve és 

foglalkozása után. 

Szilveszter estéjén a lányok férfinadrágot tesznek a 

párnájuk alá és megálmodják, hogy ki lesz a 

jövendőbelijük. Közismert, András-napkor is 

gyakorolt praktika, hogy sótlan pogácsát sütnek 

egész napi böjtölés után, maguk mellé teszik egy kis 

vízzel, hogy álmukban eljöjjön a jövendőbelijük és 

együtt egyék meg. 

A szilveszteri szokásokban különösen éjfélkor van 

fontos szerepe a zajkeltésnek, melyet neveznek 

kongózásnak, csergetésnek, pergőzésnek, 

nyájfordításnak. 

A szilveszteri gonoszűző zajcsapás Erdély falvaiban 

is szokás volt. Magyarlapádon a serdülő fiúk 

kolompokkal, csengőkkel, ostorokkal, 

bádogdarabokkal lármáztak az éjféli harangszókor. 

Kicserélték az utcakapukat, a patakon át pallóként 

rakták, a lányos házak tetejére szalmaköteget vittek, 

hogy azzal jelezzék az eladó lányt. Almásmálon, 

Szolnok-dobokai községben éjfélkor lövöldöztek, 

tülköltek. Hajdúdorogon a pásztorfiúk kongatással 

kergették az óesztendőt. Az udvarokban 

engedélykérés után a dudás fújta az „Óh, szép 

Jézus...” kezdetű éneket, mialatt a többiek karikás 

ostorral pattogtatva, csengővel, kolomppal és egyéb 

lármázó eszközökkel szaladgáltak. A háziaktól 

pénzt vagy kalácsot kaptak. 
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Kedves Olvasó! 
 

Amit Ön a kezében tart, az egy újszülött. Bánjon 

vele óvatosan. Még kicsit védtelen, még szeretné a 

környezetét megismerni. Vágyik a dédelgetésre, 

szeretetre.  Egy újszülött kis újság. A miénk. 

Döbörhegyieké Döbörhegyért. Mindnyájunkért. 

Van egy régi újságírói mondás, miszerint egy újság 

vagy aznap érdekes, vagy ötven év múlva. 

Igen. Ezt az újságot a máról írjuk, jövőért. Hogy 

unokáink is lássák miként, hogyan éltünk. Örüljenek 

eleik, őseik sikereinek, okuljanak hibáikból. 

Tudósítunk mindennapjaink eseményeiről, lesznek 

közérdekű információk, Válaszolnak képviselőink 

kérdéseikre. Tervezünk „szív küldi szívnek 

szívesen” rovatot. Írhatnak Önök is verset, novellát, 

visszaemlékezést. Küldjenek régi fotókat 

emlékeikről.  

Egyszóval minden, ami a krónika műfajába belefér. 

Alig három hónap telt el a választások óta és már 

mennyi minden történt az óta. 

Tudom, látszólag mindenki tud mindenről. De a szó 

elszáll, az írás megmarad. Ráadásul szeretnénk, ha 

mások is hírt kapnának rólunk. Megismernék, akár a 

föld túlsó felén is (az internet segítségével, mert 

lapunk oda is felkerül) gyönyörű kis falunk, annak 

lakóit, mindennapjait. 

Az eltelt idő alatt nagyon sokan kapcsolódtak be 

közösségünk életének segítésébe. Ki-ki 

képességének megfelelően. Köszönet nékik. De 

szeretnénk, ha még többen kelnének fel a figyelő 

páholyból és segítenék Döbörhegyet felvirágoztatni. 

Azok se zárják ki magukat a közösségi létből, akik 

esetleg másokra szavaztak volna. A többség 

bizalmából ez a képviselőtestület felállás adatott az 

elkövetkezendő négy évre. Aki nem segíti 

munkánkat, az nem nekünk árt, hanem az egész falu 

közösségét bünteti. 

Ez a lap karácsony havában született. Talán nem 

véletlenül. A Megváltó Jézus eljövetelekor. Talán 

profán a hasonlat, de én hinni akarok magunkban, 

Önökben és a szebb jövőben. Legyen áldott, békés, 

szeretetteljes szép karácsonyuk. KARA-TSON! Ez 

egy ősi türk-magyar-kazár szóösszetétel. Azt jelenti, 

hogy a SÖTÉTSÉGBŐL A FÉNYBE.  

Mert: SZERETÜNK DÖBÖRHEGY 

 

 Bartók László 

 Polgármester 

 

 
 

 

Öröm!  
 

Oly sok kis öröm van e vad világban!  

Csak a naivság és a pénzhajsza miatt nem látjuk! 

Pedig… napsütés, barátság, szerelem, séta, egy jó 

beszélgetés.  
Hogy lehet nem örülni és rosszkedvűnek lenni, ha 

süt a nap!?  

Érzed, hogy a nap sugarai szinte simogatják finom 

kis arcod!  
Egy jó barátságnál nagyobb örömöt ritkán találsz. 

Gondolj bele! Mikor tudod, hogy egy hű szív csak a 

Tiéd! 

Ugye, hogy boldog leszel? 

Egy jó beszélgetés, meg tudod beszélni valakivel a 

gondod, örömöd. 

Utána nem lesz jobb, nem örülsz? 

De… 

mailto:ktamas0420@gmail.com


Napsütéses délután elmenni sétálni és mindent 

elfelejteni, 

Csak a csendet és a nyugalmat hallod. 

Annyi kis öröm van e siető világban, csak el kell 

kapni, és felfedezni!  
 

Németh Renáta 

 

 

 

Találkozás a döbörhegyi fiatalokkal 
 

2010. november 6-án Bartók László egy fórumra 

hívta össze a fiatalokat a kultúrházba. Mikor 

beléptem a nagyterembe polgármesterünk és a 

fiatalok nagy része már megérkezett. Szép látvány 

volt, ahogy ott ült középen László, a fiatalok meg 

köré gyűltek. Elég népes társaság jött össze erre az 

estére. Nem számoltam össze hányan voltak, de én 

nem emlékszem rá, hogy mikor tudta valaki is így 

összehozni ezt a generációt. Szemmel láthatóan 

mindenki kíváncsi volt László szavaira. Számomra 

nagyon szimpatikus volt, hogy ennyire közvetlenül 

kezeli a fiatalokat. Nem egy hivatalos rendezvény 

volt, hanem egy kötetlen beszélgetés. A 

polgármester úr először elmondta, hogy milyen 

elképzelései vannak. Egy klubhelység 

kialakításának ötletét részletezte, majd kitért arra, 

hogy az önkormányzat és a frissen alakult 

alapítvány is támogatást ad, attól függően, ahogy a 

rendelkezésre álló keret engedi. Cserébe csak annyit 

kért, hogy a rendezvényekből is vegyük ki a 

részünket, ki ahogyan tudja. Majd átadta a szót a 

fiataloknak, és jöttek is a jobbnál jobb öletek, 

valamennyit át is beszéltük. De többnyire olyan 

ötletek voltak, amiket csak hosszabb távon lehet 

megvalósítani. Szerencsére nem lesz hiány a 

kreativitásból. Remélem, hogy többször 

megismétlődik majd ez a beszélgetés, fontosnak 

tartom, hogy közvetlen kapcsolatot alakítsanak ki 

velünk, fiatalokkal. 

 

 

A képviselő testület döntései, határozatai, 

rendelkezései: 
 

- temetési támogatás 20 ezer Ft 

- szülési támogatás 10 ezer Ft 

- egyszeri iskolakezdési (nem tanév) támogatás 

/általános,-közép, -és felsőfokú/ 20 ezer Ft 

- az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök, 

gépek bérleti díja 

Vontató kistraktor utánfutóval, kezelővel  

2000,-Ft/forduló, 

közigazgatási határon túl 4000,- Ft/forduló,  

kézi motoros fűnyíró, önjáró fűkasza, motoros 

fűrész 2000,- Ft/ tankolás 

- a múzeum épületének kezelői jogát átadta az 

önkormányzat a Döbörhegyért Alapítványnak, 

azzal, hogy a régi posta helyiségeiben ifjúsági 

klubot alakítsanak ki. 

- megalapította az önkormányzat a „Döbörhegyért” 

kitüntetést. 

- az önkormányzat kezdeményezte a Polgárőrség 

megalakítását 

- részvétel az ivóvíz arzénmentesítésének 

pályázatában 

- Müllexel megkötötte az új hulladékszállítási 

szerződést, illetve megállapodott a temető és a 

sportpálya szemetes konténereinek ürítésében és a 

hulladék megsemmisítésében 

- megkötötte az új megállapodást a Nyugat-

dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulással 

- kinevezte az új könyvtárost Nagy Jenőné (Borika) 

személyében, aki társadalmi megbízatásként, 

tiszteletdíj nélkül végzi e tevékenységet 

- Bursa Hungarica ösztöndíjra egy fő pályázatát 

támogatta a képviselőtestület 

- a képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta a 

2011. évi költségvetési koncepciót 

 

 

 

Az alapítvány és az önkormányzat közös 

karácsonyfa díszítést tervez, amit Advent utolsó 

vasárnapján tartanak. A nap folyamán folyamatosan 

várják a díszítőket. Feleslegessé vált díszek és saját 

készítésű dekorációk is helyet kaphatnak a fán. A fát 

Lőrincz Lajos vállalkozó szolgáltatja 

Döbörhegynek, köszönet érte. A további 

részletekről még tájékoztatjuk a falubelieket. A 

rendezvényre szeretettel várunk mindenkit. 

 

 

 

Tervezünk az újságba, egy ún. „Szív küldi” rovatot, 

bár a címe még nem biztos, hogy ez lesz. Ide 

lehetne írni a jó kívánságokat, üzeneteket, 

köszöntőket, stb. akár névtelenül is. 

Így én most ezt meg is kezdeném: 

 

Békés, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! 

 

 

Természetesen nem csak ebbe a rovatba lehet írni. 

Ha bárki szeretne cikket megjelentetni, vagy 

gondolatot, novellát, verset közzétenni, kérem, 

vegyék fel velem a kapcsolatot. Az utolsó oldalon 

megtalálhatók az elérhetőségeim.  

 

Reggel 
 

Minden nap mikor felnyitom a szemem 

végig fut a program, mi történik velem 

Élem létem, keresem utam 

nincs meg az irány, a célbeérő futam. 

 

Vajon meddig lesz ez még? 

A hajtás vágya mindig ég 

Érzések folynak minden patakban 

érzelmek hullnak minden hullámban 

 

Talált találat ha meg van 1 nyerő képzelet 

sokszor célzunk, meglesz az élvezet 

minden rosszban megvan a jó 

1 égő sztrádán jó irány található 

 

eljön az este, a nap lenyugszik 

szemünk álmunkban belenyugszik 

próbálunk álmodni a szépről és jóról 

nem a kudarcról, az örök rosszról 

 

lehet az szép álom rémálom egyben 

álom nélkül nincsen életkép keretben 

fel a fejjel mosolygó képpel 

jobb a reggel, mosollyal kelsz fel 

 
Somogyi Tamás 

 

 

 

Idősek napja 
 

2010. december 5-én a Döbörhegyért alapítvány, a 

Vöröskereszt és az önkormányzat egy ünnepséget 

szervezett az idősek tiszteletére a kultúrházba. Én 

13 órára érkeztem meg, a szervezők szorgosan 

dolgoztak, hogy minden tökéletes legyen. Az 

asztalokra felkerültek a terítők, a poharak, az italok, 

az evőeszközök, az asztaldíszek. Közben én is 

segítettem, ahol tudtam, de többnyire a versemet 

memorizáltam. Szép lassan megérkeztek a fellépők 

is, a gersekaráti óvodások, és a falubeli fiatalok. 

Amíg az óvodások a színpadon még egyszer 

elpróbálták a műsorukat, a versmondók tanulgatták 

a verseiket. Egyre jobban látszott a lámpaláz, az 

idegesség az arcokon, ahogy közeledett a 14 óra, 

ami érthető is, hiszen az itt fellépők szerettek volna 

minél jobb teljesítményt nyújtani, ezzel is kifejezni 

mennyire fontos nekik is az Idősek napja. Majd 

megérkeztek az első vendégek, a szervezők 

mindenkit kedvesen fogadtak, lesegítették az 

idősekről a kabátjaikat és betessékelték őket a 

nagyterembe. Mizda József falugondnokunk 

folyamatosan szállította a Meghívottakat. Egyre 

jobban megtelt a nagyterem. Mikor már tudtuk, 

hogy többen nem jönnek, a Polgármester Úr 

megnyitotta az ünnepséget.  

Németh László fia, a kis Bálint mondott, egy 

nagyon szép és aranyos köszöntőt.  

Majd következett az óvodások fellépése. Kedves kis 

párbeszédes mondókákat énekeltek. Mindenkinek 

tetszett az előadásuk. Az óvodások után jöttek a 

versmondók. Minden versmondó egy-egy verssel 

készült, amiknek hol érzelmesebb, hol pedig 

vidámabb hangulata volt. Természetesen a taps itt 

sem maradt el.  

Következett a Bartók László köszöntője egy pohár 

itallal és egy gyönyörű verssel. 

 
Azt hiszem ezek a pillanatok minden jelenlévő 

számára emlékezetesek maradnak.  

És megjött a meglepetés: a Mikulás. De most 

először nem gyerekeket ajándékozta, hanem az 

Öregeket. Mindenki kapott egy mézeskalácsból 

készült meglepetést. Ezután sajnos a Mikulás és a 

krampuszok nem maradhattak tovább, ugyanis még 

volt dolguk a faluban.  

Majd a szervezők felszolgálták a kocsonyákat és a 

sütiket, amiket közösen elfogyasztottunk. A finom 

ételek eltűntetése után olyan történt, amire nem 

számítottam. 


