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Lesz ma KÖSZI? – kérde-
zik a szülők. Megyünk ma a  
KÖSZI-be? – kérdezik a gye-
rekek. Mi is az a KÖSZI, aho-
vá jönnek az alsó tagozatos 
gyerekek Kincses Klub foglal-
kozásra? Számukra most egy 
hely, ahol minden 2. héten, 
csütörtökön együtt lehetnek 
az egykori Völgy Vendéglő 
épületében, az itt dolgozó fi-
atalok különböző foglalkozá-
sokat szerveznek számukra, 
és teljesen másként, mint az 
iskolában, de sok új dolgot 
tanulnak úgy, hogy észre sem 
veszik.

Számunkra, akik itt dolgo-
zunk a KÖSZI-bázisból kinőtt 
„KincsesHáz” Pannon Ifjúsági 
Népfőiskola és Értékek Háza 
épületében, mást jelent. Egy 

szervezetet, melynek a teljes 
neve: Közép-dunántúli Szö-
vetség az Ifjúságért. Röviden: 
KÖSZI. Egy közösséget jelent, 
amelyben ifjúsági szervezetek 
vezetői, tagjai (kezdetben Ta-
liándörögdről, Tótvázsonyból, 
Nagyvázsonyból, Kapolcsról 
és Monostorapátiról, majd 
csatlakozók révén Diszelből, 
Puláról és Halimbáról) dol-
goznak, gondolkodnak együtt 
azon, miképp teremthet-
nek minél több lehetőséget 
a térségünkben élő fiatalok 
számára szabadidejük hasz-
nos eltöltésére, mit tehetnek 
azért, hogy a fiatalok szeres-
sék településüket, és annak 
aktív, gondolkodó, segítő ál-
lampolgáraivá váljanak.

2014 szeptemberében 

költöztünk a KÖSZI-bázissal 
Taliándörögdre. Feladataink 
elsősorban térségi hatásúak, 
de egyre inkább szeretnénk 
bekapcsolódni Taliándörögd 
közösségi életébe. Ennek 
egyik első lépése volt a dörög-
di fiatalok bevonása a Pannon 
Ifjúsági Értékőr Hálózatba. 
Ezt a hálózatot 2011-ben 
kezdtük építeni, mára már a 
megyehatáron, sőt, az ország-
határon is túllépett. Sok te-
lepülésen működünk együtt 
több száz olyan fiatallal, akik 
szívesen ismerik meg mé-
lyebben településük kincseit. 
Csapatmunkában felkutatják 
őket, fotókat, filmeket, leírá-
sokat készítenek róluk.

Taliándörögd Község Ön-
kormányzata e munka ha-
tására a Dörögdért Ifjúsági 
Egyesületre bízta a helyi ér-
téktár működtetését. Ebben a 
munkában azóta is segítjük a 
fiatalokat.

Kik is dolgoznak itt a KÖ-
SZI-bázison? Itt láthatják 
nap, mint nap Hoffner Tibit 
és Bazsó Gabit, akik vidék-
fejlesztési munkájukban az 
utóbbi években kiemelten 
az ifjúságra koncentrálnak. 
Az NMI Művelődési Intézet 
kulturális közfoglalkoztatási 
programjának köszönhető-
en sok fiatal is bekapcsoló-
dott már az itt folyó munká-
ba. 

A „KincsesHáz Kürtölő” 1. évfolyamának 1. számát 
tartja most kezében. Reméljük, jó érzéssel olvassa 
majd Ön is, hogy milyen gazdag civil élet zajlik Ta-
liándörögdön. Tudjuk ugyan, hogy van népdalkö-
rünk, tudjuk, hogy vannak polgárőreink, tűzoltóink, 
sportegyesületünk, nőszövetségünk, és sorolhat-
nám tovább, de majd lapozgatás közben sorra fel-
tűnnek valamennyien. Úgy gondoltuk, nem árt, ha 
nem csak tudjuk, hogy vannak, hanem kicsit jobban 
belelátunk az életükbe, céljaikba, tevékenységeik-
be. Egy kis felkészítő műhelymunka után Bázis-lakó-
ink (így nevezzük a KÖSZI-nél dolgozó kollégákat) 
kíváncsisággal, tollal, papírral, hangfelvételre képes 
telefonokkal vágtak neki az interjúk elkészítésének. 
Az elmondottakból kerekedtek ki 1. újságunk cik-
kei. 

Ezúton is köszönjük, hogy időt szántak ránk, me-
séltek nekünk, megosztották velünk örömei- 
ket.
No és ha már nekiláttunk, akkor a civil szervezetek 
mellett megszólítottuk településünk önkormányza-
tát és intézményeit is. Hogy miért? Mert azt gondol-
juk, hogy együtt gondolkodva lehet előrejutni, jól 
tervezni, és igazi közösségi életet élni! 
Fogadja szeretettel újságunkat, és használja egész-
séggel lapunk mellékleteként Taliándörögd 2018. 
évre szóló rendezvénynaptárát.
Jó olvasást, kellemes kikapcsolódást, ismerjen meg 
közben egy olyan szervezetet, melyhez Ön is szíve-
sen csatlakozna!

Tisztelettel: A KÖSZI-bázis csapata

Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért – KÖSZI

Patakmeder tisztítás után – 2015

I. Taliándörögdi értékek Ünnepe – 2017
Mesebarangolás az Erdélyi Bodvaj Egyesülettel

Kedves Olvasónk! 
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Ma itt dolgozik Szabó Ben-
ce (Taliándörögd), Szuchi Fru-
zsina (Tapolca), Serestély Ada 
(Nagyvázsony), új csapattagunk 
Németh Szilveszter (Tapolca), 
és újra köztünk van Stumpf Re-
beka is (Taliándörögd). 

Munkánk nagyon sokrétű, 
melyet rövidesen részletesen is 
bemutatunk egy kiadványban. 
Addig is néhány gondolat a 
tevékenységeinkről, csak felvil-
lantás szerűen: működtetjük a 
Pannon Ifjúsági Értékőr Háló-
zatot (újabb és újabb területeket 
vonunk be, és találkozókat szer-
vezünk a már meglévő értékő-
rök számára); Kincses Klubot 
működtetünk alsó tagozatos 
gyermekek számára, Baba-ma-
ma klubot szervezünk a fiatal 
édesanyák és gyermekeik szá-
mára, megszerveztük az I. Ta-
liándörögdi Értékek Ünnepét. 
Működtetjük a „KincsesHáz” 
Pannon Ifjúsági Népfőiskolát. 
Értéknapokat szerveztünk itt 
táborozó fiataloknak, valamint 
civil szervezeteinknek, testü-
leti tagjaiknak, intézményeink 
vezetőinek részvételével, érté-
keink megismerése, megbecsü-
lése, és az együtt gondolkodás 
elindítása érdekben. Működtet-
jük a „KincsesHáz” Veszprém 
Megyei Értékek Házát. Alkal-
manként kiállításokat, vagy 
éppen táborokat szervezünk. 
Mindezekhez pályázatokat 
írunk. Gazdasági háttérként 
hoztuk létre az Értékboltot, 
melyben térségünk alkotóitól, 
termelőitől beszerzett termé-
keket, alkotásokat lehet vásá-
rolni, valamint az InnoBringa 
kölcsönzőnket, melyben ma 
már nem csak kölcsönözni, 
hanem vásárolni is lehet elekt-
romos közlekedési eszközöket. 
Büszkék vagyunk arra, hogy itt, 
nálunk, a fiatalok munkájának 
köszönhetően készült el az Ér-
tékek Könyve, és az ÉrtékPira-
mis társasjáték, mely várhatóan 
december 15. után már vásárol-
ható is lesz Értékboltunkban.

Köszönettel fogadunk min-
den jó ötletet, kezdeményezést, 
amely jó hatással lehet Talián-
dörögdre, és az itt élők életét 
gazdagítja.

Taliándörögd Község
Önkormányzata

Taliándörögd önkormány-
zatának jelenlegi képviselő-
testülete a 2014-es év vége 
óta tevékenykedik együtt, 
Mohos József polgármester-
ként, Hoffner Tibor alpol-
gármesterként, Prácser Mik-
lós, Stumpf Zoltán és Szőrös 
Ádám pedig testületi tagként 
járul hozzá a települést és a 
lakosságot érintő kérdések-
ben való döntésekhez. Az 
önkormányzati hivatalban 
Horváthné Papp Katalin és 
Szaller Zoltánné dolgozik a 
falu mindennapi ügyein. A 
település csinosítását és az 
intézmények karbantartását 
Németh Ernő és Simonyai 
Gábor végzi, akik a közfog-
lalkoztatottak mindennapi 
munkáját is irányítják.

Az idei év egyik legjelen-
tősebb nyertes pályázata az 
orvosi rendelő felújítását cé-
lozta meg, melynek munkála-
tai a jövő év elején kezdődnek 
majd el. A pályázat Kapolccsal 
közösen került beadásra és 
településünket 26 millió Ft 
erejéig érinti, mely az épü-
let teljes felújítását foglalja 
magában. Jelentős összeget 
jelent a Kapolccsal, Vigánt-
petenddel, Monostorapátival 
és Hegyesddel közösen be-
adott turisztikai pályázat is, 
melynek köszönhetően meg-
újulhat jövőre a település fő-
tere, a Mosókút környékének 
rendbetételével. Emellett a 
Palota-kút területének ren-
dezése és a Klastromnál lévő 

közkút körüli pihenőhely ki-
alakítása, illetve a Farkas-kút 
rendbetétele is tervben van, 
melyre 16 millió Ft-os keret 
áll az önkormányzat rendel-
kezésére. Az idén beadott pá-
lyázatok között szerepelt egy 
gépbeszerzésre irányuló ké-
relem is, melynek keretében 
egy négykerék-meghajtásos 
traktor, egy hóeke, egy sószó-
ró, egy talajegyengető és egy 
rézsútkasza kerülhet a tele-
pülés tulajdonába, azonban 
az eredményhirdetés még 
nem történt meg. További 
két eszközbeszerzés azon-
ban már megvalósult, a Sport 
Egyesületnek fűnyírótraktor-
ra volt szüksége, melyhez az 
önkormányzat is hozzájárult, 
illetve a közmunkaprogram 
támogatásával motorfűrészt, 
önjáró fűnyírót és damilos 
kaszát is sikerült beszerezni. 
Az egyik legjobb beruházás-
nak egy elektromos tricikli – 
„Cargo” – beszerzése számít. 
A jármű 600 000 Ft-ba került, 
azonban üzemköltsége rend-
kívül alacsony, jelentősen 
megkönnyíti a településen 
elvégzendő mindennapi fel-
adatokat, úgymint az ebéd-
hordást és a közterek tisztán-
tartását is.

A 2017-es év folyamán több 
utcát is sikerült leaszfaltozni, 
mely az adóságkonszolidáció-
ból kimaradt településeknek 
járó támogatásból (10 millió 
Ft) valósult meg, némi önerő-
vel kiegészítve. Az Erdőalja 

utca, a Béke utca, a Toldi utca, 
a Keresztdomb környezete, az 
óvoda előtti térköves parkoló 
és a buszmegálló járdaszigete 
is felújításra került. Saját for-
rásból valósult meg az óvoda 
környezetének rendbetétele 
is. A jövő év folyamán tovább 
folytatódna a település út-
hálózatának karbantartása, 
többek között a Béke utca 
temető felöli oldalának és a 
Palota-kút utcájának aszfalto-
zásával, valamint a Somogyi 
Béla utca vízelvezetésének 
megoldásával.

Idén került beadásra egy 
napelemes pályázat is, Mo-
nostorapátival, Kapolccsal, 
Vigántpetenddel és Pulával 
konzorciumban, mely az ön-
kormányzati épületek ener-
gia szükségletét fedezné. A 
Közösségi Ház nyílászáró-
inak cseréje és a szigetelés 
megerősítése is a tervek 
között szerepel. A környező 
települések egységes arculat 
kialakításán is dolgoznak, 
melynek keretében tájékoz-
tató táblák kerülnek majd 
kihelyezésre a település több 
pontján.

Az utóbbi 3-4 évben a tele-
pülés élete kissé felpezsdült, 
mind a környezetet, mind a 
közösségi életet tekintve. A 
civil szervezetek sokat tesz-
nek a kulturális élet színesí-
téséért. A Nyugdíjas Klubra 
és a Népdalkörre minden 
rendezvényen számítani le-
het, a Nőegylet fokozottan 
szem előtt tartja a település 
csinosítását, és a Sport Egye-
sület is remekül képviseli a 
falut a megyei bajnokságban.

„A 2017-es közepes évnek 
mondható, a tavalyinál kicsit 
jobb volt, a jövő évinél kicsit 
rosszabb” – hangzott el a po-
zitív gondolat Mohos József 
polgármesterúr szájából az 
interjú végén.

A település önkormány-
zata és a képviselőtestület 
Kellemes Ünnepeket és sike-
res Új Évet kíván a település 
lakóinak!

Forrás: Mohos József

Adódjunk össze! Civilek műhelymunkája a KÖSZI 
bázison
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A település egyik legfon-
tosabb közösségi színtere a 
Művelődési Ház, mely nem 
csak saját rendezvényeivel 
színesíti a falu életét, de a 
civil szervezeteknek és kü-
lönböző eseményeiknek is 
teret ad. 2008 óta a könyv-
tár mellett a Polgármesteri 
Hivatal is a Közösségi Ház 
épületében kapott helyet. 
A közkönyvtár a veszpré-
mi Eötvös Károly Megyei 
Könyvtárral és a tapolcai 
Wass Albert Könyvtárral 
és Múzeummal áll szo-
ros együttműködésben. A 
könyvtárba beiratkozott 
olvasók száma jelenleg 116 
fő.

A Könyvtári Szolgálta-
tó Rendszer (KSZR) évente 
négy rendezvényre biztosít 
forrást, ami a 2017-es év fo-
lyamán a következő progra-
mokból állt:

Az év elején Hangodi Lász-
ló – muzeológus, történész 
– a II. világháborús talián-
dörögdi katonák emlékét 
idézte meg a Hősök Napja 
alkalmából. A programsoro-
zat következő egységeként 
Benedek Elek születésének 
napján, a magyar népmese 
napja alkalmából a Teker-
gő Bábszínház látogatott el 
a község óvodásaihoz és az 
alsó tagozatos kisdiákjaihoz. 
Nem sokkal később, 2017. 

október 7-én zajlott le a szü-
reti felvonulás, a bolondozás 
és a jókedv közepette kultu-
rális műsor is színesítette a 
programot. A KSZR utolsó 
programjaként és az Idősek 
Napja valósult meg.

A Közösségi Ház saját 
szervezésében is számos 
program volt a 2017-es év-
ben. Többek között év ele-

jén megrendezésre került az 
óvodás és az iskolás farsang 
is. A farsangi időszak után 
a baksai borosgazdák által 
minden évben megrendezés-
re kerülő borverseny követ-
kezett. Márciusban, a Nem-
zeti ünnepen a hagyományos 
műsor után idén is fáklyás 
felvonulás vezetett a Baksa 
hegyre. Április 26-án a Költé-
szet Napja alkalmából a kisi-
skolások versmondó tudása 
mérettetett meg szavalóver-
seny keretében. Gyermekna-
pi színes programok, a má-
sodik csotrogánytalálkozó és 
a májusfa kidöntés ugyanaz-
nap került megrendezésre. 
Június 29-én Ludwig Emil 
„Taliándörögd” című könyvé-
nek megjelenését követően 
folytathattak beszélgetést az 
író-olvasó találkozón meg-
jelent lakosok. A Művésze-
tek Völgye alatt a Közösségi 
Ház színházi előadásoknak 
adott helyet. Október 14-én 

Redler Kinga – helyi, amatőr 
festő – kiállítása nyílt meg a 
Közösségi Házban. Novem-
ber elején pedig a már évek 
óta megrendezésre kerülő 
Márton-napi libavacsora vár-
ta a lakosokat. A karácsonyi 
időszak alatt az első adventi 
gyertya meggyújtásának kö-
zös eseménye után az idős-
korúakat ünnepeltük a falu 

minden korosztályának be-
vonásával, aktív segítségével. 
December 5-én a Mikulás 
személyesen látogatta meg a 
település gyermekeit. A má-
sodik gyertya meggyújtása-
kor a Taliándörögdi Népdal-
kör, a harmadik alkalommal 
pedig az Ökumenikus Nő-
szövetség adott műsort. Az 
utolsó eseményen a „Kincses 
Klubos” gyerekek készülnek 
egy kis adventi műsorral a 
település lakosai számára.

Minden évben a progra-
mok fontos részét képezi 
a Kézműves Kezek Klubja, 
melynek keretében az aktuá-
lis ünnepek témáihoz igazod-
va készítenek a gyermekek 
szebbnél-szebb díszeket, s 
töltenek együtt értékes időt.

A Közösségi Ház 2018-ban 
is szeretettel várja a telepü-
lés lakóit a régi és új progra-
mokkal!

Forrás:
Lázárné Palásti Etelka

Közművelődési Közösségi Ház
és Könyvtár

gyermeknap, májusfadöntés, csotrogánytalálkozó

Adventi készülődés 2016-ban

Kézműves Kezek Klubja
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A jelenleg 26 fővel működő intéz-
ménybe összesen 3 településről jár-
nak gyerekek: Taliándörögdről, Ka-
polcsról és Hegyesdről. A négy állandó 
pedagógus (Szalainé Török Ildikó, 
Némethné Varju Jolán, Pappné Rus-
ka Éva és Kranabeth-Bati Zsuzsanna) 
osztályfőnökökként foglalkozik velük 
naponta, az „utazópedagógus” -ok 
pedig a képességek és készségek fej-
lesztésében segítenek: heti rendsze-
rességgel jár ki a logopédus, ugyanígy 
két gyógypedagógus. A napi munkát 
egy pedagógiai asszisztens segíti.  A 

pedagógusok mindennapi munkáját 
Szűcs Zoltánné, Márti néni és Versné 
Kelemen Margit néni segítik. Délutá-
nonként különböző foglalkozásokon, 
szakkörökön vehetnek részt a nap-
közi mellett: hit-és erkölcstan, mű-
vészeti foglalkozások, furulya, aszta-
litenisz-szakkör, angol, Kincses Klub, 
Magból kenyér foglalkozás.
A megvalósult programok igen sok-
színűek: szeptembertől június köze-
péig pezsgő közösségi élet folyik az 
iskolában. A csapatépítő őszi túrán kí-
vül, egy mezei futóverseny keretében 
megemlékeztek Szipőcs Csaba volt 
iskolaigazgatóról. A Szülői Munkakö-
zösség tagjainak segítségével papír-és 
elektromos hulladékgyűjtést szervez-
tek a faluban. Az aktív szülőknek kö-
szönhetjük „SULI-OVI” Jótékonysági 
Bál megszervezését. A gyerekeknek 
alkalma nyílik iskolai szervezésben 
színházlátogatásra is. Ősszel ismét 

m e g r e n d e z é s r e 
került a Családi 
Tökfaragó ver-
seny, amire a gye-
rekek és szülők 
nagy lelkesedéssel 
készültek. Idén is 
színvonalas pro-
dukciók születtek 
a „Zenés, irodalmi 
bemutatkozó” al-
kalmára, jelenleg 
pedig a karácsonyi 
ünnepkörre ké-
szülnek a diákok.
Az iskola máso-
dik féléves tervei-

ben szerepel többek között a farsangi 
mulatság, a tavaszi közös tanulmányi 
kirándulás, a harmadik alkalommal 
megrendeződő „Érted-Velem” Családi 
Nap megszervezése, ahol a gyerekek 

szüleikkel és pedagógusaikkal verse-
nyezhetnek a különböző feladatokon, 
és a Rendőr-nap, ami a gyerekek köré-
ben hatalmas népszerűségnek örvend.
Jelenleg elmondható, hogy technikai-
lag jól felszerelt az iskola; két interak-
tív táblával rendelkeznek, minden pe-
dagógus rendelkezik laptopokkal is az 
interaktív feladatokat megkönnyítve 
ezzel. Szeretnének az iskola mellett 
egy homokgödröt létrehozni, hogy a 
távolugrás is felmérhető legyen a test-
nevelés órán.
És hogy miért jó ebbe az iskolába jár-
ni? A családias hangulat, a tapasztalt 
pedagógusok és a sokszínű délutáni 
és szabadidős foglalkozások miatt, 
amit az iskolán kívül a szülők, a helyi 
civil szervezetek, intézmények segíte-
nek.

Forrás:
Szalainé Török Ildikó

Művészetek Völgye Általános Iskola
Tagintézménye Taliándörögd

A Parlament előtt

II. „érTED-VElEM” Családi Nap

Zenés irodalmi bemutatkozó
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Kerekfenyves Óvoda

A taliándörögdi Kerek-
fenyves Óvoda falain belül 
jelenleg 24 apróság neve-
lése folyik egy vegyes cso-
portban. Az intézményben 
4 fő dolgozik: a két óvoda-
pedagógust (Mohos Béláné, 
Kati néni vezető óvónő, és 
Vargáné Horváth Krisztina 
óvónő) egy dajka (Varga 
Lajosné, Zsuzsi néni) és egy 
konyhai dolgozó (Török Ká-
rolyné, Hugi néni) segíti a 
napi feladatok ellátásában.

A jelenlegi csoportból ta-
vasszal várhatóan hat vagy 
hét óvodástól búcsúznak, 
akik ősztől már iskolások-
ként folytatják tanulmánya-
ikat. Új lakókra is számíta-
nak, előre láthatóan három 
gyermek csatlakozik a kö-
vetkező tanévtől a csoport-
hoz, akiket nagy szeretettel 
és örömmel várnak.

Az óvodai hétköznapokon 
kívül rengeteg program, év-
szakhoz kötődő esemény és 
ünnep színesíti a gyerekek 
életét. Legfontosabb ren-
dezvényeik közé tartozik a 
Farsangi karnevál, a Már-
cius 15-i megemlékezés, 
a nyílt nap, Húsvét alkal-
mával a nyuszi várás, mely 
során apró ajándékokkal 
gazdagodnak a gyerekek. 

Áprilisban kerül sor a Szülői 
Munkaközösség által meg-
szervezett „SULI-OVI” Jóté-
konysági bálra, májusban 
zajlik az évzáró, amelyet az 
Anyák napjával és a balla-
gással egybekötve tartanak 
meg. Ebben a hónapban ter-
mészetesen nem maradhat 
el a Gyereknap sem. Minden 
év júniusában egy izgal-
mas buszos kiránduláson 
vesznek részt a gyerekek, 
legutóbb Keszthely volt az 
úti cél. Szintén ebben a hó-
napban kerül sor a Rendőr 
napra, ame-
lyet a Talián-
dörögdi Pol-
gárőrök rövid 
tájékoztatóval 
kezdenek, a 
gyerkőcök be- 
ülhetnek a 
re n d ő ra u tó -
ba, és jöhet 
a várva várt 
szirénázás. Az 
év a Mikulás 
a j á n d é ko z á -
sával és bel-
ső, zártkörű 
k a r á c s o n y i 
ünnepséggel 
zárul. Mivel 
a gyerekek 
testmozgása 

jelentős szerepet tölt be fej-
lődésükben, így igény sze-
rint minden év tavaszától a 
középső-és nagycsoportos 
korúak részt vehetnek az 
ajkai Vizikék Óvoda többal-
kalmas úszásoktatásán.

Az óvoda számára az is 
fontos, hogy természetba-
rát és környezettudatos 
szemléletet adjon át, ebből 
a célból a gyerekekkel ma-
dáretetőt helyeznek el az 
udvaron, amelyet rendsze-
resen újratöltenek Csizma-
dia Ferenc vállalkozó támo-
gatásának köszönhetően. 
Tavasszal közösen ültetnek 
virágokat, amelyek gondo-
zása ezt követően a gyere-
kek felelősségévé válik.

A szülői közösség aktív 
hozzáállása segít az óvoda 
folyamatos fejlesztésében, 
támogatják az elektromos 
hulladékgyűjtést, amelyre 
egy évben 3-4 alkalommal 
kerül sor. Az ebből befolyó 
összeget új játékok beszer-
zésére fordítják. A szülők 
közös munkája a kerti já-
tékok renoválása. A tervek 
között szerepel a játszó-
tér kibővítése, ami szintén 
szülői munkával valósulhat 

meg. Az anyukák sütemé-
nyekkel és egyéb finomsá-
gokkal készülnek a rendez-
vények alkalmával.

Az intézmény életében je-
lentős fejlesztésekre is sor 
került az elmúlt években, 
mint például a parkoló tér-
kövezése a nyár folyamán, 
a kerítés felújítása, nyílás-
zárók cseréje. A tervezett 
fejlesztések között szerepel 
a már említett játszótér fel-
újítás, a vaskapu lecserélé-
se és a járda felújítása is.

A Taliándörögdi Óvoda 
erőssége, hogy környezet-
tudatosságra nevel, továb-
bá a kicsik egy családias, 
biztonságos környezetben 
tölthetik a napot, ahol a 
vegyes csoportban akár 
testvéreikkel is együtt le-
hetnek. Barátságos, jól fel-
szerelt, nagy udvar ad le-
hetőséget a szabadlevegőn 
való tartózkodásra. Az 
intézmény dolgozói foko-
zottan figyelnek az egyéni 
bánásmódra, folyamatosan 
fejlesztik tudásukat, és az 
új módszerek iránt is nyi-
tottak.

Forrás:
Mohos Béláné

Múzeumpedagógiai óra a Néprajzi Múzeum munka-
társaival

Fellépés az I. Taliándörögdi értékek Ünnepén
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Taliándörögd
Sport Egyesület

A Taliándörögd Sport Egyesület 1996. március 21-ei 
alakulása óta rengeteg ifjú és felnőtt focista játszott sár-
ga-fekete színekben Taliándörögdöt képviselve. Jelenleg 
a Bozsik Programban (11 év alatti) részt vevő gyerekek 
száma 35 főre becsülhető, akiket Litvinyuk Zoltán készít 
fel a mérkőzésekre. Az U19-es csapat aktív tagjainak szá-
ma 25 fő, a felnőtt csapatban 18 focista játszik, őket Szalai 
Péter edzi, aki egyszersmind az egyesület vezetője is. A fel-
nőtt csapat 80 százaléka dörögdi származású, a másik 20 
százalékára pedig tiszteletbeli dörögdiként tekintenek. 
Csapatközösségük rendkívül erős, ami alapfeltétele egy jól 
működő egyesületnek. 

A mérkőzéseken túl az egyesületnek két nagyobb rendez-
vénye van éves szinten, a nyári Sportnap, majd decemberben, 
Mikulás környékén kerül sor az Évzáró Bankettre, amelynek 
szakmai részében kiértékelik az elmúlt szezont, lezárják az 
évet és megtörténik a díjkiosztás. Az idei évben szeretnék az 
eddig zártkörű bankettet megnyitni az érdeklődők felé, oly 
módon, hogy a szakmai részt követő műsoron és mulatságon 
már a település lakói is részt vehessenek. Az elmúlt években 
az Éjszakai Foci megszervezésével is kísérleteztek, amelyre 
úgy tűnt, hogy van igény és érdeklődés. Ezek mellett minden 
évben barátságos mérkőzést játszanak a Művészetek Völgye 
alatt a Nemzeti Színház csapatával. 

Jövőbeli fejlesztési terveik között szerepel labdafogó 
háló felállítása, új öntözőrendszer kialakítása vagy a mos-
tani rendbetétele, a nézők számára lelátó kialakítása, nem 
mellesleg az épület is igényel némi felújítást, ezek mellett 
folyamatos karbantartásra is szükség van. Minden pályázati 
lehetőséget, amelyre esélyesek, igyekeznek ennek érdeké-
ben kihasználni. A pályázati források mellet a társasági adó 
igénybevételével (amely éves szinten kb. 1 millió forintot 
jelent) finanszírozzák a szükséges eszközeiket. Mezeket, 
táskákat, széldzsekit, új labdákat tudnak beszerezni ebből 
a forrásból.

A 2017/18-as szezon felénél harmadik helyen állnak, 
amelyre nagyon büszke a csapat, de ez számukra koránt-
sem az elsődleges szempont. Az egyesület vezetője szerint 
a csapat célja nem az eredmények hajszolása, hanem sok-
kal inkább az, hogy a helyi gyerekek hosszú távon spor-
tolhassanak, egészséges életmódot élhessenek, és hogy a 
szurkolók is közösségként éljék meg a mérkőzéseket.

Eddigi történetük során az egyik legnagyobb sikerük 
a Pápai kupadöntőig való eljutásuk volt, amelyet ugyan 
elvesztettek, de ezt megelőzően 6-7 olyan csapatot is 
megvertek, amelyek több osztállyal felettük voltak. Nagy 
élmény számukra, hogy NB I-es stadionban játszhattak, és 
hogy ennyien végigkövették és szurkolták a mérkőzéseiket.

Forrás: Szalai Péter

A taliándörögdi Nyugdíjas 
Klub 1985-ben, a Bauxit-bá-
nya támogatásával alakult. A 
klub hivatalosan nem került 
bejegyzésre. Jelenlegi veze-
tője Inhoff Zoltán, aki három 
éve vette át a stafétabotot az 
előző vezetőtől, az időközben 
elhunyt Vers Károlytól. Ala-
kulás után a létszám hol nőtt, 
hol csökkent, jelenleg 32 tagja 
van a klubnak.

A klub célja a közösségépí-
tés, a közös cselekvés, hogy 
együtt legyenek, kártyázza-
nak, társasjátékot játsszanak, 
kirándulásokon vegyenek 
részt, őrizzék az alapítók 
által megálmodottakat és a 
hagyományokat, illetve se-
gítsék társszervezeteiket. 
Kapcsolatot tartanak az Öcsi 
és Pagragkúti nyugdíjas klu-
bokkal, névnapjaikat együtt 
ünneplik. 

Az év során továbbra is 
megtartják a névnapokat, nő-
napot, részt vesznek a márci-
us 15-i fáklyás felvonuláson, 
segítséget nyújtanak az ön-
kormányzat és a KÖSZI ren-
dezvényein, aktívan kiveszik 
részüket a maskarás szüreti 
felvonuláson, szilveszteri mu-
latságot szerveznek, farsangi 
kocsonya kóstolást tartanak.

Az önkormányzat által ren-
delkezésre bocsátott klubház-
ban télen, szerdai napokon, 

nyáron minden hónap első 
szerdáján találkoznak. 

Nagy büszkeséggel emlí-
tették, hogy a tagdíjakból, 
támogatók adományaiból fel-
újították a klubházat, kicse-
rélték az elkorhadt padlót a 
konyhában, új bútorokat vet-
tek, kimeszeltek, folyamatosan 
karbantartják az épületet, le-
hetőségeikhez mérten bővítik, 
korszerűsítik.

A faluban működő Önkén-
tes Tűzoltó Egyesülettel, Nő-
szövetséggel, Népdalkörrel,  
KÖSZI-vel, Vadásztársaság-
gal, Polgárőrséggel, Körzeti 
rendőrrel, Önkormányzattal, 
és a Művészetek Völgye egyik 
szervezőjével, Oszkó-Jakab 
Natáliával is együttműködnek. 
Legkedvesebb élményeik közé 
tartozik a tatai kirándulás, a 
szüreti felvonuláson való jel-
mezes, maskarás részvétel. Jö-
vőbeli terveik között szerepel, 
hogy újabb tagokat szólítsanak 
meg, bővítsék a tagok számát, a 
klubház nagytermében kicse-
rélhessék az ablakot, folytat-
hassák az eddig elkezdetteket.

Inhoff Zoltán elnézést kért, 
hogy nem a misére járó ruhá-
jukban jöttek, de már rohan-
niuk is kell, mert a református 
templomban konvektort cse-
rélnek.

Forrás:
Inhoff Zoltán, Kovács József

Mérkőzés előtt

Nyugdíjas Klub

Szüreti felvonuláson

Közös kirándulás Tatára
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Polgárőr Egyesület

Taliándörögdi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

A 2007-ben alapított Polgárőr egyesület jelenleg 16 fővel 
biztosítja a közrendet, közbiztonságot, a taliándörögdi pol-
gárok védelmét, ami nagyon jó létszám, hiszen a megyében 
mindössze 119 fő lát el ilyen feladatot. Az egyesület korosztá-
lyi skálájának összetettsége meglehetősen széles: a legszebb 
korú védő, Nyögéri Lajos (71), aki az egyesület jelenlegi el-
nöke, a legifjabb pedig Szabó Bence (23), aki negyedmagával 
lovas polgárőrként működik közre. Egymás között beosztva, 
napi 2-3 órán át, a Művészetek Völgye Fesztivál alatt pedig 
szinte egész nap folytatják munkájukat a településen. 

Közreműködnek a Taliándörögd-Halimba Sportegyesület 
helyi futball mérkőzésein, együttműködnek a tűzoltókkal, a 
nyugdíjasoknak pedig évente két alkalommal közbiztonsági 
fórumot tartanak. A falu rendezvényein biztonságot nyújtanak 
a résztvevőknek, a temetéseken pedig őrzik a gépjárműveket 
a parkolóban. Részt vettek a 2017-es vizes világbajnokság ba-
latonfüredi versenyeinek biztonságának fenntartásában, s a 
kolontári iszapkatasztrófa kármentésében is.

Jó érzésként élik meg az összefogás erejét, hogy saját szom-
szédiak, rokonaik, unokáik biztonságát védik, jól esnek nekik 
a dicsérő szavak. Munkájukat nagyban segítik idősek, akik, ha 
bármi nyugtalanítót tapasztalnak településükön, bizalommal 
fordulnak a polgárőrséghez, és jelzik a problémát. 

Három érdemkereszttel is gazdagodtak az elmúlt években: 
2009-ben egy ezüsttel Dézsi Jánostól, a polgárőrök megyei 

elnökétől kaptak kitüntetést; 2014-ben és 2017-ben egy-egy 
arannyal az Országos Polgárőr Parancsnokságtól. Rendelkez-
nek egy polgárőr autóval is, amit 2014-ben nyertek pályázat 
útján.

Jövőkép gyanánt megemlítették, hogy kevés fiatal tagja van 
az egyesületnek, pedig nagy szükség van az utánpótlásra. Re-
mélik, hogy az erre elhivatottságot érzők jelentkeznek náluk. 

 
  Forrás: Nyögéri Lajos

Polgárőrök az új autóval

A Taliándörögdi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület a 2014-es 
év elején került bejegyzésre 

19 taggal, amiből 13 fő je-
lenleg is aktív tagja a közös-
ségnek. A szervezet elnöke 
Berki Sándor, a parancsnoki 

pozíciót pedig Lukács Gábor 
tölti be. Az egyesület mega-
lapításában Bárány Gábor 

– tűzoltó alezredes – volt az 
aktív, érdeklődő csapat se-
gítségére. 

A szervezet megalakulásá-

nak elsődleges célja a fiata-
lok közösségének erősítése 
volt, továbbá a régi egyesü-
let hagyományainak felé-
lesztése, nem mellesleg pár 
idősebb, lelkes csapataggal 
is bővültek. A közösség ösz-
szefogásán kívül működé-
sük egy másik jelentős célja, 
hogy baj esetén a probléma 
a lehető leghatékonyabban, 
önerőből, helyi szinten meg-
oldódjon. Területileg jelen-
leg még csak Taliándörögdöt 
és közvetlen környékét fedik 
le, de a jövőben ezen változ-
tatni szeretnének. A megala-
kulás után a közösség több 
tagja is átesett egy 40 órás 
Tűzoltó Alaptanfolyamon az 
Ajkai Hivatásos Tűzoltópa-
rancsnokságon. Baj esetén a 
bejelentés az Ajkai Parancs-
nokságra érkezik, ahonnan 

a helyi szervezet 5 tagját 
értesítik üzenetben. Az ön-
kéntes tűzoltók feladata, 
hogy biztosítsák a helyszínt 
és előkészítsék a hivatásos 
tűzoltók munkájához a tere-
pet; amennyiben ez emberi 
életet nem veszélyeztet a ve-
szélyhelyzetet is megszűn-
tethetik.

Az Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület alakulása óta minden 
évben részt vesz a Nyirád 
Rally biztosításában, mely-
nek kapcsán néhány tagjuk 
már a tűzkeresztségen is át-
esett: egy versenyautó oltá-
sában segédkezett. Továbbá 
az egyesület tagjai az októ-
beri nagy vihar után a Bem 
utcában, egy melléképületre 
rádőlt nyárfát távolítottak el 
közös erővel.

 

Közös főzés az I. Taliándörögdi értékek Napján
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Az egyesület aktív része a 
település életének, civil szer-
vezetként a 2017-es év folya-
mán részt vettek a Gyermek-
napon, a Szüreti Felvonuláson 
és az I. Taliándörögdi Értékek 
Ünnepén is.

2017-ben a Taliándörögdi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
szertára is elkészült, mely a 
Dörögdi Durmoló udvarában 
kapott helyet. A szervezet 
nemrég a nulláról kezdte, de 
már egyre több eszközzel 
rendelkeznek, melyek a min-
dennapokban is hasznukra 
válhatnak. A régi tűzoltó után-
futót is megkeresték, melyből 
néhány alkatrész még hasz-
nosítható. Az év vége felé kö-

zeledve lehetőségük adódott 
egy nagyobb teljesítményű 
aggregátor beszerzésére is.

A jövőbeli terveik között 
szerepel egy tűzoltóautó be-

szerzése is, mely jelentősen 
megkönnyítené munkájukat. 
Továbbá a tagi létszám bőví-
tését is célul tűzték ki maguk 
elé. Sok szeretettel várnak 

fiatalokat és idősebbeket is 
a csapatba. Távlati célként a 
területi bővülést is megha-
tározták, a még jelenleg is 
lefedetlen Kapolcs irányába 
szeretnének nyitni.

A Taliándörögdi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület idén év 
végén készül első önálló szer-
vezésű programjára egy kö-
zös forraltborfőző versenyre 
– melyből aztán hagyományt 
szeretnének teremteni. Az 
eseményre, mely 2017. de-
cember 29-én (pénteken) ke-
rül megrendezésre, sok sze-
retettel várják a falu apraját 
és nagyját!

Forrás: Berki Sándor

Vadásztársaság

Szüreti felvonuláson

Díjnyertes lövés Trófeamustra a Baksában

A település közösségi éle-
tébe bár nem olvadnak bele 
szervesen (ezért keveset 
hallunk róluk), de a hát-
térben mégis nap mint nap 
tevékenykednek települé-
sünk határában a dörögdi 
vadászok. Jobban mondva 
leginkább naplemente után 
öltöznek meleg, zöld ruhába, 
szedik össze távcsöveiket, 
puskáikat, és neki vágnak a 
falut körbevevő erdős terü-
leteknek. A szervezet 1997-
ben alakult Dörögdi-meden-
ce Vadásztársaság néven, 17 
taggal. Ekkor 10 évre kap-
ták meg a vadászati enge-
délyt a medence területén. 
2007-ben újra megkapták 
a vadászati jogot, ismétel-
ten 10 évre. Végül legutóbb 
2017. március 1-étől hosz-
szabbítatták meg ismételten 
vadászati jogukat, ezúttal 
20 évre és immáron már 

beolvadva a Dörögdi Mező 
Kft-be üzemi vadászterület-
ként. A társaság megalaku-
lásának célja a földterületek 
vadkár elleni védelme volt, 
ami a mai napig fontos mű-
ködési elvként van jelen a 
vadászcsapat életében.

A társaság nagyrészt Ta-
liándörögd területén tevé-
kenykedik, de vadászterüle-
teik átnyúlnak Halimba, Öcs, 
Kapolcs és Vigántpetend ha-
táraiba is. A körzetben vad-
disznó, szarvas és őz fordul 
elő legnagyobb arányban, 
kiegészülve néhány apró-
vaddal. A kezdeti 17 fős lét-
szám nem sokat változott 
az évek folyamán. Jelenleg 
22-en vannak, többségében 
taliándörögdiek, Kapolcsról 
és Halimbáról 3-3 fő, Tapol-
cáról 2 fő, Monostorapátiról 
1 fő tartozik a közösséghez. 
A helyben földterülettel ren-

delkezők 20 éves vadászati 
szerződéssel rendelkeznek, 
míg a többiek évessel. Né-
hány hivatásos vadász is a 
csapat tagja.

A közhiedelemmel el-
lentétben a vadászat nem 
csupán az állatok leteríté-
séről szól. Alapszabályuk 
szigorúan előírja, hogy az 
adott hónapban mely álla-
tokat szabad kilőni. Miden 
fajnak külön szezonja van. 
A csapat minden tagja saját 
beíró-körzettel rendelkezik 
(körzetenként maximum 
2-3 fő), ahová az év bármely 
napján kimehet. Nyáron és 
ősszel a vadkárelhárítás so-
rán pedig tovább vadászati 
lehetőségek nyílnak.

A vadásztársaság három 
nagyobb eseményt szervez 
meg évente. Március elején 
a szezonzáró vadászbált. 
Ezeken az alkalmakon oly-

kor 50 fő is összegyűlik, mi-
vel ez az egyetlen esemény, 
amelyre a vadászok az év 
legtöbb estéjén magányos 
feleségeiket és barátnői-
ket is magukkal viszik. A 
következő közös gyűlés 
szeptember végén, október 
elején zajlik le egy trófea-
mustra keretében a Baksa 
hegyen. Év végén kihagyha-
tatlan programnak számít a 
vadászok körében a decem-
ber utolsó napjaiban meg-
rendezett apróvadazás és 
hajtás, melynek zárásaként 
közös vacsorával búcsúz-
tatják az évet.

A 2017-es évet sikeresen 
zárta a vadásztársaság, 
idén 9 érmes vad esett a te-
rületen, köztük 4 vadkan, 
4 bika és egy őzbak. Eddigi 
éves rekordjuk 10 érmes 
nagyvad volt.

Forrás: Dr. Rádli András
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A Mogyorók Háza Kulturális Egye-
sületet Szőke András alapította a 90-
es években, amelyet Bérczes László 
2011-ben vett át, hogy ezen keresztül a 
helyi programoknak biztosítani tudják 
a szervezeti keretet. Céljaik között sze-
repelt, hogy ne csak a Művészetek Völ-
gye idején teljen meg élettel a település, 
hanem azon kívül is lehetőség nyíljon 
az érdeklődőknek színvonalas kulturá-
lis programok látogatására.

2010. májusában szervezték meg 
első alkalommal a Dörögdi Víz Ün-
nepe és Gyereknap nevű két napos 
rendezvényt, amely egyaránt szólt 
családoknak, gyerekeknek vagy akár 
baráti társaságoknak. Programjaik kö-
zött szerepelt többek között a felújított 
dörögdi Mosókút avatása, kenyérsü-
tés, termelői vásár, kézműves foglal-
kozások, íjászat és helytörténeti előa-
dások. A változatos programokat az 
Ocho Macho koncertje koronázta meg. 
A rendezvény pozitív visszajelzései 

arra ösztönözték a szervezőket, hogy 
a következő két évben megismételjék a 
programot.

2013-ban egy új, izgalmas projekt-
be fogott bele az egyesület, első ízben 
szervezték meg Taliándörögdön a Ma-
gyar Gyapjúfesztivált, melynek célja, 
hogy az egykoron szép napokat látott, 
de ma már letűnőben lévő magyar 
gyapjútermelés, feldolgozás és kézmű-
vesség utolsó létező képviselői össze-
találkozhassanak és a nagyközönség 
számára bemutathassák mesterségü-
ket. A látogatók részt vehettek állat-
bemutatón, birkanyíráson, vásáron és 
különböző foglalkozásokon, amelyek 
során a gyapjút dolgozták fel. A fesz-
tivált 3 alkalommal szervezték Tali-
ándörögdön, a 2016-os évtől a rendez-
vénynek Székesfehérvár ad otthont.

A 2017 –es évben a Művészetek Völ-
gye alatt besegítettek és támogatták a 
Kocsor Ház és a Tilos Udvar programja-
it. A jövőben is szeretnének bekapcso-

lódni a Völgy kulturális és ismeretter-
jesztő eseményeinek lebonyolításában. 
Jelenleg egyéb feladataik miatt nincs 
kapacitásuk nagyobb volumenű önálló 
projektekben gondolkodni, de szívesen 
veszik a megkereséseket, és nem zár-
kóznak el az együttműködéstől.

Forrás:
Dr. Bérczes László

Mogyorók Háza
Kulturális Egyesület

A Taliándörögdi Népdalkör

gyapjúfesztivál

A Taliándörögdi Népdal-
kör több mint 40 éves hagyo-
mányőrző, kultúra közvetítő 
és közösség fejlesztő hatása 
elsők között került be Talián-
dörögd Helyi Értéktárába. Ez 
jelzi többek között azt is, hogy 
büszkék vagyunk népdal-
körünkre és az általuk elért 
eredményekre. 

Hogy létezik ez a közösség, 
az Rátkai Tibor, egykori isko-
laigazgatónk érdeme, akire a 
mai napig hálás szívvel em-
lékeznek vissza a népdalkör 
tagjai. Akkor a tanulók szü-
leit, a fiatal anyukákat hívta 
igazgató úr, akik örömmel 
vettek részt a Taliándörögdi 
Asszonykórus létrehozásá-
ban. Rátkai Tibor nem csak 
szerette a népdalokat, hanem 
gyűjtötte is. Ennek köszön-
hető a népdalkör repertoár-
jában máig meglévő „Dörögdi 
csokor”. Az akkori tagok közül 

többen ma is erősítik a kórust.
Rátkai Tibor nyugdíjba vo-

nulása után egy évig Soósné 
Ganczler Gyöngyi vette át a 
vezetést, őt követte dr. Oláh 
Józsefné, Marika néni, aki 
15 éven át dolgozott együtt 
a közösséggel. 1998-ban a 
fesztiválalapító Márta István 

édesapja, id. Márta István 
állt a csapat élére, őt Hoff-
ner Tibor követte. 1999-ben 
érkezett Bazsó Gabriella, 
aki nem kis aggodalommal 
vállalta a feladatot, mint dr. 
Oláh Józsefné egykori tanít-
ványa. Nagyon örült, hogy az 
első közös minősítésen sike-

rült megszerezni az aranyat. 
Újabb öröm volt, hogy férfiak 
is csatlakoztak a dalosokhoz. 
Ekkor vette fel az addigi Asz-
szonykórus a Taliándörögdi 
Népdalkör nevet. 2008-ban 
vette át a népdalkör vezetését 
Kocsis Zoltánné, Zsóka, aki 
elindította azt a hagyományt, 
hogy ne csupán fellépésekre 
járjanak, és évente egy közös 
évzáró „bulit” szervezzenek, 
hanem járjanak pl. közösen 
szüretelni. Ezzel is erősítve 
a tagok közötti kapcsolatot. 
Zsóka után Király Lajos ér-
kezett, azonban sajnos egyéb 
elfoglaltságai miatt nem tudta 
tovább vállalni a vezetést, de a 
népdalkör nem maradt magá-
ra. Újra dr. Oláh Józsefné, Ma-
rika néni egy régi tanítványa 
vállalta el a népdalkör vezetői 
feladatot. Számára is nagy 
kihívás, hogy tanárnőjéhez 
méltó módon vezesse tovább 

régen...
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a Taliándörögdi Népdalkört, 
akikhez azért is jött nagyon 
szívesen, mert gyermekkorá-
ban Marika néni beszervezte 
a népdalkör egyik fellépésé-
re, együtt énekelt a csapattal. 
Nagyon szerencsésnek érzi 
magát azért is, mert nagysze-
rű hangú emberek alkotják a 
Taliándörögdi Népdalkört.

Ma 15 fős a közösség. Nők, 
férfiak egyaránt énekelnek 
benne. Hogy miért is vállal-
ják, hogy hetente egyszer 
félretesznek minden más fel-
adatot, és jönnek gyakorolni, 
tanulni? Miért is vállalják, 
hogy ha hívják őket, szín-
padra állnak, buszra ülnek 
és elutaznak egy-egy fellé-
pésre, ami mindig izgalom-
mal jár? Azért vállalják, mert 
jó a közösség, odafigyelnek 
egymásra. Azért vállalják, 
mert a közös éneklés örömet 
nyújt. Azért vállalják, mert 
tudják, hogy értéket közvetí-
tenek, tudják, hogy megállá-
sára késztetnek egy rohanó 
világban, amiben meg kell 
néha állni egy kis időre, kell 

tudni örülni egymásnak, 
megöröklött gyönyörű nép-
dalainknak. Azért vállalják, 
mert rengeteg közös élményt 
nyújt, lehetőséget ad sok-sok 
bolondozásra, huncutságra, 
és ahogy a népdalaink is, le-
hetőséget ad a bánat és öröm 
megosztására.

Rengeteg élményük, ren-
geteg sikerük volt. Kétszer is 
készült velük rádiófelvétel, 
ötször szereztek arany minő-
sítést. 2000-ben elnyerték a 

Veszprém Megyei Közgyűlés 
Pro Comitatu díját.  Felléptek 
számos népzenei találkozón, 
folklórfesztiválon. Néhány 
közülük: Budapest, Eger, Szol-
nok, Kecskemét, Baja. A sepsi-
szentgyörgyi „Szent György 
Napok” alkalmával hatalmas 
sikert arattak a rendezvény 
nagyszínpadán.

Élményeikkel meg lehetne 
tölteni egy könyvet. A sok él-
mény közben megtörtént zsi-
ványságokkal is, melyek fel-

idézésétől minden szempár 
nagyon vidáman csillog . 

Hogyan tovább? Ugyan 
ilyen lelkesedéssel szeretné-
nek tovább énekelni, fellépést 
vállalni helyi rendezvényeken, 
eleget tenni máshonnan érke-
ző felkéréseknek. Szeretnének 
új blúzokat, mert a régi bizony 
már cserére szorul. Ami vi-
szont a legfontosabb: szeret-
nének új tagokat, hogy erő-
södjenek, és legyen, aki majd 
tovább viszi a Taliándörögdi 
Népdalkört. Mit kaphat, aki 
úgy dönt, beáll a Taliándörög-
di Népdalkörbe? Egy jó közös-
séget, a közös éneklés örömét, 
sok-sok nagyon szép élményt, 
vidámságot! Mi kell hozzá? El-
dönteni, hogy egy héten egy-
szer 2 órára félreteszi minden 
gondját, baját, elmegy próbá-
ra, ahol jól érezheti magát, el-
felejtheti a napi gondokat, és 
megélheti az együtténeklés 
csodáját.

Köszönjük a Taliándörögdi 
Népdalkörnek, hogy VAN!

Forrás:
Taliándörögdi Népdalkör

...és most

Ökumenikus nőszövetség

„Minden a bibliaórán kezdődött!” - mondta Varga Zsuzsi néni, 
az Ökomenikus Nőszövetség vezetője. A 2011-ben alakult infor-
mális szervezet a hitélet kiteljesítése céljából jött létre. Magába 
foglalja a katolikus, az evangélikus és a református egyházkö-
zösségbe tartozókat is, összesen 12 tevékeny tagja van. Az aktív 
közösségi életért különböző programokat szerveznek maguk-
nak és a nagyközönségnek. A hideg évszakban, a „Téli esték” 
nevű programsorozat keretében kulturális témákat dolgoznak 
fel. Ezekre az alkalmakra különböző előadókat választanak ön-
ismereti, kulturális, vagy hagyományőrző témakörben. Ezen kí-
vül részt vesznek a Világimanapon, az Ökomenikus héten pedig 
minden felekezet elmegy a másik felekezet Istentiszteletére. A 
Biblia-maratont nyáron, a református templom udvarán tartják; 
itt olvasnak, és beszélgetnek kedvenc zsoltáraikról, megvitatják 
a tanulságokat. 

A programokon kívül sok energiát fektetnek a falu életébe való 
bekapcsolódásba, annak segítésébe. Besegítenek a gyermeknapi 
programokon, a szüreti felvonuláson, az adventi készülődésben 

és a Betlehemépítésben. Ezeken kívül is számíthat rájuk a falu a 
legkülönfélébb rendezvényeken.

A társadalmi munkából is kiveszik a részüket: gondozzák a 
buszmegállókat, s annak környezetét, út menti kereszteket, a 
templomkertet, a temetőt. A ravatalozó belső felújítását is ők 
kezdeményezték, amit végül felajánlásokból sikerült fedezniük. 
A katolikus templom rendben tartásához kétkezi munkával já-
rulnak hozzá.

A jövőben szeretnék, ha sikerülne fiatalokat bevonniuk prog-
ramjaikba, hiszen azt vallják, fontos, hogy elültessék a fiatalok fe-
jében ezt a fajta értékrendet. Kedves emlékként említették meg 
gyermekkorukra emlékezve, az olvasókörök és színjátszó cso-
portok működését, ami, valamilyen formában remélik, újjáéled 
majd, így a fiatalok is megtapasztalhatnák azt a melegséget, ami 
egy ilyen közösségben jelen van.

Forrás:
Varga Zsuzsanna, Nyitrai Margit, Inhoff Zoltánné

Világimanap 2017-ben

Virágosítás



Kürtölő
12

Döntsön  Ön is, hogy kik kapják
meg adójának 2 x 1%-át!
Tudja Ön, hogy úgy is támogathatja civil szervezeteinket, hogy az nem kerül egy fillérjébe sem? Mindössze annyit kell 
tenni, hogy amikor adóbevallását elkészíti (vagy elkészítik), ki kell tölteni egy nagyon egyszerű nyilatkozatot, mely-
ben meg kell nevezni a támogatni kívánt szervezetet, és annak adószámát. Ha ezt megteszi, akkor az Ön béréből az év 
során levont adó 1%-át a civil szervezet megkapja támogatásként.
Azt is fontos tudni, hogy nem csak a civil szervezeteket támogathatjuk. Két db 1%-ról is dönthetünk. Az egyik 1%-ot 
adhatjuk az általunk választott civil szervezetnek, a másik 1%-ot pedig a számunkra fontos egyháznak. A különbség 
az, hogy a civil szervezetnek közvetlenül átutalják, az egyházaknál azonban nem a helyi közösség kapja meg, hanem a 
központi szervezet. Akinek fontos az a felekezet, amelyhez tartozik, vagy valamelyik helyi civil szervezetünk, mind-
enképp ajánlja fel számukra adója 1%-át. 
Sok kicsi sokra megy! 
Nem minden szervezet fogadhat azonban 1%-os felajánlást! Ha olyan szervezetet nevez meg nyilatkozatában, amel-
yik nem jogosult rá, akkor a pénz marad az államkasszában, nem kapja meg más szervezet. A jogosultsághoz regisz-
trálniuk kell a szervezeteknek.

Településünkön az alábbi szervezetek fogadhatják az Ön adójának 1%-át:
Taliándörögd-Halimba Sportegyesület Adószám: 18921715-1-19
Taliándörögd Polgárőr Egyesület Adószám: 19382670-1-19
Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért Adószám: 19380135-1-19
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“A szeretet ünnepén,
Amikor annyi költemény
Hirdeti ékes mondatokban,
Hogy végre ismét karácsony van,
Mikor övéihez rohan,
Mindenki meghatottan, boldogan,
Mikor mindenki egyetért,
Mindenki egyért, egy mindenkiért.”
 (Heltai Jenő)

Békés karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk!


