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2010 évi választások
2010 őszén a rendszerváltozás óta a hatodik alkalommal
rendeznek önkormányzati választásokat Magyarországon,
eddig mindig a parlamenti választások évében, azokat követően került sor a helyi megmérettetésekre. A helyhatósági
választások során a szavazók idén 3176 településen
(közigazgatási egységben) választanak polgármestert és
önkormányzati, illetve kisebbségi önkormányzati képviselőket. Ezen felül megválasztják Budapest főpolgármesterét.

Megalakult az új taliándörögdi testület

A települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi és a megyei közgyűlés tagjainak számát annak alapján
kell meghatározni, hogy az egyes településeken a választás
évében, január elsején hányan laknak.

Karácsony
•

E L S Ő

A jövőben a tízezer lakos alatti településeken az "egyéni
listás" választási szisztémát alkalmazzák az eddigi
"kislistás" rendszer helyett. Ezeken a településeken száz
lakosig kettő, ezer lakosig négy, ötezer lakosig hat, tízezer
lakosig pedig nyolc lesz a helyi képviselők száma. (Eddig

száz lakosig három, hatszáz lakosig öt, ezerháromszáz lakosig
hét, háromezer lakosig kilenc, ötezer lakosig tizenegy, tízezer
lakosig tizenhárom képviselőt választottak a polgárok.) Az OVI
adatai szerint a 19 megyében összesen 14.614 képviselő juthat
így mandátumhoz. A négy évvel ezelőtti voksolásnál ez a szám
még 21.569 volt, vagyis a 10 ezer főnél kisebb településeken a
választott képviselők létszáma 32 százalékkal csökkent.
A tízezer főnél nagyobb településeken és a fővárosi kerületekben
megmaradt a vegyes választási rendszer: mandátumhoz egyéni
választókerületben és kompenzációs listán lehet jutni. 25 ezer
lakosig összesen 11, 50 ezerig 14, 75 ezerig 17, százezerig 20
mandátumot osztanak ki. Minden további tízezer lakos után egygyel nő az egyéni választókerületben, és minden további 25 ezer
lakos után eggyel nő a kompenzációs listán választott képviselők
száma. (Eddig 25 ezer lakosig 17, 50 ezer lakosig 23, 60 ezer
lakosig 25, 70 ezer lakosig 27 képviselőt lehetett választani.)
(forrás: www.valasztas.hu illetve www.naplo-online.hu)

Felhívás
A Dörögdi Hír azon célból született meg, hogy Önök ezúton
is értesüljenek az önkormányzati és a kistérséget érintő hírekről, hogy azon egyesületek, akik aktívan részt vesznek a mindennapi életünkben lehetőséget kapjanak arra, hogy bemutatkozzanak és hírt adjanak tevékenységükről, programjaikról.
Az előző önkormányzati ciklus értékelésekor egyértelműen
megfogalmazódott azon cél, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kommunikációra. Az önkormányzat most
arra kéri Önöket, hogy segítség az újság munkáját azzal, hogy
elmondják nekünk miről szeretnének az újságban olvasni.
Kérjük Önöket, amennyiben írni kívánnak az újságba, adják le
cikkeiket az önkormányzaton.

Stratégiai Fórum
Jövőnk a mi kezünkben van
2010. november 27-én szombaton reggel nagy sürgés forgás volt a Közösségi Ház előtt. Kíváncsi kis csoportokban gyülekeztek a faluban
élők és a faluba beköltözők, hogy részt vegyenek Kajdi István polgármester és az új képviselő testület által összehívott stratégiai fórumon. A fórumra 44-en kaptak meghívást, a résztvevők azon vállalkozókból, civil szervezeti vezetőkből, egyházi és intézményi képviselőkből és beköltözöttekből kerültek ki, akik eddig is aktívan hozzájárultak Taliándörögd élhetőségének fenntartásához, fejlesztéséhez. A 44
meghívottból 34-en jöttek el, amiből körülbelül a résztvevők felét a faluba beköltözők adták, akik a havazástól és a rossz útviszonyoktól
sem riadtak vissza azért, hogy eljöjjenek és tapasztalatukkal gazdagítsák a beszélgetést.
A fórum témája a falu költségvetésének helyreállítása (13 millió Ft költségvhiány), a fennmaradás biztosítására a folyamatosan csökkenő
állami támogatás helyett bevételi források feltárása és egy hosszútávú fejlesztési stratégia alapjainak lefektetése volt - vagyis az, hogy milyennek akarjuk látni Taliándörögdöt 2015-ben? Egy olyan falunak amely képes magát önerőből fenntartani, amely megtartja a fiatalokat
és ösztönzi őket a családalapításra, amely munkát és megélhetést tud adni a falubelieknek és ahol az emberek egy szeretetteljes egymásra odafigyelő és egymást segítő közösségben élnek. A fórum kiscsoportos megbeszélései arról szóltak, hogy hogyan tudunk közösen tenni azért, hogy a fenti jovőkép valósággá váljon, milyen irányba induljunk el, milyen környezeti, gazdasági, infrastruktúrális és kulturális alapokra tudunk építeni és milyen területeken kell sürgős intézkedéseket hozni a gazdasági fenntarthatóság biztosítására. A résztvevők közül kivétel nélkül mindenki aktívan javasolt és érvelt a csoportos feladatok megvitatásakor, a szünetekben a csoportok tagjai átadták más
csoportok tagjainak a tapasztalatokat majd pedig az ebéd elfogyasztása után közösen összefoglaltuk a legfontosabb feladatokat. Nagyon
hatékony és kreatív napot töltött el együtt a csapat, amelyet továbbiak követnek majd. A sor most a testületen van, hogy a több tucat
ötletet és javaslatot rendszerezze, felállítsa a fontossági sorrendet és megkeresse a megvalósításhoz az önkénteseket. A folyamatról, az
újonnan létrejövő kezdeményezésekről és projektekről folyamatosan találunk majd híreket a honlapon és a Dörögdi Hírmondóban is. Az
azonban, hogy élőhelyünket olyanná tegyük ahol szívesen és boldogan élünk nemcsak ennek a 34 embernek a feladata és felelőssége, hanem ehhez mindannyiunk összefogására és munkájára szükség van.
Vegyük hát kezünkbe együtt a jövőnk alakítását!

Az Árvácska Egyesület szilveszteri mulatsága
Településünkön már 13 éve működik sikeresen az Árvácska Nagycsaládos Egyesület. Igyekszünk programokat
szervezni, ahol a családok együtt tölthetik a szabad idejüket.
Utolsó nagy zártkörű rendezvényünk szilveszterkor volt a Közösségi Házban 85 fő részvételével. Megtisztelt
bennünket polgármester úr és felesége de a szomszédos falukból is jöttek családok, akik úgy döntöttek, hogy
velünk töltik az év utolsó napját. A helyi fiatalok vidám kán-kán táncot adtak elő fergeteges sikerrel, a nyugdíjas
klub tagjai pedig ötletes jelmezükkel színesítették az estét. Köszönet nekik érte!
A program során volt még süti verseny és tombola értékes nyereményekkel. Éjfélkor pezsgővel és virslivel zártuk a 2010-es esztendőt és persze külön elismerés jár zenészünknek is, aki hajnalig húzta a talpalávalót.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki segített és támogatott minket egész évben és reméljük, hogy
az eljövendő esztendő is hasonló összetartással és sok jó programmal telik.
Eredményekben gazdag és boldog új évet kívánunk mindenkinek!
Árvácska Nagycsaládos Egyesület

Idősek napja
“Elszaladtak az évek felettünk,
Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk.
Felneveltünk gyermeket, családot,
Nyugdíjasként éljük a világot.
Nyugdíjasnak nincsen semi vágya,
Csakhogy boldog legyen a családja.
Szeretetben, békességben éljen,

A hagyományoknak híven az idén is megrendezésre került az Idősek Napja, a szépkorúak köszöntése. Az Önkormányzat a település valamennyi 60 éven felüli nyugdíjasát meghívta az ünnepségre, melyet 2010. november 05-én
tartottunk meg. A Közösségi Házba érkezők ajándékot kaptak, a falu gyermekei műsorral készültek. Vendégeink
voltak és színes műsorral kedveskedtek a diszeli népdalkörösök. Legvégén pedig, a dörögdi népdalkör dalai teremtették meg a jó hangulat alapjait.
Kajdi István polgármester köszöntötte a megjelenteket és méltatta a nyugdíjas nemzedék eddigi áldozatos életét.
Egy gyertya meggyújtásával emlékeztünk azokra, akik tavaly óta már nem lehetnek velünk.
Ezután következett a vacsora, amelyet – régi jó szokáshoz híven – a képviselőtestület tagjai szolgáltak fel. Segítettek felszolgálásban és egyéb teendőkben: Szallerné Ági és Csillag Zsuzsi. Köszönet nekik is.
Zenét Szimeiszter Imre bácsi szolgáltatott, s több éven át megfáradt lábak bizony táncra perdültek, melyet éjfélig
abba sem hagytak.
Lázárné Palásti Etelka

Márton-napi Vigasság
Második éve már, hogy a Közösségi Ház és a baksai gazdák összefogtak, hogy a karácsony előtti 40
napos böjt előtt egy jó kis mulatságot rendezzenek. Idén november 19-én hívtuk a falu népét a
MÁRTON NAPI VIGASSÁGRA. Itt a Dunántúlon Márton naphoz kapcsolódik az újbor megáldásának szertartása is, amelyre Illés Sándor plébános urat kértük fel, melyet ő szívesen el is vállalt.
Lúdláb tortasütő versenyt is hirdettünk, melyre sajnos csak 1 bátor jelentkező akadt – az ő jutalma
egy szép, cserepes virág – reméljük legközelebb többen jelentkeznek, hiszen a falu asszonyai méltán
híresek süteménykészítő tudásukról.
Ezután kezdődhetett is a mulatság. Libamájjal felturbózott libazsíros kenyér, libatepertő lilahagymával már jó ok lehetett arra, hogy eljöjjön a kedves vendégsereg, de ezt még fokoztuk, hogy a kisiskolások ludas népi játékot, a népdalkör tagjai boros dalcsokrot adtak elő.

„Aki Márton napján ludat
nem eszik, ehetik az bármit,
mégis éhezik.”

Nagy örömünkre Postás Józsi 1 órás műsort adott, s már ekkor a hangulat tetőfokára hágott.

(magyar közmondás)

Az est hátralévő részében Emőke játszott hangulatos zenét, melyre hajnali 2 óráig ropták a jelenlévők
legkitartóbbjai.
Köszönjük tehát Böröczki Imrének és feleségének Katinak, Kamondi Györgynek és feleségének Irénkének,
és Csillag Zsuzsinak hogy segítettek, mert ahogy mondani szokás mostanság : ez a rendezvény nem jöhetett

Kézműves Kezek Klubja
KKK= azaz KÉZMŰVES KEZEK
KLUBJA 2009 áprilisától havi 1-2
alkalommal hívja játszóházba a falu
gyermekeit. Szerencsére hívó szavam
értő fülekre talált, s rendszeresen
15-20 fő is jelen van foglalkozásaimon. Az ősz és a téli hideg még több
kis lurkót hoz el a Közösségi Házba.
Így történt ez az idén is.

hogy ő is valamit tehessen a fa alá. Ezt
megkönnyítendő december 11-én
gyöngyangyalkát készített a megjelent
19 gyermek, mely apró ajándéknak,
vagy a fára dísznek is alkalmas lehetett.

December 18-án már közeledtünk a
karácsonyhoz: jöhetett a mézeskalácssütés és a gyertyaöntés. Mindkettő nagy-nagy tetszést váltott ki a
Az utóbbi években hazánkban is elter- gyerekek körében, de azon felnőtjedt az angolszász HALLOWEEN ün- tek is - akik részt vettek a mindenki
nep. Leginkább a fiatalok körében vált karácsonya rendezvényen – megnépszerűvé, ezért tettem én is progkóstolhatták milyen ügyesek a gyerammá. A november 05-ei játszóház
rekek, mert december 22-én felfolyamán lámpást készítettünk, mert az szolgált mézes finomság bizony a
jó szolgálatot tett amikor a foglalkozás gyerekek ügyességét dicsérte.
után a megjelent 36 gyerek kísértetjáEzen foglalkozások létrejöttében
rásra indult a faluba. A meglátogatott
és meglepett lakóktól csokit, cukrot és nagy segítséget kaptam Veres István lelkész úrtól, aki finanszírozta
puzzlét kaptak ajándékba.
a játszóház költségét és Dezső KatiDecemberben –az adventi időszakban tól aki a lebonyolításban segített.
–minden kisgyermek boldogan készül,

Köszönet érte.
A gyerekek idényzáró buliját = a
TINISZILVESZTERT – december
30-án délutántól késő estig tartottuk.18 gyermek búcsúztatta az évet
a Kultúrházban jó kedvel, jó kajákkal, akár a felnőttek.
Készítettünk csákót, szemüveget,
majd ettünk, ittunk, mulattunk.
Maguk a gyerekek készítették el a
pizzát, a hot-dogot, a kókuszgolyót.
A vattacukor készítés is mindenkinek tetszett, s persze mi is koccintottunk (tini)pezsgővel. A jutalom
trombita volt, hogy majd
31-én mindannyian hangos dudálással köszönthessük az új évet: a
2011-es esztendőt.
Lázárné Palásti Etelka

Mikulás és Karácsony
December hónap két meghatározó ünnepe kicsiknek és nagyoknak: a Mikulás várás és a Mindenki karácsonya ünnepsége. Idén december 04-én érkezett hozzánk a MIKULÁS, akit közel 100 kisebb és nagyobb gyerek várt. Amíg vártunk, a legkisebbekkel Kocsis Zsóka énekelt, a nagyobbak pedig Etelka néni találós kérdéseire válaszolhattak, szaloncukor jutalomért. Az ügyesebb és bátrabb gyerekek jó pár maroknyi szaloncukor gazdái lettek. 16,30-kor a nagyszakállú Télapó is megérkezett, aki a gyerekeknek kiosztotta a csomagokat. Szerencsére mindenki kapott, hiszen itt a
faluban nincs rossz gyerek.
Decemberben a Közösségi Házat is ünneplőbe öltöztettük, girlandokkal, fényfüzérekkel szépítettük, így vártuk a karácsony eljövetelét.(segítségemre volt Szalay Liza és Szabó Ági)
December 22-én a lelkünk is ünneplőbe öltözhetett a MINDENKI KARÁCSONYA ünnepén.
15,30-órától Legeza Magdolna IKONKIÁLLÍTÁSÁRA invitáltuk a falu lakosságát.
Illés Sándor plébános úr szavai segítettek eligazodni az ikonok, az ikonfestészet világában.
Az Andante énekegyüttes közel fél órás műsorában pedig gyönyörű karácsonyi dallamokat hallgathattunk. A színházteremben
folytatódott a műsor: a pici ovisok kezdtek nagy lelkesedéssel: Bognár Dániel, Mohos Liliána, Varga Nóra, Kocsis Dorottya,
Vers Léna, Szörös Máté, Prácser Alexa, Kőmüves Kinga, Csillag Kristóf, Nyögéri Jázmin, Kovács Balázs voltak a bátor és
ügyes fellépők. Kajdi István polgármester köszöntője után a nagyobbak folytatták versekkel, betlehemi jelenettel. Köszönöm a
résztvevőknek lelkes közreműködésüket, soroljuk is fel őket is: Czupor Adrienn és Dávid, Kocsis Bori és Kata, Jancsek Eszter
és Róbert, Szíjártó Vanessza, Pethő Franciska, Török Dorina, Szalay Liza, Semperger Szabolcs, Kalányos Viktória, és a
felnöttek: Simon Csilla, Papp Piroska
és Bari János. Az utolsó fellépő a dörögdi népdalkör lelkes csapata volt.
Az ünnepi műsor után forró teára, forralt borra, a gyerekek által sütött mézeskalácsra és egy jó kis beszélgetésre hívtuk meg
a megjelenteket.
Lázárné Palásti Etelka
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