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IDÕSZAKOS MEGJELENÉSÛ ÖNKORMÁNYZATI KIADVÁNY

IDÕKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS
Mlinkó István, Dörgicse község 2014-ben megválasztott
polgármestere 2016. szeptember 26. napjával benyújtotta
lemondását. Emiatt településünkön idõközi polgármester
választásra kerül sor. Az idõközi választás idõpontját a Helyi
Választási Bizottság 2017. január 15. napjára (vasárnap) tûzte ki. Az
idõközi választás a Képviselõ-testület összetételét nem érinti, csak
új polgármestert kell választani.
Az új polgármester megválasztásáig alpolgármesterként Deák Attila
látja el a település irányítását, képviseletét.
Az idõközi választással kapcsolatos fontosabb tudnivalók,
határidõk:
- választópolgárok száma 252 fõ (2016. november 18-i adat alapján);
- polgármesterjelölt állításához legalább 8 fõ választópolgár
érvényes ajánlása szükséges;
- egyéni jelölt bejelentésének és ajánlóív leadásának határideje:
2016. december 12. (hétfõ) 16:00 óra;
- ajánlóív kiadása, ajánlások gyûjtése november 28-tól lehetséges;
- mozgóurna igénylése a választást megelõzõen 2017. január 13.
16:00 óráig, valamint a választás napján 15:00 óráig lehetséges.

KÖZELGÕ ESEMÉNYEK
november 27. Adventi kézmûves
foglalkozás korhatár nélkül
november 27. Közös adventi
gyertyagyújtás
december 1. Közmeghallgatás
december 4. Marimba-koncert
december 5. Mikulás várás
december 10. Egy boldog nyár interaktív kiállítás megnyitója
december 11. “Örömfestés”

KÖZMEGHALLGATÁS
December 1-én (csütörtökön)
17 órakor tartjuk a szokásos éves
közmeghallgatást a Faluházban.
Jöjjön el, informálódjon az elmúlt
év történéseirõl és kérdezzen,
mondja el a véleményét is!
Mindenkit szeretettel várunk!

SZERDÁNKÉNT 17 ÓRÁTÓL ÚJRA ZENG AZ ÉNEK!
A tavalyi év sikerére való tekintettel a téli
idõszakban újra lesz Fonó!
A nyári pihenõ után elérkezett a borongós, ködös
idõ, lassan beköszöntenek a fagyok. Ilyenkor
nincs is jobb, mint összegyûlni a finom meleg
„fonóban” egy kis közös éneklésre!
A közelgõ Advent és karácsony apropóján
szeretettel hívok mindenkit, aki szeretne velünk
énekelni a falu adventi gyertyagyújtásain (Advent
minden vasárnapján, a koraesti órákban).
A karácsonyi ünnepkörben néphagyományunk
bõvelkedik szebbnél-szebb énekekben.

Fõként erre az õsi dalkincsre építve állítanánk össze
néhány csokorra valót saját magunk és a Közösség
örömére! A részvétel ingyenes!
Aki érdeklõdik, illetve szeretne részt venni, jelezze
felém telefonon a (70) 6282-555 számon, vagy a
nora.kiraly@gmail.com email címen.
A Facebookon is jelen vagyunk Dörgicsei Fonó
néven (nyilvános csoport).
Szeretettel várok Mindenkit!
Király Nóra
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TÖKVERSENY ÉS “A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” EREDMÉNYEK
Somsits István hagyományteremtõ szándékkal
szervezte meg az elsõ Dörgicsei Tökversenyt.
Tavasszal ingyen bocsátotta a jelentkezõk
rendelkezésére a hagyományos és különleges
fajtájú tökmagokat, melyekbõl a nyár folyamán
elképesztõ méretû termések növekedtek. Az
október 1-én megrendezett Tökverseny a
kapitális méretû termések "mázsálásával"
kezdõdött, majd vidám mulatsággal folytatódott
a Granárius Étterem udvarán a szervezõházigazda jóvoltából. A csodálatos napsütésben
a gyerekek tökfestéssel és tökfaragással töltötték
az idõt, míg a felnõttek fehér asztal mellett
búcsúztatták a nyarat. Mivel a kezdeményezésnek jó fogadtatása volt, a szervezõk jövõre
szeretnék kibõvíteni a versenyt.

A tavalyi évben hagyományteremtõ céllal útjára
indított “A Legszebb Konyhakertek” verseny idei
díjazottjai:
Németh Józsefné Betti a "Hagyományos falusi kert”
kategóriában, Deák Klára a "Minikert" kategóriában,
Sztopkó Olga és Jenõ pedig a “Díszparkban elhelyezett
veteményeskert" kategóriában végzett kiemelkedõ
munkájáért oklevélben és az Önkormányzat
ajándékaiban részesültek.
Gratulálunk a résztvevõknek és mindenkit arra
buzdítunk, hogy jövõ tavasszal figyelje a kiírást és
jelentkezzen a 2017-es versenyre.
További fényképek találhatók Dörgicse Facebook
oldalán.
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AVARÉGETÉS ÉS TÛZGYÚJTÁS SZABÁLYAI
Az országos Tûzvédelmi Szabályzat értelmében,
ha jogszabály másként nem rendelkezik, az élet
és értékvédelem jegyében az ingatlanok
használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése fõszabályként tilos, kivéve,
ha az önkormányzat az égetés szabályairól
önkormányzati rendeletben rendelkezett.
Dörgicsén a Képviselõ-testület által elfogadott, az
avar és kerti hulladék nyílttéri égetésérõl szóló

9/2015. (VI. 15.) önkormányzati rendelet alapján
belterületen az avar, illetve kerti hulladék (fû,
lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék és
egyéb növénymaradvány) égetése október 15. és
április 15. közötti idõszakban keddenként 9-17
óra között, valamint szombaton 9-15 óra között
lehetséges. Az égetést ezen idõpontokon belül lehet
megkezdeni és teljesen befejezni, azaz a füstöt is
megszüntetni földtakarással, illetõleg
vízlocsolással.

VESZPRÉM MEGYEI PRÍMA DÍJ
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Veszprém megyei Szervezetének
Elnöksége és Veszprém megyei Prima Díj
Alapítványnak Kuratóriuma tizenkettedik
alkalommal hirdette meg 2016-ban a Veszprém
megyei PRIMA Díjat, melynek közismert célja a
kultúra köztünk élõ, kimagasló képviselõinek, a
szûkebb régiónkban élõ és dolgozó
kiválóságoknak erkölcsi és anyagi elismerése.
Idén a „Magyar Zenemûvészet” kategória
nyertese az a Recercare Régizenei Mûhely lett,
melynek tagja a dörgicsén élõ Király Nóra is.

Nóra zenei tudását több helyi rendezvényen is
megcsodálhattuk már, de aktív szervezõ tagja a
Dörgicsei Fonónak is.
A Recercare Régizenei Mûhely egykor azzal a céllal
jött létre, hogy a Veszprém vonzáskörzetében élõ,
vagy oda valamilyen szállal kötõdõ, régizenével
foglalkozó muzsikusoknak lehetõséget biztosítson
együttgondolkodásra, kísérletezésre és fellépésre.
A Mûhely profilja a középkori és reneszánsz egyházi
és világi zene lett, illetve e két terület lehetséges
összefonódási felületei.
Szívbõl gratulálunk!

NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ, TEHET ELLENE!
Az idõsek gyakran válnak bûncselekmények
áldozatává. Az elkövetõk gátlástalanul
kihasználják az idõs emberek védtelenségét,
bizalmát, jóhiszemûségét.
Szükséges, hogy Ön is tegyen saját biztonsága
érdekében. Nehezítse meg az elkövetõ dolgát
és óvja meg magát.
Ne engedjen be idegent lakásába, de még az
udvarába sem!
Ne váltson fel idegeneknek pénzt!
Mindig zárja be a kertkaput, az ablakokat és a
bejárati ajtót, ha elmegy otthonról!
Kulcsait mindig vigye magával, ne tegye a
lábtörlõ, a virágcserép alá, vagy egyéb helyekre!

Ne végeztessen ház körüli munkát idegenekkel!
Ne tartson otthon sok készpénzt! Ne feledje,
biztonságosnak hitt otthoni rejtekhelyeit az
elkövetõk is ismerik.
Ne vásároljon házaló árusoktól, még akkor sem,
ha igen jó az ajánlat!
A szolgáltató cégek (áram, víz, telefon) nem hoznak
házhoz és nem vesznek át háznál készpénzt!
Ha bármilyen gyanús dolgot észlel (házalók,
feltûnõen nézelõdõ és kérdezgetõ ismeretlen
személyek, visszatérõ ismeretlen jármû), jelezze a
helyi polgárõrségnek vagy hívja a 112 segélyhívót!
Kérjük, fogadja meg tanácsainkat, hogy elkerülje az
áldozattá válást!
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KEDVES FELAJÁNLÁS
Bizonyára többeknek feltûntek a Faluház bejáratánál az õsz
folyamán elhelyezett cserepes leanderek. A kifejlett növényeket
Lohnné Ili ajándékozta a közösségnek. Láthatóan Ili néni nagy
gonddal és hozzáértéssel gondoskodott növényeirõl, ígérjük, mi is
legalább akkora odafigyeléssel fogunk vigyázni rájuk.
Nagyon szépen köszönjük!

HELYI ADÓÜGYEK
Tisztelt Ingatlan-tulajdonosok! A Képviselõ-testület a helyi adókról
szóló 8/2012. (XII.1.) számú rendeletével meghatározta a település
közigazgatási területén található ingatlanokra vonatkozó telek- és
építményadó fizetési kötelezettségeket. Ezen elõírások a belterületi
építési telkekre és épületekre, valamint a külterületi (zártkerti)
épületekre egyaránt vonatkoznak.
Kérjük a Tisztelt Ingatlan-tulajdonosokat, ellenõrizzék saját
nyilvántartásukat, s szükség esetén teljesítsék bejelentkezési
kötelezettségüket. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány
elérhetõ a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthetõ a település
honlapjáról. Köszönjük!
Egyúttal tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlan-tulajdonosokat, hogy a
2017. évben a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
Adóosztálya részérõl a helyi adók tekintetében ellenõrzés várható.

KÖNYVTÁRI HÍREK
A települési könyvtár és teleház korábbi vezetõje, Kuti Ágnes
lemondása miatt a Képviselõ-testület pályázatot írt ki az
üzemeltetési feladatok ellátására. A beérkezett négy pályázat közül
a Képviselõ-testület Király Éva, dörgicsei lakos pályázatát támogatta,
aki november 1-tõl látja el feladatát.
Az olvasási szokások - különösen az internet és a számítógépek
(mobil eszközök) elterjedésével - alapvetõen megváltoztak, így a
könyvtárak szerepe és feladata is átalakul. Bízunk benne, hogy az
eddigi programok és rendezvények mellett újak megjelenésével
erõsödik majd az intézmény közösségi szerepe és népszerûsége.
Impresszum:
Dörgicsei Hírnök - Dörgicse község idõszakos megjelenésû közéleti lapja.
Kiadja Dörgicse Község Önkormányzata
Cím: 8244 Dörgicse, Fõ utca 16. - Email: onkormanyzat@dorgicse.hu
Honlap: www.dorgicse.hu - Facebook: www.facebook.hu/Dorgicse
A szerkesztõség az övétõl eltérõ véleményeket is leközöl, valamint fenntartja magának
az átszerkesztés jogát, az eredeti szerzõi szándék változatlanul hagyásával.

KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
8244 Dörgicse, Fõ utca 16.
(+36 87) 444-321
onkormanyzat@dorgicse.hu
POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA
átmenetileg szünetel
(+36 30) 823-1933
polgarmester@dorgicse.hu
FALUGONDNOK
Kurucz Attila
(+36 30) 271-5070
RENDÕRSÉG
Körzeti megbízott:
Belák József r. fõtörzsõrmester
(+36 30) 600-4622
POLGÁRÕRSÉG
Deák Attila, elnök
(+36 30) 954-8448
polgarorseg@dorgicse.info.hu
ORVOSI RENDELÉS
Dr. Lampert Veronika
(+36 87) 445-050
(+36 70) 946-3158
Hétfõ: 8:00-9:00
Csütörtök: 10:00-11:30
Kisdörgicsén
Hétfõ: 9:15-9:45
KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ
Nyitva tartás:
Szerda: 15:00-19:00
Szombat: 9:00-11:00

