
Életút és visszaemlékezés

Pár szót magamról. 1964-ben születtem Pápán. A győri Mayer Lajos Szakközépisko-
lában érettségiztem, majd a székesfehérvári Jáky József SZKI-ban útépítő technikusi 
oklevelet szereztem 1984-ben. Azóta is a szakmámban dolgozom művezetőként. 
1990-től párhuzamosan végzem az önkormányzati és civil munkámat.

Döbrönte település Veszprém megyében a Pápai Járásban, Veszprémtől 50, Pápától 
15 kilométerre helyezkedik el. Az Észak-Bakony lankás dombvidékén, a Bittva patak 
völgyében települt Döbrönte elnevezése a szláv „Dobréta” személynévből származik, 
amelyet 1330-ban már említ egy oklevél „Debrenthe” néven. Döbrönte és környéke 
az őskorban is lakott lehetett, hisz az eddig előkerült leletek mindezt bizonyítják. 
Döbrönte falut a középkorban a neves Himfy család birtokolja. Az 1360-ban el-
készült Szarvaskő várat ekkor ajándékozza Nagy Lajos király kedvenc hadvezér-
ének Himfy Benedeknek. Az önkormányzat tulajdonában álló vár romjai még ma 
is állnak, mely egyben a község jelképe, s mely évente sok látogatót vonz az amúgy is 
csendes zsákfaluba. Kicsiny településünk a maga 280 fős állandó lakosával 50 éven 
át tartott Várünnepséget is, mely hatalmas népszerűségnek örvendett.

Településünk főutcáján található a római katolikus körtemplom, melyet Gróf 
Somogyi János özvegye, Győri Krisztina építette 1815-ben. A templom alagsorában 
található a Medggyesi-Somogyi család kriptája. 

Döbröntén a kőbányán kívül ipari tevékenység nincs, így teljesen nyilvánvaló, hogy 
a turisztika és idegenforgalom tölt be jelentős szerepet községünk életében. A turista-
házak, a falusi szálláskiadók és 1990-től a Hasik Hotel áll a vendégek szolgálatában. 
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Harminc éve polgármesterek életutjai és visszaemlékezései, települési adatok

1990-től önkormányzatunk a fejlesztésekkel, a közművek kiépítésével, egy ren-
dezett élhető falut hozott létre. Nem volt olyan év, hogy ne lett volna beruházás. 
Közterületeinket, épületeinket rendben tartottuk. A hozzánk érkező pihenni vágyó, 
így egy tiszta, rendezett, virágos településre érkezhetett, amit sokszor csak ékszerdo-
bozként emlegettek, és hívnak ma is.

Jelenleg önkormányzatunk a Pápakovácsi Közös Hivatal része, melyhez Ganna, 
Bakonypölöske, Kup, Nóráp és Pápakovácsi tartozik.  

Döbröntét a tiszta levegő, az erdők- mezők, dombok- hegyek, és a Bakonyalja 
állatvilága öleli körbe, és mi szeretnénk, hogy ez a természeti egység így is maradjon. 
Ezért arra törekszünk, hogy ezen idilli környezetbe a lakott terület a maga varázsával 
a természet kihasználása nélkül harmonizáljon egymással.

A 30 év legnagyobb sikerének azt tartom, hogy a képviselőtestületi ülések csak 
a településünkről szóltak, kiszorítva az aktuálpolitikát.

Olyan képviselő társakra leltem az évek alatt, akik vállvetve támogatták az el-
képzeléseimet, majd az adott témában velük közösen, sikerült a legjobb döntéseket 
meghozni, így a siker mindig közös volt.  


