
Kutyadolgok 
 

Szinte nem múlik el hét, hogy a sajtóból ne kapnánk 

hírt tragikus kutyatámadásokról. Sajnos az utóbbi 

időben nálunk is sok panasz, bejelentés érkezik az 

utcán szabadon kószáló ebekről. A felénk járó 

turisták, vendégek, sőt néha még faluban lakók sem 

tudhatják, hogy az a kutya, amelyikkel találkozik, 

jámbor eb és csak játszani akar, vagy támadó 

szándék van benne. A minap egy család biciklizett 

erre felé és a kisgyerek ijedtében leesett a bicikliről, 

amikor az egyik eb ugatva rohant utána. Ez a család 

biztos, hogy nem jön többet mifelénk kirándulni, sőt 

még másoknak is elmesélik, és idővel messze 

elkerülnek minket az egyébként szívesen látott 

vendégek. 

Nem a kutya a hibás. Ő egy oktalan állat. A 

gazdinak kell okosan és felelősségteljesen tartani 

kedvencét. Ha nem így tesz előbb vagy utóbb nagy 

baj lesz. Ne várjuk meg a tragédiát. Ne csak az 

ebrendeletben, mint törvényben kell betartani a 

kutyatartás szabályait, ne csak a várható büntetéstől 

tartsanak a kutyatulajdonosok. A kutya faluhelyen 

általában házőrző. Utcán csak szájkosárral és 

pórázzal szabad lennie. 

Ezúton is kérjük az illetékes kutyatulajdonosokat, 

hogy falunk nyugalma érdekében tartsák be a 

szabályokat. Ne várják meg a jegyző által kirótt 

súlyos büntetést, ami végső esetben kedvencük 

életébe is kerülhet. Köszönjük. 

 
Bartók László polgármester 

 
 
 

 

Levél az útjainkat nehéz gépjárművel használó 

vállalkozókhoz.(Ezen levelet az érdekelt 

vállalkozók személyesen megkapták, névre szólóan. 

Kíváncsian várjuk kik és miben segítenek. 

 

KEDVES…………….!                             

 

Mint bizonyára tudta, hogy az önkormányzatoktól 

ebben az esztendőben jelentős állami forrásokat 

vontak el. Ez alól nem kivétel Döbörhegy sem. 

Az élet azonban megy tovább.  

Közös összefogással, saját erőnkből kell megoldani 

feladatainkat.  

Az egyik legfontosabb feladat úthálózatunk 

karbantartása, javítása ezen belül 

 

A legsürgősebb a Döbörhegy-

Gersekarát összekötő út javítása!!! 
 

 Amit sajnos önkormányzatunk saját erőből nem tud 

finanszírozni!!! 

 

Mint ismeretes az útszakaszon 6 tonnás 

súlykorlátozás van és ennél többszörösen nehezebb 

járművekkel közlekednek. 

Nem megtiltani akarjuk az úthasználatot, hanem 

inkább segíteni azokon, akik segítenek bennünket a 

felújításban! 

Tervünk szerint a 6 t-s tábla alá „kivéve 

önkormányzati engedéllyel”feliratú kiegészítő táblát 

helyeznénk, és aki támogatta a felújítást igazolást 

kap a behajtásra! 

Ezért kéjük a Döbörhegy közigazgatásán belül 

tevékenykedő vállalkozókat, hogy lehetőségükhöz 

képest támogassanak bennünket abban, hogy az utat 

ki tudjuk javítani! 

 

Amennyiben nem tudjuk közös összefogással 

elvégezni a szükséges útkarbantartási munkákat, 

akkor kénytelenek leszünk az út bevezető szakaszát 

leszűkíteni csak személyautók áthaladására 

korlátozni! 

Bízunk abban, hogy segítségükkel, támogatásukkal 

is elkerülhetőek ezek a kényszerintézkedések. 

 

Kérjük, amennyiben elképzeléseinket támogatja, 

vagy más „építő jellegű”megoldása, ötlete van, a 

fenti e-mail vagy postacímre írják meg azt! 

 

Előre is köszönjük Döbörhegy lakóinak nevében! 

                                                                                        

Bartók László polgármester 

 

Döbörhegy, 2011. június 11 

 
Helyesbítés 

Az elmúlt hónapokban szárnyra keltek bizonyos pletykák. 

Normális esetben elmennék mellette, de ebben az esetben 

kivételt teszek. A pletyka szerint én 30 ezer Ft-ot kapok az 
Döbörhegyi Krónikák szerkesztéséért. Itt szeretném 

leszögezni, hogy soha nem kértem és nem is fogadnék semmit 

el ezért a szerkesztésért. Felháborító, hogy valaki önzetlen 

munkáját így köszönik meg. Nem kívánok több szót fecsérelni 

erre. Ezt csak azért teszem közzé, mert így remélem, hogy 

mások lelkesedését nem fogják tönkretenni. Szerencsére a falu 

nagy része megbecsüli azokat, akik önzetlenül tesznek valamit 

a faluért, és ezt ezúton is köszönöm nekik. 
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Előbb a regölést 

aztán a regét 

 

Előbb a földet 

aztán az otthont 

 

Előbb az iskolát 

aztán a nyelvet 

 

Előbb a fejfát 

aztán a hitet 

 

Előbb a jövőt 

aztán a múltat 

 

és  

mindezt 

egyszerre: 

jelenidőben. 

 

 

 
 

Nyári gondolatok, köszönetek és sok más 
 

 Amikor ezeket a sorokat írom, már javában tombol 

a nyár. Sajtó körökben ez „uborkaszezonnak” 

számít. Faluhelyen azonban a munka dandárja járja 

ez idő tájt. A feladatok az önkormányzatnál sem 

kevesebbek, különösen, hogy egyre kevesebb a 

pénz. Előző számunk vezércikke a „Szorul a 

nadrágszíj, avagy megfojtják a falvakat” című írás 

komoly visszhangot váltott ki önkormányzati 

körökben, hiszen a felvetett problémák nem csak 

minket érintenek. Eljuttattam a lapot számos 

önkormányzathoz, hivatalhoz, döntéshozókhoz, sőt 

még kormányzati képviselők is olvashatták. Nem 

tudom, ez mennyiben segít rajtunk, de legalább nem 

mondhatják, hogy nem tudnak róla. 

Így félév táján már látszanak a súlyosbodó pénzügyi 

gondok. Szinte semmit nem költünk a falura a 

betervezettből, csak a kötelező működési és 

szociális kiadásokat fedezzük, már amennyire 

tudjuk. Időnként „sorsolást” tartunk a kifizetetlen 

csekkekből és a felszólításokból. Akinek 

szerencséje van, annak fizetünk. De ez nem tartható 

a végtelenségig. Egy ismerősöm járt nálam a minap 

és meglepődve mondta, panaszáradatom után, hogy 

a falu képén nem látszik a pénzhiány. – Hát persze-  

mondtam - mert itt dolgos emberek élnek, aki  csak 

teheti, segít csinosítani a környezetet. Neveztünk a 

„Virágos Magyarország” pályázatra is. Nem lehet a 

mi szégyenünk az a szegénység, amit a hatalom 

kényszerít ránk a források megvonásával-. 

Azért dióhéjban, emlékeztetőül néhány program és 

feladat, amit utolsó jelentkezésünk óta (március) 

megvalósítottunk: 

-Sikeres falutakarítás, majd ennek örömére aznap 

este „batyus bál” 

-beindítottuk a közmunka programot 

-kistérségi szociális és gyermekvédelmi 

megállapodást kötöttünk 

-megalkottuk és elfogadtuk a 2010-2014 gazdasági 

tervét 

-megalkottuk a szabadtéri tűzgyújtási rendeletet 

-megújjítottuk a térségi hulladékgazdálkodási 

megállapodást 

-elkezdtük az egyházközséggel és a Döbörhegyért 

Alapítvánnyal közösen a templom fennállásának 

húsz éves évfordulójának méltó megünneplését 

mailto:ktamas0420@gmail.com


-A Müllexszel meghirdettük a szelektív 

hulladékgyűjtést (szállítási napok: júl. 7., aug. 4., 

szept. 1., 29., okt. 27., nov. 24., dec. 22. –szerk.) 

-beadtuk az ez évi első forráshiány pótlására 

szolgáló pályázatot 

-döntöttünk az átmeneti pénzügyi gondok 

áthidalására szóló hitelkeret igénybevételi 

kérelemről (egy ellenszavazat mellett) 

-egy ellenszavazattal elfogadtuk településünk egy 

lakójának belterületi földjének ajándékozásáról, 

illetve annak elfogadásáról. 

És persze sok más program, pl. májusfaállítás és 

kitáncolás melyben a helyi Vöröskereszt szervezet 

nyújtott kiemelkedőt. Köszönet érte.  

És ha már itt tartunk a teljesség igénye nélkül hadd 

köszönjük meg a falu nevében a Prenor kft-nek és 

Lőrincz Lajos vállalkozónak a felajánlott 

díszcserjéket, Hajba Máriának a temetésekre 

felajánlott koszorúkat, Cincze Károlynak a több 

tucat muskátlit. Szépül a templom és a múzeum 

környéke is. A boros hordókat Boros Imre 

adományozta.  Köszönet a falutakarításban és más 

közmunkában részvevőknek. Marics Tibor 

felajánlotta buszát egy napra. Lehet például 

valamilyen kirándulást szervezni.  Hála Istennek 

egyre többen látják be, hogy csak együtt tehetjük 

szebbé, komfortosabbá kis falunkat, mert ők is azt 

mondják, hogy „szeretünk Döbörhegy” 

Időközben gondoltunk a borzalmas állapotban lévő 

útjainkra különös tekintettel a Gersekaráti bekötő út 

állapotára. Egy fehér asztalos beszélgetésre 

invitáltuk azokat a vállalkozókat, akik érdekeltek az 

utak nagyarányú megterhelésében, hogy valamilyen 

formában járuljanak hozzá az utak rendbetételéhez. 

Sajnos csak Lőrincz Lajos jött el közénk és ő 

támogatásáról biztosított minket. Most egy levélben 

kérjük az érdekelteket, melyben pontosan közöljük a 

felújításhoz szükséges agyagok listáját, melyet a 

közútkezelő szakembere mért fel. Amennyiben nem 

tudunk támogatást szerezni az érdekeltektől, akkor 

sajnos kénytelenek leszünk vagy súlykorlátozást 

bevezetni a gersei úton, vagy úthasználati díjat 

kérni. Reménykedünk, hogy ezekre a lépésekre nem 

kényszerül az önkormányzat. 

Elkészültek az útjelző táblák (gyönyörűek) már csak 

oszlopokat kell szerezni. 

A buszmegállókat is elkezdtük védőréteggel 

bevonni, még mielőtt elkezdenének tönkremenni. 

Köszönet Szabó Csaba festőnek eddigi munkájáért 

és támogatásáért. 

Most a következő nagy feladat a falu templomának 

húsz éves évfordulója. Ezt a húsz évvel ezelőtti, a 

rendszerváltást követő időszak összefogás-csodáját 

szeretnénk példaképként állítani a maiaknak, hogy 

összefogással minden nehézséget le tudunk gyűrni. 

Kritizálni persze lehet, sőt kell is, a falu 

közösségének megválasztott vezetőit, felelőseit, de 

az segítő, építő és jó szándékú kell, hogy legyen. Az 

ilyen kritika erőt, hitet és segítséget ad nekünk 

ehhez a nagyon felelősségteljes szolgálathoz. 

 
Bartók László polgármester 

 

 

 

Szabó Nikolett elkészítette Döbörhegy Facebook 

profilját. Így már a világ legnépszerűbb közösségi 

portálján is helyet foglalunk. Itt mindig naprakész 

információkat lehet olvasni a faluban történtekről és 

programokról. Képek is kerülnek fel folyamatosan. 

Valamint üzenetek küldésére is alkalmas ez az 

oldal. Tehát érdemes csatlakozni.  

Döbörhegynek önálló honlapja is van, itt az 

általános információk mellett pár képben bemutatják 

a falut, ahogy időm engedi, próbálom beküldeni ide 

is az aktualitásokat és képek, az újságok előző 

számai is már felkerültek, www.doborhegy.hu.  

 

 

Szelektív hulladék és lomtalanítás 
 

A Müllexszel kötött megállapodás alapján 

településünkön is lehetőség van szelektív 

hulladékgyűjtésre. Mindenki kapott erről értesítést. 

Ezúton közöljük, hogy annyi könnyebbség van, 

hogy nem kell külön válogatni a felsorolt anyagokat 

(papír, műanyag, üveg, stb.) hanem elég egy zsákba 

gyűjteni, mivel a cég amúgy is újraválogatja. Így 

nem kell több zsákot tárolni és megvárni, amíg tele 

lesz. Az a lényeg, hogy konyhai hulladék, 

ételmaradék és társai ne kerüljenek a zsákokba. 

Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas zsákok ingyen 

átvehetők az önkormányzatnál. 

Megállapodást kötöttünk szintén a Müllexszel, a 

lomtalanítás elvégzéséről. Rövidesen 

hirdetményben tájékoztatunk mindenkit az 

időpontról. 

 
Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jegyzőnk nyugdíjba vonul 
 

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy negyvenévi 

szolgálat után jegyzőnk Osvald Lajosné Éva 

augusztus végén megérdemelt nyugdíjba vonul. Ezt 

a negyven évet egy helyen szolgálta le. Végig járta a 

teljes ranglétrát. Még az u.n. „tanácsi” korszakban 

kezdte, aztán szinte mindent újratanulva szolgálta a 

rendszerváltás utáni időszakot. Egy jegyzőnek óriási 

a feladata és nagy a felelősség. A nálunk túlságosan 

nagy bürokrácia, a kormányváltások „újításai”, a 

jogi útvesztők sokasága, mind-mind napi kihívás. Öt 

települést szolgálni, öt „főnök” polgármester, kevés 

segítő létszám elfárasztja a testet, a lelket, a 

szellemet. Egy jó és lelkiismeretes jegyző és 

munkatársai nélkül a képviselőtestületek 

működésképtelenek. Hiába hoznak jó szándékú 

határozatokat, ha nincs aki szakértő módon 

felügyelje a döntések jogszerűségét és végrehajtását.  

Osvald Lajosné hiánya pótolhatatlan. Bár azt 

mondják pótolhatatlan ember nincs, biztos, hogy 

évek kellenek mire az új jegyző megfelelő rutint 

szerez. Ráadásul megint átalakítják az 

önkormányzati közigazgatást, ami egybe esik az új 

jegyző szolgálatba állásával. És hiába lesz meg a 

megfelelő képzettsége, de neki is újra kell tanulnia 

sok mindent. Mindenesetre már keressük a 

megfelelő utódot. 

Osvald Lajosnénak, Évának pedig kívánok 

Döbörhegy lakóinak nevében, jó pihenést, hosszú, 

boldog, tiszta életet. (Én azért még számítok 

tanácsaira) 

 
Bartók László polgármester 

 

 

Ajándékozás 
 

Tudtatjuk mindenkivel, hogy ez év június 11-én 

Bajnóczy Sándor Ferencné Döbörhegynek 

ajándékozta a település belterületén lévő 62 hrsz. 

Beépítetlen ingatlant, hogy ott közcélú park 

létesüljön. Az önkormányzat képviselőtestülete 

június 11-i rendkívüli ülésén az adományt egy 

ellenszavazattal elfogadta. A felajánlónak és 

családjának a település nevében tisztelettel 

megköszönjük az adományt. 

A szerződéssel kapcsolatos ügyvédi szolgáltatást 

Dr. Major Katalin vállalta költségmentesen. 

Köszönjük. 

Elképzelésünk szerint a területen egy pihenő és 

játszóparkot építenénk részben turisztikai céllal, de 

elsősorban településünk lakói számára. Ezzel 

kapcsolatban várjuk ötleteiket, javaslataikat, 

elképzeléseiket és felajánlásaikat. 

 
Képviselő testület 

 

 

Családi nap – májusfa-kitáncolás 
 

Községünkben 2011. május utolsó szombatján 

megrendezésre került a Családi nap, melyet 

egybekötöttünk a Májusfának a kitáncolásával. A 

program szervezését a Magyar Vöröskereszt Helyi 

Szervezete vállalta magára az Italbolt vezetőjével, 

Móricz Antallal karöltve.  

Már a kora délutáni órákban megkezdődtek az 

előkészületek, és szép lassan érkeztek is a vendégek. 

Sokan tiszteletüket tették és részvételükkel emelték 

a program sikerességét, mind gyerekek, felnőttek, 

fiatalok, idősek. Első lépésként az apróságoknak 

ajándékosztás történt, melyet a Vöröskereszt 

ajánlott fel. Majd következett egy kis kóstoló a 

helyben sütött, tejfölös lángosból. A segítőkész 

asszonyok, lányok ügyesen forgolódtak a tűzhely 

mellett, melynek eredményeként méltán kiérdemelte 

a produkció a „legfinomabb tejfölös lángos a 

világon” jelzőt. Ezernyi köszönet jár nekik érte és a 

munkájukért. Az előétel után némi testmozgás 

következett a lányok-asszonyok körében, ugyanis az 

ő feladatuk volt a Májusfa kitáncolása kézen fogva, 

nótaszóval. Az éneklésbe végül a nézők is 

besegítettek, így méltó módon búcsúztunk az idei 

Májusfától. Még a koszorúja tett egy utolsó kört a 

község Fő utcáján, majd pihenésre lett ítéltetve. 

Közben már a férfiak gondoskodtak a kondér 

mellett a pincepörkölt megalkotásáról, hogy a finom 

lángos után az étvágyunk ne maradjon 

csillapíthatatlan. A tízes skálán a főztjük a 

legmagasabb pontszámot megérdemli. 

Akinek ez sem lett volna elég, falatozhatott a 

lakosok által kínált pogácsákból, süteményekből. A 

zene sem maradt ki a hangulatfokozásból. Erről a 

rendezvényről senki nem távozhatott éhesen, 

szomjasan, szomorúan. A programok sikerét mutatta 

az is, hogy a kora esti órákban a szomszéd község 

lakói is szép számmal bekapcsolódtak a 

rendezvénybe, és az egészen hajnalig tartó 

búfelejtés közelebb hozta az embereket egymáshoz.  

Köszönet az emlékezetes napért minden 

vöröskeresztesnek, 

továbbá minden 

lakosnak, akik 

bármilyen formában is 

segítették a szervezést, 

lebonyolítást, sütést, 

főzést, valamint az 

Italbolt vezetőjének, aki 

biztosította számunkra 

az alapanyagot is a 

főételhez.  

Képek megtekinthetők a 

Facebook portálon, 

melyhez Döbörhegy 

már külön közösségként csatlakozott. Jó volt 

köztetek! Jövőre Veletek Ugyanitt! 

 
László Krisztina 

 


