
Védve vagyunk. Megalakult a polgárőrség 
 

A bűnözési hullám elérte környékünket és falunkat 

is. Megszaporodtak a betörések, lopások. A 

rendőrségnek nincs megfelelő létszámú apparátusa a 

folyamatos járőrözésre. Körzeti megbízottaink 

nagyon lelkiismeretesen próbálnak fellépni a 

bűnözők ellen, de akkora területet bíztak rájuk, hogy 

a feladatot lehetetlenség megoldani. Tudják ezt a 

lopásra, betörésre „szakosodott” gazemberek is. 

Ellenük csak helyi összefogással lehet fellépni. A 

döbörhegyi képviselőtestület kezdeményezésére és a 

Megyei Polgárőr Szövetség anyagi és szakmai 

segítségével február 7-én a kultúrházban, 11 fővel 

megalakult a Döbörhegyi Polgárőr Egyesület.  

Elnöke Nagy János alpogármester, elnökhelyettes 

Farkas Zsolt, titkár Lengyelné Vincze Etelka 

képviselő lett.Kérünk mindenkit, hogy a polgárőrség 

hatékony működését segítsék akár jó szóval, 

bíztatással, információkkal idegenek gyanús 

mozgásával, esetleg anyagi támogatással is. Az 

egyesület nyitott, bárki jelentkezhet a továbbiakban 

akár tevékeny szolgálatot is ellátó tagként, akár 

pártoló tagként. 

A biztonság mindannyiunk érdeke. 
Bartók László polgármester 

 
 

Történések, események, rövid hírek 
 

-Ádvent harmadik vasárnapján a Döbörhegyért 

Alapítvány” felállította és feldiszítette a „mindenki 

karácsonyfáját. 

-december 27-én a körjegyzőséghez tartozó 

önkormányzatok közös testületi ülésen egyebek 

mellett döntöttek az ivóvízminőségjavitó 

(arzénmentesítés) pályázat beadásáról, módosították 

a 2010. évi költségvetést. 

-megrendelte az önkormányzat az irányjelző 

táblákat, melyek fából készülnek és a falunkba 

betérőknek mutatják a keresett irányt, utcákat, 

intézményeket. 

-január 17én közfoglalkoztatási tájékoztatón vett 

rész Nagy János alpolgármester, ahol kiderült, hogy 

harmadával kevesebb pénz kapunk erre a célra. 

-január 15-én ülésezett az alapítvány kuratóriuma. 

Téma: tavaszi falucsinosítás, böllérverseny 

támogatása, farsangi batyus-bál előkészítése. 

-február 6-án aláírtuk az E-ON-nal a közvilágítási 

szerződésmódosítást, mely szerint a jövöben 

minőségileg is jobb lesz a karbantartás, illetve 

fokozatosan energiatakarékosabbra cserélik le a 

világító testeket. 

-február 7-én közös képviselőtestületi ülésen 

elkészült és elfogadásra került a körjegyzőség idei 

költségvetése 

-február 7-én tárgyalta meg és fogadta el a 2011. évi 

költségvetést a képviselőtestület, valamint 

módosította a kommunális adóról szóló rendeletet. 

 (a jövőben nem kell külön kommunális adót fizetni 

azon vállalkozónak, aki állandó bejelentett lakosa 

községünknek) 

-február 7-én megalakult A Döbörhegyi Polgárőr 

Egyesület 

-február 17-én a földhivatalban bejegyeztettük az 

egyház által ajándékozott temetőrészt 

-február 19-én Csákánydoroszlón böllérversenyen 

vett részt Döbörhegy csapata. Legjobb böllér: Szabó 

Csaba (Csuba). Közönség-díj: Döbörhegy 

-polgármester fogadó órája: minden páros 

szombaton 10-12 között a hivatalban 

-alpolgármester fogadó órája: körzeti orvos 

rendelési idejében (fűtési takarékossági okok miatt) 

-a polgármester képviselőtestületi hozzájárulásra 

elkezdte az Új Széchenyi Tervben meghirdetett 

energetikai pályázat (közvilágítás napelemes 

megoldása) kidolgozását, valamint pályázati 

lehetőségeket keres a közfoglalkoztatási lehetőségek 

kibővítésére. Március 25-ig elkészíti a település 4 

éves gazdasági programját, részt vesz a 

Polgármester Akadémia képzésein, előkészíti a 

soron következő testületi ülés határozatait. 
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Szorul a nadrágszíj,  

avagy megfojtják a falvakat? 
 

Öt hónap telt el az új képviselőtestület munkába 

állása óta. Megünnepeltük a karácsonyt, átléptünk a 

2011. évbe. Tervekkel, reményekkel vártuk ezt az 

évet. Elkészült a falu büdzséje, költségvetése. Azért 

ezt nem gondoltuk volna! Kiderült, hogy jelentős 

hiánnyal kell számolnunk. Kormányunk úgy döntött 

rajtunk is spórol. Meghúzták megint a nadrágszíjat. 

Azt üzenik: éljük túl. Megint. Biztos túléljük. De 

mikor „élünk” végre? Mikor jön el az idő, amikor a 

falvaknak, kis közösségeknek lehetősége lesz saját 

elképzeléseiket valóra váltania? Sajnos nem azon 

gondolkodhatunk, hogy milyen fejlesztéseket 

hajtsunk végre, hogyan tehetjük komfortosabbá kis 

falunkat, hogyan tudjunk biztonságot, erőt adni 

egész élet munkájában megfáradt öregjeinknek, 

hogyan adjunk új lehetőségeket fiataljainknak, 

munkát a dolgozni akaróknak? Azon kell 

gondolkodnunk, hogyan, miből gazdálkodhatjuk ki 

a közvilágítás árát, hogyan próbáljuk közös 

összefogással tisztán és rendben tartani útjainkat, 

közterületeinket, intézményeinket, miből fizetjük ki 

a gázszámlát, a telefont, miből tankoljuk meg és 

üzemeltessük a falu tíz éves már nullaértékű autóját, 

miből fizessük a műszaki vizsga költségeit, miből 

pótoljuk az ellopott motoros fűrészt, stb. És hogyan 

teremtsük elő az esetleges pályázatokhoz az önerőt? 

A közmunkában dolgozni akarókat miből 

foglalkoztassuk? Csalódottak vagyunk? Igen azok! 

Mert az új kormány tavaly azt ígérte, hogy „arccal a 

vidék felé”. Hogy újra lesz becsülete, munkája a 

vidéki embernek. Hogy a falvakat segítenek 

felvirágoztatni. Hogy érdemes lesz élni és dolgozni 

falun. Nem lesz a falusi ember másodosztályú 

polgára kis hazánknak. De lehet, hogy félre értettük. 

Ők a VIDÉK alatt nem a falvakat, a kistelepüléseket 

értették. Pedig az ország lakosságának túlnyomó 

többsége falun él. Talán ez a forráselvonás is afelé 

mutat, hogy, mint hírlik, a közigazgatás 

átszervezésével meg akarják szüntetni a falvak 

önrendelkezési jogát, az önkormányzatokat. Afféle 

centralizációval, Járási rendszerrel beterelni őket 

egy nagyobb intézményi akolba ahol „okos” de tán 

falun soha nem élő emberek, hivatalnokok mondják 

meg a „tutit”, döntik el „magasabb” szempontok 

alapján, hogy nekünk mi a jó. Eldöntik majd, hogy 

jó földjeinket, erdeinket, vagyonunkat ki kezelheti, 

hasznosíthatja a „MI JAVUNKRA?!!” Arra is 

hivatkoznak, hogy a keleti végeken sok a hátrányos 

helyzetű település és ezért a nyugati végekről viszik 

oda a pénzt. Biztos, hogy a nyugat-dunántúli 

emberek tehetnek arról, hogy a keleti régiókban 

olyan a helyzet? Jövőre már mi is hátrányos 

helyzetűek leszünk. És akkor kitől veszik el a pénzt? 

Nem tudjuk, nem látjuk a jövőt, de érezzük, hogy 

valami készül ellenünk. Talán ez a forrásmegvonás 

az első lépcső, hogy bebizonyítsák, nem vagyunk 

életképesek, nem tudunk gazdálkodni, nem tudunk 

dönteni és hogy a falusi önkormányzatokat 

képviselő emberek buták, ostobák és gyámságra van 

szükségük. Valahol egy meleg irodában, ott Pesten 

valakik már agyalnak, tanulmányokat gyártanak, 

terveket szőnek, érvelnek, hogy szűnjék meg a 

falvak demokratikus érdekérvényesítő szerepe, 

lehetősége. Ott a nagypolitikával foglalkozóknak 

macerás, és sok az a 3200 települési önkormányzat. 

Állítólag sokba kerül nekik az egyébként 

megalázóan kevés tiszteletdíj a képviselőknek, 

soknak találják az a pár tízezer forintot, ami a 

társadalmi megbízatású polgármesternek jár. Pedig 

ezt a pénzt nem ők „termelik” meg, hanem a 

dolgozó emberek fizetik be a költségvetésbe adó 

formájában. 

Elvárják, hogy mindent oldjunk meg magunk 

társadalmi munkával és összefogással. Nagyon sok 

mindent megoldottunk és meg is oldunk. De nem 

lehet elvárni, hogy mindent magunk csináljunk. 

Akkor nem kell adót, egészségügyi hozzájárulást 

fizetni. Semmit nem kell az államnak adni. Majd 

kinevelünk gyógyító sámánokat, kiegyenesítjük a 
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kaszát és megvédjük magunkat a bűnözőktől, 

fáklyákkal világítjuk meg az utakat, köztereket, 

bevezetjük a cserekereskedelmet, és ha minden jól 

megy, kikiáltjuk a „DÖBÖRHEGYI 

KÖZTÁRSASÁGOT”. 

Remélem, ezeket a sorokat olvassák majd rajtunk 

kívül azok is, akiket érint, ott fenn. Én megígérem, 

hogy ezt az újságot, a DÖBÖRHEGYI 

KRÓNIKÁT” eljuttatom minden érdekeltnek és a 

nagy sajtó nyilvánosságának is. De nem adjuk fel. 

 

Kívánok minden kedves olvasónknak hitet, erőt, 

bizodalmat, egészséget falunk túléléséhez. 

 
Bartók László polgármester 

 

 

Képviselőtestület bemutatkozása 
 

Nagy János:  

A döbörhegyi sportkör miatt került ide mostani 

alpolgármesterünk. Itt találta meg a feleségét, és 

1989 óta él a faluban. Akkoriban egy egész 

közösséget formált a falu és szinte vonzotta az 

embereket. Sajnos most a falu pénzügyi helyzete 

nem engedi meg, hogy nagyobb beruházásokba 

kezdjenek, de amennyire a források lehetővé teszik, 

szeretne egy élhetőbb és szebb környezetet 

teremteni községünkben. Ahhoz, hogy ezt meg 

lehessen valósítani, fontosnak tartja a falubeliek 

összefogását. 

 

Lengyelné Vincze Etelka: 

Itt született Döbörhegyen és itt nőtt fel. A 

munkalehetőségek egy városban kedvezőbbek 

voltak, így Szombathelyre költözött, de minden 

szabadidejét itt töltötte és tölti. Meglátása szerint 

régebben az itt élő emberek sokkal többet 

foglalkoztak a másikkal, mára elveszett az 

összefogás. Ugyanakkor elmondta, hogy ez nem 

csak helyi probléma. Fő céljának tartja újra 

összekovácsolni az embereket, megoldani az idősek 

problémáit, ugyanakkor a fiataloknak lehetőségeket 

biztosítani. Egy nagyszerű idézet tőle: „Apró 

dolgokkal kell elindulni,… EGYÜTT” 

 

Mizda József: 

Döbörhegyi születésű. A mostani ciklus előtt két 

alkalommal is a képviselőtestület egyik tagja volt. 

2004. óta végzi el a falugondnoki feladatokat is. 

Most képviselőként a falu előrelépésén dolgozik, és 

legfontosabb feladatának tekinti az idősekkel való 

mindennapos kapcsolattartását, segítését, 

problémáik megoldását. 

 

Hajmási Árpád: 

1982-től él a falunkban, akkor vettek itt házat. Még 

nem volt ezelőtt képviselő. Szerinte a legfontosabb, 

hogy egységessé váljon a falu, mert akkor minden 

sokkal könnyebben megy. De ez csak úgy 

valósulhat meg, ha minden ember tenni akar érte. 

Fontosnak tartja a társadalmi munkában való 

részvételt, a fiatalok aktivizálását és az idősek 

véleményét. 

 

 

Karácsonyra készülődött a falu 
 

Már több mint két hónapja elmúlt a karácsony, de 

szeretném kicsit visszaidézni az ünnepi hangulatot. 

Az ünnepek előtti napokban kikerült a buszmegálló 

mellé egy kisebb Betlehem. Ez Mizda Tamásné, 

Lengyelné Vincze Etelka és Mizda Jánosné Benkő 

Mária ötletéből valósult meg. Ez a meglepetés csak 

fokozta a karácsonyi hangulatot. Ezúton szeretném 

megköszönni nekik, és mindenkinek, aki segített 

létrehozni ezt a Szent Családod ábrázoló „képet”.  

A hangulatot még emelte a templom előtt feldíszített 

fa is, ami egy közös program volt. Szép számmal 

érkeztek díszek, és egy igen mutatós kis 

karácsonyfa alakult ki belőle. Sajnos az időjárás 

nem engedte meg, hogy a meghirdetett időpontnak 

megfelelően legyen a díszítés, mivel így hamarabb 

be kellett fejezni, de szerencsére még később is 

kerültek rá díszek, így senki nem maradt le az 

eseményről. 

 
„A gyermeki szeretet 

logikája:  

szeretek, mert szeretnek. 

Az érett szeretet logikája: 

szeretnek, mert szeretek. 

Az éretlen szeretet azt 

mondja: 

Szeretlek, mert szükségem 

van rád, 

Az igazi szeretet azt mondja:  

Szükségem van rád, mert szeretlek.” 
Erich Fromm 

 

 

 

 

Szív küldi szívnek szívesen 
 

Németh Ritának üzeni a kishúg:  

A világon nem is kaphattam volna jobb nővért! 

 

 

 

 

Örökké! 
 

Örökké! Ez egy határtalan szó. 

Én mégis arra kérlek, legyél velem örökre. 

Szerelmem, úgy érzem veled teljes életem. 

Szeretnék melletted megöregedni,  

Ráncos kezemmel megölelni. 

Egy meleg nyári napon  

A múltról ábrándozni, 

Unokákat vidáman ápolgatni. 

Szerelmünk kezdetétől a házasságon át, 

A gyereknevelésen keresztül, 

A boldog öreg korunkig. 

Szeretném, ha mindenki tudná, hogy negyven év 

elmúltával 

Az én papuskámat még mindig szeretem. 

 
Németh Renáta 

 

 

Az Egyházmegyei Karitász Balogh Ernőné 

segítségével Döbörhegyen bizonyos időközönként 

élelmiszert oszt és ingyenes ruhák beszerzését teszi 

lehetővé. Legutóbb élelmiszerosztás decemberben 

volt, ruhához pedig januárban lehetett hozzájutni. 

Köszönjük Balogh Ernőnének és mindenkinek, aki 

önzetlen munkájával ezt lehetővé tette. 

 

 

Költségvetési helyzetkép (dióhéjban) 
 

Kiadás:            20 millió 509 ezer forint 

Bevétel:           17 millió 846 ezer forint 

Forráshiány:      2 millió 663 ezer forint 

 

Néhány fontosabb kiadási tétel: 

Közutak, hidak karbantartása:     526 ezer 

Óvodai étkeztetés:                         52 ezer 

Temető fenntartás:                         44 ezer 

Közvilágítás:                  1 millió 250 ezer 

Háziorvos:                                   336 ezer 

Családsegítés:                              277 ezer 

Iskolai hozzájárulás:                    533 ezer 

Napköziotthon hozzájárulás:       434 ezer 

Rendszeres pénzbeli juttatások: 855 ezer 

Gyermekvédelmi támogatás:      200 ezer 

Ápolási díj:                    1 millió 887 ezer 

Falugondnoki szolg:      2 millió 917 ezer 

Közcélú foglalkoztatás:              521 ezer 

Hulladékszállítás:                     364 ezer 

 

Bevételek:         

Intézményi működés:               400 ezer 

Önk. Sajátos műk.       6 millió 985 ezer 

Költségvetési:              9 millió 303 ezer. 

 

A fentieken kívül támogatni kívánja az 

önkormányzat a polgárőrséget és az alapítványt 

lehetőségeihez képest, 

A 2 millió 663 ezer forint forráshiány esetleges 

pótlására, állítólag a kormány pályázatok útján 

működési hozzájárulást ad. Hogy ez az ígéret 

megvalósul-e azt még nem tudni. Az elképzelések 

szerint február 28-ig készül el a kormányrendelet és 

március 31-ig lehet pályázni a forráshiány részleges 

pótlására. Addig a közvilágítási és gázszámlák 

kifizetését a polgármester leállíttatta. 
 

Döbörhegyi a legjobb böllér 
 

Farsangi böllérversenyre és rönkhúzásra invitáltak 

minket a Csákánydoroszlóiak.  Február 19-én útra is kelt 

a csapat. 

Szekrényes Gabriella, Nagy Jánosné, Törökné 

Szekrényes Bea, Nagy János,  

Török Tamás, Németh László, Nagy Ádám, Herczeg 

Miklós, na és a főböllér 

Szabó „Csuba” Csaba. Persze útra kelt velük az 

„áldozat” is, egy majd két mázsás disznó. Utolsó útjára 

elkísérte még az alapítvány elnöke, László Kriszta és a 

polgármester is. De ne feledkezzünk meg „pohárnok”-ról 

sem, az itató-kóstoltató felelősről, Horvát Gabiról, aki jó 

példát mutatva, mindig elsőként kóstolta meg a 

finomabbnál finomabb pálinkákat, nehogy a szigorú 

zsűri, (mert a fogópálinkát is pontozták) elégedetlen 

legyen. A zsűri egyébként a pálinkákra a maximális 

pontszámot adta. 

Hogy az utókornak is megörökítsük, egy operatőr 

rögzítette az eseményeket. A film a közeljövőben az 

ATV turisztikai magazinjában jeleníti meg a döbörhegyi 

csapat sikereit. (időben jelezzük az adás időpontját, 

illetve DVD-n kapható lesz az alapítványnál) 

Zöld egyenkötényben, hatalmas disznóval és hihetetlenül 

profin szervezett csapatmunkával ölték le a cocát, 

darabolták szét és dolgozták fel. 

A többi csapat disznaja csak újévi malacnak tűnt a 

döbörhegyiekhez képest. A zsűri értékelte a leölés, 

kivéreztetés módját, a pörzsölést, a feldarabolást, a 

feldolgozást, az elkészített ételek minőségét, a 

marketinget, a fogópálinkát, a csapatmunkát és még sok 

mást. 

Csapatunk nem csak a feladatot végezte el kiválóan, 

hanem a hangulat alakításában is jeleskedett. Különösen, 

amikor összeállt a „döbörhegyi böllérkórus”. Fél 

Csákánydoroszló tülekedett a csapat sátoránál, élvezve a 

hangulatot és az ételek, itókák ízét. Az elismerés aztán a 

„KÖZÖNSÉG-díj”-ban nyilvánult meg. A szakmai 

elismerés, a „legjobb böllér-díj” pedig Szabó „Csuba” 

Csabát illette meg. Jó volt döbörhegyinek lenni 

Csákánydoroszlón. 

Köszönjük a csapatnak és gratulálunk tiszta szívből. 
Bartók László 

 


