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Az év végéhez közeledve, amikor már karácsony-
ra hangolódnak a családok, általában mindenki 
számba veszi, hogy az elmúlt évben mi történt 
az életében, milyen eredményeket ért el, milyen 
változások mentek végbe körülötte. Harmadik 
éve az a megtiszteltetés ér bennünket, hogy a 
település életéről készíthetünk hasonló leltárt. 
2019 ismét meghatározó év volt Taliándörög-
dön, sok örömteli pillanat lengte be a közös ese-
ményeket, az együtt töltött időt. Örömmel látjuk, 

hogy településünk civil szervezetei és intézmé-

nyei egyre aktívabbak és egyre szorosabb kap-

csolatot ápolnak egymással. Ebben a számban 

is szeretnénk részletesen beszámolni ezekről 

a meghatározó eseményekről, ezúttal is ki le-

het próbálni új receptet, de új lakókat és hobbi 

kézműveseket is megismerhetnek az olvasók az 

újságot lapozva. Kellemes ünnepeket és jó olva-

sást kívánunk a település lakói számára!

Kedves Olvasónk! 

A 2019-es év csakúgy, 
mint az ezt megelőző évek 
a KÖSZI életében rendkí-
vül sűrű volt, számtalan 
programot és folyamatot 
indítottunk el különböző 
együttműködéseknek kö-
szönhetően, amelyek több 
korcsoportot szólítottak 
meg és eltérő területeket 
érintettek. Kiemelten fontos 
számunkra, hogy itt hely-
ben, Talándörögdön képe-
sek legyünk tenni a közössé-
gért, próbáljuk megtartani a 
fiatalokat és hozzájáruljunk 
a település fejlődéséhez, 
ezeken a célkitűzéseken túl 
térségi és országos, illetve 
határokon átnyúló tevé-
kenységeink is jelentősek, 
ezért szeretnénk ezekről is 
tájékoztatást adni.

A fiatalok megtartását 
a KincsesKlub és Kincses-
Klub+ foglalkozásainkkal 

igyekszünk elsősorban el-
érni. Abban bízunk, hogy 
felnőve ez a generáció 
megtalálja helyét a telepü-
lésen, és olyan kötődések 
alakulnak ki, amelyek se-
gítenek nekik ebben. Idén 
a KincsesKlub-os alkalmak 
során a játék és szórakozás 
mellett kiemelten foglalkoz-
tunk a kiskertünkkel, vé-
gigkövettük a folyamatot a 
magaságyás elkészítésétől, 
az ültetésen, palántázáson 
keresztül a zöldségek érésé-
ig, majd a legeslegnagyobb 
cukkínikből a legeslegfino-
mabb tócsit sütöttük meg 
egy nyári találkozásunk 
alkalmával. A kertészke-
désben a helyi asszonyok 
is besegítettek, hogy több 
évtizedes tapasztalatai-
kat átadják a gyerekek-
nek. Foglalkozásaink során 
igyekszünk játékos formá-

ban megismertetni velük a 
helyi értékeket és felhívni 
a figyelmüket a környeze-
tünk megóvásának fontos-
ságára, mindezek mellett 
külön figyelmet szentelünk 
a közbiztonság és közleke-
désbiztonság témáinak is. 
Idén sem maradt el a nyári 
KincsesKlub tábor, ami min-
den évben hatalmas élmény 
mind a gyerekeknek, mind 
a táborvezetőknek. A meg-
szokott péntek esti közös 
szalonnázáson és pizsam-
apartin kívül idén a gyere-
kekkel és a szülőkkel részt 
vettünk az Imári dombra 
szervezett Szent Iván éji 
tűzgyújtáson. A KincsesKlu-
bot szeptemberig egyik hoz-
záértő bázislakónk, Szuchi 
Fruzsina vezette, akit az új 
tanévtől sajnos más felé so-
dort az élet. Mindenképpen 
folytatni szeretnénk azt az 
elképzelést és lelkiismere-
tes munkát, amit belefek-
tetett az évek során ebbe a 
folyamatba. 

A felsősök kezét sem en-
gedjük el, folytatjuk a tavaly 

ősztől elkezdett Kincses-
Klub+ foglalkozásokat, ami-
hez az új tanévben egyre 
többen csatlakoztak. Jelen-
leg 13 fiatal vesz részt ak-
tívan a programokon, velük 
már kicsit tudatosabban 
foglalkozunk a helyi érté-
kek felkutatásával, őrzésé-
vel és dokumentálásával, 
de olykor becsempészünk 
egy-egy sátrazást vagy kö-
zös tökfaragással összekö-
tött pizsamapartit is. Nagy 
eredménynek számít, hogy 
az idei Értékek Ünnepére 
ők javasolták Vers Károlyné 
Margit néni keramikus tevé-
kenységét Taliándörögd Ér-
téktárába való bekerülésre, 
és ennek kapcsán sikerült 
elkészíteniük egy interjút, 
amelyet kis videó formá-
jában fel is dolgoztak. Az 
Nemzeti Művelődési Intézet 
Veszprém Megyei Irodája 
által meghirdetett „Az ér-
ték velem van” elnevezésű 
fotópályázatra a csapat által 
benyújtott anyag csoportos 
kategóriában második he-
lyezést ért el. Szívből gratu-

lálunk nekik az eredmény-
hez!

A 2018-ban megkezdett 
„Taliándörögd, az EGYÜTT-
MŰKÖDŐ település” projekt 
folytatásában komoly előre-
lépések történtek a 2019-
es évben.  Több folyamat is 
elindult, amelyeket a kér-
dőívek alapján felmért igé-
nyekhez és a pályázat adta 
lehetőségekhez próbáltunk 
igazítani. Erről egy önálló 
cikkben bővebben beszámo-
lunk. 

Több ízben kitekintettünk 
Taliándörögd határain túl is 
a csapattal, februárban és 
márciusban egy-egy alka-
lommal Pusztaszabolcson, 
Fejér megyében jártunk, 
ahol az ÉrtékPiramis Társas-
játékot a helyi viszonyokra 
adaptálta egy rendkívül fia-
tal és lelkes csapat, ebben a 
munkában voltunk a segít-
ségükre.

Somogy megyében a Nem-
zeti Művelődési Intézet 
megkeresésére és együtt-
működésével már 2018-
ban elindítottunk egy Hun-
garikum műhelyt, átadtuk 
számukra mindazt a tudást, 
amellyel rendelkezünk és 
amelyről azt gondoljuk, 
hogy hasznosítható mód-
szer a helyi, illetve megyei 
értékek felkutatására. A mű-
hely foglalkozások havonta 
egy alkalmat jelentettek, 
melyet 2019 júniusban egy 
ünnepélyes, kiállítással és 
műsorral egybekötött ese-
ménnyel zártunk Bárdud-
varnokon. 

Folytattuk a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Veszprém 
Megyei Irodájával tavaly 
elkezdett sorozatot az Ott-
honról haza című projekt-
jükben, melynek során a 
megye újabb nyolc telepü-
lésére jutottunk el műhely-
foglalkozások keretében 
segíteni a települési érték 
ek felfedezését, és annak 
előmozdítását, hogy ezek-
ben a falvakban is ünneppé 
váljon a település értékei-
nek megbecsülése.

Áprilisban megszervez-
tük a rendhagyónak szá-
mító Patakmeder tisztítást, 
amelyen a borús idő ellené-
re sok helyi fiatal részt vett. 
Ezúttal nem a patak med-
rét, hanem a Baksa-hegyet 
céloztuk meg, ahol sajnos 
nagyon sok kihordott hul-
ladékot találtunk. 

Számunkra minden évben 
az egyik legünnepélyesebb 
pillanat a Taliándörögdi Ér-
tékek Ünnepe, amelyre har-
madik alkalommal került 
sor. Ilyenkor új értékeket 
avatunk, igyekszünk szín-
vonalas programokkal ké-
szülni, és mindig belecsem-
pészni egy kis újdonságot 
az előző évhez képest. Idén 
Vers Károlyné Margit ke-
ramikus tevékenysége és a 
dörögdi asszonyok főzőtu-
dománya került be a Talián-
dörögdi Értéktárba. Margit 
néni munkáiból kisebb ki-
állítást rendeztünk be erre 
az alkalomra, az asszonyok 
főzőtudományát pedig a 
Dörögdi Ízek szakácskönyv 

megjelenésével ünnepel-
tük. 

A Nemzeti Művelődési In-
tézet Veszprém Megyei Iro-
dájának „Értékek Iskolája 
– Értékes Iskolák” című pro-
jektjébe tavasszal kapcso-
lódtunk be, arra kerestünk 
módszereket, jó példákat, 
hogy az iskolai oktatásba 
miképpen lehet a települési 
értékek ismeretét bevinni, 
mivel lehet megszólítani 
a gyerekeket, fiatalokat. A 
projektről egy rövidfilm ké-
szült, és szerkesztés alatt 
van egy módszertani kiad-
vány, melyben mi a Kincses-
Klub-os tapasztalatainkat 
írtuk meg. 

Évek óta részt veszünk a 
Lakitelek Népfőiskola Ala-
pítvány szervezésében zajló 
értékfeltáró kollégiumok-
ban. Ebben az évben a Zobo-
raljai Kollégium munkájába 
kapcsolódtunk be kétszer 
egy-egy hét időtartamra. A 
felgyűjtés, feldolgozás meg-
történt, egy záró konferenci-
ára térünk majd még vissza 
decemberben.

Ha nyár, akkor tábor(ok). 
Ez idén sem volt másként 
a KÖSZI életében. A nyári 
táborok sorát az Értékőr 
Szabadegyetemmel kezd-
tük, amelyre a tavalyihoz 
hasonlóan az országból és 
a határon túlról is érkeztek 
résztvevők, akik már sokat 
tettek az értékfeltárás terü-
letén. Ezt követte a június 
17-én kezdődő Kincses-
Klub tábor. Június végén az 
Értékőr Mesterképzéssel 
folytattuk, melyen ebben az 
évben a fafaragásba, a gyü-
mölcsfeldolgozás menetébe, 
valamint a hímzésbe kós-

tolhattunk bele. Erdélyből, 
Kovászna megyéből érkezett 
július 8-án egy csapat fiatal, 
akik 6 napot töltöttek a tele-
pülésen és a kikapcsolódás 
mellett az ifjúsági értékőr 
mozgalommal ismerkedtek. 
Jelentős hozadéka volt a tá-
bornak, hogy a résztvevők 
elkészítettek egy videós in-
terjút az idén felavatott Dö-
rögdi Ficergő játszótérről, és 
hogy tovább bővült az erdé-
lyi értékőrök száma. Végül 
- de nem utolsó sorban - két 
határon túli csapat érkezett 
hozzánk a Határtalanul az 
Értékőrök birodalmában 
tábor keretében, akik szin-
tén megismerkedtek a hun-
garikumok rendszerével és 
lazább keretek között igye-
keztünk jó példákat és lehe-
tőségeket megmutatni nekik 
az értékeik megőrzésével 
kapcsolatban. 

Új értékőr program in-
dítására is lehetőségünk 
volt. 2019 őszén ezt Bara-
nya megyében tettük, Szi-
getváron. Olyan fiatalokkal 
találkoztunk, akik az ottani 
Várbaráti Kör ifjúsági tago-
zatában már tevékenyked-
tek, komoly helytörténeti 
ismeretekkel rendelkeztek, 
és olyan felnőtt segítőkkel, 
akiknek a munkássága ki-
váló példa a fiatalok előtt. 
Két hétvégét tudtunk velük 
együtt tölteni, melyek so-
rán megismerték az értékőr 
programban alkalmazott 
módszereket, és volt alka-
lom a gyakorlatban is kipró-
bálni azokat. a Szigetvári 
Várbaráti Kör tevékenysége 
bennünket is lenyűgözött, 
mi is sokat tanultunk a prog-
ram során.

KÖSZI hírek

A Patakmeder tisztítás eredménye 

Gondozzuk a kiskertet 

Táncház a III. Taliándörögdi Értékek Ünnepén 

Határtalanul az Értékőrök Birodalmában tábor
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A 2019-es évet az „Ész-
revesszük, szóvá tesszük, 
megoldjuk – Taliándörögd, 
az EGYÜTTTMŰKÖDŐ tele-
pülés” program keretében 
közösségi beszélgetésekkel 
kezdtük, melyeken a részte-
vőkkel közösen vizsgáltuk 
meg a kérdőívek révén felme-
rült problémákat, ötleteket, 
javaslatokat. Ezúton is kö-
szönjük az aktív részvételt, a 
véleménynyilvánításokat, me-
lyekkel hozzájárultak a Cse-
lekvési terv elkészítéséhez, 
valamint a következő három 
év eseményeinek, akcióinak 
megtervezéséhez!

2019. szeptember 1-vel fog-
hattunk neki a tervek megva-
lósításának. A terveket, prog-

ramokat, akciókat a közösségi 
beszélgetések során felme-
rült, és a közösségi felmérés-
sel megerősített témák köré 
terveztük (Hagyományőrzés, 
hagyományteremtés; Falusz-
építés, faluépítés; Programok, 
rendezvények, szabadidő; 
Turisztika, gazdaság; Szemlé-
letformálás; Időseink; Fiatal-
jaink; Gyermekeink). 

 Ami már elkezdődött: 
Összeült szeptember 3-án a 

Civil Kerekasztal. Közösen át-
tekintettük a Cselekvési Ter-
vet, és a Rendezvénynaptárt. 
Megbeszéltük, megerősítet-
tük, hogy ki-kinek-mikor és 
miben tud segíteni. 

A KincsesKlub működése 
is elindult szeptemberben. A 

cselekvési tervnek köszönhe-
tően hangsúlyt kapott a köz-
lekedésbiztonság. Reméljük, 
hogy a gyerekek által meg-
szerzett tudásnak a szülők is 
hasznát látják! 

Kipróbáltuk, hogyan mű-
ködik az Okosodjunk együtt 
sorozat, szerveztünk októ-
ber 19-én egy Gyümölcsész 
napot. Dr. Szani Zsolt tartott 
számunkra érdekes, és jól 
érthető előadást Hegyek, ker-
tek gyümölcsei címmel, majd 
a hozott gyümölcsök kósto-
lása és beazonosítsa közben 
élénk beszélgetés alakult ki, 
melynek során a résztvevők 
is megosztották egymással is-
mereteiket. 

Még szintén októberben 
látóútra indultunk az érdek-
lődőkkel Alsómocsoládra. A 
nap tapasztalatait november 
14-én beszéltük meg egymás-
sal. Minden résztvevő egyet-
értett abban, hogy a legfőbb 
tanulság a közösségi tervezési 
folyamat következetes végig-
vitele és a stratégiai tervezés 
fontossága. Megszívlelendő és 
adaptálható még a stratégiai 
menedzsment szervezet lét-
rehozásának és működteté-
sének alsómocsoládi gyakor-
lata. Az Önkormányzat nem 
irányít, hanem menedzsel, ko-
ordinálja a szuverén módon 
gondolkodó, az önkormányzat 
tevékenységét segítő egyének 
cselekvéseit. A hagyományos 
főnök-beosztott szemlélettel 
felhagyva munkatársaik tea-
mekben dolgoznak egy- egy 
feladat megoldásán. A teamet 
mindig az a kolléga vezeti, aki 
az adott feladathoz szükséges 
kompetenciával rendelkezik. 
Nem ritka, hogy aki az egyik 
teamben vezető, a másikban 
segítő munkatárs. Az önkor-
mányzat egyik meghatározó 
értéknek a pozitív látásmó-
dot tekinti, mely nem csak az 
önkormányzatot, de segítőit 
is jellemzi. Nagyra értékelik 
az új iránti fogékonyságot, 
az összefogást, az együttmű-
ködő készséget, a fejlődés 
iránti elkötelezettséget, a 
jövő-orientáltságot, s ezzel 
együtt a tradíciók tiszteletét 
és a megőrzésük iránti igényt. 
Ugyancsak átültethető a köz-
meghallgatások közösségi 
lebonyolítása az egyes intéz-

Együttműködő település
2017. szeptember 15-én nyújtotta be a KÖSZI 

konzorciumi partnerségben Taliándörögd Köz-
ség Önkormányzatával az „Észrevesszük, szóvá 
tesszük, megoldjuk!  - Taliándörögd, az EGYÜTT-
MŰKÖDŐ település” című pályázatot. A döntés 
2018. augusztusában született meg, ekkor kap-
tuk a hírt, hogy nyertünk. Nagyon örültünk neki, 
de tudtuk azt is, hogy nagyon nagy feladat áll 
előttünk.

A Szemléletformáló Munkacsoport találkozója

mények vezetőinek aktív be-
vonásával.

November 9-én a szemlé-
letformálást segítő munka-
csoport kezdte meg, ahol a 
korábban felmerült ötleteket 
tovább boncolgattuk, újakkal 
egészítettük ki, és összeállítot-
tunk egy vázlatos ütemtervet 
a szemléletformálás tudatos 
megvalósítására. Jó volt ta-
pasztalni, hogy a korábbi be-
szélgetéseknek köszönhetően 
már az önkormányzat is, a 
téma iránt érdeklődő lakosok 
is tettek lépéséket, utánajár-
tak lehetőségeknek, törvé-
nyeknek. Mindenki jó szívvel 
tesz a megfogalmazott célo-
kért. 2020. január hónapjától 
kezdődően havonta szeret-
nénk megjelentetni a Dörög-
di Hírlevelet, melynek egyik 
oldalán az aktuális hónap 
programjairól, eseményeiről 
kapunk információt, a másik 
oldalán hozzáértők által leírt 
érdekességek, információk, 
képek, vagy éppen gyerekek 
által alkotott rajzok szerepel-
hetnek, melyek segítenek ben-
nünket ebben a gyorsan válto-
zó világban azokat az aktuális 
információkat megismerni, 
melyek révén napi életünkben 
jobban tudunk majd figyelni a 
szép természeti környezetnek 
(melyben élünk) a megóvá-
sára gyermekeink, unokáink 
számára (és velük együtt), s 

melyek segítik egészségünk 
megőrzését. Néhány a terve-
zett témák közül: Vegyszer-
mentesen a háztartásban; 
Hogyan komposztáljunk?;  
Egészséges táplálkozás; stb. 
Kerestük közösen a települé-
sen keletkező zöldhulladék 
költséghatékony elhelyezésé-
nek megoldását is.

November 14-én a Civil Ke-
rekasztal keretében megpró-
báltuk összeállítani a 2020-as 
év részletes programtervét, 
hogy decemberben a Kincses-
Ház Kürtölővel együtt eljuttat-
hassuk minden taliándörögdi 
háztartásba. Nem könnyű 
feladat, nagyon sok program 
lesz, és bizony előfordulhat, 
hogy a tervezett időpontot va-
lami mégis felülírja. Mindnyá-
jan (önkormányzat, intézmé-
nyek, civilek) törekszünk arra, 
hogy a tervezett időpontokat 
betartsuk.

November 19-én a Falusz-
építő munkacsoport műhely-
foglalkozásán újra képvisel-
tette magát a Nőszövetség, a 
településvezetés, és itt voltak 
a Pagony munkatársai, hogy 
szaktudásukkal segítsék a ter-
vezést. A munkacsoportnak 
köszönhetően településünkön 
elindul közterületeink tuda-
tos és fenntartható fejlesz-
tése, szépítése. A résztvevők 
egyetértettek abban, hogy 
kis lépésekkel haladjunk a 
megvalósítás során. Január 
végéig kell elkészítenünk a laj-
stromozásokat, térrendezési 
javaslatokat és február 3-án 
találkozhatunk újra, ahol az 
elkészült anyagok alapján elő-
készítjük a tavaszi akciókat. 
2020. tavaszán forrástisztítás 
és a közterületekre történő 
növényültetés, térrendezés 
valósítható meg. Elsődleges 
közterületeink közül a Klast-

rom környéke, az óvoda előtti 
kőkereszt környéke, és a síkon 
lévő buszmegálló melletti üres 
terület. Ez utóbbinál felmerült 
egy újszülöttek parkjának lét-
rehozása, a fiúknak körtefák, 
a lányoknak almafák ültetésé-
vel. 

November végére még egy 
fontos feladat maradt, a Vál-
lalkozói Kerekasztal elindítá-
sa, melynek célja a vállalkozói 
szférán belül egymás meg-
ismerése, az önkormányzat 
és a vállalkozások céljaiban 
a közös pontok megtalálása, 
a további együttműködések, 
partnerségek előmozdításá-
nak segítése.
Szeretnénk felhívni a figyel-
met, hogy minden program, 
találkozó nyitott, aki szívesen 
bekapcsolódna, jelezze és 
figyelje a meghívókat, hird-
etményeket mind a hirde-
tőtáblákon, mind a Közöségi 
Ház információs tábláján, 
vagy a KÖSZI irodájánál, ahol 
személyesen is mindenkit 
szeretettel várunk bármilyen 
kérdés, ötlet megfogalmazó-
dik valakiben!
A felsoroltakon kívül a 
KÖSZI facebook oldalán 
(https://www.facebook.
com/koszi.org/), valamint az 
önkormányzat 2019. decem-
berében megújuló honlapján 
is közzé fogunk tenni minden 
információt, hírt.

Alsómocsoládi Látóút

Taliándörögd Község
Önkormányzata

A 2019-es év igencsak tartal-
mas év volt, az önkormányza-
ti eseményeket tekintve. Az 
év elején két dolgozónkat bú-
csúztattuk nyugdíjba mene-
telük alkalmából: Mohos Bé-
láné óvodavezetőt és Lázárné 
Palásti Etelka könyvtárost. 
Ezúttal is köszönjük a telepü-
lésért és az itt élőkért végzett 
munkájukat! A Kerekfeny-
ves Óvodában vezetőóvónő-
ként azóta Vargáné Horváth 
Krisztina tevékenykedik, míg 
a Közösségi Házban Stumpf 
Rebeka vette át a terepet.  

2019. október 13-án ön-
kormányzati választás volt, 
melynek eredményeként Mo-
hos József maradt a telepü-
lés élén. Az előző testületből 
Prácser Miklós képviselő-
ként folytatja tevékenységét, 
míg mellette Mohos Brigit-
ta, Stumpf Rebeka és Sző-
ke András vette át a helyet 
a leköszönőktől. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni az 
elmúlt öt éves ciklus mun-
káját Hoffner Tibornak, Prá-
cser Miklósnak, Stumpf Zol-
tánnak és Szőrös Ádámnak.  

A Taliándörögdi Képvise-
lő-testület ebben az évben 
12 ülésen 49 határozatot és 9 
rendeletet hozott. 2019-ben 
7 kisbaba született, 1 halá-
leset volt, 5 házasságkötés 
történt.
16 fő létesített állandó lakó-
helyet, ami örvendetes tény, 
hiszen a megüresedett ingat-
lanokat nem üdülőnek vásá-
rolják meg, hanem a beköl-
tözők jórészt életük állandó 
színterének választják tele-
pülésünket. Évek óta először 
2019-ben nőtt Taliándörögd 

lakosságának száma, január 
1-i adat szerint 665-en va-
gyunk.
Az önkormányzat saját be-
vételeit tekintve a Közösségi 
Ház termeinek béreltetésé-
ből 346.000 Ft; irodabér-
letből, lakbérből és a Mű-
vészetek Völgyétől kapott 
támogatásból 1.572.000 Ft; a 
Dörögdi Durmoló szállásdíjá-
ból 6.415.000 Ft, míg a köz-
hatalmi bevételekből – adók-
ból – 13.000.000 Ft bevétel 
származott, ami összesen 
21.333.000 Ft-ot jelent. 
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 A szociális ellátást te-
kintve elmondhatjuk, hogy 
egyre kevesebb a szociális 
segítségre rászoruló: lakha-
tási támogatásban 7 fő része-
sül, gyógyszertámogatásban 
5 fő, rendkívüli települési tá-
mogatásra benyújtott igény 
40 db érkezett, temetési tá-
mogatásban 2 fő részesült, 
születési támogatásban 6 fő, 
első lakáshoz jutásban az ön-
kormányzat 2 főt támogatott, 
rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásra 4 gyermek jogo-
sult iskolakezdési támogatás 
5 fő részére lett kiosztva, míg 
Bursa Hungarica felsőokta-
tási tanulmányi ösztöndíj 2 
fő részére.

Halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekünk nincs.

Az idei legnagyobb befeje-
zett beruházásunk a Malmok 
Völgye turisztikai pályázat 
volt, melyet Kapolcs, Vigánt-

petend, Monostorapáti és 
Hegyesd községekkel közö-
sen valósítottunk meg. Si-
keres volt a gépbeszerzési 
pályázat. 18 millió Ft érték-
ben szereztünk be traktort 
és hozzá eszközöket, melyek 
februárban kerültek átadás-
ra és azóta is napi szintű 
használatban vannak. A Ma-

gyar Falu program keretében 
30 millió Ft támogatást ítél-
tek meg a Ráskói út felújítá-
sához, továbbá 3 millió Ft-ot 
nyertünk orvosi eszközök 
beszerzésére, melynek meg-
valósítását ebben az évben 
be kell fejezni. A Közműve-
lődési Érdekeltségnövelő pá-
lyázaton 300.000 Ft támoga-

tást kaptunk a Közösségi Ház 
színpadjának felújításához. 
A Magyar Falu programban 
a Római Katolikus Egyház-
közösség az önkormányzat 
közreműködésével támoga-
tásban részesül a temetőben 
urnafal kialakításához és 
komposztáló illemhely léte-
sítéséhez.

A jövő év során a temetői 
út (Béke utca) rendbe hoza-
tala, a Klastrom állagmeg-
óvása, a Közösségi Ház szige-
telése, nyílászáróinak cseréje 
és a Palota-kút utcájában a 
burkolat felújítása lesz az el-
sődleges napirendi pont.

Taliándörögd Község Ön-
kormányzata a település 
minden lakójának kellemes 
ünnepeket és sikerekben 
gazdag, boldog Új évet kíván!

Forrás: 
Mohos József polgármester

Gépátadó

Közművelődési Közösségi Ház és Könyvtár
„2019. február 7-én kezd-

tem a Közösségi Házban 
dolgozni. Hazudnék, ha azt 
mondanám, hogy gyerek-
korom óta közművelődési 
szakember szeretnék lenni. 
Legalább is a munkaköröm-
re használt kifejezés bizto-
san nem hozta volna meg 
a kedvem hozzá kisgyer-
mekként, ha tudtam volna, 
hogy ilyen is van. Elég bor-
zalmasan hangzik még így 
felnőttfejjel is. De őszintén 
megvallva egyáltalán nem 
bánom, hogy így alakult. Kel-
lett kis idő, amíg megtalál-
tam a villanykapcsolókat az 

épületben és a munkában, 
de sokat nem totojázhattam, 
mert már rögtön az elején 
nyakamon volt 3 farsang és 
a borverseny is. Szerencsére 
elődöm, Etelka néni, sokat 
segített, hogy hamar meg-
ismerjem a jól megszokott 
gyakorlatokat, a többit pe-
dig igyekeztem, néha több, 
néha kevesebb sikerrel le-
improvizálni. Szóval itt az 
év vége, el sem hiszem, hogy 
már lassacskán egy éve itt 
vagyok, annyi minden tör-
tént idén, hogy már nem is 
biztos, hogy mindenre em-
lékszem, de az okos naptár a 

jó szervező legjobb barátja.
Szóval február. A farsangi 

időszak. Rögtön a közepé-
be. Az első munkanapomon 
már a faludisznóvágás volt 
terítéken. A telefonom ek-
kor még új volt és nagyon 
élveztem, hogy van rajt 
lépésszámláló, az aznapi 
24.969-es lépés rekordomat 
egészen a nyár végéig nem 
is sikerült megdönteni. Az 
esemény már jó korán kez-
detét vette (bár faluhelyi, 
disznóvágási időszámítást 
nézve olyan későn kezdtünk 
– megjegyzem reggel 7-kor 
– hogy már nem is lett vol-
na érdemes nekiállni), így 
délben már a friss húsból 
készült ételeket is megkós-
tolhattuk. Nagy örömünkre 
ezen a napon kerültek át-
adásra az új önkormányzati 
traktorok és a fiúk munkáját 
segítő gépek.

Az óvodás farsang már a 
hónap legelején lezajlott, 
majd 16-án az iskolások 
bújtak maskarába, míg a 
sort február 23-án a Nép-

dalkör által szervezett far-
sangi mulatság zárta. Már-
cius 9-én került sor a 29. 
alkalommal megrendezett 
borversenyre, melyen közel 
90 fő kóstolta végig a helyi 
gazdák által benevezett 42 
féle különböző bort. A kö-
vetkező közösségi alkalom a 
Március 15-i megemlékezés 
volt, ahol a Népdalkörösök 
mellett a dörögdi felső ta-
gozatos diákok készültek 
ünnepi műsorral. Az estét 
a szokásokhoz híven fák-
lyás felvonulással zártuk 
a Baksa-hegyen, ahol egy 
doromb-koncerten is részt 
vehettünk. Április 13-án az 
a megtiszteltetés érte a Kö-
zösségi Házat, hogy nálunk 
került megrendezésre a II. 
Dalos Találkozó, melyen a 
környékbeli dalkörök – Ka-
polcs, Sáska és a tapolcai 
Batsányi Népdalkör – vettek 
részt. Május 5-én a Közössé-
gi Ház nagyterme az Ovi-Su-
li Jótékonysági Bálnak adatt 
helyet, melyet a szülők, mint 
minden évben, nagy lelke-

sedéssel szerveztek meg. 
Egy héttel később pedig sor 
került a térségi nyugdíjas ta-
lálkozóra, melyen a helyiek 
öcsi és padragkúti barátai-
kat látták vendégül. Az idei 
év talán egyik legnagyobb 
öröme a Ficergő Játszótér 
elkészülése volt, melyet a 
gyerekek június  1-jén a 
Gyermeknap keretében ve-
hettek át. A számukra ren-
dezett esemény keretében 
volt: májusfadöntés, biciklis 
felvonulás, játszótéravatás, 
tűzoltó autózás, lovaglás, 
ugrálóvárazás, bábelőadás 
és koncert is. Pünkösdkor 
az Ökumenikus Nőszövet-
ség által szervezett imaséta 
után a Közösségi Ház látta 
vendégül a három felekezet 
tagjait, ahol a helyi gyerekek 
pünkösdi királyné járással 
fogadták a vendégeket. A 
nyári időszakban az épület a 
Művészetek Völgye Fesztivál 
alatt a Színház Színpadnak 
adott helyet és többek kö-
zött olyan neves színészek 
is színpadra léptek nálunk, 
mint a fiatalabb korosztály 
képviselőjeként Mészáros 
Béla, vagy az idősebbek 
számára ismerős Mucsi 
Zoltán. Szeptember elején 
bányászainkra emlékeztünk 
emlékművünk előtt. A Kö-
zösségi Ház szeptember 14-

én a régi idők hangulatát 
idéző búcsúi bálnak, 21-én 
pedig Bibliakörös találko-
zónak adott helyet, ahova 
nem csak a Balaton-felvidék 
más településeiről, de még 
Pest-megyéből is érkeztek 
vendégek. Október 5-én ke-
rült megrendezésre az őszi 
időszak egyik legnagyobb 
eseménye: a Szüreti Felvo-
nulás, melyen szép szám-
mal vettek részt, nem csak 
a környékbeli lovasok, de a 
helyi lakosok is. A felvonu-
lás után kulturális műsor 
és vacsora zárta a délutánt. 
A Márton-napi vacsorára 
november 16-án került sor, 
ahol szerencsére azon kel-
lett aggódnunk, hogy nem 
fogunk beférni közel 90-en a 
terembe, de végül ez is meg-
oldódott valahogy és miután 
Illés Sándor plébános úr 
megáldotta az újbort, egy jó 
hangulatú táncos mulatság 
vette kezdetét. November 
22-én a nyugdíjasok a tava-
szi találkozóhoz hasonló ke-
retek között rendezték meg 
őszi baráti összejövetelüket 
is. A tél beköszöntével pe-
dig elkezdődtek az adventi 
programok. Az első hétvé-
gén a jó szokásokhoz híven 
Illés Sándor gondolatai és 
az első gyertya meggyújtása 
után az idősek köszöntésére 

került sor ünnepélyes kere-
tek között. A második hétvé-
gén a Taliándörögdi Népdal-
kör adott rövid műsort, míg 
a harmadik alkalommal az 
Ökumenikus Nőszövetség 
vette át tőlük a stafétát. A 
negyedik gyertya meggyúj-
tására pedig a gyerekek a 
falujárás során előadott bet-
lehemi játékot játszották el, 
majd a közös készülődés, a 
Falukarácsony zárta az ün-
nepi sort.

A hétvégi programokon kí-
vül számtalan más alkalom-
mal telt meg élettel a házas-
ságkötő terem vagy éppen a 
könyvtár is. Hétfőnként nép-
dalköri próbák, keddenként 
Bibliakör, csütörtökönként 
jóga került a terítékre. A 
„KincsesKlub”-os gyerekek 

is egyre gyakrabban töltik a 
foglalkozás idejét a Közössé-
gi Házban, illetve november-
től „Mocorgó Klub” néven 
a babák is beszabadulnak 
a könyvtárba, természete-
sen anyukáikkal karöltve. 
A Könyvtári Szolgáltató 
Rendszernek köszönhető-
en idén is megvalósulhatott 
négy program. Elsőként 
Rosta Géza zenés irodalmi 
bemutatójára került sor az 
iskolában, ahova az ovisok 
is meghívást kaptak, majd 
Németh Anikó mesepeda-
gógus szórakoztatta a gye-
rekeket a Magyar Népmese 
Napja alkalmából. Hogy a 
felnőtteknek is kedvezzünk, 
ellátogatott hozzánk Han-
godi László történész, aki 
erdélyi barangolásairól me-
sélt. Végül, de nem utolsó 
sorban Nemes Évával – az 
Éva Műhelye alapítójával – 
készíthettünk fából készült 
téli manókat. Mindezeken 
felül számtalan próbának, 
kézműves foglalkozásnak és 
kerekasztal beszélgetésnek 
is helyet adott az épület.

A sok felsorolt történés 
mellett még mindig hiányér-
zetem van, hogy kimaradtak 
események. Reméljük jövő-
re még inkább meg kell iz-
zadni azért, hogy egy oldal-
ba beleférjen az összegzés, 
mivel a cél, hogy a Taliánd-
örögdi Közösségi Ház a te-
lepülés lakóinak közkedvelt 
találkozási pontjává váljon, 
ahová a falu apraja és nagyja 
„haza” jár.”

Forrás:
Stumpf Rebeka 

Dalos találkozó

Szüretre hangolódva

Szüreti felvonulás
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A nyári vakációt 
követően az alsósok hamar 
visszarázódtak az iskolai 
mindennapokba, ebben 
nagy segítséget jelentett 
számukra, hogy minden 
osztály megtartotta a már 
tradíciónak számító csa-
patépítő túráját, amely 
pontosan azt a célt szol-
gálja, hogy a gyerekek újra 
egymásra hangolódjanak, 
és közben jól érezzék ma-
gukat. Az első osztály a lel-
kes szülők szervezésének 
köszönhetően egy mo-
zilátogatáson is részt ve-
hetett, ami még jobban 
megerősítette a csapatot. 
Szeptember 12-én a Magyar 
Népmese Napja alkalmából 
a könyvtári programok 
keretében Németh Anikó 
tartott izgalmas foglalkozást 
a gyerekeknek, ahol egy 
népmesét dolgoztak fel vál-
tozatos ügyességi és játékos 
feladatok segítségével. A 
fürgébb lábú tanulók szep-
tember 19-én 10 fővel képvi-
selték az iskolát Tapolcán a 
Földönfutó versenyen. Ezzel 
a sportélmények sora nem 
zárult be, ugyanis október 
2-án a második és harmadik 

osztályosok Balatonfüreden 
Diáksport Fesztiválon vettek 
részt, amelynek fő célja a 
teljesítménykényszer nélkü-
li mozgás megismertetése 
és a különböző sportágak 
megszerettetése volt. 
Idén sem maradt el az Ara-
di vértanúk emléktúra a 
Baksa hegyen, amelynek 
keretében egy kis műsorral 
készültek a gyerekek. A me-
zei futóverseny szintén el-

maradhatatlan eseménye az 
ősznek, amelyet minden év-
ben megszerveznek Szipőcs 
Csaba, volt iskolaigazgató 
emlékére. Október 17-én a 
Gyermeknevelés pszicholó-
gus szemmel című eladást 
egy meghívott pszicholó-
gus tartotta, amely elsősor-
ban pedagógusoknak, 
nevelőknek és szülőknek 
szólt. Az említett előadás 
egy több alkalomból álló 
kerekasztal beszélgetés első 
állomásaként valósult meg 
és nagyon hasznosnak bi-
zonyult.  
A könyvtárban töltött óra sz-
intén hatalmas sikert aratott 
a gyerekek körében, ugyanis 
egy rövid feltérképezés után 
szabaduló szobává alakult 
át a könyvtár, ahol minden 
tudásukat és ügyességüket 
bevetették, hogy megold-
ják az újabb és újabb fela-
datokat. Végül mindnyájan 
kiszabadultak a könyvtár-
ból, de reméljük, hogy ha-
sonló lelkesedéssel találnak 
vissza a Közösségi Ház felső 
szintjére, mikor könyvekre 
van szükségük. Nem csak a 
könyvtárat, hanem a Petőfi 
Színházat is meglátogat-
ták október 21-én az is-
kolások és ismét egy remek 

előadásban volt részük. Az 
őszi szünet után pedig már 
izgatottan készültek a no-
vemberi Zenés irodalmi 
bemutatkozásra, ahol min-
denki megmutathatta, hogy 
miben tehetséges. Ahogy 
az eddigi években mindig, 
most is nagyszerű produk-
ciókat láthattak a szülők és 
az érdeklődők.  
Az új tanév nem csak új első 
osztályos diákokkal bővült, 
hanem a pedagógusok 
tekintetében is történtek 
változások. A Művészetek 
Völgye Általános Iskola új 
igazgatója Kranabeth-Ba-
ti Zsuzsanna lett, a máso-
dikosok osztályvezetését 
Csaba Tiborné, Marika néni 
vette át, aki ettől a tanévtől 
csatlakozott az iskolához.  
Az iskolában továbbra is 
fontosnak tartják az egyéni 
fejlesztéseket, amit lo-
gopédus, gyógypedagógus 
és ettől a tanévtől már 2 
gyógypedagógiai asszisz-
tens kolléga segíti.
A gyerekeknek eredményes 
tanulást, a tanároknak ki-
tartást és sok ügyes diákot 
kívánunk a tanév második 
felére is!

Forrás:
Szalainé Török Ildikó

A futóverseny győztesei

Csapatépítő túra

Kerekfenyves Óvoda
A farsangi mulatságok 

sorát az idei évben is az 
óvodások kezdték. Mesé-
ket, verseket, dalokat ad-
tak elő, belebújtak kedvenc 
hősük bőrébe gyönyörű 
jelmezeikben. A Közösségi 
Ház nézőtere megtelt, sok 
tapssal jutalmazták a né-
zők a kicsik produkcióit. Ez 
alkalomból a szülők tom-
bolasorsolást és jótékony-
sági sütivásárt rendeztek, 
melynek bevételét gyer-
mekprogramokra és játé-
keszközökre használják fel. 

Március 15-én kokárdát 
készítettek és az óvodá-
ban ünnepeltek. Áprilisban 
húsvétkor izgatottan vár-
ták a nyuszit, az udvaron 
keresgélték kosárkáikat a 
gyerekek, melyben az aján-
dékaikat kapták. Szívesen 
simogatták az élő nyulat, 
melyet hamar felfedeztek.

Harmadik alkalommal 
megrendezett Taliándö-
rögdi Értékek Ünnepén be-
mutatkoztak óvodásaink, 
sikeresen szerepeltek itt is.

Május 10-én évzáró és 
ballagási ünnepségük al-
kalmából bemutatták az év 
közben tanult verseket, da-
lokat, játékokat, elbúcsúz-

tak nyolc iskolába induló 
társuktól. A ballagó gye-
rekek szüleinek munkáját 
megköszönte az óvoda ne-
velőtestülete. Ekkor kö-
szöntötték az édesanyákat, 
nagymamákat is kis ver-
sekkel, dalokkal. Ebben a 
hónapban volt a gyermek-
nap, a szülők aktív részvé-
telével. Lufibohóc, meseba-
rangolás, kézműveskedés, 
gyümölcstálak, trambulin 
színesítette a napot. 

Ebben az évben sem ma-
radt el a rendőrnap, melyet 
Nyögéri Lajos bácsi, a helyi 
Polgárőrség vezetője szer-
vezett a gyerekek számára. 
Molnár Tibor és Szöllősi 
Péter rendőr bácsi interak-
tív foglalkozással hívta fel 
a figyelmüket a nyár veszé-
lyeire, majd ajándékokat 
kaptak. Ezután a rendőrau-
tóban utazva próbálhat-
ták ki az eszközöket, ami 
mindannyiuknak nagyon 
tetszett.

Júniusi kiránduláson 
Keszthelyre vitt az útjuk. 
Őshonos állatokat néztek 
meg, majd a Balaton Múze-
umban a Balaton kialakulá-
sának folyamatát ismerték 
meg. Ezt követően egy be-

mutató keretében a Bala-
ton partján élő, preparált 
állatokat láthattak. A gye-
rekek a Marcipán Múzeum 
mesefigurás tortafiguráit is 
kíváncsian nézték.

Novemberben az új ne-
velési év első nyitott ese-
ménye a Márton nap volt. 
Délután libás dalokat mu-
tattak be a gyerekek, azu-
tán liba figurák és lámpás 
készítésére várták a csalá-
dokat. Szintén ebben a hó-
napban négy kisgyermek is 
részt vett egy rajzpályáza-
ton, közülük hárman helye-
zettek lettek. Egy első, egy 
második és egy harmadik 

helyezést érték el.
A nyár folyamán minden-

ki örömére az udvar játé-
keszközei két rugós egeres 
hintával bővültek. A szü-
lők, az önkormányzat és az 
Ilona Malom Műhely támo-
gatásával Kneipp (taposó) 
ösvény készült el, melyen 
mezítláb mászkálhatnak a 
gyerekek, ami segíti fejlő-
désüket.

Az óvodai beiratkozás-
kor örömmel tapasztalták, 
hogy több kisgyermeket 
írattak be, mint ahányan 
elballagtak. Ezért ahhoz, 
hogy mindenkit fogadni 
tudjanak a fenntartó se-
gítségét kérték. Az ő dön-
tésüknek köszönhetően 
július utolsó hetében kezd-
ték az óvoda bővítését.  
Szeptemberben tágas cso-
portszoba várta a kicsiket, 
elegendő helyet biztosítva 
mindenki számára.

Az intézmény vezetője 
ezúton is szeretné megkö-
szönni az önkormányzat, a 
szülők, a civil szervezetek, 
az óvoda dolgozói munká-
ját, mellyel segítik az óvoda 
működését és a gyerekek 
életének színesebbé téte-
lét.

Forrás: 
Vargáné Horváth Krisztina 

Óvodai Farsang 

Fellépés az Értékek Ünnepén

Művészetek Völgye Általános Iskola
Taliándörögdi Tagintézménye
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 A Dörögdi Ficergő megnyitotta kapuit
2019 egyik legmeghatá-

rozóbb eseménye a telepü-
lés életében a Dörögdi Fi-
cergő játszótér elkészülése 
és avatása volt. Előző szá-
munkban írtunk az óvodai 
és iskolai Szülői Munkakö-
zösségének elszántságáról 
és a játszótér előkészülete-
iről, amelyben már kitűzték 
a célt, hogy 2019 tavaszán 
közös összefogással és ön-
kéntes munkával megkez-
dik a játszótér felépítését. 
Nem kellett csalódnunk. A 
tavalyi év a források meg-
teremtéséről és a tervek 
kialakításáról szólt, idén 
minden erejüket beletették 
és a hétvégéket nem saj-
nálva az elképzeléseknek 

megfelelően sikerült bevé-
gezniük a munkát. De nem 
csak a szülők, hanem a gye-
rekek is sokat segítettek a 
festésben, gereblyézésben, 
apróbb munkák elvégzésé-
ben, ahogyan az idősebbek 
is eszem-iszommal kedves-
kedtek, hogy ezzel is hoz-
zájáruljanak a közös tér 
elkészüléséhez. Nagyon so-
kat köszönhetnek továbbá 
a környékbeli és távolabbi 
vállalkozások felajánlá-
sainak és az Ilona-Malom 
szakmai irányításának.  

A játszótéren építettek 
egy dupla hintaállványt 
négy hintával, ahol van egy 
bébi ülőke is, egy kis fahá-
zikót, amelyet kuckóként 

tudnak használni a gyere-
kek, egy csúszdatornyot, 
amelynek mászókövekkel 
egészítették ki az oldalát, 
építettek továbbá libikókát, 
kialakítottak egy homoko-
zót, amely fölé árnyékolót 
telepítettek. A nagyobbacs-
káknak van hátul nyújtóz-
kodó eszközük, amin ka-
paszkodva tudnak játszani, 
mellette pedig egy kaland-
mászó, amin az egyensúlyu-
kat és ügyességüket tudják 
kipróbálni. 

A Dörögdi Ficergőt a 
gyereknappal egybekötve 
ünnepélyes keretek között 
adták át, ahol a gyerekek 
végre birtokba vehették az 
új játszóteret. A gyermek-

napon lovaglás, óriásdarts, 
ugrálóvár, arcfestés, mackó-
kiállítás, retró vetélkedő, 
fagyi, palacsinta és az ajkai 
parancsnokság jóvoltából 
tűzoltó-autózás várta az ün-
nepelteket.

A játszótér felépítése so-
rán egy nagyon jó és ener-
gikus fiatal szülői csapat 
kovácsolódott össze, akik a 
jövőben, egy kis regenerá-
lódás után még terveznek 
közös erővel újabb nemes 
célokat megvalósítani, és 
közös pillanatokat megélni 
a téren, és természetesen 
soha nem felejtenek el ját-
szani .

Forrás:
Szülői Munkaközösség Ünnepélyes átadó

CIVIL HÍREK
Ökumenikus Nőszövetség

A Nőszövetség tagjai az 
idén sem szenvedtek hi-
ányt feladatból. Ebben az 
évben is tartottunk toll-
fosztást, ami nagyon jól 
sikerült. Kapcsolódtunk 
a Világimanaphoz, amin a 
liturgiát a szlovén asszo-
nyok állították össze. Szép 
számmal jöttünk össze az 
Evangélikus Imaházban. 
A Pünkösd hétfői Imaséta 
is már hagyomány a Nő-
szövetség életében, hisz 

ekkor van a megemléke-
zés a hősi halottakról is. 
Szívesen segítünk a gyer-
meknapon és örülünk, 
hogy meghívást kaptunk 
a szavalóversenyre, ahol 
a különdíjunkat szívesen 
adjuk a tehetséges gyer-
mekeknek. Az evangé-
likusok által szervezett 
egésznapos evangelizáci-
ós programon is részt vet-
tünk, és amiben tudtunk, 
segítettünk. 

A ravatalozót, hősi 
halottak sírját, kereszt 
környékét, posta, orvosi 
rendelő virágágyásait to-
vábbra is rendben tartjuk. 
A hetven éven felüliek ka-
rácsonyi ajándékozását 
azért is tartjuk fontosnak, 
mert ilyenkor egy kicsit 
el tudunk beszélgetni az 
idős emberekkel. A sze-
métszedési akcióból is 
sokan kivettük a részün-
ket, mivel szívügyünk a 

teremtett világ védelme. 
Az év végi befejező prog-
ramunk a Betlehem-állí-
tás, amihez a bábukat is 
a Nőszövetség tagjai ké-
szítették. Az adventi gyer-
tyagyújtáson is mindig ott 
vagyunk, ami mindnyá-
junknak felemelő érzést 
nyújt.

Forrás: 
Varga Zsuzsanna

Taliándörögdi Nyugdíjas Klub
Nyugdíjas Klubunk az 

óév, a szilveszter „kipihe-
nése” után újult erővel 
indult neki a 2019-es esz-
tendőnek. Január és feb-
ruár során aktívan részt 
vettek a KÖSZI által szer-
vezett beszélgetéseken, 
véleményükkel segítették 
a cselekvési terv kialakí-
tását. 

Februárban az önkor-
mányzat disznóvágást 
szervezett a civil szerveze-
tek és a helyi önkéntesek 
meghívásával, melynek 
lebonyolításában a klub 
tagjai a népdalkörösök-
kel és a Nőszövetséggel 
összefogva segédkeztek. 
Nagy Öröm számukra, 
hogy a februári farsangi 
időszakban egy kis ösz-
szeggel támogathatták az 
ovisokat, az iskolásokat, 
a Népdalkör farsangi ren-
dezvényére pedig helyet 
biztosítottak a főzéshez.  
A helyi rendezvények 
mellett eljutottak az öcsi 
nyugdíjasok, barátok far-
sangi báljára is.

Ez év márciusában sem 
feledkeztek meg a nők 
köszöntéséről, áprilisban 
pedig már Padragkúton 
örültek együtt barátaik-
kal, az ottani nyugdíjasok-
kal a megújult padragkúti 
Művelődési Háznak.

Április 27-én, a III. Tali-
ándörögdi Értékek Ünne-
pén (a részvevők megelé-
gedésére) pincepörköltet 
főzött a nyugdíjas csapat. 

Május elején nyugdíjas 
találkozót szerveztek itt, 
Taliándörögdön, melyen 
vendégül látták a padrag-
kúti és az öcsi nyugdíja-
sokat is. A programot a 
Taliándörögdi Népdalkör 
fellépése gazdagította. 
Néhány napra rá már Pad-
ragkúton került sor az év 
első félévében születés-
napjukat, névnapjukat 
ünneplők közös köszön-
tésére. Május végén pedig 
a májusfa kitáncolása kö-
vetkezett (vacsorával és 
toroköblögetéssel), előtte 
azonban még a rend őrei 
tartottak egy kis előadást 
az értékek helyes tárolá-
sáról.

A nyár pihenőt jelent a 
klub számára, de a Mű-
vészetek Völgye Fesztivál 
előtt mindig kell egy kis 

épület- és udvartakarítást 
tartani.

Október 10-én várak 
várták a nyugdíjasokat 
(Szigetvár, Sárvár) egy jó 
látogatásra. A kirándulás 
minden résztvevőnek jól 
esett, bár sajnos az eső is. 
Október 21-én újra Pad-
ragkútra volt hivatalos a 
csapat, azúttal a születés-
napjukat, névnapjukat jú-
liust 1-ről december 31-ig 
ünneplők közös köszönté-
sére. De 22-én így is képvi-
seltette magát a közösség 
a KÖSZI által szervezett 
tanulmányúton, hogy öt-
leteket, jó példákat hozza-
nak Alsómocsoládról.

Novemberben még ven-
dégül látták a padragkúti 
és az öcsi barátokat. Erre 
az alkalomra újra a he-
lyi Népdalkört kérték fel 

szereplésre, valamint a 
Badacsonytördemic Tánc-
együttest, akik azonban 
sajnos nem érkeztek meg. 
Azért a jó hangulatot nem 
tudták elrontani. Ebben 
az évben még előttük álló 
feladat, hogy eldöntsék, 
mivel készülnek Mikulás-
ra, részt vegyenek az Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület 
forraltbor főző versenyén 
és megszervezzék az óév 
búcsúztatását. 

A Nyugdíjas Klub ed-
dig is, ezután is szívesen 
ad helyet és segítséget 
bármely helyi szervezet, 
közösség programjaihoz, 
és egyúttal köszöni az ön-
kormányzat segítségét a 
klubhelyiség karbantartá-
sában, működtetésében!

Forrás:
Inhoff Zoltán

Nyugdíjas találkozó
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2019 a taliándörögdi ön-
kéntes tűzoltók életében egy 
csendes évnek számított, de 
még így is volt miről beszá-
molniuk az év végéhez köze-
ledve. A tavalyi évhez hasonló-
an idén is minden hónap első 
vasárnapján találkozik a csa-
pat, amikor többek között a 
felszereléseik karbantartásá-
ról gondoskodnak és az aktu-
ális feladatokat beszélik meg.

Március 11-én riasztási 
gyakorlatot tartottak, amely 
előre egyeztetett időpontban 
zajlott. Lényege az volt, hogy 
saját maguknak felmérjék, 
mennyi idő alatt tudnak ösz-
szekészülni egy valós riasztás-
kor, és hogy levonják belőle a 
tanulságokat. 

Az egyesület tagjai ismét 
részt vettek az Értékek Ünne-
pén, főzőcsapatuk idén is ösz-

szeállt, és a gyerekek részére 
szóló verseny megszervezése 
sem maradt el, amelyet rend-
kívül élvezett minden apró-
ság. 

Ebben az évben is pályáz-
tak apró felszerelésekre (pl. 
kéziszerszámok, feszítővas, 
erővágó, tömlő, stb.) és egy 
utánfutóra. Ugyanis az igé-
nyelhető nagyobb eszközök-
ből már mindent sikerült az 
előző években beszerezni.

Idén két éles riasztást kap-
tak, egy balesethez a Taliánd-
örögd és Kapolcs közötti úton, 
ahol a roncselszállításban, 
a forgalomirányításban és a 
balesetet szenvedő személy 

hozzátartozóinak értesítésé-
ben tudtak segíteni. A másik 
riasztást a világháborús em-
lékmű melletti veszélyes (az 
elektromos vezeték közelsége 
miatt esőben szikrázó) fával 
kapcsolatban kapták, amelyet 
sikeresen megmetszettek. 

A szeptemberi tagtoborzó 
alkalmával két új önkéntest 
sikerült bevonni. Ilyenkor a 
csapat egy közös főzős, be-
szélgetős napot tart, amikor 
mindenki jól érzi magát.

Decemberben tisztújításra 
kerül sor, mivel az egyesület 
tagjainak mandátuma ekkor 
jár le. 

Forrás: Berki Sándor

Forraltbor főző verseny 

2019/20-as Megyei II. osztály bajnoki évad tavaszi 
szezonjában csapatunk mérkőzéseinek időpontjai:  

 2020.03.14. szombat 15 óra: Taliándörögd SE – Nemesszalók ESE
 2020.03.22. vasárnap 15 óra: Csabrendek FC – Taliándörögd SE
 2020.04.05. vasárnap 16.30: Taliándörögd SE – Alsóörs SE
 2020.04.11. szombat 17 óra: Nemesvámos LSE – Taliándörögd Se
 (Nemesvámossal a mérkőzés helyszíne: Veszprémi Foci Centrum USE Sporttelep)
 2020.04.19. vasárnap 17 óra: Taliándörögd SE – Csopak SC
 2020.04.26. vasárnap 17 óra: Ősi PSK – Taliándörögd SE
 2020.05.03. vasárnap 17 óra: Taliándörögd SE – Öskü FC
 2020.05.09. szombat 17 óra: Peremarton SC Berhida – Taliándörögd SE
 2020.05.17. vasárnap 17 óra:  Taliándörögd SE – Somló SC Somlószőlős
 2020.05.24. vasárnap 17 óra:  Szentantalfa NVSE – Taliándörögd SE
 2020.05.31. vasárnap 17 óra:  Taliándörögd SE – Ugod SE
 2020.06.07. vasárnap 17 óra:  Taliándörögd SE – FC Zirc

Az U19-es (ifi) csapat mérkőzési változatlanul 2 órával a felnőtt mérkőzés előtt kezdődnek.

 Taliándörögd Sportegyesülett
A Sportegyesület felnőtt 

csapata most hasonlóan áll, 
mint a tavalyi őszi meccsek 
után, a 10. helyen áll 12 pont-
tal. Azonban amíg egy évvel 
ezelőtt 17 lőtt gólja volt a csa-
patnak, most 28-szor sikerült 
az ellenfél kapujába találni. Ez 
bizakodásra ad okot, valamint 
az is, hogy volt több olyan 
mérkőzés is, amelyen ugyan 
nem Taliándörögd nyert, de 
szép játékkal örvendeztették 
meg a kilátogatókat. Sajnos 
vannak, akik elköltözés, vagy 
külföldi munkavállalás miatt 
már csak ritkán tudnak eljön-
ni egy-egy mérkőzésre. Sokat 
jelentene, ha nőne a létszá-
muk, mert akkor az U19-es 
(ifi) csapat is erősebben áll-
hatna ki. Ők most a 12. helyen 
állnak. A Litvinyuk Zoltán 
által vezetett U7, U9, U11-es 
korosztály kis játékosai fő-
ként Halimbáról kerülnek ki, 
nekik köszönhetően tudja 
teljesíteni az SE a Megyei II. 
osztályban elvárt utánpótlás 

csapatok működtetését. 
Bízunk benne, hogy a fel-

nőtt csapat ezt a 10. helye-
zést meg tudja tartani a sze-
zon végére is. Mindenesetre 
az elsődleges célja most is 
az a szervezetnek, hogy mi-
nél több helyi fiatal számára 
nyújtson rendszeres moz-
gáslehetőséget, valamint 
erősítse a sportolni szerető 
közösséget. Ez többek között 
azért is alakult így, mivel bár 
a sportegyesült lehetőségeit 
maximálisan kihasználja, a 

feljebbi osztályba való kerü-
lést így sem tudná vállalni, va-
lamint az utánpótlás létszám 
is csökkenő tendenciát mutat, 
így a merítési lehetőség is 
jóval kisebb, mint a korábbi 
időszakokban.

Öröm a szervezetnek, hogy 
idén kezdeményezte egy futó 
csoport létrehozását, mely 
azóta is működik, s mely hoz-
zájárult új kapcsolatok, barát-
ságok kialakulásához is.

Idén is van két nyertes 
pályázata az SE-nek, a LE-

ADER-ben, melyeknek már 
csak a végleges jóváhagyását 
várják, valamint közremű-
ködnek a „Taliándörögd, az 
EGYÜTTMŰKÖDŐ település” 
projekt megvalósításában. 
Továbbra is keresik a lehető-
séget egy jó öntözőrendszer 
kialakítására, labdafogó hálók 
felállítására. A pályázatokhoz 
az önerőt az Önkormányzat-
nak és más támogatásoknak, 
illetve saját tagdíjaknak kö-
szönhetően tudják befizetni, 
így a kapott összeget célirá-
nyosan felhasználva annak 
többszörösét jelentő, érték-
teremtő beruházásokat való-
síthatnak meg, melyek érintik 
az SE eszközeit vagy éppen 
közösségi rendezvényeit. 
Ennek eredménye például a 
település számára is hasznos 
életmentő berendezés, defib-
rillátor is, mely jelenleg a 
sportpályánál található szük-
ség esetén.

Forrás: Szalai Péter

Futóklubt
A Taliándörögd Sportegye-

sülethez csatlakozva június 
végén futóklub alakult telepü-
lésünkön, mely jelenleg nem 
hivatalos szakosztályként van 
jelen az egyesület életében, 
de a későbbiekben ez még 
akár változhat is. A rend-
szeres futás gondolata első 
körben 10-12 lelkes embert 
(jórészt lányokat, néhány ér-
deklődő férfival kiegészülve) 
vonzott a megbeszélésre, a 
létszám azonban a későbbi-
ekben tovább bővült. A cso-
port első kihívása a Művé-
szetek Völgye futás volt (egy 
hónapnyi felkészülési idő 
után), melynek 5 km-es távját 
többek között három gyerkőc 
is teljesítette. A nyár folyamán 

szinte minden nap lehetett 
látni egy-két elszánt rohan-
gálót a futballpálya környé-
kén, a tél közeledte azonban 
mindig nagy kihívást jelent 

a kint sportolók számára. A 
korai sötétség és a hűvös idő 
ellenére még mindig lelkes a 
csapat. Amennyiben az öcsi 
úton járnak este 6 óra magas-

ságában kérjük vigyázzanak a 
kivilágított elvetemültekre és 
értsék meg, hogy ez a sport 
függőséggel jár!  Ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
a futócsapat tagjainak vála-
szai arra, hogy mit jelent szá-
mukra ez a sport: „Szabadság, 
barátság, élmények, kitartás” 
– Horváth Noémi; „Közösség-, 
csapatépítés, tapasztalatcse-
re, motiváció, egymás moti-
válása” – Komjáti Krisztián; 
„Rekreáció. Egészségmegőr-
zés.”; „Én a futással találtam 
futótársakat, korábban egye-
dül futottam. Jókat tudunk 
beszélgetni és kikapcsolódok, 
feltöltődöm.” – Révészné Rád-
li Eszter

Forrás: Stumpf RebekaMűvészetek Völgye futóverseny

Taliándörögdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Idén is megrendezésre kerül a már tradíció-
nak számító év végi Forraltbor főző verseny 
– 2019. december 28-án, 18 órától. A Talián-
dörögdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szere-
tettel várja a társaságok jelentkezését – kü-
lönös tekintettel a helyi utcák csapataira!
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 Polgárőr Egyesület
Polgárőreink 2019-ben is elsődleges feladatuknak te-

kintették a helyi rendezvények, események biztosítását. 
Egy példa a sok közül: három napon át (péntek-szom-
bat-vasárnap) folyamatosan láttak el mindenszenteki 
szolgálatot. Kilenc fővel, összesen nyolcvan órát „adtak” 
csak ebben a három napban. 

A helyi szolgálat mellett még nagyon sokat vállaltak tele-
pülésünkön túl is, számíthattak rájuk országos kerékpár-
verseny Veszprém-Tapolca szakaszának biztosításában, a 
Badacsony körbefutásán, vagy éppen a badacsonyi szüreti 
felvonuláson.  Már most tudják, hogy 2020. május 9-10-
11-én segítenek majd egy kerékpárverseny biztosításá-
ban, mely a Kékes környékéről indul, átszeli megyénket 
is, és Lengyelországban lesz a célállomása. A mi polgárő-
reink az ilyen alkalmakra általában 3-4 főt biztosítanak, 
akik a rendőrök munkáját segítik. Ezekre a feladatokra a 
járási koordinátor kéri fel az egyes polgárőr csoportokat, 
a taliándörögdiek pedig szinte mindig elfogadják a felkérést.

A 2019-es év nagy öröme volt a szervezet számára, hogy gyarapodtak egy fővel. Beállt közéjük községünk egyik 
„új” lakosa, Vajda Ambrus, aki felvállalta a számítástechnikához kapcsolódó teendők ellátását. Stumpf Rebeka köz-
reműködésével most már internetet is tudnak használni irodájukban. 

Az egyesület elnöke, Nyögéri Lajos üzenete: Köszönet az együttműködésért, a bizalomért az önkormányzat, a 
szervezetek és a lakosság felé! A Polgárőr Egyesület a továbbiakban is örömmel fogad új tagot soraiba, aki szívesen 
segíti a közbiztonság érdekében végzett munkájukat.

Forrás: Nyögéri Lajos

A Taliándörögdi Népdalkör 
tartalmas esztendőt tudhat 
maga mögött. Ez amolyan 
HÍD – ÉV. Átívelt a múltból, és 
tovább mutat a jövőbe. Néz-
zük hát részletesen honnan 
hova ívelt ez a híd, és hová 
tart?

A KÖSZI segítségével ta-
valy 1 000 000 Ft-ot nyert a 
népdalkör, aminek a jelentős 

részét viseletre költöttük. A 
férfiaknak szép ezüstpity-
kés mellényt varrattunk, a 
hölgyek pedig blúzt, alsó-
szoknyát, selyem szoknyát, 
bársony mellényt és selyem 
kötényt kaptak. A ruhák idén 
készültek el több ütemben, 
amit már több ízben is látha-
tott rajtunk a közönség. A pá-
lyázatból jutott egy minőségi 

fényképezőgépre és tovább-
képzésre is.

Február 23-án tartotta a 
Taliándörögdi Népdalkör a 
Farsangi Bálját, amire nem 
csak finom étekkel, hanem 
műsorral is készültünk. A rá-
baközi lakodalmast állítottuk 
színpadra. Volt mese, ének-
lés, móka, kacagás. A tom-
bolához a falu is hozzájárult 
sok, szép ajándékkal, amit 
ezúton is köszönünk!

A következő nagyobb ese-
mény a népdalkör életében a 
II. Dalos Találkozó volt, amit 
előző évben Szabó Csaba in-
dított el a Kapolcsi Dalárdá-
val. Meghívták a környéken 
működő daloló csoportokat 
egy baráti ismerkedésre. Mi 
átvettük Kapolcstól a staféta-
botot, és áprilisban meghív-
tunk mindenkit Taliándörög-
dre. A rendezvény betöltötte 

küldetését, hiszen a színpadi 
bemutatkozó műsorok után 
még közel 3 órán át tartott a 
közös éneklés. 

A találkozó folyománya-
ként májusban a kapolcsi 
mezőgazdasági vásáron 
együtt lépett színpadra a 
házigazda Kapolcsi Dalárda, 
a Taliándörögdi Népdalkör 
és a tapolcai Batsányi Nép-
dalkör egy dudással és egy 
prímással kiegészülve. Közel 
50 ember fújta a színpadon 
a bakonyi énekeket. Óriási 
élmény volt minden részt 
vevőnek és a tapsból ítélve a 
közönségnek is.

Júliusban a Vass Lajos 
Népzenei Szövetség szakmai 
táborában voltunk Gyenesdi-
áson, ahol vajdasági, magya-
rózdi és rábaközi népdalokat 
tanultunk. E hónapban jár-
tunk még Kiscsőszön, ahol  

Taliándörögdi Népdalkör

Vass Lajos Népzenei Verseny 

Dörögdi Mező Kft Üzemi 
Vadászterületeként működik 
2017. óta a korábban Vadász-
társaságként említett szerve-
zet, mely legutóbb 20 évre 
kapta meg a vadászati jogot, 
azaz 2037. február 28-ig. In-
tenzívebbé vált a vadászat, 
több a külföldi vendégvadász 
is. Az ágazatvezető dr. Rádli 
András, akinek fő feladata a 
menedzselés, a külföldi va-
dászokkal való kapcsolattar-
tás, és a kötelező feladatok 
ellátására való odafigyelés. 

Elsődleges kötelező felada-
tuk most is a vadkármentes 
terület biztosítása, ami nem 
olyan egyszerű, mint ahogy 
hangzik. Májustól októberig 
a vadászok folyamatosan 
(beosztás szerint) felügyelik 
a területet, nyáron pedig az 
összefüggő kukoricásokból 
kutyás hajtással űzik el a 
vadakat. Ezen kívül minden 
évben megkapják a vadá-
szati tervet. Ebben az évben 
(2019) már 300-350 nagy-
vadat kell kilőniük. Ha nem 
sikerül teljesíteni, akkor 

pénzbüntetést kell fizetni. A 
feladatokat három vadőr (hi-
vatásos vadász) és a sportva-
dászok látják el. Összesen 21 
fő vesz részt a munkában. 

Eddig az évig tíz érmes vad 
kilövése volt a rekord ezen a 
területen, idén már most ti-
zenhatnál tartanak, ami nagy 
öröm és büszkeség.  Ebből 
négy vadkan (1 ezüstérem, 3 
bronz) és tizenkettő szarvas-
bika (2 ezüst, 10 bronz). 

Feltűnt területünkön egy 
új (a régmúltból visszatérő) 
ragadozó, az aranysakál. Há-
rom éve lőttek le ezen a terü-
leten először egyet. Kelemen 
Imre kapta puskavégre. Ez 
egy nagyon óvatos, jól rejtőz-
ködő, őzgidákat, vadmalaco-
kat csoportban is károsító 
állat. Tavaly már hat, idén 
pedig kilenc aranysakált lőt-
tek ki, tehát gyarapszik a szá-
muk.

Bár a vadászok számára 
ez a feladat nem szórakozás, 
hanem munka (szerződés 
szabja meg a teendőket), 
azért megmaradt a vadászat 

öröme is. Amikor a hóban, a 
holdfényben megjelenik egy 
vaddisznó vagy egy szarvas-
bika, vagy csak már meg-
hallják az ág roppanását az 
állatok lába alatt, az bizony 
megdobogtatja a vadászok 
szívét.  Örömükben mások 
is osztozhatnak, hiszen a 
területhez tartozó települé-
sek mindig számíthatnak rá, 
hogy évente legalább egy-
szer valamelyik rendezvé-
nyükre finom vadhús kerül a 
kondérba. 

A vadászok decemberi kö-
zös programja lesz idén is az 
apróvadazás, hajtás. Ennek 
vége vacsorás együttlétbe 
torkollik, finom vaddisznó-
pörkölttel, melyről a Nyug-
díjas Klub tagjai gondos-
kodnak. Ekkor van együtt a 
vadászok közössége, ekkor 
tudják megosztani egymás-
sal élményeiket, örömeiket, 
lezárni az évet.

Forrás: dr. Rádli András 

Dörögdi Mező Kft Üzemi Vadászterület

Cimbiék meghívására éne-
keltünk a Pajta Fesztiválon.

Szeptemberben a Batsányi 
Népdalkört köszöntöttük 40 
éves jubileuma alkalmából 
Tapolcán, ami egyben ráhan-
golódás is volt az októberi mi-
nősítő versenyre. Bükkön volt 
az elődöntő, ahol ARANY mi-
nősítést kapott a Taliándörög-
di Népdalkör, és továbbjutott 
a jövő év tavaszán folytatódó 
középdöntőbe. A felvételek 
interneten elérhetőek. 

Pár gondolattal a legjelen-
tősebb eseményeket szedtem 
csokorba, de természetesen 
bőven jutott még fellépésből, 
éneklésből, élményből az idei 
esztendőre. Aki a sorok olva-
sása közben kedvet kapott a 
„hídépítéshez” múlt és jövő 
között, ne fogja vissza magát! 
Kapcsolódjon be a Taliándörögdi Népdalkör színes és tartalmas életébe! Mindenkit szívesen látunk!

Forrás: Füstös Zsuzsanna

Fellépés az Értékek Ünnepén

Polgárőrök 
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Evangélikus gyülekezet
Taliándörögdön

Ígéretünkhöz híven a je-
lenlegi számban szeretnénk 
egy újabb egyházi közösség-
nek teret adni a bemutatko-
zásra. Elsőként a református 
gyülekezetről számoltunk 
be, idén szeretnénk az evan-
gélikus templomról és a 
gyülekezetről megosztani 
néhány fontos információt, 
gondolatot. 

Taliándörögdön már a 17. 
század óta élnek lutherá-
nusok, akik a saját templo-
muk felépüléséig Kapolcsra 
jártak át istentiszteletre. A 
taliándörögdi evangélikus 
templom építkezéseit 1819-
ben kezdték meg, és elké-

szülését követően 1821-ben 
szentelték fel.  1835-ben 
vásárolták a XVIII. századi 
műemlék értékű orgonát. Az 
évek során többször kicse-
rélték a zsindelyezett tetőt, 
végül 1907-ben a templo-
mot eternitpalával, a tornyot 
pedig cinkbádoggal fedték 
1937-ben készült el az új 
oltárkép és az oltár-szószék, 
amelyek jelenleg is díszítik 
a belső teret. Több kisebb 
és nagyobb méretű javítást, 
renoválást követően nyer-
te el az épület a jelenlegi 
állapotát. A legutóbbi nagy 
méretű felújításra 2006-
ban került sor egy pályázat 
révén, amelyhez az önrészt 
az országos egyház és a tali-
ándörögdi gyülekezet bizto-
sította. A munkálatok során 
az épület nem csak belülről, 
hanem szerkezetében is 
megújult. A felújított temp-
lomot Ittzés János evangéli-
kus püspök szentelte fel és 
adta át május 12-én.

Az evangélikus gyüleke-
zet jelenleg körülbelül 70 
lelkes, 6 fő presbiter segíti 
a lelkész munkáját. A gyü-
lekezet lelkipásztora Veres 
István, aki 6 különböző te-
lepülésen lát el lelkipásztori 

tevékenységet. Téli időszak-
ban vasárnap fél 9 órától, 
a nyári időszámítás idején 
pedig délután 2 órától tart 
istentiszteletet. 1999-től 
2010-ig Horváth Lászlóné 
látta el a gondnoki teendő-
ket, őt követte Dezső Kata-
lin, jelenleg Stumpf Zoltánné 
és Mészáros Irma vállalták 
az egyházközség teendőivel 
kapcsolatos gondnoki fel-
adatokat.  

Az evangélikus közösség 
tagjai a téli időszakban Bib-
liakör keretében a Közössé-
gi Házban ökumenikus bib-
liaórán vesznek részt. Idén 
szeptemberben ismét meg-
szervezték a Bibliatalálko-
zót, ennek előkészítésében 
sokat segített a Közösségi 
Ház és Könyvtár jelenlegi 
vezetője, Stumpf Rebeka, 
amit ezúton is hálásan kö-
szönnek. A találkozó a visz-
szajelzések és tapasztalatok 
alapján rendkívül jól sike-
rült. A gyülekezet tagjai már 
most készülnek a jövő évi 3 
napos ökumenikus evange-
lizáción és lelkigyakorlaton 
való részvételre. Az össze-
jövetelre 2020. májusában 
Révfülöpön kerül sor. 

Természetesen a Mű-

vészetek Völgye idején az 
evangélikus templom és ud-
vara sem marad üresen, a 
Magyarországi Evangélikus 
Egyház Gyülekezeti és Misz-
sziói Osztálya immáron har-
madik éve üzemelteti a Ta-
risznya Evangélikus Udvart. 
Céljuk, hogy bemutassák: az 
evangélikus egyház nyitott a 
fiatalokra, törődik a termé-
szet megóvásával, és kész az 
akár provokatív, mindenkit 
érintő társadalmi és egyéni 
kérdésekről őszinte és nyílt 
beszélgetést folytatni. Mind-
ezt pedig nemcsak fórum-
beszélgetésekkel, hanem jó 
hangulattal, kreatív foglal-
kozásokkal, lelkiségi alkal-
makkal és nyitott szemlélet-
tel reprezentálja.

A taliándörögdi evangé-
likus közösség nagyon jó 
kapcsolatot ápol a település 
többi egyházközösségével, 
gondolkodásukat egymás 
segítése és az ökumenikus 
megmozdulások határozzák 
meg, és bíznak benne, hogy 
ezt a jövőben is sikerül meg-
tartani. 

Szerencsére elmond-
hatjuk, hogy Taliándörög-
dön az utóbbi időben sok 
család és fiatal otthonra 
talált, és többen vásárol-
tak meg üresen álló in-
gatlanokat, hogy új életet 
kezdjenek a településen. 
A helyiek mindig kíván-
csiak az újonnan érkezők-
re, ahogy a beköltözőknek 
is fontos, hogy a közösség 

befogadja és megismer-
je őket. Hogy ezt a folya-
matot elősegítsük, most 
olyan - néhány éve beköl-
tözött vagy házat vásá-
rolt - fiatalokat kértünk, 
hogy mutatkozzanak be 
röviden a település la-
kóinak, akik valamilyen 
különleges kézműves 
termék elkészítésével is 
foglalkoznak. Elsőként 

Horváth Dóra Fruzsina 
mesél magáról, aki csa-
ládjával költözött Tali-
ándörögdre. Jelenleg az 
Erdőalja utcában élnek. 
Dóri különleges hobbija 
az ékszerkészítés. Hogyor 
Mariann szintén néhány 
éve vásárolt ingatlant a 
településen, a Kossuth 
utca 9. szám alatt, melyet 
azóta is újítgat és csinosít. 

Munkahelye Budapest-
hez köti, de amikor csak 
teheti, Taliándörögdön 
tölti az idejét. Különleges 
szenvedélye a levendula 
termesztése, amelyből 
szörpöt készít. Fogadják/ 
fogadjátok szeretettel ezt 
a néhány sort, ami róluk 
szól, és amit nekünk írtak.

„Horváth Dóra Fruzsina 
vagyok. Taliándörögdön élek 
lassan 3 éve a családommal. 
Veszprémben születtem és 
ott is nőttem fel. Közgazdasá-
gi iskolába jártam, és ahogy 
leérettségiztem, rá egy évre 
költöztünk Taliándörögdre. 

Ez 2017 tavaszán történt, így 
a szakképzést már bejárós-
ként végeztem el. Fontos szá-
momra, hogy fejleszteni tud-
jam magamat, akár a hobbim 
terén is. Közgazdasági tanul-
mányaim ellenére a hobbim 
és az érdeklődésem teljesen 
más. Hobbi ékszerkészítő va-
gyok, így az alkotásaim során 
próbálok mindig bele vinni 
valami újat, akár formázást, 
színhasználatot vagy alap-
anyagot.

 Az ékszerkészítés iránti 
„szenvedélyem” kisiskolás 
koromban kezdődött édes-
anyám jóvoltából. Ő tanította 
meg számomra a fonal cso-
mózás (indián csomózás) 
alapját. Idő elteltével jobban 
beleástam magam a témába 
és az internet segítségével 
magamat fejlesztve sajátítot-
tam el a csomózási irányzato-
kat. Gyermekfejjel gyártottam 

a különböző karkötőket, pró-
bálgatva a színeket és a min-
tázatokat. 

Már középiskolás voltam, 
amikor felfedeztem, szintén 
interneten böngészve, a dró-
tékszerek világát. Eleinte nem 
mertem belevágni, mert nem 
hittem, hogy képes lennék 
rá. Édesanyám támogatásá-
val vágtam csak bele, mikor 
megvette nekem a szüksé-
ges fogókat és egy kis drótot, 
hogy próbálgassam. Hamar 
beleszerettem. Minél többet 
gyakoroltam, annál jobban 
tetszett meg ez az irányzat. 
Az életem részévé vált.

 Célom ezzel komolyabban 
is foglalkozni és továbbra is 
fejleszteni magam, hisz min-
dig van mit tanulni. Álmom 
egy ötvös képzés, mely során 
kitanulhatom az ékszerké-
szítést, mint mesterséget és 
új anyagokkal ismerkedhe-

tek meg, melyek számomra 
jelenleg elérhetetlenek. Ez a 
hobbi megtanított arra, hogy 
higgyek önmagamban és 
merjem megvalósítani az ál-
maimat. Akik szintén bizony-
talanok önmaguk képességei-
re nézve, ahogy én ós voltam, 
azoknak üzenem, hogy sose 
nézzétek le önmagatokat, 
mert így sosem fogjátok meg-
tudni, hogy valójában mire is 
vagytok képesek. Bátorság az 
első lépésekhez!”

Hogyor Mariann a követ-
kezőket írta magáról:

„Miért Taliándörögd?
Mielőtt házat vettem vol-

na Taliándörögdön, többször 
nyaraltam a barátnőmnél. 
Együtt bejártuk a vidék ne-
vezetességeit, szívtam ma-
gamba a vidéki levegőt. Be-
vallom nem volt első látásra 
szerelem, csak szép lassan 
kúszott be a hely a szívembe, 
ami mostanra még nagyobb 
szenvedéllyé vált. 2017 nya-
rán vettem házat, mondhat-
ni teljesen véletlenül. Mégis 
hiszek abban, hogy a dolgok 
nem véletlenül történnek 
meg velünk. A ház is kiválasz-
tott, és én is kiválasztottam 
Őt. Ahogy az egyik barátom 
mondta „ezzel a házzal egy 
új életet is vettél magadnak”. 

Persze akkor még nem tud-
tam, hogy mire gondol.

Szitakötő a házon, jelkép 
vagy véletlen?

A spalettán a szitakötő 
mondhatni a véletlen ered-
ménye. Egyik nyári este a 
konyhában beszélgettünk és 
beszállt egy szép szitakötő. 
Ezidáig nem is láttam ilyen 
szépséget. Rengeteg fotót 
készítettünk, szépen kitárta 
a szárnyait, készségesen mo-
dellt állt nekünk, el sem rep-
pent. A szitakötő a változás 
jelképe, mert a mai világban 
egy biztos van: a változás és a 
változáshoz való alkalmazko-
dás. Én is ezt vallom, ezért lett 
a ház jelképe is a szitakötő.

Hogy jött a levendula?
Egy pohár fantasztikusan 

finom levendulaszörp után 
jött az ültetvény. A házhoz 
adott volt egy vidéki viszony-
latban nem nagy telek, de ne-
kem pont akkora, hogy tudjak 
ültetni 700 tő levendulát idén 
tavasszal. A dörögdi talaj na-
gyon kemény, szóval az ülte-
tés nem volt kis feladat. Imá-
dom a levenduláimat, amikor 
Taliándörögdön járok az az 
első, hogy megnézzem mek-
korát nőttek. 

És a „vadon” szörpök?
Ahogy Dörögd, a szörpké-

szítés is egy szerelem. Ha-

lásztelken élek, és Budapest 
banki világában dolgozom 
projectvezetőként. Lényegé-
ben informatikai rendszere-
ket vezetek be és ki, éppen azt 
csinálom, amire igény van. Ez 
egy száraz téma, hiányzik be-
lőle a szív, a természet, az em-
ber és az önálló kreativitás.  
Pont emiatt adódott a szörp 
hobbym is, amit lassan 2 éve 
csinálok. Elsőként a levendu-
la, de már van menta, rozma-
ring, citromfű és fügefalevél 
szörpöm is. Hiszek benne, 
hogy a gyógynövények így 
is hatnak, mint   amikor egy 
gyógynövény teát iszunk meg. 
Minden receptet kikísérlete-
zem, és nem használok tartó-
sítót sem.  Persze a gyógy és 
fűszernövényszörpök nem a 
megszokott, hanem egy külön 

ízvilág. Aki egyszer megsze-
reti, azt hiszem, annak örök 
szerelem lesz.

Taliándörögd nekem már a 
szívem egyik pontja. Igaz még 
sajnos nem élhetünk folya-
matosan itt, mert a munkám 
Budapesthez köt. Két éve, 
mióta sok időt töltök a tele-
pülésen, még jobban érzem 
a természetvédelemre való 
odafigyelést. Ami még meg-
érett bennem, olyan jó lenne, 
ha kialakulna egy önellátó 
falu és nem kellene mindent 
a nagy boltokban megvenni. 
Szívesen segítenék egy olyan 
falurendszer kitalálásában, 
ami önjáró és az eladó és a 
vevő megtalálná egymást.”

Evangélikus templom

Akiket nem a gólya hozott Taliándörögdre
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Vers Károlyné Margit keramikus tevékenysége 
nem csak nekünk felnőtteknek, hanem a Taliándö-
rögdön élő fiataloknak, gyerekeknek is fontos kincs, 
hiszen ők voltak azok, akik javasolták az értéktárba 
vételét. Margit néni Herenden, a Porcelánmanufak-
túrában tanulta ki a mesterséget, mára már saját kis 
műhelyében dolgozik egyedi munkáin. Nem sok olyan 
háztartás lehet Dörögdön, ahol gyönyörű tárgyait ne 
csodálhatnánk meg. Többek között készít hűtőmágne-
seket, mécsestartókat, bögréket, faliórákat, nyaklán-
cokat. Kedvencei a levendulaminta és a városlődi min-
ták. Munkáját alázattal és szeretettel végzi, és mindig 
gondol a gyerekekre, akiknek már több ízben tartott 
kézműves foglalkozást. 

2019-ben is sikerült két új értéket avatnunk az Értékek Ünnepén, így értéktárunk már 13 értékkel büszkélkedhet. 

A másik érték, amit idén felvettünk az értéktárba az A dörögdi asszonyok főzőtudománya, amit szeren-
csére nem csak otthon gyakorolnak, hanem minden eseményre, rendezvényre számíthatnak a szervezők 
arra, hogy egy kis sós vagy édes süteménnyel meglepik a vendégeket a helyi asszonyok. Az Értékek Ünnepén 
a Receptsarok kialakításával és Szakácsműhely megszervezésével tudatosan gyűjtöttük a helyi recepteket 
és az elkészült finomságok fotóit, melyeket beszélgetésekkel kiegészítve a Dörögdi Ízek szakácskönyvben 
foglaltunk össze. Fontos számunkra, hogy ezek az ételek és a mögötte megbújó történetek ne vesszenek 
feledésbe.

Értéktárunk legújabb elemeiDörögdi ízek Receptgyűjtemény
A legutóbbi Kürtölőben 

arról számoltunk be, hogy 
a Dörögdi Ízek szakács-
könyv szerkesztés alatt 
van. Azóta megünnepel-
hettük a közös munka gyü-
mölcsét, a Taliándörögdi 
Értékek Ünnepén először 
lapozhatták a dörögdiek a 
kis könyvet, melyben sok 
tradicionális és újabb re-
cept történetekkel kiegé-

szítve jelenik meg. Ezek a 
különleges receptek, me-
lyeket egytől-egyig a helyi 
asszonyoktól, lányoktól, 
főzőcsapatoktól kaptunk, 
szeretnénk, ha minél 
több otthonba eljutnának, 
ezért ismét megosztunk 
egy finomságot az olva-
sókkal, amelyet akár a kö-
zelgő farsang alkalmával 
kipróbálhatnak. 

Forgácsfánk
recept: Bursi Lászlóné
Hozzávalók: 
3 tojás, 3 ek. tejföl, kevés só, 1 kanál rum, 35/40 dkg liszt, étolaj a sütéshez, porcukor

A tojásokat villával felverjük, hozzáadjuk a tejfölt, a sót, a rumot és a lisztet. Összedolgozzuk, míg szép 
sima nem lesz, majd fél órát pihentetjük. Újra átgyúrjuk, azután nagyon vékonyra kinyújtjuk. Derelye-
vágóval négyszögeket vágunk, a közepét behasítva bő, forró olajban mindkét oldalát megsütjük. Jól 
lecsöpögtetjük, azután meghintjük porcukorral.

Vers Károlyné Margit keramikus tevékenysége

A dörögdi asszonyok főzőtudománya
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Döntsön  Ön is,
hogy kik kapják
meg adójának 2 x 1%-át!
Tudja Ön, hogy úgy is támogathatja civil szervezetein-
ket, hogy az nem kerül egy fillérjébe sem? Mindössze 
annyit kell tenni, hogy amikor adóbevallását elkészíti 
(vagy elkészítik), ki kell tölteni egy nagyon egyszerű 
nyilatkozatot, melyben meg kell nevezni a támogat-
ni 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 szervezete-
ket 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 tar-
tozik, vagy valamelyik helyi civil szervezetünk, mind-
enképp ajánlja fel számukra adója 1%-át. 
Sok kicsi sokra megy! 
Nem minden szervezet fogadhat azonban 1%-os fe-
lajánlást! Ha olyan szervezetet nevez meg nyilatkoza-
tában, amelyik nem jogosult rá, akkor a pénz marad 
az államkasszában, nem kapja meg más szervezet. A 
jogosultsághoz regisztrálniuk 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

Aranyosi Ervin

Lelkünk együtt ünnepel 
(részlet)

Karácsonyi éjszakában
legyen benne részetek!

Higgyetek a szép csodában,
fontosak a részletek.

Figyelj oda a szívedre,
benne éled a csoda,

s azt kívánom, szív-szeretve
másoknak is add oda!

Legyen boldog minden ember
szép karácsony éjjelén,

szívük teljen szeretettel,
s mindet járja át a fény!

Ha majd minden szívben éled,
s a szeretet útra kel,

gyertya fényben szól az ének,
s lelkünk együtt ünnepel!

mind-mind, együtt ünneplünk veled!

Békés karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk!


