
Az Európa dí ias Somogydöröcske

Somogydöröcske vegues lakosságú , apró telepüIé s a Koppáng vöIgqé ben. Ma is sú zad eleji, nemutisé gi ar.ulatát nutatia Í aluké pé ,
ben is az erre té vedóftnek. De egure többen nem vé Ietlen tunsták Slmlgadör(jtshé n, u egysé gu faluké pen kí viil taldn a lé pten,

naom1h tapasztalható í ejl d^ is vonzu  ket. E remek kett ssé gé rt í áté k lda a települé snek az Európai FaluÍ elú ií tási DÍ aL
,,. . .s1m1g,Jdöröcske a tué kengsé gek sokszí n sé gé vel é s tartalmával t nik ki, els sorban is awal, ami a telepüIósen ól k öntudatl,

nak er sí té sé t é s identitás rzé sé t illetf - állt a di odaí té Ié sé ró1 ttí jé koztat  dokumetttumban.

Bágyadtan süti a nap Döröcské t (l907-ig ilyen röVid
VoIt a neve,) MoSt mé g a Nyugati sorra t z, lefelé  buk,
va a Keletire né z vissza, A falu a Koppánu patakba igyek,
v  árok völgyé nek ké t felé re települt, fé S s beé pí té s,
Sel. Tekinthetem - ha akarom - egyetlen utcának, de
ha ú gy tetszik, ké t sornak is, A Keleti a magas partra
é pült, a Nyugati az alacsonyabbra, Az evangé likus
templom tornya kimagaslik a hosszú  tornácos, ké t ab,
lakukat utcának mutató, de a portán befelé  terieszke,
d  házak közül. Ami itteni jellegzetessé g: az ablakok,
padlásszell z k körül azokat kihangsrllyozó keretdí "
szí té s. Ahány padlásnyí lás a homlokzat háromszö-
gé ben, annyi szoba, ,,

Asszonyok várnak a buszra a ,,Demszkq-váróban": a
kellemes kialakí tásr1 üveg-fa megállót az é lelmes pol,
gármestel levelezte ki a f város f polgármesteré t l,
odé bb, az esztergált fával öltöztetett hivatal mellett a
háború s áldozatok emlé km ve, melyet az áldott kez 
Ndgq Feí enc faragott, S amely el tt minden id kben
csokrok, koszorú k sora. közmunkás fé rfiak frissí tik fel
a deszkázatot a völgyi hí don. Lada kombiból káposz,
tát, kertieket árul egy somogymeggyesi  stermeló,
összedudálva a kuncsaftokat. ké t fehé r ruhás n  é s
egy fé rfi kiskocsin, zárt edé nyben aiighanem az ebé ,
det ké zbesí ti a rászorulóknak,

Az evangé likus templom ké s barokk, klasszicizáló
lsten háza lS3ó-bóL Mellette a duí artos ú áz (Durchfahrt

= keresztülmenni, -utazni, azaz ez itl egy átjáróház)
udvarán é pült a gótikát idé z  katolikus kápolnatemp,
lom. Haidan a falun kí vül a Kisklószter,dombon páIos
monostor állt, Most ú iiáé pí tik azt is, Mé g egy pillan-

tás a falura: Iellegzetes századfordulós szé psé gé t é pí -
té szetilee  rz  sváb települé s ké pé t mutatja.

A Döröcske nembeliek birtokolta falut a törökdú lás
elné ptelení tette, l758-ban Hunyadq, a környé k akkori
birtokosa, ezé rt - Wittenberg Vagy Stuttgart környé ki -
né meteket telepí tett be, Az I. világháború  idejé n a 98l
lakosból csak 44 volt magyar. Ma 240 emberrel sámol-
hatunk, de vannak hé tvé giek is, Pestr l, innen-onnan,

Lesniczka László, a falu polgármestere Diósgy rben
született l933-ban. A miskolci bányaüzem Márta-
bányájában dolgozott é s munka mellett több m szaki
technikumot is elvé gzett. A bánya bezárása után ke-
rült Somogydöröcské re, ahol a termel szövetkezet
m szaki vezet je lett,

- Nyolc é ve az egyesült szövetkezetb l mentem
nyugdí jba m szaki vezet ké nt, Ké t ciklust már kiszol-
gáltam polgármesterké nt é s sem é n, sem a testú let
nem fogadunk el pé nzt ezé rt, Ami a feladatot illeti, a
kezdett I világosan láttuk, hogy meg kell  riznünk az
egysé ges faluké pet, meí t ez már ntka é rté k, másré szt fel
kell fejlesztenünk a települé st. A közös tanácsrendszer
idejé n mostoha€yerekek voltunk, a lakosság lé tszáma
emiatt iS csökkent. Fé ltünk az elné ptelenedé st l,

Az é pületek együttes é pí té szeti é rté ké t L.Szdú ó Tünde
megyei f é pí té sz, a m emlé kvé delem somogyi leté te-
mé nyese fedezte fel,   hí lta fel a figyelmet egy kis ú ti,
könyvben a döröcskei látnivalóka is, A falu históriáiát
Bí sze Gábor helytörté né sz dolgozta föl. l990-ben a pé -
csi PoIIack Mihálq M smki F iskola é s a Kaposteru é pí té szei
a teljes települé st felmé rté k, több vetületben megraj,
zolva minden é pületet, í rásban rögzí tetté k a jellemz ,

ket, A háak közötti foghí itelkekre
é püI  rli családi otthonok teNezé -
sé né I a környezethez való illeszke-
dé s, a hagyományokhoz igazodás az
els dleges szempont, Ezt nevezik a
helyiek hagaomána z  megú julásnak.

Az é pí té szeti é rté kcs szködé s
azonban önmagában nem állí totta
volna meg a más é rtelm  falurom-
Iást, Mert hiába gyógyí tották volna
ki az é leweszé lyb l tizenötmillió-
val a templomot a hajdan el zött
né metek, m emlé kesek, a megyei-
ek é s számolatlan sok társadalmi
munkaórával a helyiek, ha nincs ki-
nek.

- Már aZ els  testületi ülé sünk ki-
mondta - folytatia a karizmatikus
polgármester -, hogy emelnünk keII aA nyugatl 60l
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sm.iális é letszí nv\nalat- Egy óvodásunk volt mindössze, de
megteremtettük az óvodát, é s ma tizenké t,tizenné gy
kisgyerek iár a korszer en felszerelt alapinté zmé nybe,
Iskolánk mé g nincs, iskolabuszt pályáztunk meg az ellá-
ró tanulóinknak, meg is nyertük, é s most nemcsak a
gyerekeket viszi a Volán üzemelteté sé ben, hanem a
Tabra, lgalba igyekv  í eln tteket is- Ha a legkisebbek ]
gondoskodunk, nem maradhat ki az a korosztály sem,
amely megette a kenyere javát: van öregek otthona,
negyvenr l nyolcvanra nótt a lé tszáma. A konyha száz-
harminc adagos, Napi háromszor é tkezhetnek ott a falu
id s lakói napi ó5 forinté rt, de ki iS SzáIlí tjuk az ebé det,
S hogy állandó orvosi e]len zé s alatt állianak, heti egy
helyett ké tszer jár ki a doktor ú r a rendel nkbe, vele tart
mozgópatikajával a gyógyszeré sz is, A rendel  olyan jól
,,felkantározott" m szerekkel, hogy fizikoterápiás keze-
1é ssel is szolgál- Kereskedelem? lgyekszünk az árú t az
önkormányzat által m ködtetett, felú ií tott vegyesboltba
miné l olcsóbban beszerezni. Falugondnokunk - né ha é n
is -- közvetlenül a cukorqyárból hozzuk a cukot, a malom-
ból a lisztet, az 6stermelóktó1 a zöldsé gfé lé t, csakhogy ke-
vesebb l iöjienek ki az itteni emberek, Talán iellemz  a
fa]ura: a ,]óun kapa" nev  kocsmánkba nem találunk
bé rl t, mert itt nem kocsmáznak az emberek-

A falument  munkához tartozott a té eszmajori kú t
megvé tele, a ví z bevitele a házakhoz, Iakossdqi horuiiá-
ruIás né lfrül. Ké tszáz mé ternyi kövesú tjuk volt, ma min-
den ú t pormentes, A patak medré t kikövezté k, szabá-
]yozót é pí tettek, átereszeket ké peztek ki, nincs már ]e-
folyástalan terület,

- A iöv t máské nt is é pí tjük. Segí tjük a fiataloh letele-

pedé sé t: aki vállalja, hogy öt é we döröcskei marad,
Vissza nem té rí tend  l50 ezer forint segé llt; aki é pí t,
kezik is, olcsó telket é s 250 ezer forint támogatást kap.
Eddig tizenkilenc család é ]t vele, é s csak egy ment el
közú lú k, Felé pült né qy ú j ház, Ósszel elkezdiük az ifjú -
sági m vé szeti tábor kialakí tását, ehhez é pületeket,
területeket biztosí tunk. Ahogy a falu a táborra, a tábor
is hat ma jd települé sünkre,

A lakosság összeté tele Vegyes, Itt maradt né metek,
betelepí tett fe]vidé kiek é s,,ú jonnan" é rkezettek, Err l
esik szó az öregek napközi otthonában, Schdfer Anna,
Decher ]ánosné , Ilon lmré né  felemlegeti, hogyan vitté k
el innen a né meteket l948, április ó-án, miké nt é rkez-
tek ké t ütemben telepeseh Pered,ró1, Bagotáról.

Dicsé rem, milyen szé pen meg rizté k Stí lusában a
falut.

- Mert szegé nyek voltunk, az áté pí té shez pé nz kellett volna,
annaft h án sárral iaví tgattunk. A té eszben csak annqit keres-

tünft, hogt1 lé tahessünk- Ha az a kis háztáji nem lett wlha. . .|.

Borsángi László raktáros a szövetkezetben, Peredi
telepes. Elvette Mafú  András özvegyé t é s annak ké t fia
mellé  szüIetett egy lányuk, Borsányi ma közös fedé l
alatt é l a Né metországból visszatelepült 7l é ves Knoth
Annamáriával, akinek hú szesztend s korában so,
mogydöröcské é rt volt honvágya, ma meg Ebersbatí t

A keletl sor
spí echer tldlkó í elvé telei

után vágyakozik né ha. Beszé ]i a magyart, de azé rt
Borsánui Lászlóné nak id nké nt tolmácsolnia kell a
nagyné ni szavait,

- Harminc családot telepí tettek ki l948-ban, Marha-
vagonokban nyomorogtunk napokig, mint az állatok. Mi
fé rt abba a 40 kilós batyuba, amit Vihettünk? Kis á€yne-
m , ruha, né hány edé ny. A felvidé kiek a házukon, föld-
jükön kí vül mindent hozhattak; sokan mé g a tüzelni va-
ló csutát is felpakolták, A né metek odakint bizalmatla-
nul fogadtak bennú nket: ,,Itt jönnefr a cigdngok|" Ké s bb a
munkánk után, a tisztaságunké rt befogadtak, Mi apám-
mal egy emeletes hazba, a Kichler famí liához kerültünk,
huszonegy né gyzetmé ternyi szoba-konyha-spájzba szo-
rulva. Odakint el ször vasalógyárban dolgoztam, majd
22 é vig a meisseni üveggyárban, Nehé z munka volt, egé sz
m szak alatt nagy üvegtáblákat cipeltem. Apám 88 é ve-
sen halt meg, a házigazdáim is elmentek, Nagyon ma,
gamra maradtam. Katalin hú gom meg itt é lt a családiá-
val, Tavaly májusban hazaiöttem,   meg rá ké t hónapra
meghalt.,,

Majd ez a tragé dia is beé pül a falu törté neté be é s
ott munkál abban az európai dí jban is, melyet tavaly
novemberben - a már korábban is itt járt, s barátké nt
Visszaté r  köztársasági elnök, - Göncz Árpád nyú itott
át a döröcskeieknek.

A Koch Annamáriák, az Ilon Imré k é s a közössé g
törté nelmi traumáinak ingoványából lelt szilárd talaj-
ra, ú jult meg a kicsi Somogydöröcske.

Leskó Ltí szló
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