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2020. mindannyiunk számára rengeteg meg-
lepetéssel szolgált, de az örök igazság, hogy 
minden rosszban van valami jó, a tavalyi év-
ről is elmondható. Kicsit megállt az életünk, 
nem tudtunk dolgozni, iskolába járni, közös-
ségben lenni, szórakozni és ölelkezni. Ugyan-
akkor több időt töltöttünk el a családunkkal, 
nagyobb hangsúlyt kapott az egészségünk, 
jobban odafigyeltünk idős embertársainkra 
és egymásra. A nagyobb rendezvényeink jó 
része elmaradt, de néhány kisebb esemény 
alkalmával a vírushelyzet ellenére is tudtunk 
találkozni. Egyesületeink és intézményeink 
életében is sok változást hozott a 2020-as 
év. Ahogy a cikkek írása közben közösen vé-
giggondoltuk az elmúlt évet, arra kellett rá-

jönnünk, hogy a korlátozások ellenére, azért 
elég sok minden történt kicsiny települé-
sünk életében. Jelenleg még távolinak lát-
szik a korlátozások enyhítésének gondolata, 
de remélem, mire a kezünkbe foghatjuk az 
újságot és a hozzá tartozó (bár most kicsit 
később megjelenő) rendezvénynaptárt, már 
nem kell majd azon aggódnunk, hogy mikor 
találkozhatunk és lemondjuk-e a soron kö-
vetkező eseményeket! A rendezvénynaptár 
kiadását ez alkalommal is tervezzük, de szer-
kesztésével még kicsit várunk, hogy a benne 
megjelenő információk már biztosabb lába-
kon álljanak majd. Addig is pedig jó szívvel 
gondoljunk vissza a 2020-as év szép pillana-
taira, miközben bátran belecsapunk az újba!

Kedves Olvasónk! 

KÖSZI – Az „EGYÜTTMŰKÖDŐ 
település” és miegymás

A KÖSZI működik, bár prog-
ramjaiból sajnos sokat el 
kellett halasztani, vagy más-
képp megszervezni 2020-
ban. Köztük voltak a TOP-
5.3.1-16-VE1-2017-00016 
számú, vagy ahogy bizonyá-
ra mindenki jobban ismeri, 
az Észrevesszük, szóvá tesz-
szük, megoldjuk - Taliándö-
rögd, az EGYÜTTMŰKÖDŐ 
település című projekt ren-
dezvényei, eseményei is. 
Ami még nehezebbé tette az 
év második felét, hogy elkö-
szöntünk Serestély Adától 
is. Szerencsére a fiatalok-
tól nem véglegesen váltunk 
meg. Szuchi Fruzsina is 
visszajár 2020 szeptembe-
rétől, hogy foglalkozzon a 
Kincses Klubos gyerekekkel 
(bár a Korona vírus okozta 
helyzet miatt a foglalkozá-
sokat is szüneteltetni kel-
lett), és Ada is „bedolgozik” 
azóta is. Találkozhattak a 
dörögdiek az általa szer-
kesztett plakátokkal, és ez 

mellett tovább viszi a szem-
léletformáló munkacsoport 
tevékenységének koordi-
nálását is, hogy minél több 
hasznos információ eljus-
son valamilyen módon Ta-
liándörögd lakosaihoz. Eze-
ket a feladatokat azonban 
már nem a KÖSZI alkalma-
zottjaiként, hanem egy-egy 
feladatra való megbízással 
(Ada például kezdő vállal-
kozóként) látják el. 
A Nemzeti Művelődési Inté-
zet Veszprém Megyei Irodá-
jának köszönhetően decem-
ber óta újra számíthatunk 
két fő munkájára. Bati 
Editet (Monostapátiról) és 
Göntér Esztert (Kapolcsról) 
köszönthetjük újra az iro-
dánkban. Természetesen az 
NMI képzéseire kötelező el-
járniuk, és az onnan kapott 
feladatokat megoldaniuk, 
de azért marad idejük a KÖ-
SZI-bázison adódó felada-
tok elvégzésére is.

Ami megvalósult 2020-ban az Észrevesszük, szóvá tesszük, 
megoldjuk - Taliándörögd, az EGYÜTTMŰKÖDŐ település 
című projektből:
A közösségi kemence építé-
se (a kemenceépítés meg-
tanulásának lehetőségével) 
nyár elején (június 25-én) 
kezdődött, a kemence he-
lyének kitűzésével, és ok-
tóberre készült el. Mivel a 
kemence felépítésének hely-
színeként a többség a Nyug-
díjas Klub udvarát javasolta, 
ott kezdődtek meg a munká-
latok. Ebből is adódott, hogy 
minden alkalommal számít-
hattunk a klub tagjaira, In-
hoff Zoltánra, mint házigaz-
dára, és az asszonyokra, akik 
finom ebédet készítettek a 
kemence építésében közre-
működőknek. A munkák irá-
nyítását a településünkhöz 
kötődő, egykori taliándörög-
di fiatalember, Horváth Csa-
ba végezte, akiből a kemen-
cék építésének mestere lett, 
és aki jó szívvel ajánlotta fel 
tudását és idejét a falu kö-

zösségi kemencéjénk elké-
szítéshez. Sőt, a végén még 
ajándékot is hagyott a klub-
ban, hogy legyen edényünk 
sütni-főzni az elkészült mű-
remekben. November 10-
én, szombaton történt meg 
a kemence avatása, össze-
kötve egy kis gasztronómi-
ai tudásátadással. Például a 
résztvevők bepillantást kap-
hattak a langalló elkészíté-
sébe és közösen megkóstol-
hattuk a dörögdi asszonyok 
finom réteseit is. Akinek 
pedig volt türelme kivárni, 
hogy elkészüljenek a húsok 
is (ami elég sok időbe került, 
mert az új kemencét újra fel 
kellett fűteni), az egészen 
jóllakottan mehetett haza. 
Ezúton is köszönjük min-
denkinek, aki bármilyen 
módon részt vett a kemence 
felépítésében!
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Szintén a nyár elején, június 
25-én volt egy civil kerekasz-
tal beszélgetés, melyen kö-
zösen próbáltuk átgondolni, 
vajon mit valósítsunk meg 
a tervezett rendezvények-
ből. Arra jutottunk, hogy 
ameddig lehetséges, pró-
báljunk meg minél többet 
megvalósítani a tervekből, 
de a szeptemberre, a Búcsú 
időpontjára tervezett El-
származottak találkozóját 
halasszuk el, mert a járvány 
miatt sokakban ott van a 
félelem, nem mernek utaz-
ni, így vélhetően nem lenne 
eredményes a találkozó. Itt 
hallottunk először a Nőszö-
vetség nagyszerű kezdemé-
nyezéséről, a trianoni ke-
reszt felállításáról is. 
A faluszépítő akciók is ki-
csit átalakultak az együttlét 
tiltása miatt. Az „óvodaka-
nyar”-nál az önkormányzat 
közreműködésével elkészült 
a támfal, rózsákat ültettek 
az asszonyok. A Tavasz utca 
elején szűk baráti körben el-

ültettek három szelídgeszte-
nyefát. A tavaszra tervezett 
síki (buszmegálló melletti) 
faluszépítési akció október 
17-én és november 7-én 
zajlott, de a két alkalom sem 
volt elég a befejezésre. Ma 
is vannak még kőkupacok, 
melyeket majd a 2021-es év 
tavaszán kell eligazgatnunk. 
De egy kis része a parknak 
már kialakult, és elültettünk 
több, mint 100 rózsatövet. 
Köszönjük minden közre-
működőnek, felnőttnek és 
gyermeknek a munkáját! Az 
önkormányzatnak köszön-
hető, hogy sikerült a parkkal 
ennyire jutni, és az is, hogy 
sikerült előkészíteni a tere-
pet az Újszülöttek napjára, 
azaz kiásni a gödröt a gyü-
mölcsfáknak, melyeket első 
alkalommal a 2018-ban és 
2019-ben született gyerme-
kek családjai ültethettek el. 
Minden kis fa mellé kikerült 
egy tábla is, rajta telepü-
lésünk címere, a gyermek 
neve, és születési évszáma. 

Reméljük, minden gyermek 
és fa szépen nő majd, meg-
erősödik, és eljön az idő, 
amikor a leánykák fáiról az 
almákat, a fiúkéról a körté-
ket kóstoltathatjuk a gyer-
kőcökkel.
A nyár végéhez közeledve, 
augusztus 8-án sikeresen 
megvalósult a Sportnap a 
Sportegyesületnek és az 
együttműködő partnerek-
nek köszönhetően. Jó ideje 
ez volt az első rendezvény, 
ahol végre többen együtt le-
hettünk. Szeptemberben és 
októberben pedig egy-egy 
játszótéri estére is sor került 
a szülőkkel, melynek ered-
ménye, hogy ki lett jelölve a 
gyerekek számára tervezett 
KRESZ-park helye az öltöző 
mögötti bitumenes részen.
Az Okosodjunk együtt prog-
ram keretében augusztus 
28-án Gyümölcsész napot, 
szemző napot tartottunk, 
ahol az érdeklődök számára 
Szász Domokos (néhány éve 
helyi) kertészmérnök tar-
tott előadást, majd gyakor-
lati bemutatót.
A Kincses Klubosoknak jú-
niusban, a Kincses Klub+ 
fiataljainak júliusban volt 
több napon át tartó program 
Stumpf Rebeka és Serestély 
Ada szervezésében, majd 
szeptembertől folytattuk 
(amíg lehetett) a rendszeres 
foglalkozásokat.
Szeptember 22-én sor került 
egy vállalkozói kerekasztal-
ra is, ahol a megjelent vállal-
kozók beszéltek saját tevé-

kenységükről, terveikről, és 
képet kaptak az önkormány-
zat elképzeléseiről.
A KÖSZI ezen a projekten 
kívül más tevékenysége-
ket is végez. Egyik fontos 
munkánk az értékfeltárás, 
a Hungarikum törvény szel-
lemiségének közvetítése, 
megvalósulásának segítése. 
Ennek érdekében a Nemzeti 
Művelődési Intézet Veszp-
rém Megyei Igazgatóságával 
dolgozunk közösen külön-
böző projektek keretein be-
lül. Augusztus 2-án sikerült 
megvalósítani egy látóutat, 
melyre szintén a Nemze-
ti Művelődési Intézetnek 
köszönhetően került sor. A 
Veszprém Megyei Igazgató-
ság bennünket is meghívott, 
hogy ellátogassunk Lakite-
lekre, ahol megtekinthettük 
az Intézet új székházát, és 
a Lakiteleki Népfőiskolát. A 
lehetőséget jeleztük a civil 
szervezetek, az önkormány-
zat és az intézmények felé. 
Közel negyvenen vettünk 
részt a kiránduláson, renge-
teg szép dolgot láthattunk, 
és ami még nagyon fontos, 
sokat beszélgethettünk út 
közben egymással. Valóban 
nagyon fontos volt, hiszen a 
2020-as év nem igazán ked-
vezett a személyes találko-
zásoknak. Munkánkhoz kap-
csolódik az is, hogy mindig 
törekszünk Taliándörögd 
életében is jelentőséget 
adni az értékfeltárásnak. A 
fiatalokkal egy Hungarikum 
pályázatnak köszönhetően 

Kemence folyamatban – 2020.08.15. 
Fotó: Stumpf Rebeka

A kész kemence a mesteremberrel – 2020.10.10. 
Fotó: Bazsó Gabriella

Faültetés az Újszülöttek kertjében – 2020.11.07. 
Fotó: Horváth Anna, Szüts Laura
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ismét nagyon szépen ünne-
pelhettük a Taliándörögdi 
Értékek Ünnepét. Ez volt 
a negyedik alkalom, hogy 
megrendezésre került, és 
most először kellett tavasz-
ról őszre áthelyezni az idő-
pontot. Szeptember 12-én, 
szombaton került sor az új 
értékek avatására, és nagy 
örömünkre a pályázatnak 
köszönhetően elkészült a 
DÖRÖGDI ÉRTÉKEK című 
kiadvány. Bár a rendez-
vénynek már megvannak a 
maga hagyományai, mindig 
sikerül valami újdonságot 
is belecsempészni. 2020-
ban meglepetés volt Lud-
wig Emil „Kártyaképek a 
Kárpát-medencéből” című 
kiállítása, és az ezt körbe-
vevő, a KÖSZI-bázis fiatal-
jainak munkáit bemutató 
kiállítás. Újdonság volt a 
Kincseink ösztöndíj prog-
ram, melynek keretében a 
KÖSZI egy helyi tehetséges 
fiatal, Kocsis Kata főiskolai 
tanulmányait támogatta egy 
egyszeri felajánlással, aki 
kimagasló ének-zenei tevé-
kenységével rendszeresen 
támogatta rendezvényein-
ket egy-egy fellépés válla-
lásával. Szeretnénk ezzel 
is hagyományt teremteni, 
hogy amennyiben bármely 
helyi vállalkozó, szervezet, 
intézmény látókörébe ke-
rül egy hasonlóan tehet-

séges fiatal, jusson eszébe, 
hogy van mód, lehetőség az 
ő támogatására. Újdonság 
volt a műsor keretében egy 
Taliándörögdről szárma-
zó fiatal, ifj. Hoffner Tibor 
közösségének meghívása, 
így került a fellépők közé a 
pécsi Bartók Béla Férfikar, 
akik nagy örömet szereztek 
magával ragadó előadásuk-
kal. Meglepetése volt még a 
napnak a Kapolcsi Cigányze-
nészek fellépése. Köszönet 
a közreműködőknek: a sok 
finom süteményért; a bog-
rácsokban és a gázlángokon 
készült finom ételékért; a 
szép kiállítási anyagokért; 
a gyereknek szóló tűzoltó 
vetélkedőért; a Népdalkör-
nek, valamint Kocsis Katá-
nak a szép dalokért; az NMI 
Veszprém Megyei Igazga-
tóságának a jelenlétért és a 
játékokért; Mihalcsik Már-
tának a kiállítások megnyi-
tásáért; Márta Istvánnak az 
előadásért; Szuper Juditnak 
a Balaton-felvidéki és Ba-
kony-vidéki csipke- és hím-
ző kultúra bemutatásáért; 
az Önkormányzatnak pedig 
a helyszín előkészítéséért és 
visszarendezéséért, és min-
den résztvevőnek a jelen-
létéért. Mindezért érdemes 
volt megrendezni a IV. Tali-
ándörögdi Értékek Ünnepét!

Aki addig nem látta, az az Ér-
tékek Ünnepén megtapasz-
talta, hogy kicsit megváltozott 
az év folyamán a KÖSZI-bázis 
környezete. Az udvar körül 
egy új, „kerítésismegnemis” 
készült, Tóth G. Péter, az 
Ilona Malom Műhely Bt. és 
Tóth Csaba (kedves szom-
szédunk, aki kovácsmester) 
közreműködésével. A pa-
dok ki is, be is fordítható-
ak. A településről készült 
képen megkereshetőek, és 
helyükre tehetőek értéke-
ink (a mágnes tulajdonsá-
gának köszönhetően). Szí-
nes krétával közzé tehetjük 
gondolatainkat értékeink-
ről, kis csipeszekkel pedig 
kifüggeszthetjük kedvenc 
képeinket. Egy nagy köny-
vünk is készült falemezek-
ből, melyeken Taliándörögd 
értékeiről olvashatunk, és 
melynek egyes lapjait a „ke-
rítésismegnemis”-re kihe-
lyezhetjük. Eredeti tervünk-
ben lapozható lett volna, de 
ez most nem sikerült. Nem 
adjuk fel, gondolkodunk a 
megoldáson. 
2020. szeptember 23-25. 
között ifjúsági konferenciát 
szerveztünk. Ez volt a ne-
gyedik a KÖSZI által szer-
vezett ifjúsági konferenciák 
sorában. Ez azonban régeb-
bi keletű, mint a Taliándö-
rögdi Étékek Ünnepe, mert 
csak kétévente kerül meg-

rendezésre. Ez volt az első 
alkalom, hogy három napos-
ra terveztük, és szintén elő-
ször nemzetközire. A nem-
zetköziség úgy valósult meg, 
hogy igénybe vettük a tech-
nika vívmányait, és kivetítve 
néztük, hallgattuk határon 
túli partnereinket. A prog-
ram így is sikeres volt, de 
nyilván sokkal nagyobb vo-
lumenű lett volna, ha nem 
szól közbe a pandémia. 
2020 őszén még látogató-
kat is fogadhattunk, akik a 
Fertő-tó vidékéről érkeztek 
három napra megismerni 
Taliándörögdöt, a KÖSZI 
tevékenységét, és a környé-
ket vidékfejlesztő szemmel. 
Jöttek hozzánk Mindszent-
kálláról is, hogy az értéktá-
rak működtetéséről beszél-
gethessünk. Ezek, és a más 
hasonló típusú látogatások 
erősítik településünk és 
szervezetünk jó hírét, és 
mindig hoznak új ismeretsé-
geket, új barátokat.
Bízunk benne, hogy 2021 
során eljutunk oda, hogy 
újra működhetnek az 
együttlétek, a közös progra-
mok, találkozások, az öröm-
teli ölelések. Jó egészséget 
kívánunk mindenkinek!

Forrás: Bazsó Gabriella, 
Hoffner Tibor

Ludwig Emil kiállítása – 2020.09.12.  
Fotó: Serestély Ada

A háttérstáb egy része – 2020.09.12. 
Fotó: Serestély Ada
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Taliándörögd Község 
Önkormányzata

Tisztelt
Taliándörögdi Lakosok!

2020-ban a COVID-19 vírus 
és a korlátozások fenekes-
től felfordították mindany-
nyiunk életét. Tavasszal 
még vonakodva viseltünk 
maszkot, ami az év végé-
hez közeledve már teljesen 
természetessé vált. Otthon 
maradtunk gyermekeinkkel, 
a kapuban tettük le szüle-
inknek és nagyszüleinknek 
az ellátmányt, és a tisztes 
távolságot betartva beszél-
gettünk velük. Ekkor – bár 
már a média és az orvosok 
is pedzegették – még remél-
tük, hogy a második hullám 
elkerül minket. Egy olyan 
elzárt kistelepülést, mint 
Taliándörögdöt, talán kicsit 
kevésbé érintett a helyzet, 
mint a legtöbb várost és a 
nagyobb központi helyen 
fekvő falvakat. Valójában, ha 
belegondolunk, a vírus első 
hullámában nem, vagy csak 
alig voltunk érintettek. Va-
lóban bezárkóztunk otthon, 
egy ideig nem volt rendsze-
res gyógyszerellátás, viszont 
jórészt csak hírből hallot-
tunk a COVID-19-ről. Sze-
rencsére! A tavaszi időszak 
során inkább csak gyanús 

esetek és kontaktszemélyek 
voltak karanténban telepü-
lésünkön, igazolt fertőzött-
ről nem tudtunk ekkor. Az 
ősszel ez már kissé másképp 
alakult. Eljött, amitől mind-
annyian tartottunk: a má-
sodik hullám és a vele járó 
újabb korlátozások. Ebben 
az időszakban már sokkal 
többen váltak érintetté a ví-
rus terjedésében Taliándö-
rögdön is. Az önkormányzat 
igyekezett ezen időszakok 
alatt segíteni a leginkább 
veszélyeztetettek, idősek, 
betegek, bajba jutottak ellá-
tását. A vírus sok területen 
korlátozta életünket, elma-
radtak a testületi ülések, a 
megszokott találkozások, 
rendezvények és megemlé-
kezések, de megpróbáltuk 
a helyzet jó oldalát nézni és 
a körülményekhez képest a 
legjobbat kihozni a tavalyi 
évből.
A COVID-19 vírus miatt a jog-
szabályok nem engedték meg 
azt sem, hogy közmeghallga-
tást tartsunk 2020-ban, de a 
képviselőtestület úgy gondol-
ta, hogy ezúton számot ad in-
terneten és papíralapon is az 
elmúlt év történéseiről, fonto-
sabb eseményeiről.

KÖZIGAZGATÁS

A hivatali dolgozók jelenlegi 
létszáma 9 fő, plusz a jegyző. 
A közös hivatal élén változás 
történt. Takács Lászlóné jegy-
zőasszony nyugállományba 
vonult, számára erőt, egész-
séget és hosszú boldog nyug-
díjas éveket kívánunk! Az új 
jegyző dr. Varga András lett. 
Munkájához sok sikert, kitar-
tást, türelmet és egészséget 
kívánunk! A közös hivatalból 
továbbá van, aki nyugdíjba 
vonult, van, aki más munka-
helyre távozott. Köztük van 
a dörögdiek által jól ismert 
Horváthné Papp Katalin is, 
aki évek óta becsülettel se-
gítette helyben is az önkor-
mányzat működését és biza-
lommal fordulhattak hozzá 
a lakosok pénzügyi, adóügyi 
kérdéseikkel. Nyugdíjas bú-
csúztatójára szeptember 
közepén került sor, melyen 
ő maga is kiemelte, hogy 
mennyire szeretett Talián-
dörögdön dolgozni. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni 
odaadó, alapos munkáját 
és barátságos hozzáállását! 
Az eltávozott dogozók he-
lyeit az év végére sikerült 
feltölteni, a hivatali létszám 
azonban az átalakítások kap-
csán csökkent 2 fővel, főként 
takarékossági okokból. Az 
alacsonyabb létszám miatt 
Taliándörögdön csökkent a 
hivatali ügyfélfogadás ideje. 
Jelenleg kedden és csütör-
tökön 7.30-16.00 között, 

pénteken pedig 7.30-13.30 
között érhetők el helyben az 
ügyintézők. A közös hivatal 
működési költség hozzájáru-
lása 2.013.000 Ft volt a tava-
lyi év során.

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

Jelenleg 2 fő település-kar-
bantartója és 5 fő köz-
foglalkoztatottja van az 
önkormányzatnak. Velük 
próbáljuk megoldani a köz-
területek karbantartását, 
kisebb-nagyobb javításokat 
és a szociális ebédek kiszál-
lítását is. Kiveszik részüket 
a faluban épülő, megújuló 
közösségi létesítmények 
építéséből, átalakításából is 
(közösségi kemence, újszü-
löttek ligete, parkosítás az 
óvodával szemben, stb.).

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

A szociális tűzifa akcióban 
43 m3 tüzelőanyag került 
kiosztása 819.150 Ft érték-
ben. Az iskolai ebéd hoz-
zájárulás 1.217.000 Ft-ban 
realizálódott. Lakásfenntar-
tási támogatás keretében 
257.000 Ft-ot adott át az ön-
kormányzat, rendkívüli tele-
pülési támogatásként pedig 
1.567.000 Ft-ot osztott ki. 
Tanulmányi támogatásra 
315.000 Ft összegben került 
sor, míg a Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíjpá-
lyázat keretében 100.000 Ft 
került szétosztásra. 

Idősek felköszöntése 2020.11.29.
Fotó: Stumpf Rebeka

A Hivatal Taliándörögdi Kirendeltségének  
megváltozott nyitvatartása:
Hétfő:  ZÁRVA
Kedd:  7.30 – 16.00
Szerda:  ZÁRVA
Csütörtök:  7.30 – 16.00
Péntek:  7.30 – 13.30
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Ezen kívül első lakáshoz ju-
tók támogatásában részesült 
1 fő 100.000 Ft értékben és 
újszülött támogatást kapott 
3 fő 130.000 Ft értékben. 
Sajnos, több temetési támo-
gatás kiosztására is szükség 
volt, melyet 4 fő vett igénybe 
160.000 Ft összértékben.

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:

A Malmok Völgye turisz-
tikai pályázathoz továb-
bi 1.576.000 Ft-tal kellett 
hozzájárulnunk. A monos-
torapáti fogászati ellátás 
költségeihez 119.000 Ft-ot 
adtunk, a tapolcai háziorvosi 
ügyelet és szociális gyermek-
jóléti szolgálat fenntartásá-
hoz pedig 1.784.000 Ft-ot.

DÖRÖGDI DURMOLÓ

A pandémia miatti korláto-
zások kihatottak a Dörögdi 
Durmoló bevételeire is. Saj-
nos, számos nagyobb ren-
dezvény elmaradt (táborok, 
Művészetek Völgye, stb.), 
ami komoly bevételkiesést 
jelentett a szálló számá-
ra. Ennek ellenére a bevé-
tel meghaladta a 3,5 millió 
forintot. Volt egy nyertes 
pályázatunk is, mely segít-
ségével hamarosan meg-
kezdődhet egy mosókonyha 
kialakítása. Reményeink 
szerint az idei év komolyabb 
bevételekkel zárul majd.

CIVIL SZERVEZETEK  
TÁMOGATÁSA

Az Önkormányzat a beérke-
zett támogatási kérvények 
alapján a polgárőrséget 
140.000 Ft-tal az önkéntes 
tűzoltó egyesületet 120.000 
Ft-tal és a sportegyesületet 
500.000 Ft-tal támogatta. 
A tűzoltó egyesület később 
190.000 Ft további támo-
gatásban részesült, melyet 
a Közösségi Ház mögött 
álló mobilgarázs vásárlásá-
ra fordítottak, kiegészítve 
ezzel pályázaton nyert ösz-
szegüket. A sportegyesület 

is további 300.000 Ft-os tá-
mogatásban részesült, me-
lyet az öltöző épületének 
felújítási terveire költöttek, 
egy pályázati anyag benyúj-
tásához. Minden civil szer-
vezetnek köszönettel tarto-
zunk a településért végzett 
önzetlen munkájáért!

PÁLYÁZATOK

A Ráskói út építése befejező-
dött és átadásra került szep-
temberben. Orvosi eszkö-
zök beszerzésére korábban 
3 millió forintot nyertünk, 
mely a rendelő berendezé-
sére és használati tárgyaira 
lett fordítva és elszámolva. 
A közművelődési érdekelt-
ségnövelő pályázaton nyert 
300.000 Ft-ból megvaló-
sult a színpad felújítása, 
melyhez az önkormányzat 
200.000 Ft önerőt és továb-
bi kétkezi munkát tett hoz-
zá. A Magyar Falu Program 
keretében két pályázatot 
nyújtottunk be, melyből a 
Közösségi Ház nyílászáró-
inak cseréjét és szigetelé-
sét megcélzó projekt nem 
nyert, viszont az óvodaud-
var kerítésének felújítására 
és térkövezésére 3 millió 
forintot kaptunk. Ezen kívül 
LEADER pályázaton 5 millió 
forintot nyertünk a Dörögdi 
Durmoló szálláshelyen (régi 
általános iskola) mosó- és 
szárítókonyha kialakítására, 
a hátsó épület állagmegóvá-
sára. A taliándörögdi Római 
Katolikus plébánián befeje-
ződött az állami pályázatból 
megvalósult tetőszerkezet 
teljes cseréje. Ezen kívül az 
ivóvíz és szennyvíz hálózat 
felújítása, fűtéskorszerűsí-
tés, komplex belső és külső 
festészeti munkák zajlottak. 
Ezáltal a közösségi terek 
hasznosítási lehetőségei 
is bővülnek, mert a hitta-
nos gyermekek számára 
megfelelő szakmai tér jött 
létre. Továbbá a műemlék 
Római Katolikus templom 
tetőszerkezete felújításának 
előkészületei is zajlanak. A 

gyakorlati munkálatok 2021 
tavaszától indulnak. Emel-
lett folyamatban van a teme-
tőben az urnafal kiépítése is 
ötmillió forintnyi összegből. 
A Belügyminisztériumhoz 
benyújtott igény, melyből a 
Rákóczi utca és a Palota-kúti 
út kátyúzását, illetve a Béke 
utca aszfaltozását szerettük 
volna megvalósítani, saj-
nálatos módon nem nyert. 
A pályázati lehetőség most 
februárban nyílt meg ismét, 
melyre újra szeretnénk be-
adni az igényt az eddig em-
lített utcák mellett a Tavasz 
utcában kijelölt új telkek 
mellett vezető útszakasszal 
kiegészítve. Reméljük ez al-
kalommal nagyobb sikerrel 
járunk majd.
Az elmúlt évben két nem 
várt nagyobb összegű kiadá-
sa volt az önkormányzatnak. 
A két éve pályázaton nyert 
traktor megjavítása 950.000 
Ft-ba került, a régi traktor 
felújítása és műszakiztatása 
pedig 250.000 Ft volt. Ezen 
kívül a Kerekfenyves Óvoda 
munkaügyi pert vesztett, 
emiatt közel 3 millió forint 
kifizetésére kötelezték.
A 2021-es terveket tekint-
ve első sorban szeretnénk 
megvalósítani az óvodaud-
var fejlesztését, szeretnénk 
ismét kérvényt benyújtani 
a Közösségi Ház energiata-
karékosságának növelésé-
re: nyílászárók cseréjére, 

és ha lehetőség adódik az 
óvoda tetejének felújítására 
is. Gondolatban már meg-
született ötletek közé tar-
tozik egy aprítógép és egy 
pótkocsi beszerzése, illetve 
egy zöldhulladék-lerakó 
létrehozása is, tekintettel a 
hamarosan érvénybe lépő 
égetési tilalomra. Mindezek 
megvalósítása természete-
sen az anyagi lehetőségektől 
függ, de a rendelkezésre álló 
költségvetést igyekszünk 
pályázati forrásokkal kiegé-
szítve növelni és a település 
fejlesztésére fordítani. A le-
hetőségeket folyamatosan 
fürkésszük.
2020 sok változást hozott a 
település és az önkormány-
zat életében is, mind a hiva-
tali körülményekre, mind a 
település életére vonatko-
zólag. Reméljük, hamarosan 
megszűnnek a korlátozások, 
és ha nem is teljes mérték-
ben, de azért visszatérhe-
tünk majd a mindennapi 
kerékvágásba: találkozha-
tunk, szervezhetünk közös-
ségi eseményeket és talán a 
maszkot is előbb-utóbb lete-
hetjük majd.

Forrás: Mohos József  
polgármester

Régi és új útszakasz találkozása – útátadó 
2020.09.26 – Fotó: Prácser Adrián
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Közösségi Ház –  
A csend éve volt – majdnem!

2020 mondhatni „a csend 
éve volt” – bár ez nem min-
den pillanatára igaz, de a 
legtöbbre azért igen. Nagy 
lendülettel csaptunk bele 
az év elején a lecsóba. Hét-
ről-hétre történt valami: 
csapatépítő disznóvágás, 
farsang hátán farsang, 30. 
jubileumi borverseny, egész-
ségnap, stb. Aztán nagy lett a 
csend, kongott az épület az 
ürességtől. A nyüzsgő gye-
rek-zsivaj helyett a padlásra 
bekuckózott nyestek játé-
kának hangos dörömbölése 
hallatszott csak néha-néha. 
Majd néhány nap múlva en-
nek helyét a kopácsolás és 
a padlócsiszológép hangos 
sivítása vette át a színház-
teremben. Mire a színpad 

felcsiszolása és újrafestése 
befejeződött, már a nyestek-
nek is hűlt helye maradt, ri-
adtan futottak szét a világba, 
és az épületben újra csend 
honolt. Majd jött a nyár, és ki-
csit felszabadultunk. Először 
kisebb kinti programokkal 
próbálkoztunk: alternatív 
gyereknappal, melynek ke-
retében a lurkók bejárták 
a falut, különböző érdekes 
kérdésekre keresve a választ. 
Például, hogy hány nyomós 
kutat tudnak megszámolni 
a településen. Ez minden-
képpen a későbbiekben is 
hasznos tudásnak bizonyul 
majd a nyári meleg napo-
kon. Aztán a legmelegebb 
időszakban több foglalkozás-
nak is helyet adott az épület. 

Volt például háromnapos 
együttlét a felsős – „Kincses-
Klub+”-os – gyermekeknek. 
még a Balcsira is kiruccan-
tunk, sőt a Baksában is sát-
rat vertünk, ahol persze ki-
fogtuk a nyár legviharosabb 
éjszakáját, de végül kibírtuk 
egészen reggelig, és ettől is 
csak keményebbek lettünk. 
A könyvtárban két héten ke-
resztül gyermekfelügyeletet 
biztosítottunk, hogy a nyári 
szünidőben a csemeték kicsit 
együtt lehessenek, a szülők 
meg nyugodtan dolgozhassa-
nak. Ez jó ötletnek bizonyult, 
igyekszünk vele a továbbiak-
ban is megpróbálkozni majd 
a nyári időszakban. A tavalyi 
év a korlátozások ellenére 
esküvők szempontjából elég 
sűrű volt. Egy januári esküvő 
mellett nyáron öt lakodalmat 
mulattak végig az épület fa-
lai között és további három 
házasság köttetett az e célt 
szolgáló teremben. Szeretet-
tel gratulálunk mindenkinek, 
és reméljük, hamarosan az 
újszülöttek kertjében sem 
férnek majd el a fák! ;)
Az őszi időszak is jól indult. 
Szokás szerint megemlékez-
tünk a bányászokról, és bár 
a búcsúi és a szüreti bál el-
maradt, a felvonulást azért 

meg tudtuk tartani, amikor 
is nem mellesleg az idő is 
kegyes volt velünk, hiszen 
az ígérkező eső ellenére szá-
razon megúsztuk az utat, 
hogy a végén együtt mulat-
hassunk a Közösségi Ház-
ban. Ezúton is köszönjük 
minden közreműködőnek, 
hogy segítségével emelte az 
esemény színvonalát!
Alighogy elindult a felnőtt 
nőknek és lányoknak szóló 
„Anyu (f)est” programso-
rozat, szinte szüneteltetni 
is kényszerültünk. Azért 
szerencsére két kedvcsi-
náló foglalkozást meg tud-
tunk még tartani, melyből 
az egyik keretében őszi de-
korációt készítettünk (itt 
szeretnénk megragadni 
az alkalmat, hogy megkö-
szönjük Csonka Zoltánnak 
az est hangulatához való 
hozzájárulást! ;). A máso-
dik alkalommal pedig egy 
újdonsült dörögdi lakosunk 
– Sztanó Flóra – felajánlá-
sából beszélgethettünk Ha-
mupipőkéről és az eredeti 
Grimm-történetről egy fel-
nőtteknek szóló mesemű-
hely során. A körülmények 
sajnos közbe szóltak, de alig 
várjuk a folytatást!

Gyermeknap másként – 2020.06.13. 
Fotó: Prácser Alexa

Nyári barangolások – Fotó: Szijjártó Vanessza

„Anyu (f)est” először, de nem utoljára – 2020.09.18 
– Fotó: Stumpf Rebeka
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Bár tudtuk, hogy hamarosan 
el fog jönni ismét, azért még-
is mindannyiunkat szíven 
ütött a novemberi lezárás. 
„Ha az élet citromot ad, csi-
nálj belőle limonádét” – szól 
a közhely, hát ezt próbáltuk 
tenni. Kipakoltuk a könyv-
tárat, lecsiszoltuk a falat, 
kijavítottuk a hibákat, kifes-
tettünk, majd megérkeztek 
a helyszínre szabott, töké-
letesen a környezetbe illő 
hiper-szuper, modern pol-
cok a könyvtári szolgáltató 
rendszer támogatásával. 
Időközben a házasságkötő 
terem is szépen kifehére-
dett, illetve pályázati segít-
séggel elkészült a vadonatúj 
színpadfüggöny is, így az év 
vége sem telt eseménytele-
nül. Sok minden megújult, 
minden kész, már csak a lá-
togatók hiányoznak, de ők 
nagyon. 

Az időseket is fel sikerült 
azért köszöntenünk. Szokás 
szerint november utolsó 
hétvégéjén, bár nem telje-
sen úgy, ahogy szoktuk. Az 
önkormányzati képviselők 
kis csomagokat juttattak 
el minden nyugdíjas lakos-
hoz, így kifejezve a fiatalabb 
generáció tiszteletét a ná-
lunknál sokkal bölcsebbek 
és tapasztaltabbak felé. A 
gyerekek sem maradtak ki 
a sorból, a Mikulást is be-
csempésztük a faluba és 
azt hiszem megállapítható, 
hogy tavaly mindenki iga-
zán jó gyermek volt, mert 
a Mikulásnak alig maradt 
csomagja, mikor továbbállt 
Taliándörögdről.
A Karácsonyt és a Szilvesz-
tert 2020-ban mindenki 
otthon ünnepelte. Nem volt 
közösségi rendezvény. Bár 
szeretünk ragaszkodni az 

„új év, új élet” és hasonló 
sablonos gondolatokhoz, 
de mint mindannyian tud-
juk legbelül, nem december 
31-én és nem január 1-jén 
dől el, hogy milyen volt vagy 
lesz az adott év. 2020 is a 
maga módján jó volt. Egy 
pillanatig sem állítom, hogy 
egyszerű, de a maga mód-
ján jó volt. Felrúgott minden 
eddigi megszokott helyze-
tet, kizökkentett minket a 
mindennapi rohanásból, 
felborította a munka-magá-
nélet eltorzult egyensúlyát, 
rákényszerültünk, hogy 
többet foglalkozzunk a szűk 
mikrokörnyezetünkkel, a 
családunkkal, a szüleink-
kel és nagyszüleinkkel, az 
egészségünkkel és kikény-
szerített bennünket kirán-
dulni az erőkre-mezőkre 
családostól, kutyástól, macs-
kástól. A tavalyi év a vírus-
helyzet miatti aggodalom 
és szorongás mellett hozott 
azért jó dolgokat is, de ezzel 
együtt is már nagyon várjuk 
a végét. A közösségi esemé-
nyek eléggé megsínylették a 
vírus okozta helyzetet. Félő, 
hogy a 1,5 méteres távolság-
tartás mindannyiunkat bi-
zalmatlanná tett, ugyanak-
kor már várjuk, hogy kicsit 
kimozdulhassunk a négy fal 
közül. Reméljük, ha enyhül 
a helyzet, hamar visszatér-
hetünk a közösségbe, mert 
mégiscsak együtt a legjobb!

Amint a viharfelhők eltűn-
nek a fejünk felől és kitisztul 
az ég, ott szeretnénk foly-
tatni a megkezdett munkát, 
ahol abbahagytuk. Tavaly az 
első elmaradt rendezvény a 
március 15-i megemlékezés 
volt. Igazán remek lenne, 
ha idén ez lehetne az első, 
amit megtartunk, de sajnos 
ez még igencsak bizonytalan 
lábakon áll. A rendezvény-
naptár jövőbeni kiadására 
készülve, halványan ceruzá-
val jegyzetelem a naptárba 
a tavaszra tervezett szemét-
szedést, a késleltetett bor-
versenyt, az anyuesteket, a 
könyvtári programokat, a 
gyermeknapot, az esetleges 
nyári táborokat és az ősz-
re-télre tervezett eseménye-
ket (elszármazottak talál-
kozóját, szüreti felvonulást, 
Márton-napot, Idősek Nap-
ját, adventeket, Karácsonyt, 
stb.) . Reméljük minél előbb 
tollal is megerősíthetők 
lesznek ezek az időpontok, 
mert akkor jó a Közösségi 
Ház, ha zsivajtól hangos.

Forrás: Stumpf Rebeka – 
közművelődési szakemberA könyvtár új élete – Fotó: Stumpf Rebeka

A könyvtár nyitvatartása 
2021-ben:
Kedd: 14.00 – 19.00
Csütörtök: 14.00 – 17.00
Péntek: 9.00 – 15.00
Szombat: 9.00 – 13.00

Síelés Eplényben – Fotó: Szalainé Török Ildikó

Szeptemberi újrakezdés a 
taliándörögdi iskolában

A 2020/2021-es szeptem-
beri tanévkezdés minden 
eddigitől különbözött tagin-
tézményünkben, mint ahogy 
azt az elmúlt években meg-
szokhattuk. A járványügyi 
helyzet miatt tanulóink ta-
valy március óta online ok-
tatással tanultak, nem talál-
kozhattak, nem játszhattak 
iskolatársaikkal. A szeptem-

beri találkozások nagy örö-
met okoztak mindenkinek. 
Ugyanakkor újabb szabályo-
kat kellett betartani annak 
érdekében, hogy zökkenő-
mentesen működjön az is-
kola továbbra is. Kéztörlő-
ket, fertőtlenítőket szereltek 
fel az osztályokba, folyosók-
ra. Bevezettük a reggeli láz-
mérést, meg kellett tanulni 
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a kisdiákoknak a helyes kéz-
mosást, a fokozottabb odafi-
gyelést egymásra a játékban 
és egyéb tevékenységeik 
közben. A járványügyi kor-
látozások meghatározták a 
szabadidős programok meg-
szervezését, ezért igyekez-
tünk minél több időt tölteni 
kint a szabadban, szabadtéri 
játékokkal erősíteni a baráti 
kapcsolatokat, kis iskolánk 
közösségét. A közösségben 
való együttműködés, a he-
lyes viselkedés és tanulóink 
önértékelésének erősítése 
volt a célja azoknak a „bol-
dogság óráknak”, melyeket 
az iskolai szociális segítő, 
Juhász-Horváth Szilvia tar-
tott. Októberben közös Bak-
sa-hegyi emléktúrával fejez-

tük ki tiszteletünket az aradi 
vértanúk előtt. Az őszi szü-
net előtt gyertyát gyújtot-
tunk a világháborús hősök 
emlékművénél. December-
ben szűk körben tartottuk 
meg a hagyományos ünne-
peket, mikulásdélutánt, ka-
rácsonyi ünnepélyt. Január-
ban különleges élménnyel 
gazdagodhattak tanulóink, 
akik Eplényben, síoktatás-
ban vehettek részt. Január 
28-án a félévi bizonyítvá-
nyok kiosztásával zártuk az 
első félévet, melyet a tantár-
gyi átlagok alapján eredmé-
nyesnek mondhatunk.
Február 10-én tartottuk 
meg a farsangi, jelmezes 
délutánt iskolánkban a ha-
gyományoktól eltérően, kö-

zönség nélkül. A tanulók vi-
dám jelmezes felvonulással 
mutatkoztak be egymásnak, 
majd zenés, ügyességi já-
tékokkal folytatódott a far-
sangi buli. Még a „lufiözön” 
és a tombolasorsolás sem 
maradt el. Szeretnénk meg-
köszöni elsősorban a helyi 
Szülői Munkaközösségnek, 

a szülőknek, a taliándörögdi 
Önkormányzatnak és mind-
azoknak a munkáját, akik 
segítették, támogatták tag- 
intézményünket.

Forrás: Szalainé Török Ildikó 
intézményvezető

Farsangi mulatság – Fotó: Szalainé Török Ildikó 

A Kerekfenyves Óvoda hírei
Múlt év június utolsó hetében 
látogattunk el a Veszprémi 
Állatkertbe, ami folyamatos 
fejlődésének köszönhető-
en mindig érdekes élményt 
nyújt a gyerekek számára. A 
gyermeknapot zárt körben 
ünnepeltük. Idén is elláto-
gatott hozzánk a lufibohóc, 
csillám tetoválások közül 
választhattak a gyerekek és 
kézműveskedésre is volt le-
hetőség. Gyümölcstál, üdí-
tő és jégkrém várta őket az 
asztaloknál. Még azon a hé-
ten megtartottuk évzáró és 
ballagási ünnepségünket az 
óvoda udvarán. Bemutattuk 
az év közben tanult verse-

ket, dalokat, mondókákat, 
majd elbúcsúztunk 6 nagy-
csoportosunktól, akik isko-
lai tanulmányaikat kezdik 
szeptembertől. A gyermekek 
hozzátartozói nagy öröm-
mel fogadták műsorunkat. 
Szeptembertől 9 új óvodást 
fogadtunk. Általában hamar 
beilleszkednek a csoport-
ba, de néhányan nehezen 
búcsúztak el szüleiktől. Kö-
telező logopédiai szűrővizs-
gálaton vett részt minden 
nagycsoportos óvodásunk. 
Fenntartónk helyben finan-
szírozza a fejlesztésre szoru-
lók ellátását, mert a szülők-
nek a munkavégzés mellett 

nehézséget okoz a Pedagó-
giai Szakszolgálathoz elvinni 
őket. Zárt körben tartottuk 
a Márton napot, az udvaron 
vonultunk az elkészített lám-
pásokkal. Felelevenítettük 
Szent Márton legendáját és 
libás dalokat énekeltünk, 
körjátékoztunk. A Mikulás 
az ablak előtt integetett a 
gyerekeknek, akik örömmel 
fogadták őt. Sajnos most 
személyesen nem adhatta át 
ajándékait, helyette az óvó-
nénik olvasták fel üzenetét 
és továbbították a kis cso-
magokat. Advent heteiben 
a karácsonyra készültünk. 
A családról beszélgettünk, s 

hogy ki miért várja az ünne-
pet. Közösen feldíszítettük 
a csoportszobát. A fa alatt 
ajándékok várták a gyereke-
ket, melyeknek nagyon örül-
tek. Minden korosztály talált 
magának újdonságot. A téli 
madáretetésről most sem fe-
ledkeztünk el. 
Az előző évekhez hasonlóan 
idén is kaptunk napraforgó-
magot Csizmadia Ferenctől, 
mely biztosítja a madarak 
ellátását. Február első heté-
ben farsangoltunk, melyre 
már előző héten készültünk. 
Mindenki jelmezbe bújt és 
sokan egy-egy verssel is be-
mutatkoztak. Énekeltünk, 
közösen mondtunk verse-
ket. Ezután játékos vetél-
kedőkön vettek részt a gye-
rekek. Ebéd után farsangi 
tortát fogyasztottunk. Fenn-
tartónk a Magyar Falu Prog-
ram keretében sikeresen 
pályázott az óvoda kerítésé-
nek cseréjére és a járda tér-
kövezésére, így hamarosan 
elkezdődnek a munkálatok.

Forrás: Vargáné Horváth 
Krisztina intézményvezetőElefántok a Veszprémi Állatkertben 

Fotó: Stumpf Rebeka
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Civil Hírek
Ökumenikus Nőszövetség

2020 második féléve sem 
volt eseménytelen a Nő-
szövetség számára. Július 
3-án Nagyvázsonyba men-
tünk kirándulni a Pálos 
kolostorhoz, és megnéztük 
a Pálos-rendtörténeti ván-
dorkiállítást. Július 8-án 
Halimbán dr. Szalai Miklós 
esperes hagyatékát, gyógy- 
és fűszerkertjét látogattuk 
meg. Mindkét helyre Inhoff 
Zoltán vitt bennünket. Ha-
limbáról négyen gyalog jöt-
tünk haza, sok szép, tartal-
mas élménnyel gazdagodva. 
Előbbi helyen kézműves 
sört, utóbbin gyógyteákat 
kóstoltunk. Július 28-án 
Trianon emlékkeresztet 
állítottunk. Megint bebizo-
nyosodott, hogy, ha jó dol-
gok történnek, milyen nagy 
az összefogás. Még egyszer 
nagyon köszönjük a segí-
tőknek!
Augusztus 2-án Lakitelekre 
mentünk a KÖSZI-sekkel, 
innen is sok szép élménnyel 

tértünk haza. Ezúton is kö-
szönjük! A Trianoni esemé-
nyekre és a határokon túl 
élő magyarokra gondolva a 
nyár folyamán kereszt ké-
szült közösségi összefogás 
eredményeként. A kereszt 
elkészüléséhez többen 
kétkezi munkával, alap-
anyaggal és volt, aki némi 
adománnyal is hozzájárult. 
Szeptember 10-én a Római 
Katolikus templom mellett, 
Illés Sándor plébános úr és 
Kádár Tamás református 
lelkész részvételével avat-
tuk fel. Utána Kertész Tibor 
tartott előadást Trianonról 
a Közösségi Házban. Ezen 
időszak eseményeiről írt 
könyvének egy példányát 
(Nagyapám fegyvert rejte-
get) a dörögdieknek aján-
dékozta. Akik szeretnék 
elolvasni, a könyvtárból el-
vihető. Szeptember 12-én a 
Taliándörögdi Értékek Ün-
nepén is részt vettünk. Ti-
zenöt kg krumpliból sütöt-

tünk tócsit, melynek nagy 
sikere volt. Szeptember 
24-én őszi dekorációt ké-
szítettünk a Közösségi Ház-
nál, 26-án pedig a Szüreti 
felvonulás során a Petőfi 
utcában, Karolin kútjánál 
ismét megterítettünk, és 
vártuk a felvonulókat. No-
vember 26-án felállítottuk 
a Betlehemet, Advent négy 
vasárnapján pedig szűk 

körben összejöttünk gyer-
tyagyújtásra. Énekeltünk, 
imádkoztunk, Isten áldását 
kértük orvosokra, ápolók-
ra, óvónőkre, tanárokra, el-
adókra, kik e nehéz helyzet-
ben helyt állnak. Köszönjük 
áldozatos munkájukat!

Varga Zsuzsanna – Ökume-
nikus Nőszövetség

A Trianoni kereszt felszentelése – 2020.09.10. 
Fotó: Stumpf Rebeka

Emlékül Lajos bácsinak – Fotó: Stumpf Rebeka

Polgárőr Egyesület
Emlékül Lajos bácsinak
A tavalyi év során a Talián-
dörögdi Polgárőr Egyesüle-
tet nagy veszteség érte. El-
hunyt Nyőgéri Lajos bácsi, 
aki a 2000-es évek eleje óta 
vezette az egyesületet, kel-
lő becsülettel és alázattal.  
Lajos bácsit az elmúlt 20 év-
ben több tucatszor kérték 
fel országos és regionális 
rendezvények biztosításra. 
Helyben is mindig szolgá-
latkész volt és szívesen se-
gített, ha szükség volt rá, 
nem sajnálva szabadidejét. 
Az Országos Polgárőr Szö-
vetség is elismerte tevékeny 
munkáját. Több másik ki-
tűntetés mellett a Polgárőr 

Érdemrend arany fokozatú 
keresztjével is megjutalmaz-
ták. Az ő nevéhez fűződik 
továbbá az ország első lovas 
tagozatának létrehozása is, 
melyet a Tapolcai Rendőr-
kapitányság segítségével 
alapítottak meg 2009-ben. 
Ennek mintájára később or-
szágszerte alakultak lovas 
polgárőröket is magukba 
foglaló szervezetek. Lajos 
bácsira mindig lehetett szá-
mítani, az egyesület bár-
mely tagja bizalommal for-
dulhatott hozzá. Segített a 
település rendezvényeinek 
biztosításában, odafigyelt 
az idősekre és különösképp 

szem előtt tartotta a helyi 
gyermekek tudatos köz-
lekedésre való nevelését. 
Minden évben polgárőr na-
pot szervezett az iskolában, 
melynek keretében előtérbe 

helyezték a közlekedésbiz-
tonság jelentőségét és saját 
környezetünk védelmének 
fontosságát is. Jó kapcsola-
tot ápolt a körzeti megbí-
zottakkal, akik Lajos bácsi 
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felkérésére többször is tar-
tottak tájékoztatót a telepü-
lésen, például a Nyugdíjas 
Klubban is. Közös felderí-
téseken és szolgálatokon 
is részt vettek. A kapcsolat 
egyik gyümölcseként 2014-
ben polgárőr autót vehetett 
át az egyesület, melynek 
megpályázásában a csapat 
segítségére volt a Tapolcai 
Rendőrkapitányság. Lajos 
bácsi megalakulása óta ve-
zetője és elhivatott tagja volt 
a közösségnek. Hirtelen jött 
betegsége minden hozzá 
közel álló személyt mélyen 
érintett. A Taliándörögdi 
Polgárőr Egyesület tagjai 

ezúton is mély tisztelettel 
búcsúznak tőle és szere-
tettel gondolnak rá, be-
csülettel törekedve arra, 
hogy az általa megkezdett 
munkát az övéhez hasonló 
színvonalon folytassák.

Jövőbeni tervek
A Taliándörögdi Polgárőr 
Egyesület a korlátozások 
után, amint a helyzet engedi, 
tisztújító közgyűlést tart. A 
továbbiakban is a legfonto-
sabb célkitűzéseik között 
szerepel a SZEM (Szomszé-
dok Egymásért Mozgalom) 
erősítése, a szemétlerakás 
megakadályozása és fel-

számolása, környezetünk 
védelme. Ennek jelentős 
részét képezik a lakossá-
gi észrevételek is, emiatt 
kérünk mindenkit, hogy 
amennyiben illegálisan 
lerakott hulladékkal, vagy 
gyanús mozgással talál-
kozik, bátran jelezze ezt a 
polgárőr egyesület tagja-
inak! Sajnálatos módon az 
utóbbi időszakban megnö-
vekedett a falopások száma 
a környéken, ezért a külte-
rületi szolgálatra is nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni. A 
2020-as évben szerencsére 
nagyobb bűncselekmények 
nem történtek a településen. 

További kiemelésre méltó 
hír, hogy a szervezet egyik 
tagja kitüntetésben része-
sült 10 évre visszanyúló pol-
gárőr munkájáért, melyet az 
Országos Polgárőr Szövet-
ség elnökétől vehetett át. A 
polgárőrök a gyermekekkel 
és az idősekkel való szoros 
kapcsolatot is tervezik a 
későbbiekben ápolni, külö-
nös tekintettel arra, hogy 
mindkét viszonylag sérülé-
keny generációt megóvják 
az esetlegesen őket érintő 
veszélyhelyzetektől.

Szabó Aladár –Taliándörögdi 
Polgárőr Egyesület

A Taliándörögdi Népdalkör-
rel felettébb izgalmas évet 
zártunk 2020-ban. Több 
nagyobb eseményre is felké-
szültünk. Az év elején meg-
szerveztük szokásos farsan-
gi mulatságunkat, melyen 
egy bakonyi lakodalom szo-
kásait és történetét tártuk a 
közönség elé. A farsangi idő-
szak lezárulása után tovább 
folytattuk a felkészülést a 
Vass Lajos Népzenei verseny 
középdöntőjére, melyre az 
eredeti tervek szerint ápri-
lisban került volna sor. A ví-
rushelyzet miatt azonban az 
esemény október 3-ra csú-
szott át, ahol az elődöntőben 
arany minősítést szerzett 
csapat a középdöntőben is 
bizonyította rátermettségét, 
és „megvédte” arany minősí-
tését a versenyen. Előfordul-
hat, hogy ez az információ 
még a Népdalkör tagjainak 
is meglepetéssel szolgál, hi-
szen az eredményhirdetés 
óta nem volt lehetőségünk 
együttlétre. Az oklevél mel-
lé csatolt értékelésben a 
zsűri kifejtette, hogy az elő-
ző évben lezajlott elődöntő 
óta rengeteget fejlődtünk 
(a korlátozások miatt kima-
radt próbák ellenére is).
Mindezek mellett több ki-
sebb fellépés is volt az elő-
ző évben: a Sportegyesület 

felkérésére szerepeltünk az 
augusztusi Sportnapon. A 
futballistákat és a közönsé-
get meglepve hazai színek-
be öltöztünk, sárga-fekete 
sportmezben adtuk elő mű-
sorunkat, és természetesen 
egy helyspecifikusan átírt 
népdalindulót is előadtunk. 
Meghívást kaptunk a tótvá-
zsonyi rendhagyó szüreti 
felvonulásra – ahol a tapol-
cai Batsányi Népdalkörrel 
énekeltünk közös csokrokat, 
majd hazai terepen is újra 
felléptünk a Taliándörög-
di Értékek Ünnepén, ahol 
örömmel vettük át a Dörög-
di Értékek című kiadványt, 
mely bennünket is bemutat. 
A taliándörögdi Szüreti Mu-
latságot sem hagyhattuk ki, 
a felvonulás után a Közös-
ségi Házban léptünk fel egy 
boros csokorral.

A további tervek sajnos 
egyelőre talonba kerültek. 
Így járt a felnőtt betlehe-
mes előadás is, mellyel ka-
rácsonyra készültünk. De a 
felkészülés nem volt hiába, 
remélhetőleg 2021 már le-
hetővé teszi majd ennek 
bemutatását is. Az év elején 
megszokott farsangi mu-
latság is elmarad most, ami 
azért is sajnálatos, mert az 
erre való készülődés min-

dig jól összerázza a csoport 
tagjait. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni mindenki-
nek, aki az elmúlt években 
támogatta a Népdalkört a 
farsangi bálon való részvé-
telével. Reméljük, a követke-
ző alkalommal ismét együtt 
mulathatunk majd! Addig is 
találkozzunk mielőbb vala-

melyik helyi eseményen!

Forrás: Füstös Zsuzsi –  
népdalkör vezető

Ezúton is nagy szeretettel 
gratulálunk a Taliándö-
rögdi Népdalkör vezetőjé-
nek, Füstös Zsuzsának, és 
a Népdalkör minden tag-
jának! (A szerkesztőség)

Újabb arany minősítéssel gazdagodott Népdalkörünk!

Aranyra minősített középdöntős fellépés – 
2020.10.03. – Fotó: Vass Lajos Népzenei Verseny

Mókás fellépés a sportnapon – 2020.08.08.  
Fotó: Göntér Eszter
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Nyugdíjas Klub
Alighogy kipihenték a 2019-
es szilveszteri mulatságot és 
a Nyugdíjas Klub tagjai máris 
belevágtak az Új év esemé-
nyeibe. 2020. január 18-án a 
klub udvara adott helyet a II. 
Civil Csapatépítő Disznóvá-
gásnak. Míg a férfiak a nemes 
célra feláldozott állat körül 
sertepertéltek, addig a nyug-
díjas asszonyok a konyhában 
igyekeztek átadni tudásukat 
fiatalabb társainknak közös 
főzőcskézés és pletykadéle-
lőtt keretében. A hónap végén 
az asszonyokat ismét a kony-
hába hívta a kötelességtudat, 
hiszen a „KincsesKlub+” fel-
sős kisdiákjaival közösen sü-
töttek káposztás bélest, amit 
a gyerekek videóra is vettek, 
megörökítve a folyamatot az 
utókor számára. A Nyugdíjas 
Klub tagjai jó szokásukhoz hí-
ven ez alkalommal is támogat-

ták mind az óvodai, mind az 
iskolai farsangot. Februárban 
öcsi barátaikhoz látogattak el 
a klub tagjai, majd március-
ban pedig itthon – Dörögdön 
– találkoztak (kiegészülve 
még a padragkúti „Jó szeren-
csét” Nyugdíjas Klubbal) a jól 
megszokott nőnapi mulat-
ság keretében, ahol a helyiek 
humoros előadása mellett az 
Ajka-Padragkút Táncegyüttes 
tagjai léptek fel.
A nőnapi mulatság után ki-
sebb szünet következett a 
korlátozások miatt, de a nyá-
ri időszakban ismét megtelt 
élettel a klub udvara. Július 
18-án megkezdődött a falu-
kemence építése, melynek 
során minden alkalommal 
a Nyugdíjas Klub asszony-
tagjai vendégelték meg az 
építőket és az érdeklődőket. 
A tagok sosem zárkóznak el 

más települési, vagy más civil 
szervezetek eseményein való 
részvételtől sem. Augusztus 
elején a KÖSZI szervezte ki-
rándulás keretében az aktív 
nyugdíjasok is Lakitelekre 
látogattak, majd egy héttel 
később a Sportnapon főzték 
meg nagy sikerű csülök-pör-
költjüket, melynek hamar 
„lába kélt”.
Október 10-én eljött a nagy 
nap, mikor is átadásra került 
a kemence. Ennek helyszínéül 
szintén a Nyugdíjas Klub ud-
vara szolgált. Ez alkalommal a 
klubtagok vendégként vettek 
részt az eseményen, helyüket 
a fiatalabb generáció vette át 
az épületben.
Az őszi találkozó és a szilvesz-
ter sajnos a körülményekre 
való tekintettel elmaradt, hi-
szen a klubtagok a vírus által 
legveszélyeztetettebb cso-

portba tartoznak. Egyelőre a 
2021-re vonatkozó tervek is 
csak vágyálomnak tűnnek, de 
amint lehetőség adódik, újra 
visszatér a közösség a régi ke-
rékvágásba.

Forrás: 
Inhoff Zoltán – Nyugdíjas Klub

Értékek átörökítése 
folyamatban 
Fotó: Serestély Ada

A Taliándörögdi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2020-at 
tekintve igencsak mozgalmas 
évet tudhat maga mögött. Az 
események egy részének kife-
jezetten örült a csapat, a má-
sik részével pedig mindenki 
úgy van, hogy sajnos megtör-
tént, de még szerencse, hogy 
van, aki ezekben a helyzetek-
ben is mozdítható, szolgálatra 
kész. A júniusi számban már 
hírt adtunk arról, hogy az év 
elején régi álma vált valóra a 
csapatnak, hiszen be tudtak 
szerezni egy kisebb vonu-
lóautót, egy hat személyes 
Volkswagen Transportert. A 
garázs helyének előkészítése 
már a nyár folyamán kezdetét 
vette a Közösségi Ház mögött, 
ahol elkészült a támfal és az 
építmény alapja is, az önkor-
mányzati dolgozók közremű-
ködésével. Az év utolsó napja-
iban a mobilgarázs és az autó 
is a helyére került.
Sajnos, a kivonulást igénylő 
eseményekből sem volt hi-

ány a tavalyi évben. Február-
ban viharkárhoz, majd nem 
sokkal később, márciusban, 
kéménytűzhöz riasztották az 
önkénteseket. Az év esemé-
nyei a későbbiekben sem ala-
kultak fényesebben. Júliusban 
kétszer is riasztást kapott az 
egyesület. Mindkét alkalom-
mal a Dörögdi Mező Kft-nél 
történt tűzesethez siettek. 
Először a lángra kapott bálák 
és trágyadomb oltásánál se-
gédkeztek, majd később egy 
szerencsétlen elektronikai 
zárlat miatt leégett kombájn 
környezetét biztosították a 
hivatásos tűzoltók kiérkezé-
séig. Később, a nyár folyamán 
újabb bálatűzhöz siettek Öcs 
és Taliándörögd határába. A 
2020-as év jól megdolgoz-
tatta a csapatot, melynek 
következtében a közösség is 
erősödött. Remélhetőleg idén 
inkább majd a közös esemé-
nyek és gyakorlatok adnak ke-
retet a csapatépítésnek, mint 
a káresetek. 2021. év elején 

az egyesület a némi pluszfor-
ráshoz jutott 204.000 Ft ösz-
szegben, melyet működésre, 
illetve egy komolyabb létra és 
bevetési lámpák beszerzésé-
re fordítanak.

Minden időszaknak meg-
vannak a sajátos tűzesetei. 
A téli hónapok alatt fontos 
odafigyelnünk a fűtőbe-
rendezéseinkre, különös 
tekintettel a kémények ko-
romtalanítására, melynek 
jelentőségére ezúton is 

szeretnénk felhívni a figyel-
met! Egy másik veszélyes 
tevékenység a műanyag 
égetése, mely sem a fűtő-
berendezésünknek, sem a 
levegőnek, sem pedig saját 
egészségünknek nem tesz 
jót! Ezekre különösképp 
szeretnénk felhívni min-
denki figyelmét!

Forrás: Berki Sándor – 
Taliándörögdi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület

Taliándörögdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Nagy munkában – Fotó: Magvas Mihály
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Taliándörögd-Halimba Sportegyesület
Sportegyesületünk a 2020/21-
es éved megkezdése előtt, 2020. 
augusztus 8-án (talán a nyár leg-
melegebbre sikeredett napján) 
szervezett Sportnapot, melynek 
megvalósulását a helyi partne-
rek együttműködése is segítet-
te. A program a nagy kánikula 
ellenére is jól sikerült, sokan 
vettek részt rajta, és sokan köz-
reműködtek a megvalósításban, 
akiknek ezúton is köszönjük 
szépen a segítséget! Például a 
Nyugdíjas Klub, a Népdalkör 
és a Szülői Munkaközösségek 
képviselőinek köszönhetően 
finom, helyben főzött ételeket 
kóstolhattunk. A Kerekfenyves 
Óvodából Rédliné Rádli Szil-
via óvónéni közreműködésével 
sok gyermek gazdagodott csil-
lámtetkókkal, Vers Károlyné 
Margitnak köszönhetően pedig 
nem csak a gyerekek, hanem a 
felnőttek is festhettek kerámi-
át. Sokunknak szerzett örömet 
és nyújtott információkat Sza-
bó Bence hagyományőrző lovas 
harcászati bemutatója, melyben 
közreműködött édesapja, Szabó 
Aladár is.
A nap egyik fénypontja volt a 
Taliándörögdi Népdalkör fel-
lépése. Nagy meglepetésünkre 
nem hagyományos öltözékük-
ben léptek színre, hanem csa-
patunk színeiben, sárga-fekete 
sportfelszerelésben. Köszönet a 
(főzés melletti) színvonalas fel-
lépésért, a csapatunkra átköl-
tött dalért, és a közös fotóért!
Mindezek mellett a műfüves 
pályán halimbai és dörögdi gye-
rekek, aztán asszonyok-lányok, 
végül nős és nőtlen férfiak 
mérték össze futballtudásukat, 
amin a nap ereje is csak egy ki-
csit tudott csökkenteni. Gratu-
lálunk minden résztvevőnek, 

hiszen mindenki legyőzte a ká-
nikulát, pedig nem volt könnyű! 
Köszönjük Litvinyuk Zoltánnak 
a halimbai gyerekek felkészíté-
sért, a mérkőzés levezetését! 
Prácser Miklós konferálta a na-
pot, szólította a fellépőket, és 
megpróbálta a „nem első helyet 
elért” nős férfiakból és a férje-
zett asszonyokból (több-keve-
sebb sikerrel) kicsalogatni az 
információkat, mit gondolnak a 
másik nemről. Hogy Miki hang-
ját, és a fellépőket mindenki 
hallja, ebben segített Szüts 
Krisztián is. Köszönjük! 
Még mindig tűzött a nap, ami-
kor a Giczi Veronika helyett 
érkező Boronkai Lili gerinctor-
nász színes labdákkal próbálta 
tornára ösztökélni a részte-
vőket. Voltak, akiket sikerrel. 
Azért legjobban a gyerekek 
bírták szusszal. Talán azért is, 
mert ők bátrabban éltek a pá-
lyán bekapcsolt locsoló általi 
lehűlés lehetőségével. 
A nap egyik legkedveltebb 
programja az egészségügyi 
szűréseken való részvétel volt. 
Az ellett, hogy sokan érezték 
fontosnak és hasznosnak a 
részvételt, csalogató lehetett 
az is, hogy a szűrésre kijelölt 
öltöző biztosította a rendez-
vény leghűvösebb helyszínét. 
Köszönjük dr. Tóth Józsefnek, 
háziorvosunknak, hogy támo-
gatta a szűrés és a gyógytorna 
megjelenését a sportnapon, és 
köszönet Ács Lászlóné körzeti 
nővérnek a lelkiismeretes, gon-
dos munkáért!
A nap programjába terveztük a 
Szülői Munkaközösség kívánsá-
gára a pálya és a játszótér bejá-
rata melletti tűzrakóhely avatá-
sát, azonban a nagy melegben 
és a bográcsokban elkészült bő-

séges ételeknek köszönhetően 
a szalonnasütést más időpontra 
halasztottuk. Viszont nem ha-
lasztottuk el annak lehetőségét, 
hogy a munkában részt vevő 
szülők a nyilvánosság előtt meg-
köszönhessék Fazekas Miklós 
szakmai irányítását, segítségét, 
amit a szalonnasütő hely kiala-
kításához nyújtott. Köszönet il-
let minden szülőt is, és minden 
közreműködőt, hiszen az elké-
szült tűzrakóhely mindenkinek 
rendelkezésére áll.
Este még az ajkai Rock Band 
szórakoztatta a jelenlévőket. Az 
együttes helyi tagja Szőrös Fe-
renc. Szép volt, fiúk!
Ahogy lassan esteledett, eny-
hült a kánikula, úgy lett egyre 
nagyobb az érdeklődés a bu-
borékfoci iránt. Az esti tánc 
helyett többen inkább a bubo-
rékfocit választották mozgás-
formának. Reméljük, mielőbb 
újra használhatjuk majd őket, 
amint lehet közösségi progra-
mokat szervezni. 

A Sportnap után két héttel 
indult a 2020/21-es bajnoki 
évad. A Megyei II. osztályban 
indultunk. Sajnos egyre fogy a 
csapatok száma, ma már az is 
nagy eredmény, ha valaki képes 
ebben az osztályban elindul-
ni. A mezőnyben erősebb csa-
patokkal kell megküzdenünk, 
viszont így tud játszani a fel-
nőtt, és az utánpótlás csapat is. 
Sajnos, eljött annak is az ideje, 
hogy csak maszkban lehetett 
mérkőzésekre jönni, majd pe-
dig annak is, hogy nem lehetett 
nézőket beengedni a mérkőzé-
sekre. A 2020-as őszi forduló 
utolsó tervezett mérkőzése el 
is maradt. Tartjuk magunkat, ki 
tudunk állni a két csapattal, és 
küzdünk tovább, bízva egymás-
ban és a támogatóinkban.
Élményekben és együttléti le-
hetőségekben gazdag 2021-et 
kívánunk Mindenkinek!

Forrás: Szalai Péter 
Taliándörögd Sportegyesület

2021.tavaszi szezon tervezett mérkőzései (az utánpótlás csa-
pat mérkőzései 2 órával korábban kezdődnek):

Focisták és dalosok – 2020.08.08.  
Fotó: Kőmíves Kinga

2021.02.21. vasárnap 14 óra Taliándörögd SE 
(továbbiakban: TDSE) Alsóörs SE

2021.03.07. vasárnap 15 óra Somló SC Somlószőlős TDSE

2021.03.14. vasárnap 15 óra TDSE Ősi Psk

2021.03.21. vasárnap 15 óra Csopak SC TDSE

2021.03.28. vasárnap 16 óra TDSE Csabrendek FC

2021.04.04. vasárnap 16 óra 
30 perc Szentantalfa NVSE TDSE

2021.04.11. vasárnap 17 óra Ugod SE TDSE

2021.04.18. vasárnap 17 óra TDSE FC Zirc

2021.04.25. vasárnap 17 óra GARBODA PV Öskü TDSE

2021.05.02. vasárnap 17 óra Alsóörs SE TDSE

2021.05.09. vasárnap 17 óra TDSE Somló SC Somlószőlős

2021.05.16. vasárnap 17 óra Ősi Psk TDSE

2021.05.23. vasárnap 17 óra TDSE Csopak SC

2021.05.30. vasárnap 17 óra Csabrendek FC TDSE

2021.06.06. vasárnap 17 óra TDSE Szentantalfa NVSE
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Zoromb
Az előző év, a vírus, a válság 
megmutatta mekkora szükség 
van a közösségekre, a helyi el-
látási láncokra. Talán közelebb 
kerültünk a természethez, hi-
szen hirtelen elözönlötték az 
emberek a népszerű kirándu-
lóhelyeket, nőtt a kiskertet mű-
velők és az esti kutyasétáltatók 
száma is. Ugyanakkor a szemé-
lyes emberi kapcsolatok csök-
kentek, sokan mentek tönkre, 
sok terv bukott el. Reméljük ez 
az év a helyreállásról fog szólni! 
Egy olyan átgondolt helyreál-
lásról, amiben több része van a 
természetnek, mint előtte volt. 
Ahol felismerjük az egyéni fele-

lősségünket, de átlátjuk azt is, 
hogy mekkora szerepe van az 
összefogásnak. A világban a leg-

fontosabb lenne az egyensúly. 
Manapság ebben nagyon nincs 
részünk. Az eltérő érdekek 

egymásnak feszülnek és ebből 
gyűlölködés lesz. Kevesen haj-
lanak a kompromisszumokra, 
mindenki kiabálja a magáét és 
ezzel távolodik egyre messzebb 
attól, amit el szeretne érni. De 
legyen itt a változás ideje! Sok 
programunk nekünk is elcsú-
szott, de reményeink szerint ta-
vasztól nem lesz akadálya, hogy 
ezek megvalósulhassanak. Ter-
mészetesen időben fogunk tájé-
koztatni róla mindenkit!

Forrás: Barka Lea – Zoromb

Harcászati bemutató – Fotó: Barka Lea

Harc a koronavírus ellen, a védőoltás a leghatéko-
nyabb kezelési forma

Nagy örömmel fogadtam el Re-
beka felkérését egy újabb orvosi 
jellegű cikk megírására. Manap-
ság miről is lehetne írni, mint 
a corona vírus elleni harcról, 
de fogalmazhattam volna úgy 
is, hogy világháborúról, hiszen 
nincsen olyan földrész, amely 
ne lenne érintve. A korábbi írá-
somban azt írtam, csak remélni 
tudom, hogy megússzuk a má-
sodik hullámot, de megérkezett 
és sokkal több beteget érintett, 
mint a tavaszi időszakban.
Sajnos, a mi körzetünkben is 
történtek COVID-19 fertőzés-
sel kapcsolatosan halálozások. 
Minden esetben súlyos alapbe-
tegség szerepelt a kórelőzmény-
ben. A betegség lefolyása széles 
palettán mozog, a tünetmentes 
pozitív személyektől a súlyos 
tüneteket mutató betegekig. A 
betegség kimenetelét a kezdeti 
tünetek alapján nem lehet meg-
jósolni. Ezért mindent meg kell 
tennünk azért, hogy a beteg-
séget ne kapjuk el. Sajnos, sze-
mélyes tapasztalatom alapján 
elmondhatom, hogy 3 hónappal 
a betegség után még mindig 
nem nyertem vissza a korábbi 
erőnlétemet. A betegség lezaj-
lását követően az alábbi típusú 
krónikus szövődmények alakul-
hatnak ki:

• Szív és érrendszeri betegsé-
gek, melyre akkor kell gondol-
nunk, ha fáradékonyság, nyu-
galomban is észlelhető magas 

pulzusszám, mellkasi nyomó 
fájdalom, légszomj jelentkezne 
a koronavírus fertőzés lezaj-
lása után. EKG, szív ultrahang 
vizsgálat, Holter (24 órás) 
EKG, szükség szerint esetleg 
terheléses EKG vizsgálat törté-
nik a betegeknél.

• Légzőszervi szövődmények 
többnyire abból adódnak, 
hogy a betegség során a tüdő 
károsodik, a szövetek roncso-
lódnak és az ép tüdő szövet 
helyét hegszövet veszi át, mely 
nem képes oxigén ellátást 
biztosítani a vérben. Ezért fá-
radékonyság, asztma-szerű 
tünetek, légszomj alakul ki. 
Általában a vér oxigén szintje 
csökken, melyet az alapellá-
tásban egy kisujjra csíptethető 
eszközzel, a pulzoximéterrel 
mérünk. Ezt a készüléket a 
betegség akut szakaszában is 
rendszeresen használják a be-
tegeink a lehetséges tüdőgyul-
ladás monitorozására.

• A veseszövődmények nagyon 
alattomosan, tünetszegényen 
formában jelentkeznek. A 
vesefunkció károsodása la-
borvizsgálattal deríthető ki. 
Feltételezhető, hogy a vírus 
direkt károsítja a vese ereket 
és a vese szövetet, de a beteg-
ség során kialakuló túlzott im-
munválasz is szerepet játszik.

További olyan tünetek sora fi-
gyelhető meg, mely egyéb be-
tegségekre is jellemző lehet. 

Leggyakoribb ilyen tünet a 
krónikus fáradtság szindróma, 
de többször látunk tartós izom-
fájdalmat, a gondolkodás meg-
lassulását és a koncentráció 
csökkenését, különböző alvá-
szavarok lépnek fel az aluszé-
konyságtól az elalvási nehéz-
ségekig. A hasonló tüneteket 
okozó betegségeket természe-
tesen ki kell zárni.
Látható, hogy egy nagyon alat-
tomos és veszélyes betegséggel 
állunk szemben, melyet legjobb 
elkerülni. Mai tudásunk sze-
rint jelenleg az egész világon 
a védőoltások alkalmazása az 
egyetlen hatékony módja a jár-
vány megállításának. Sajnos, a 
betegek nagy részében félelem 
és bizonytalanság alakult ki az 
oltással kapcsolatosan, ezért a 
Magyar Allergológiai és Klini-
kai Immunológiai Társaság ál-
lásfoglalásából idézek néhány 
gondolatot:
• A védőoltások biztonságosak: 

világszerte 1 millió oltásra 
mindössze 1,3 esetben tapasz-
taltak komoly allergiás (anafi-
laxiás) reakciót.

• Világszerte immár több 
százezer ember részesült 
már COVID-19 védőoltás-
ban.

• Túlnyomó többségüknél 
semmiféle komolyabb aller-
giás mellékhatás nem volt.

• Minden oltóhelynek –oltó-
pontnak– fel kell készülnie 
arra, hogy el tudjon látni egy 

esetleges anafilaxiás reakci-
ót. Megfelelő ellátás esetén 
az anafilaxiás reakció marad-
ványtünetek nélkül gyógyul.

• Az anafilaxiára azok veszélyez-
tetettek, akik a vakcina vala-
melyik alkotórészére koráb-
ban (főként korábbi oltások 
során) már mutattak orvos 
által igazolt súlyos allergiás 
reakciót.

• Sem más típusú allergiák, sem 
asztma nem számítanak oltá-
si ellenjavallatnak COVID-19 
vakcináció kapcsán, de előre 
jelezni kell azokat az oltást 
végző személyzetnek!

• Sem az autoimmun betegsé-
gek, sem az immunhiányos 
állapotok nem ellenjavallatai 
védőoltásnak, így a COVID-19 
vakcinációnak sem!

Aki a betegségen átesett, annak 
3 hónap várakozás után java-
solt az oltást beadni. Nekem ja-
nuár végén jár le ez az időszak, 
ezért február elején szeretném 
beadatni az oltást. A médiából 
tudjuk, hogy a Magyar Kormány 
többféle vakcina beszerzéséről 
tárgyal, hogy átoltottság gyor-
san kivitelezhető legyen. Magam 
részéről maximálisan támoga-
tom az oltás beadását minden-
kinek. Hiszem, hogy csak ezen 
az úton tudjuk legyőzni ezt a 
betegséget és visszakapni a ko-
rábbi életünket.

Forrás: 
dr. Tóth József háziorvos
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Dörögdi Értékek kiadvány
A IV. Taliándörögdi Értékek 
Ünnepén tudtuk a nagykö-
zönség elé tárni a DÖRÖGDI 
ÉRTÉKEK című kiadványt, 
ami (egyre inkább kibon-
takozó célunk szerint) egy 
Taliándörögdről szóló so-
rozat második darabja. Az 

első a Dörögdi Ízek, volt, 
melynek kiadásakor még 
nem fogalmazódott meg 
bennünk a gondolat, hogy 
ennek folytatása is lesz. 
Az eddigi visszajelzések 
alapján sokaknak sikerült 
örömet szerezni mindkét 

példánnyal. A DÖRÖGDI 
ÉRTÉKEK című kiadvány a 
Hungarikum Bizottság tá-
mogatásával valósult meg. 
Oroszlánrészt vállalt benne 
Serestély Ada kolleganőnk, 
aki az írás mellett a vizuális 
elemekért is felelős volt. A 

könyvben értékeink bemu-
tatása mellett megjelennek 
a helyiek gondolatai is. A ki-
advány továbbra is ingyen 
átvehető a település lakói 
számára a Közösségi Ház-
ban és a KincsesHázban (a 
KÖSZI-bázison).

Értékek Könyve
Fotó: Serestély Ada

A DÖRÖGDI FICERGŐ JÁTSZÓTÉR
Maga a játszótér is egy időt- 
álló, reményeink szerint 
több generációt kiszolgáló 
és megörvendeztető érték 
a helyi gyerekeknek és szü-
lőknek. Másrészről a játszó-
tér felépítése során egy na-
gyon jó és energikus, fiatal 
szülői csapat kovácsolódott 
össze, valamint az idősebb 

korosztály és a gyerekek is 
megtalálták a nekik való fel-
adatot Ezért elmondhatjuk, 
hogy a település minden 
korosztálya hozzájárult a 
megvalósításához, egy igazi 
együttműködés alakult ki 
a közös cél érdekében, ami 
kivételes érték a település 
számára.

A játszótér „bevétele” – Fotó: Stumpf Rebeka

Értéktárunk legújabb elemei

IMÁRI-DOMB – CSÖRGŐ
Az idei két felavatott érték közül 
az egyik a Taliándörögd határá-
ban elnyúló Imári-domb – vagy 
Csörgő – rendkívül színes élővi-
lággal rendelkezik, az itt fellel-
hető növények közül számos faj 
és maga a terület is védettséget 
élvez. A dűlő tavasszal gazda-
gon virágokkal fedett. A domb 
tetejéről az egész medencét 

belátni, amely szemet gyönyör-
ködtető látványt nyújt a kirán-
dulóknak. A környékbeli tele-
pülések közösségei féltőn óvják 
a területet és tiszteletben tarják 
a természet nyugalmát. A Csör-
gő Taliándörögd egyetlen olyan 
területe, mely a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park része.

Szent Iván éjszakája – Fotó: Nyögéri Jázmin
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Dörögdi élményeink 
A „KincsesKlub+” fotórovata

Baksai csendélet – sátortábor alatt  
Fotó: Kőmíves Lea

Hűvös napkelte – Fotó: Bognár Dániel
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Döntsön Ön is, hogy kik kapják 
meg adójának 2x1%-át!

Tudja Ön, hogy úgy is 
támogathatja civil szer-
vezeteinket, hogy az 
nem kerül egy fillérjébe 
sem? Mindössze annyit 
kell tenni, hogy amikor 
adóbevallását elkészíti 
(vagy elkészítik Önnek), 
ki kell tölteni egy nagyon 
egyszerű nyilatkozatot, 
melyben meg kell ne-
vezni a támogatni kívánt 
szervezetet, és annak 
adószámát. Ha ezt meg-
teszi, akkor az Ön béré-
ből az év során levont 
adó 1%-át a civil szerve-
zet megkapja támogatás-
ként. Azt is fontos tudni, 
hogy nem csak a civil 
szervezeteket támogat-
hatjuk. Két darab 1%-ról 
is dönthetünk. Az egyik 
százalékot adhatjuk az 
általunk választott civil 
szervezetnek, a másik 
1%-ot pedig a hozzánk 

közel álló egyháznak. A 
különbség csak annyi, 
hogy a szervezetnek köz-
vetlenül átutalják, az egy-
házaknál azonban nem 
a helyi közösség kapja 
meg, hanem a központi 
szervezet. Akinek fontos 
az a felekezet, amelyhez 
tartozik, vagy valamelyik 
helyi civil szervezetünk, 
mindenképp ajánlja fel 
számukra adója 1%-át. 
Sok kicsi sokra megy! 
Nem minden szervezet 
fogadhat azonban 1%-
os felajánlást! Ha olyan 
szervezetet nevez meg 
nyilatkozatában, ame-
lyik nem jogosult rá, 
akkor a pénz marad az 
államkasszában, nem 
kapja meg más szerve-
zet. A jogosultsághoz re-
gisztrálniuk kell a szer-
vezeteknek.

Településünkön az alább szervezetek fogadhatják az 
Ön adójának 1%-át:

Taliándörögd-Halimba Sportegyesület 
Adószám:                          18921715-1-19

Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért 
Adószám:                          19380135-1-19

Képviselőfánk
Recept: Inhoff Zoltánné
Hozzávalók:
20 dkg liszt
10 dkg zsír
1 csésze víz
6 tojás

Krémhez:
1 csomag Dr. Oetker Házi Krémes
800 ml tej

Elkészítés:
A vizet zsírral felforraljuk, be-
letesszük a lisztet. Levesszük 
a gázról, majd alaposan elke-
verjük. Egyenként hozzáadjuk 
a tojásokat és jól kikeverjük. 
Amikor jól összeállít a massza, 
kis csomókba kiszaggatjuk, így 
hagyjuk pihenni egy órát. Elő-
melegített sütőben megsütjük. 
A meghűlt fánkokat félbevágjuk 
és megtöltjük az időközben fel-
vert krémmel. Fotó: Serestély Ada

Dörögdi Ízek – Receptgyűjtemény


