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A KincsesHáz Kürtölő első számának megje-
lenése óta már egy teljes – események soka-
ságával teli – év eltelt. A már jól megszokott 
civil szervezeti, önkormányzati és intézmé-
nyi hírek mellett ismét írtunk a település na-
gyobb eseményeiről, az idei évben lezajlott 
programokról és az elnyert támogatásokról 
is. Sűrű évet tudhatunk magunk mögött, 
melynek történéseit jó érzés számba venni 
az év végéhez közeledve. Reméljük Önök is 
olyan örömmel olvassák sorainkat, mint ami-

lyen örömmel mi hallgattuk a szervezetek 
képviselőinek élménybeszámolóit. Mohos 
József polgármester úr tavaly említett évér-
tékelő szavaival élve, kívánunk mindenkinek 
2019-et tekintve egy közepes évet, mely 
jobb legyen, mint az idei volt, de egy kicsit 
rosszabb, mint az utána következők! 
Kellemes Ünnepeket kívánunk a település 
lakói számára és jó olvasgatást a karácsony-
fa alatt!

Kedves Olvasónk! 

Kevés lenne a papír leírni 
mindazt, ami velünk történt 
a legutóbbi szám megjele-
nése óta, de néhány gondo-
latban megpróbáljuk felvil-
lantani a legemlékezetesebb 
eseményeket, programokat, 
amelyek a településen és a 
település határain kívül a 
mi közreműködésünkkel, 
szervezésünkben zajlottak.

Immár harmadik alkalom-
mal szerveztük meg a „Fia-
talok a vidékért - A vidék a 
fiatalokért” (március 22.) 
konferenciát, amelyen részt 
vettek a KÖSZI tagszerveze-
tei, és a szakmában, az ifjú-
ság területén tevékenykedő 
szervezetek képviselői is. 

Az ifjúság helyzetéről a tér-
ség fiatal polgármestereivel 
is sikerült egy izgalmas be-
szélgetőkört megvalósítani. 
Átadásra kerültek a KÖ-
SZI-díjak, melyeket ebben 
az évben Kiss Andrásnak 
(diszeli aktív fiatal), Molnár 
Ildikónak (Csabrendek – 
Művelődési Ház és Könyvtár 
vezető, a helyi fiatalok be-
vonója, segítője) és Oszkai 
Rékának (Sümeg, Kisfaludi 
Múzeum szakmai vezetője, 
sümegi értékőr csapat se-
gítője) ítéltünk oda a tér-
ségből beérkező javaslatok 
értékelése alapján.

Az április és május többek 
között a „Korlenyomat-Tali-

ándörögd kincsei” mintap-
rojekt kapcsán a település 
lakóit érintő kérdőívek le-
kérdezésével és a család-
fotók elkészítésével telt, 
amely során rengeteg csa-
ládhoz eljutottunk és még 
jobban megismerhettük az 
itt élőket. A május egyik le-
gemlékezetesebb napjának 
azonban a Taliándörögdi 
Értékek Ünnepe bizonyult, 
amelyre második alkalom-
mal került sor a „Kincses-
Ház” előtti téren, belakva a 
Dózsa utcát, ahol főző sát-
rat és kézműves asztalokat 
állítottunk fel. A változatos 
programok és fellépések 
mellett három új taliándö-

rögdi értéket avattunk. Az 
Ősök Háza, az Ökumenikus 
Nőszövetség tevékenysége 
és Rádli Jánosné Rózsika 
munkássága is bekerült a 
taliándörögdi értéktárba. 

A nyári hónapok voltak 
számunkra a legsűrűbbek, 
minden alkalmat kihasznál-
tunk, hogy fiatalok és gye-
rekek társaságát élvezhes-
sük és velük fiatalodjunk. 
Június 18-23 között ismét 
együtt töltöttünk egy pör-
gős hetet a KincsesKlub-os 
gyerekekkel. Idén is sok já-
tékban és mókában volt ré-
szük a kicsiknek, zenéltünk 
és festettünk a Fekete Sereg 
Ifjúsági Egyesület fiataljai 
segítségével, számháborúz-
tunk, kincses kalandtúrán 
vettünk részt velük és ellá-
togattunk a kapolcsi Falu-
malomba is. A péntek estét 
szalonnasütéssel és fergete-
ges pizsamapartival zártuk.

Idén először a Pannon 
Térség Fejlődéséért Alapít-
vánnyal együttműködve az 
Ifjúsági Értékőr Hálózatban 
már bekapcsolódó fiatalok-
nak szerveztünk Értékőr 
Mesterképzést és Értékőr 
Szabadegyetemet június 25. 
és július 1. között. A Tű-cér-
na műhely során hímezni 
tanultunk, a Konyha-ke-
mence műhely lehetőséget 
biztosított a kenyérsütés 
és rétes készítés elsajátítá-
sára, a Mesterember mű-
hely keretében a csuhézás 

Köszi hírek

II. Taliándörögdi Értékek Ünnepe
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fortélyait leshettük el. A 
Szabadegyetem alkalmával 
többek között az Értékőr 
Hálózat és a Hungarikum 
Mozgalom jelenlegi helyze-
téről beszélgettünk, szak-
mai előadásokat hallhattak 
a résztvevők.

  Második éve szervezünk 
táborokat határon túli ma-
gyar fiatalok számára. Idén 
két ilyen tábor lebonyolí-
tására volt lehetőségünk a 
Magyar Cserkészszövetség 
jóvoltából. Az első csoport 
Kárpátaljáról és Felvidék-
ről érkezett, a másodikra 
vajdasági fiatalok látogat-
tak el hozzánk, akik egy kis 
ízelítőt kaptak az értékőr 
hálózat tevékenységéből, 
de időnk legtöbb részét já-
tékkal és kikapcsolódással 
töltöttük, meglátogatva a 
Kinizsi várat, a Veszpré-
mi várat és természetesen 
a balatoni fürdőzést sem 
hagytuk ki. 

Július 7-én bemutattuk a 
Korlenyomat projekt eddi-
gi eredményeit, elkészült a 
Falukönyv, amely azóta is 
bővül, a helyi lakosok mun-
káiból, kézműves tárgyaik-
ból és a családfotókból pe-
dig kiállítást rendeztünk be 
a „KincsesHáz”-ban. A helyi 
asszonyok gondoskodtak 
róla, hogy senki ne menjen 
haza üres hassal. Finomabb-
nál-finomabb süteményeket 
hoztak az alkalomra.

A táborok és nyári prog-
ramok hosszú sorát a Nép-
főiskolai Vándorakadémia 
zárta, amelynek helyet biz-

tosítottunk és segítettük a 
program lebonyolítását. A 
vándorakadémia alapvető 
célkitűzése a népfőiskolák 
közötti együttműködések 
erősítése, valamint annak 
biztosítása, hogy a hazai és 
külhoni népfőiskolák szer-
vezői, munkatársai által a 
fellelhető módszerek és jó 
gyakorlatok bemutatásra, 
átadásra kerüljenek.  

A Martosi Értékfeltáró 
Kollégium keretében szep-
tember 2-8. között interjúk 
segítségével dokumentáltuk 
a Komáromi járásban lévő 
települések értékeit. A Felvi-
déken végzett munka során 
sok új ismeretet szereztünk, 
többek között a halászatról, 
a helyi viseletekről, a régi 
malmokról és a fafaragásról 
is többet tudunk ma, mint a 
kollégium előtt. 

Szeptember és október 
közepén két hétvégét ki-
használva Tiszanánán tar-
tottunk értékőr műhelyt 
felvidéki, kárpátaljai és ti-
szanánai fiataloknak, akik 
így megismerkedhettek az 
értéktárak rendszerével, és 
elsajátították az interjúké-
szítés és fotózás alapisme-
reteit, hogy a továbbiakban 
saját településükön is doku-
mentálni tudják értékeiket. 

A KincsesKlub az idei tan-
évben is folytatódik, két-
hetente csütörtökönként 
találkozunk a gyerekekkel, 
akiknek továbbra is igyek-
szünk hasznos és értékes 
kikapcsolódást biztosítani, 
játékosan tanulni és meg-

élni a közösséghez tarto-
zás élményét. Idén többek 
között magaságyást épí-
tettünk, madáretetőt, ro-
varhotelt és adventi kalen-
dáriumot is készítettünk a 
gyerekekkel. 

Az alsó tagozatos gyere-
kek, akikkel 2,5 éve a Kin-
cses Klub foglalkozásait el-
kezdtük, jó számban felsős 
diákokká cseperedtek. Úgy 
gondoltuk, időszerűvé vált 
velük külön alkalmat terem-
teni a találkozásra. A találko-
zások témáihoz velük együtt 
ötleteltünk, hiszen fontos, 
hogy ők miképp képzelik el 
a KincsesKlub+ délutánjait. 
Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a gyerekek 
örömmel jönnek és igénylik 
ezeket a találkozásokat.

Szeptemberben elindult 
az „Észrevesszük, szóvá 
tesszük, megoldjuk! - Talián-
dörögd, az EGYÜTTMŰKÖ-
DŐ település” című projekt, 
amelyet a helyi önkormány-
zattal konzorciumban való-
sítunk meg. A projekt cél-
járól, eddigi eseményeiről 
külön cikkben olvashatnak 
részleteket. 

A felsoroltak mellett sok 
helyre hívják a KÖSZI mun-
katársait a helyi értékfeltá-
rás segítésében. Ebben az 
évben az NMI Művelődési 

Intézet Veszprém Megyei 
Irodája felkérésére nyolc te-
lepülésen segítettük a közös 
gondolkodást az e témában 
több alkalommal megszer-
vezett beszélgetéseken, me-
lyek eredményeként minde-
nütt sikerült egy helyi kis 
értékünnepet megszervezni, 
és eljuttatni az ott élőkhöz. 
Hogy mi is az értékfeltárás 
célja? Felhívni a figyelmü-
ket, hogy minden település-
nek vannak értékei. 

Somogy megyében is ha-
sonló feladatra hívtak ben-
nünket, ott júniustól 2019. 
júniusáig havonta egy alka-
lommal segítjük az érték-
feltáró munkát, adjuk át ta-
pasztalatainkat, tudásunkat.

Részt vettünk és bemutat-
koztunk Nyárádon, a Megyei 
Értékünnepen (november 
16.), valamint több konfe-
rencián (Balatonfüred, Laki-
telek, Szentendre, Kiscsősz, 
stb.)

 Élményekben és közös-
ségi pillanatokban gazdag 
évet zárhatunk. Köszönjük 
minden civil szervezetnek, 
intézményi dolgozónak, ön-
kéntesnek, a település veze-
tésének, partnereinknek és 
a dörögdi lakosoknak, hogy 
hozzájárultak programjaink 
sikeréhez és segítettek ben-
nünket megvalósításukban!

KincsesKlub + kirándulás

I. helyezés a Terepasztallal
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A program célja: Aktív, 
együttműködő, a helyi tudá-
sokat kamatoztató helyi tár-
sadalom kialakítása Taliándö-
rögdön. Ismerjük meg jobban 
egymást, hangoljuk össze 
tevékenységeinket, közösen 
tervezzük és valósítsuk meg 
elképzeléseinket.

Október 3-án tartottuk az 
első fórumot, beszélgetést a 
KincsesHázban (KÖSZI-bázi-
son), melyre meghívtuk a kép-
viselő testület tagjait, az intéz-
mények és a civil szervezetek 
vezetőt, képviselőit. Nagyon 
jó érzés volt, hogy mindenki 
képviseltette magát, és aktí-
van részt vett a programon. 

Október 15-én volt az első 
fórum, melyre a falu lakos-
ságát vártuk. Szép számban 
jöttünk össze a Közösségi 
Házban, így sokak számára ki-
derült, mire is készülünk, mit 

tervezünk a projekt keretein 
belül. 

November 18-20. között a 
Veszprémi Egyetem hét diák-
ja járta végig a falu minden 
házát, hogy közösségi inter-
jút készítsenek a 14 év feletti 
lakosokkal. Összesen 132 fő 
válaszolt a kérdésekre. A ka-
pott válaszok összesítését, az 
interjúzás eredményét no-
vember 29-én mutattuk be. 
A résztvevők (mintegy 30 fő) 
közreműködésével a felme-
rült témakörökből kiválasz-
tottuk, hogy melyeket tartunk 
a legfontosabbaknak. Első 
körben ezekkel a témákkal 
foglalkozunk. 

Aki eddig nem tudta elmon-
dani a véleményét, továbbra 
is lesz erre lehetőség, hiszen 
2019. január 16-tól kezdődő-
en az egyes problémaköröket 
részletesen megbeszélhetjük, 

„kivesézhetjük”, hogy megta-
láljuk a megoldási lehetősé-
geket. 

Ahogy eddig is tapasztal-
hatták Taliándörögd lakosai, 
folyamatosan készül értesítő 

a várható eseményekről, az 
eddigi történésekről. A prog-
ram nyitott, bármikor be lehet 
kapcsolódni, akár a meghir-
detett közösségi beszélgetési 
alkalmakon, akár a KÖSZI-bá-
zisra bekopogva, akár e-ma-
ilben (erre is volt már példa, 
hogy aki elfoglaltsága miatt 
nem tudott részt venni, ily 
módon megküldte gondola-
tait). 

Az a fontos, hogy 2019 jú-
niusáig minél több jó ötletet, 
tudást, gondolatot felhasz-
nálva elkészíthessünk kö-
zösen egy Cselekvési tervet, 
valamint Rendezvénynaptárt, 
amelynek megvalósítására 
három évet biztosít a projekt, 
és amely reményeink szerint 
segíti, hogy minél többen be-
vonódhassanak a közösség 
életébe, minél többek számá-
ra nyújthasson a falu minél 
kedvezőbb lehetőségeket, 
programokat! 

Számítunk Önre, Önökre, 
Rád, Rátok!

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.

Falufórum – Interjúk kiértékelése

Kérdőívezés
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 Korlenyomat
Taliándörögd kincsei

A „Korlenyomat – Ta-
liándörögd kincsei” pro-
jekt megvalósítása 2017 
decemberében vette 
kezdetét, ekkor hallhat-
tak először a település 
lakói az akkor még csak 
elméletben létező Falu-
könyvről, mely a jelenkor 
pillanatképét őrzi meg a 
jövő generációi számá-
ra. Az elmúlt egy év már 
most is történelemnek 
számít, azt pedig el sem 
tudjuk képzelni, hogy mit 
jelent majd ükunokáink 
korában a projekt során 
elkészült könyv, mely a 
2018-as évtől kezdődően 
örökíti meg településünk 
kisebb-nagyobb törté-
néseit, folyamatait és az 
egyes évek „arcát”.

Tavasszal a kérdőíve-
zés és a fotózás folyamata 

során a helyi családokról 
elkészültek a könyv azon 
oldalai, melyek bemutat-
ják a dörögdi háztartások 
jelenlegi lakóit. A Falu-
könyv elkészítése nem 
kevés munkával valósult 
meg, melyből 25 helyi 
önkéntes vette ki részét. 
Munkájukat ezúton is na-
gyon köszönjük! A nyár 
folyamán – 2018. július 
7-én – a könyv bemutatá-
sa mellett egy ideiglenes 
kiállítás berendezésére 
is sor került, mely a kér-
dőívezés során feltárt 
helyi értékekből – kézzel 
készített eszközökből és 
tárgyakból – került ösz-
szeállításra.

A „Korlenyomat – Ta-
liándörögd kincsei” egy 
országos szintű nagy 
projekt részeként való-

sult meg kísérleti jelleg-
gel, melynek célja az volt, 
hogy olyan minták jöjje-
nek létre, melyeket más 
települések közösségei is 
kipróbálhatnak saját kör-
nyezetükben. A nálunk 
elkészült korlenyomat 
több közösség tetszését 
is elnyerte már – szív-
ből reméljük, hogy ők is 
olyan szeretettel készítik 
majd el Falukönyvüket, 
mint amilyen lelkesedés-
sel a dörögdi lakosok mű-
ködtek közre. A kiadvány 
jelenleg 194 oldalas, 
melyből 156 a település 
családjainak bemutatá-
sára fókuszál, 13 lap a ci-
vil szervezeteket ismer-

teti, míg a maradék 23 
segédoldalként szerepel 
a könyvben. A fotózás so-
rán 111 családról készült 
fénykép, míg 45 esetben 
a házról.

Nagyon szépen kö-
szönjük mindenkinek, 
aki valamilyen formában 
hozzájárult a Falukönyv 

elkészüléséhez, legyen 
szó az önkéntes munká-
ról, vagy a kiadványban 
való szereplés vállalá-
sáról! A helyi korlenyo-
mat elkészítése során 
rengeteg tapasztalattal 
gazdagodtunk. Az itt 
élőket olyan szemszög-
ből ismerhettük meg, 
mint eddig még soha. A 
folyamatnak köszönhe-
tően mindannyiunkban 
mélyen tudatosult, hogy 
mennyi tehetséges, nagy 
tudással, tapasztalat-
tal bíró ember él körü-
löttünk. A korlenyomat 
egyik legfontosabb üze-
nete, hogy a helyi em-
berekben rejlő tudások 

értékének felismerése és 
megbecsülése a közösség 
feladata. Az a közösség 
képes jól működni, ahol 
ezeket az értékeket ész-
reveszik és egymás tu-
dásaira, tapasztalataira, 
képességeire támaszkod-
va élik meg a mindenna-
pokat.

Taliándörögd napja

Kiállítás
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Taliándörögd Község
Önkormányzata

A 2018-as év önkormány-
zati tekintetben a nyertes 
pályázatok megvalósításáról 
szólt. Első körben az orvosi 
rendelő felújítása vette kez-
detét a tavaszi időszakban, 
így az év jó részében a dö-
rögdi betegek kénytelenek 
voltak Kapolcsra utazni. A 
lejárásban a sportegyesület 
kisbusza és az önkormányzat 
dolgozói segítették a lakoso-
kat. A rendelő épülete (mind-
annyiunk nagy örömére) 
2018. szeptember 6-án került 
átadásra. Az ünnepélyes meg-
nyitón tiszteletét tette Polgár-
dy Imre, a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésé-
nek elnöke, Fenyvesi Zoltán 
választókerületünk országy-
gyűlési képviselője, Bognár 
Csaba pályázati mentor, Nagy 
László kivitelező, Horváth 
Béla műszakiellenőr és dr. 
Tóth József a település házi-
orvosa is. A falu lakói is szép 
számmal érkeztek az ünnepé-
lyes alkalomra, melyen rövid 
műsort adott a Taliándörög-
di Népdalkör, illetve verset 
szavalt Tóth Hunor és Berki 
Alina, míg Szüts Laura és 
Kőmíves Lea a szalag átvágá-
sánál segédkeztek. A rendelő 
berendezésére az összegből 
sajnos nem futotta, azonban 
a 2019-es év elején lesz lehe-

tőség az épület belső felújí-
tására is pályázni. A sporte-
gyesület a Magyar Labdarúgó 
Szövetséghez beadott pályá-
zatán keresztül defibrillátort 
nyert, melynek bemutatására 
itt, a rendelő megnyitóján ke-
rült sor. Mivel háziorvosunk 
eszköztárában már szerepel 
egy ilyen kellék, így az egye-
sület a meccsekre hozza-viszi 
magával az életmentő esz-
közt, melynek használatához 
szükséges tanfolyamot Szalai 
Péter a futballcsapat vezetője 
és edzője elvégezte.

A szintén tavalyi évben 
elnyert önkormányzati mel-
lékutak karbantartására 
fordítható összegből erre 
alkalmas gépek kerülnek be-
szerzésre, melyek már csak a 
műszaki okiratok kiállítására 
várnak, így az önkormány-
zat munkatársai hamarosan 
használatba is vehetik őket. 
A hasonló cipőben járó tu-
risztikai pályázat is sínre 
került, melynek keretében a 
település főtere, a Palota-kút 
és a Klastromnál lévő ivókút 
környéke kerül rendezésre, 
illetve a Farkas-kúthoz veze-
tő út mentén turistaútvonal 
kialakítása kezdődik el jövő 
év elején. A környező telepü-
lésekkel konzorciumban be-
adott energetikai pályázat is 

nyertes lett. A napelempark 
kiépítése – mely az önkor-
mányzati épületek áramellá-
tásában nyújt majd segítséget 
– már kezdetét vette a Nagy-
vázsony-Vigántpetend közöt-
ti út mentén.

Az idei évben a Klastrom 
állagmegóvásával kapcsola-
tosan is történt előrelépés. 
A település képviselői figye-
lemfelkeltő levelet címeztek 
Fenyvesi Zoltán országgyű-
lési képviselőnek, Polgárdy 
Imrének a megyei közgyűlés 
elnökének, és Takács Sza-
bolcs Veszprém megyei kor-
mánymegbízottnak. A levélre 
válasz is érkezett, melyben az 
Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal helyszíni szemlét ja-
vasolt, melyen az Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatal 
képviselői nem jelentek meg, 
így a folyamat ezúton elakadt. 
Mohos József polgármester 
úr elmondása alapján a Klast-
rom állapota lassan életve-
szélyessé válik, így nem adják 
fel és tovább próbálkoznak a 
probléma megoldásával. Idén 
a műemlék- és a tájékoztató-
tábla újrafestés céljából levé-
telre került.

Az idei évet a Közösségi 
Szálláshely (Dörögdi Dur-
moló) sikerrel zárta. Eddigi 
bevételeinek többszörösét 

produkálta. Sok gyerektábor 
és kiránduló csoport fordult 
meg a szálláson, akiket a leg-
nagyobb szeretettel, gondos 
és tiszta körülmények között 
fogadtak az itt dolgozók.  

Az óvoda előtti Ke-
reszt-dombon lakossági ké-
résre az ősz folyamán felállí-
tásra került egy lakatfal, mely 
az önkormányzat munkatár-
sainak precíz munkáját di-
cséri. A kapura a szerelmüket 
megpecsételni kívánó párok 
helyezhetik ki közös lakatjai-
kat, mely akár friss kapcsola-
tukat vagy évtizedek múltán 
házasságuk megerősítését is 
szimbolizálhatja. Reméljük, 
hogy minél több jelkép kerül 
majd a rácsokra!

A település önkormányzata 
a 2019-es évben a Közösségi 
Ház külső szigetelésére és ab-
lakainak cseréjére, illetve az 
orvosi rendelő belső felszere-
lésére szeretne pályázat útján 
forrást szerezni.

Taliándörögd Község Ön-
kormányzata a település min-
den lakójának kellemes ünne-
peket és sikerekben gazdag, 
boldog Új évet kíván!

Forrás:
Mohos József polgármester

A felújított orvosi rendelő

Lakatfal



Kürtölő
7

Az általános iskolában 
dolgozóknak és tanulóknak 
is eseménydúsan telt az 
elmúlt pár hónap. A nyári 
táborokat követően – me-
lyeken szép számban vettek 
részt a gyerekek – kezdetét 
vette az új tanév. Az idei is-
kolaévben huszonhat gyer-
mekkel kezdték meg a taní-
tást. Jó hír, hogy nem csak 
a dörögdi szülők döntenek 
úgy, hogy jó helyük van itt 
a gyermekeiknek: Kapolcs-
ról, Tapolcáról, Hegyesdről 
és Szőcről is járnak diákok 
az intézménybe. Ennek oka 
talán az lehet, hogy a kis 
létszámú osztályokban több 
figyelem jut rájuk, renge-
teg délutáni program közül 
válogathatnak, valamint 
fejlesztő pedagógus, peda-
gógiai asszisztens és logo-
pédus is segíti a gyerekek 

előrehaladását. A pedagógu-
sok személyét illetően nem 
történt változás a tavalyi 
évhez képest: Szalainé Tö-
rök Ildikó, Némethné Varju 
Jolán, Pappné Ruska Éva és 
Kranabeth-Bati Zsuzsanna 
tanítják a gyermekeket.

A délelőtti tanórák után 

számos szakkör és különóra 
színesíti a gyerekek délután-
jait (hit-és erkölcstan, mű-
vészeti foglalkozás, furulya, 
asztalitenisz-szakkör, angol 
és Kincses Klub), amelyeket 
az iskolán kívül a szülők, a 
helyi civil szervezetek, intéz-
mények segítenek. A szülők 

kérésére a negyedikesek heti 
egy órában angol nyelvet ta-
nulnak, mely az órarendben 
is rögzítésre került. A tanu-
lók heti öt testnevelés órából 
egy alkalommal dzsúdóznak, 
egy másik alkalommal pedig 
modern táncot tanulnak. A 
lelkes tanulók ebben a tanév-
ben is szép számban nevez-
tek a Böngész és a SULI-HÓD 
levelezős versenyekre.

Idén szeptemberben is 
megszervezték osztályon-
ként a csapatépítő túrákat, 
valamint a gyerekek szüle-
ikkel részt vettek a szüreti 
felvonuláson is, mely alka-
lomra egy Répaszeri Rozika 
nevű szalmabábut készítet-
tek az iskolában. Október-
ben elején, a Népmese napja 
alkalmából mesenézés és 
bábkészítés várta a gyereke-
ket. 

Közművelődés Közösségi Ház és Könyvtár
A Közösségi Ház minden-

kori feladata, hogy a falu 
közművelődési életét szer-
vezze és koordinálja. Min-
den évben újra és újra, de 
mindemellett megújulva a 
nemzeti ünnepeket, évfor-
dulókat megünnepeljük.

8 éve már, hogy a Könyv-
tári Szolgáltató Rendszer 
keretében új könyveket kap 
a könyvtár, s ennek ered-
ménye a választékos, min-
denkit kielégítő állomány. 
Ha az ötezer könyv között 
mégsem találja meg valaki 
az általa keresettet, akkor 
könyvtárközi kölcsönzéssel 
beszerezhető.

 2017-től már újságokat 
is olvashatnak a könyvtár-
ba betérők: úgy, mint a Nők 
Lapját, Kiskegyedet, a Sto-
ryt és a kamaszoknak szóló, 
Bravó című újságot.

A Digitális Jólét program 

keretében újabb számítógé-
pekkel gyarapodott a könyv-
tár a nyár folyamán.

A KSZR rendszernek kö-
szönhetően évi 4 rendez-
vény finanszírozását is át-
vállalja a megyei könyvtár, 
így ennek keretében az idén 
hallgattunk előadást „Szara-
jevótól Trianonig” címmel, 
a gyerekeknek zenés asz-

talszínház volt Sás Károly 
meseíróval, a szüreti műsor 
keretében meghallgathattuk 
a Nyirettyű együttes csodá-
latos játékát. Októberben 
pedig Takács Feri bácsi - a 
zánkai „füvesember” - okí-
totta ki az érdeklődőket a 
gyógynövények szedéséről, 
használatáról, hasznáról.

Az idén sem maradt el a 

Házi készítésű járgányok 
bemutatója és a májusfa 
kitáncolás a Batsányi Tánc-
együttes tagjaival.

A gyerekek a szombati 
játszóházakban készítet-
tek ajándékokat, húsvétra, 
anyák napjára, kabalákat, 
karkötőket, különféle dí-
szeket maguknak. Megmé-
rették magukat a költészet 
napi szavalóversenyen. 
Gyermeknapon pedig soly-
mászbemutató, ugrálóvár 
és fagyi várta őket. De sza-
lonnát is sütöttek a nyáron, 
természetesen a szülőkkel 
közösen.

Kéthetente keddenként 
továbbra is várja Dr. Garádi 
Péter bibliaórákra az érdek-
lődőket, csütörtökönként 
pedig jógára Krisztina a testi 
egészségükre figyelőket.

Forrás:
Lázárné Palásti Etelka 

Kézműves Kezek Klubja

Művészetek Völgye Általános Iskola
Taliándörögdi Tagintézménye

Zenés irodalmi bemutatkozó
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Március utolsó hetében 
húsvétra készültek az óvo-
da lakói. Izgalommal várták 
a gyerekek a húsvéti nyulat, 
kis kosarukban örömmel 
fedezték fel az ajándékot 
és boldogan simogatták az 
udvaron. Áprilisban feje-
ződött be az úszásoktatás, 
9 kisgyerek részvételével. 
Ajkára, a Vizikék óvodába 
jártak 10 alkalommal, ahol 
megtanultak siklani, a hát- 
és gyors úszás elemeit. A 
gyerekek szállításához a 
Sportegyesület kis buszát 
kapta kölcsön az óvoda és a 
szülők segítettek az utazta-
tásban, amit ezúton is kö-
szönnek az óvoda dolgozói. 
Ebben a hónapban is tettek 
kisebb kirándulásokat a fa-
luban, amely során együtt 
figyelték meg az éledő 
természetet, a madarakat. 
Az óvónők igyekeztek rá-
ébreszteni a kicsiket arra, 

hogy milyen szép helyen 
élünk. Május 11-én az édes-
anyákat köszöntötték, év-
záró és ballagási ünnepsé-
get tartottak az óvodában. 
Versekkel, dalokkal készül-
tek, bemutatták az év köz-
ben tanultakat. Elbúcsúz-
tak nagycsoportosaiktól, 
ősszel hatan kezdték meg 
tanulmányaikat az 1. osz-
tályban. Május 25-én volt 
a Gyermeknap, amelyen a 

Veszprém Megyei Kutató- 
Mentő Alapítvány képvi-
seletében Fekete Attila két 
mentő kutyájával mutatta 
be ovisainknak, hogyan 
dolgoznak. Ezután Rudi 
bohóc csalt mosolyt nem-
csak a gyerekek, de a fel-
nőttek arcára is. Kézműves 
tevékenység is várt minden 
korosztályt, ahol katicát és 
pillangót készíthettek Szil-
vi óvónéni irányításával. A 

szülők az idei évben is de-
koratív gyümölcstálakkal 
kínálták a kicsiket, vala-
mint a jégkrém sem maradt 
el. Az óvónők hálásak a 
szülőknek a szervezésben 
és lebonyolításban nyújtott 
segítségükért. Júniusban 
Tihanyban kirándult az 
óvoda apró népe. A Leven-
dula Házban levendulás 
szappangolyót gyúrtak a 
gyerekek, majd a Babamú-
zeumot is megtekinthették, 
múlt évszázad babáival, já-
tékeszközeivel ismerked-
tek meg. A Művészetiek 
Völgye alatt is nyitva volt 
az óvoda. A KÖSZI-bázison 
megnézték a Falukönyvet 
és fotókat, ahol örömmel 
fedezték fel magukat, csa-
ládjukat. Szeptemberben 
új óvodásokat fogadtak, így 
a csoport 25 főre bővült. 10 
nagycsoportos, 5 középsős 
és 10 kicsi jár jelenleg az 
óvodába. Az intézmény ve-
zetője Mohos Béláné Kati 
néni október 16-án töltötte 
utolsó munkanapját, meg-
kezdte felmentési idejét, 
nyugdíjba vonult. 

 Október 4-én tanulmá-
nyi séta keretében emlékez-
tek meg az aradi vértanúk-
ról a Baksa-hegyen, amire a 
gyerekek egy kis műsorral 
készültek. A gyerekeknek 
alkalma nyílt iskolai szerve-
zésben színházlátogatásra, 
ahol az Aladdin című előa-
dást nézték meg. Október 
11-én került megrendezés-
re a már hagyománnyá vált 
mezei futóverseny, Szipőcs 
Csaba, volt iskolaigazgató 
emlékére. Az 1-2. osztályo-
sok közül Lukács Ádám el-
sőként, Balog Levente má-
sodikként, Kalányos Lora 
harmadikként ért célba. A 
3-4. osztályos korcsoport-
ban az első Tóth Hunor, a 
második Kraulis Bhavani, a 
harmadik pedig Szalontai 
Lili lett. A szülői munkakö-
zösség idén is megszervez-
te a papír és elektronikai 

hulladékgyűjtést, mely re-
mek szemléletformálás már 
egész kicsi korúaknak is. A 
„Zenés, irodalmi bemutat-
kozó” -ra november 21-én, 
délután került sor, mely-
re becsülettel készültek a 
gyerekek, idén is színvona-
las műsorban volt része a 
közönségnek. A december 
ismét eseménydúsnak ígér-

kezik: rögtön az elején a 
Mikulás-délutánon játékos 
vetélkedő vár a gyerekekre, 
s – talán - a Télapó is eljön 
hozzájuk. A szülői munka-
közösség idén is megszerve-
zi az adventi vásárt, melyre 
előtte a gyerekekkel készítik 
el az ünnepi portékákat. A 
Taliándörögd Sportegyesü-
let évzáró bankettjén ismét 

szerepelnek a gyerekek, 
emellett a karácsonyi ün-
nepélyre készülnek, melyet 
az iskolai előadáson kívül a 
katolikus templomban és a 
Közösségi Házban is megte-
kinthetnek majd az érdeklő-
dők.

Az idei utolsó tanítási nap 
december 21-e lesz, a téli 
szünet utáni első tanítási 
nap pedig január 3. Az első 
félév vége január 25-ére esik 
majd. Változás lép életbe a 
második félévtől a szülők tá-
jékoztatásában. Bevezetésre 
kerül az elektronikus napló 
és ellenőrző, így a szülők 
naprakészek lehetnek gyer-
mekeik jegyeit és az iskola 
tájékoztatásait illetően.

Kitartást, szorgalmat és 
sok mókát kívánunk a má-
sodik félév eseményeihez is!

Forrás:
Szalainé Török Ildikó

Zenés irodalmi bemutatkozó

Márton-nap az óvodában

Kerekfenyves Óvoda
Március óta eltelt események az óvodában
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 Ez alkalomból az óvo-
da dolgozói és a gyerekek 
versekkel, dalokkal kö-
szöntek el tőle. Ez úton is jó 
egészséget kívánnak neki 
és szeretettel várják vissza 
rendezvényeikre és láto-
gatóba is. November 9-én 
első alkalommal ünnepel-
ték nyilvánosan a Márton 
napot. Szülők, nagyszülők, 
nagyobb testvérek egya-
ránt csatlakozhattak az 
eseményhez. Lépegető li-
bát és lámpást készíthettek 
közösen, majd körbejárták 
az udvart a világító lámpá-
sokkal.

 Májusban új kolléganő 
érkezett az óvodába, aki 
tudásával, tapasztalatával 
hozzájárul az óvodában fo-

lyó munkához. A következő 
sorokban ő mutatkozik be: 
„Rédlingné Rádli Szilviának 
hívnak, 1976. március 24-
én születtem Ajkán, és azó-

ta is itt élek. Gyermekként 
nagyon szerettem óvodába 
járni, nagyon sok jó emléket 
őrzök óvodai nevelőimről, 
nem csak az óvónőkről, de 

dajka nénimről is. A pálya 
orientációm azonban csak 
később következett be. Éle-
tem legbiztosabb pontja a 
családom, akik nagyon fon-
tosak nekem. Három gyer-
mekem megszületésekor 
nyilvánvalóvá vált számom-
ra, hogy gyermekekkel sze-
retnék foglalkozni. Ekkor 
határoztam el, hogy óvónő 
leszek A Kerekfenyves Óvo-
dába pályázat útján kerül-
tem. Nagyon jól érzem ma-
gam itt, melyhez nagyban 
hozzájárul a gyermekek, 
kolléganők, szülők nyitott-
sága, barátságos attitűdje 
felém.”

Forrás:
Vargáné

Horváth Krisztina 

Az óvodások fellépése a II. Taliándörögdi Értékek 
Ünnepén

 Közösségi játszótér – közösségi erővel
A játszótér hiány már 

jó néhány éve probléma-
ként merült fel a fiatal, 
kisgyermekes szülők kö-
rében. A gyerekeknek és 
szüleiknek iskola vagy 
óvoda után nincs egy kö-
zösségi találkozóhelyük, 
ahol egymás társaságá-
ban, beszélgetve, nevet-
gélve időt tölthetnének 
el. A probléma megoldása 
érdekében a Kerekfenyves 
Óvoda és a Művészetek 
Völgye Általános Iskola 
helyi tagintézményének 
Szülői Munkaközössége 
összefogott, hogy közös 
erővel létrehozzanak egy 
játszóteret gyermekeik és 
(találkozóhelyet saját ma-
guk) számára.

A játszótér ügyeinek 
rendezése körül nagy ösz-
szefogás alakult az elmúlt 
két évben. Első körben 
2018. május 12-én az SZM 
bált szervezett, melynek 
bevételét a játszótér fel-
építésére tették felre. A 
jótékonysági esemény 
mellett gyűjtőládájuk a 
kapolcsi boltokba és a II. 

Taliándörögdi Értékek 
Ünnepe idejére is kikerült. 
A helyi és a szomszéd fa-
lubeli adományokból ösz-
szesen 398.000 Ft gyűlt 
össze, ami a felépítési 
költségek körülbelül 1/3-
át fedi le. A szülők szemé-
lyes kapcsolataik révén a 
környező vállalkozásokat 
is megszólították, akik a 

játszótér alapanyagaihoz, 
eszközeihez nyújtottak 
támogatást – szegély, ho-
mok faanyag vagy akár 
festék formájában is.

A játszótér a sportpá-
lya mellett kap helyet. A 
gyerekek egy dupla (négy 
székes) hintát, egy fa ba-
baházat, egy napvitorlával 
ellátott homokozót, egy 

csúszdatornyot, egy libi-
kókát, és két billegő-ru-
gós játékot vehetnek majd 
használatba. A közösségi 
tér részeként padok, asz-
talok és egy tűzrakó hely 
szolgálja majd a kellemes 
időtöltést, továbbá a spor-
tolni vágyók nyújtóeszkö-
zök segítségével vezethe-
tik fel vagy le edzésüket.

Az idei év az anyagi hát-
tér megteremtéséről és a 
kellékek összegyűjtéséről 
szólt, a tényleges cselek-
vés 2019 tavaszán veszi 
kezdetét. A játszótér fel-
építése során az SZM a 
közösségi összefogást to-
vább szeretné erősíteni. A 
hétvégi napokra tervezett 
kaláka célja, hogy a közös 
tevékenység megmozgas-
sa és összekovácsolja a 
közösséget. A tavasszal 
kezdődő munkálatok so-
rán a Szülői Munkaközös-
ség szívesen fogadja az 
önkénteseket és kétkezi 
segítségüket!

Forrás:
Szülői Munkaközösség 
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CIVIL HÍREK
Ökumenikus Nőszövetség

Az idei év a Nőszövetség 
számára három új tagot is 
hozott. Varga Rita, Mátyásné 
Szaller Piroska és Józsa Esz-
ter is csatlakozott a csapat-
hoz, akik új lendületet vittek a 
szervezet életébe. 

Ebben az évben is gon-
doskodott a Nőszövetség a 
falu virágosításáról, szebb-
nél-szebb virágokat ültettek 
a közterekre és folyamato-
sán öntözték azokat, ahogy 
a temetőben is óvták a tisz-
taságot, és egy nemrégiben 
felfedezett 1800-as években 
eltemetett plébános sírját is 
rendbe tették. 

A környezetvédelem fontos 
téma a Nőszövetség számá-
ra, ezért is hívták meg Vadas 
Ádámot és Nyúl Katát, akik a 
„Dörögdi esték” sorozaton be-
lül tartottak előadást „Miért 

égetjük el?!” címmel. A háztar-
táson belüli környezetbarát 
megoldásokról beszéltek, és a 
műanyag égetés káros hatása-
ira hívták fel a figyelmet. 

Pünkösdhétfőn idén is ima-
sétát szerveztek, az evangéli-
kus templomtól a református 
templomig, onnan pedig a ka-
tolikus templomhoz mentek, 

sétájukat énekszó követte. 
Végső állomásként a Közös-
ségi Házban együtt hallgatták 
meg az igehirdetést és a gye-
rekek szereplését, a Nőszö-
vetség tagjai pedig szeretet-
vendégséggel készültek. 

Igyekeznek minden helyi 
rendezvénybe bekapcsolód-
ni és segítenek, amiben csak 

tudnak. A Taliándörögdi Ér-
tékek Ünnepén a szakácsmű-
helynél tócsit sütöttek és süte-
ményekkel készültek. Segítik 
a Dörögdi Ízek szakácskönyv 
elkészülését. A felújított orvo-
si rendelő átadása előtt szíve-
sen mentek takarítani, hogy a 
megnyitóra mindent rendben 
találjanak. Szeptember 14-én 
zarándokokat fogadtak a Lőke 
kúria udvarán, akiket finom-
ságokkal kínáltak. 

Idén először Márton-nap 
alkalmából a Nőszövetség 
megvendégelte a helyi civi-
leket. Illés Sándor plébános 
beszélt Szent Márton életéről, 
megszentelte az újbort. A té-
mában kisfilmet is vetítettek, 
a népdalkör tagjai pedig ének-
hangjukkal járultak hozzá a jó 
hangulathoz. 

Forrás: Varga Zsuzsanna

Márton-nap

Taliándörögdi Nyugdíjas Klub
A minden hónap első szer-

dáján összegyűlő Nyugdíjas 
klubban legutóbbi cikkünk 
óta számos esemény történt. 
Május elsején májusfát állí-
tottak a Nyugdíjas klub udva-
rán. Május 12-én részt vettek 
a Szülői Munkaközösség által 
szervezett „SULI-OVI” jóté-
konysági bálon, melyen lehe-
tőségeik szerint támogatták a 
jó ügyet. Május 14-én vendé-
gül látták a padragkúti Jósze-
rencse Nyugdíjas Klub tagjait, 
valamint az öcsi Nyugdíjas 
klub tagjait, akikkel évek óta 
jó kapcsolatot ápolnak. Két 
nappal később, egy Rendőr-
nap keretében bűnmegelőzési 
tájékoztató fórumot tartottak 
számukra a körzeti rendőrök. 
Május 19-én a II. Taliándörög-
di Értékek Ünnepén a koráb-
bi évhez hasonlóan helyben 
készített pincepörkölttel ked-
veskedtek a résztvevőknek. 
Június 6-án a májusfa kidön-
tése adott témát a találko-
zónak. Július 7-én a KÖSZI 

által szervezett Taliándörögd 
Napja nevű eseményen a Ke-
resztdombon segítettek elül-
tetni a gyümölcsfát, melyet a 
Családok-éve alkalmából ül-
tettünk el. A Művészetek Völ-
gye Fesztivál alatt a gondosan 
karbantartott épületükben az 
egyik együttműködő udvar 
résztvevői szállhattak meg. 
Nagy sikere volt a szeptember 
5-én megejtett kirándulásnak. 
Ezúttal nyugat felé vették az 
irányt: megnézték Ausztriá-

ban a magyar határtól negyed 
órányira fekvő Léka-várát, a 
település templomát, mely-
ben Nádasdy Ferenc ország-
bíró és családjának síremlékei 
találhatóak. Az ősz beköszön-
tével már gyakrabban, min-
den hónap első szerdáján ta-
lálkoznak a klubban. Október 
elején a klub férfi tagjai ki-
cserélték az épület utcafronti 
ablakát, melyet már régóta 
terveztek, az asszonyok pedig 
a takarításban segítettek. Ok-

tóber 19-én a padragkúti Jó-
szerencse Nyugdíjas Klubnál 
vendégeskedtek. Születésna-
pokat, névnapokat ünnepel-
tek, ajándékba pedig diótor-
tát vittek az alkalomra. Az év 
második felére eső nyugdíjas 
találkozó november 9-én ke-
rült megrendezésre, Öccsel 
és Padragkúttal karöltve. A 
november 14-i Rendőrnapon 
ismét közbiztonsági előadást 
hallgattak meg. Az esemény 
nagyon jó hangulatban telt, a 
polgármester úr is részt vett 
rajta. Az adventi gyertyagyúj-
tásokat meghitt, belső körben 
is megtartják. A karácsony 
ünnepe sem múlik el egymás 
nélkül, hiszen karácsonyfát ál-
lítanak a klubban, finom bor-
ral, süteménnyel készülnek rá. 
Idén is lesz szilveszteri mulat-
ság, melyre tombola felajánlá-
sokat szívesen fogadnak.

Forrás:
Inhoff Zoltán

és Kovács József

Szüreti felvonulás 2018
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A Taliándörögdi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület a 2018-as 
évet megerősödve, sikerrel 
zárja. Idén pályázat útján 
700.000 Ft támogatáshoz 
jutottak, melynek keretében 
a csapat több tagja kisgép 
vizsgákat is tehetett – köz-
tük motorfűrész és szivattyú 
kezelésben jártas szakik ki-
nevelése is megtörtént.

Az egyesület életét egy má-
sik örömhír is színesítette az 
év folyamán: egy nagylelkű 
szponzorral kerültek kapcso-
latba Bárány Gábor tűzoltó 
alezredes közbenjárásával. A 
szervezet bevetési kabátokat, 
sisakokat és mentőöveket ka-
pott Németországból. Az ed-
dig még névtelen adományo-
zó a dörögdi önkénteseket 

a későbbiekben arra kérte, 
hogy gyűjtsék össze, mire len-
ne még szükségük, így a csa-
pat eszköztára tovább bővült 
egy kismotorfecskendővel, 
illetve bevetési nadrágokkal 
és bakancsokkal. Jelenleg az 
egyesület férfi tagjai már tel-
jes menetfelszerelésben vo-
nulhatnak a helyszínre, míg a 
lányoknak (mint mindig  – 
a szerk.) még szükségük van 
néhány ruhadarabra.

A nyár folyamán az egye-
sület tagjai az augusztus 10-i 
hatalmas vihar során a refor-
mátus templom mellett kidőlt 
fenyőfa által okozott károk 

enyhítésében segédkeztek. 
Az este folyamán a helyszínre 
vonultak és a kettérepedt fa 
törzsét spaniferrel megerő-
sítették, hogy ne okozhasson 
további problémákat, míg 
hivatásos kollégáik ki nem 
érnek.

A Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület tagjai az ősz folyamán 
leellenőrizték a település tűz-
csapjait. A legtöbb esetben ta-
láltak hiányosságokat, apró ja-
vításra váró hibákat, melyeket 
a Bakonykarszt Víz- és Csa-
tornamű Zrt. közbenjárásával 
szándékoznak kiküszöbölni.

Forrás: Berki Sándor

Tűzoltó Egyesület a II. Taliándörögdi Értékek Ünnepén

 Taliándörögd Sportegyesület
Az 1996 óta működő egye-

sület idén is mozgalmas nap-
tári évet zár. Az egyesület ve-
zetője, Szalai Péter elmondta, 
hogy a csapatban generáció-
váltás következik be az után-
pótlás és a felnőtt csapatok 
esetében is, hiszen az utób-
bi időszakban több játékos 
abbahagyta a versenyspor-
tot, akiknek helyére ifisták 
épülhettek be. A 2017/18-as 
évadot a felnőtt csapat a 6. 
helyen, az U19 (ifi) a 4. he-
lyen zárta. Mindegyik nagyon 
jó eredmény volt. Jelenleg a 
Bozsik Programban résztve-
vő fiúk és lányok közel 30-an 
vannak, az U19-es, ifista csa-
pat aktív tagjai 15 játékosból 
tevődnek össze, a felnőtt csa-
patban pedig 18 fő játszik. Pé-
ter hangsúlyozta, hogy nem 
a helyezés miatt játszanak: 
szerinte sokkal fontosabb, 
hogy a tagoknak lehetőségük 
van idejük hasznos eltöltésé-
re, az egészséges életmódra, 
valamint nem utolsó sorban a 
közösség építésére. Örömmel 

tapasztalja, hogy az U19-es 
csoport tagjai szívesen járnak 
az edzésekre, stabil magot lát 
kialakulni a pár évvel későbbi 
felnőtt csapathoz. 

A sok edzésen és meccsen 
kívül idén nyáron is tartottak 
belső, szezonzáró bankettet, 
mely jó hangulatban telt. De-
cember 7-én, pénteken kerül 
megrendezésre az évzáró 
bankett, amely ünnepélye-
sebb kereteken belül zajlik 
majd. Az év kiértékelése, lezá-
rása és a díjátadó után idén is 
nyitott lesz a rendezvény a te-
lepülés lelkes futballszurkolói 
részére. 

LEADER pályázat benyújtá-
sával szeretnék az öltöző vi-
zesblokkjainak, csővezetékei-
nek felújítását megvalósítani. 
A pályázati forrás mellett a 
társasági adó felhasználásá-
val fedezik szükséges eszkö-
zeik, felszereléseik beszer-
zését. Ennek összege több 
mint duplája a tavalyihoz 
képest, ami dupla munkát is 
jelent. A TAO-tól függetlenül 

szeretnének a sportpályán 
öntözőrendszert kialakítani, 
melyhez már rendelkezésre 
áll vízgyűjtő és kút. Ennek 
munkálatait szeretnék ön-
kéntes munkával megoldani, 
melyhez szívesen látnak még 
segítőket.

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség Veszprém Megyei 
Igazgatóságának defibrillátor 
készülékre kiírt pályázatán 
nyert az egyesület. A hordoz-
ható készülék használatát 
Szalai Péter egy képzésen el-
sajátította, de fontosnak érzi, 
hogy rajta kívül más is értsen 
annak életmentő alkalmazá-
sához, hiszen nem csak mér-
kőzéseken használható. Hor-
dozható, ezért a szükséges 
helyre szállítható.

Ebben az évben is támogat-
ta a szervezetet Taliándörögd 
Község Önkormányzata, le-
hetővé téve ezzel a nevezési 
díjak, működési költségek 
fizetését. Ez egy évek óta jól 
működő kölcsönös együtt-
működés, hiszen az SE mun-

kájának köszönhetően az 
önkormányzat is komoly fej-
lesztésekkel gazdagodhatott 
saját ingatlanjain.  Az 1% adót 
is köszönik mindazoknak, 
akik az SE számára ajánlották 
fel!

A Veszprém Megyei Téli 
kupa 2019. január közepén 
kezdődik, a veszprémi Juta-
si úton lévő műfüves pályán. 
Március 24-én pedig indul-
nak a 2018/2019-es bajnok-
ság tavaszi mérkőzései, hazai 
pályán, Tótvázsony csapata 
ellen. Remélik, minél több lel-
kes szurkoló látogat majd el. 
Nyáron szeretnék újra meg-
rendezni a Sportnapot, illetve 
ötletként merült fel egy kispá-
lyás bajnokság megrendezése 
is, ahol „utcák és terek” csa-
patai mérhetnék össze tudá-
sukat, a helyi és szomszédos 
településekről.

Sok sikert kívánunk a meg-
valósításhoz és a tavaszi sze-
zonhoz egyaránt!

Forrás: Szalai Péter

Taliándörögdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A tavalyi rendhagyó Forraltbor főző verseny után, 
idén is megrendezésre kerül az esemény – 2018. 
december 29-én. A Taliándörögdi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület szeretettel várja a társaságok jelentkezé-
sét – különös tekintettel a helyi utcák csapataira!
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 Polgárőr Egyesület
A Polgárőrök munkája a 2018-as évünket is végig kísérte. Ott voltak minden eseményen, rendezvényen, hogy bizto-
sítsák a résztvevők biztonságát. A Művészetek Völgye Fesztivál alatt idén is éjjel-nappal, váltásban járták a telepü-
lést és annak határát. Az iskolában megrendezett Rendőrnapon, valamint a Nyugdíjas klubnak tartott közbiztonsági 
fórumokon is részt vettek, segítve ezzel a rendőrök munkáját. Idén is számíthattunk rájuk Mindenszentekkor is, 
hiszen ez idő alatt felügyelték az autókat, illetve a temető rendjét egyaránt. A fatolvajlás meggátolása érdekében - a 
járőrökkel és az erdészekkel együttműködve - rendszeresen figyelemmel kísérik a környék erdőit. Év végén érté-
kelőt tartanak, ünnepség kereteiben beszélik át az év történéseit.

Az egyesület elnöke, Nyögéri Lajos örömmel számolt be a két aktív polgárőr, Barka Lea és Szabó Bence közös 
gyermekének érkezéséről. 

Forrás: Nyögéri Lajos

Népdalkörünk a 2018-as 
évben is sokaknak szerzett 
örömet fellépéseivel, és egy-
úttal a csoport tagjai is szép 
emlékekkel gazdagodtak. 
Kiemelkedő élmény volt szá-
mukra Kapolcson a Dalárda 
által a környékbeli népdalos 
csoportoknak szervezett ba-
ráti találkozó, a kiscsőszi Paj-
tafesztivál, melyek újdonsá-
gok voltak az előző évekhez 
képest. De épp oly szívesen 
gondolnak vissza a nyirádi 
májusfa kitáncolásra, a di-

szeli Pünkösdi Dalostalálko-
zóra, és nem utolsó sorban 
a helyi fellépésekre, mint az 
Értékek Ünnepére, a Talián-
dörögd Napja rendezvényen 
való szereplésre, a Hősök 
Napjára vagy az orvosi ren-
delő megújulására szerve-
zett ünnepségre.

Nagy öröm volt számukra, 
hogy a vezető, Füstös Zsuzsi 
mellett még ketten részt ve-
hettek a nyár folyamán egy 
népzenei táborban, ahol Zsu-
zsi a szólóénekes csoportban, 

Krásovics Kálmánné, Margit 
néni és Kovács Józsi bácsi pe-
dig a citerások csoportjában 
szereztek új ismereteket. Zsu-
zsi bízik benne, hogy jövőre 
még többen részt vesznek a 
népzenei táborban, ahonnan 
újabb népdalcsokrokat hoz-
hatnak haza. 

A Taliándörögdi Népdalkör 
2018 nyarán csatlakozott a 
Vass Lajos Népzenei Szövet-
séghez.

Tervezték korábban új 

blúzok, ingek készíttetését, 
melyhez sikerült pályázat 
révén forrást is szerezni. A 
KÖSZI nyújtott be pályázatot 
a Csóri Sándor Alaphoz. Ez a 
pályázat egy millió forintot 
hozott, melyből a ruhákon 
kívül rendezvényre is futja 
majd, melyet 2019 júniusáig 
valósíthat meg a Népdalkör.

Idén fellépnek még a közös 
adventen, a szép korúak nap-
ján, és a karácsonyi műsor-
ban. 2019-re tervezik az idén 
a farsang rövidsége miatt ki-
maradt farsangi mulatságot 
(bált), és gondolkodnak egy 
dalos találkozó taliándörögdi 
megvalósításán.

Fontosnak tartjuk most is 
megemlíteni, hogy a Népdal-
kör szeretettel várja új tagok 
bekapcsolódását. Aki szeret 
énekelni, és szívesen tartoz-
na egy jókedvű csapathoz, 
ne sajnálja a szabadidejét, 
vágjon bele! Biztos, hogy jól 
fogja magát érezni, és a sok 
szép népdal megtanulása 
mellett új barátokat, új élmé-
nyeket szerezhet. A próbákat 
a téli időszakban hétfőnként 
tartják a Nyugdíjas Klubban. 
A részvételi szándékot lehet 
jelezni a vezetőnél, vagy a 
Népdalkör bármely tagjánál.

Forrás: Füstös Zsuzsanna

Taliándörögdi Népdalkör

Népdalkör fellépése a II. Taliándörögdi Értékek Ünnepén
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A II. Taliándörögdi Értékek 
Ünnepe 2018. május 19-én 
került megrendezésre, mely-
nek középpontjába a már 
megszokott módon értéke-
ink kerültek, köztük idén 
olyan helyi alkotók munkái, 
akik gondos odafigyeléssel 
készítik tárgyaikat, legyen 
szó szőttesekről, horgolások-
ról, kerámia művekről, ková-
csolt eszközökről vagy éppen 
fali képekről.

Rádli Jánosné, Rózsi néni 
festményei az Értékek Ünne-
pén kiemelt helyen, egy han-
gulatos kiállítás keretében 
mutatták be a gondos mun-
kákat. Rózsi néni 2000-ben 
kezdett autodidakta módon 
festeni, s jelenleg több mint 
kétszáz alkotását csodálhat-
ják a szépet szerető szemek. 
Realista stílusban fest, sze-
reti az élethű ábrázolást. So-
sem tanult senkitől festeni, 
könyvekből merített ihletet, 
ám a technikákat saját maga 
kísérletezte ki. Általában 
művészi olajfestékkel dolgo-
zik festővászonra, de szokott 

homokkal, vagy épp szárí-
tott tojáshéjjal is munkál-
kodni; és festett homokkal 
virágcsendéletet is. Kedvenc 
témái közé tartoznak a tele-
pülés és a környék jellegze-
tességei, természeti értékei 
és épületei. Kertje, otthona 
és az előtte lévő porta egész 
évben olyan, mintha kiállító 
galéria volna; minden apró 

szeglet sugározza az értéket, 
a harmóniát és a gondos tö-
rődést.

A „Múltban gyökerezik a 
jövő” elnevezésű kiállítást 
Márta István nyitotta meg és 
bevezetőjében felajánlotta, 
hogy a festményeket szívesen 
látja a Baranya megyei Bőköz 
Fesztiválon is. Augusztus vé-
gén a három napos esemény 

megnyitója a taliándörögdi 
kötődésű tárlat bemutatásá-
val vette kezdetét, ami nagy 
sikert aratott az Ormánságba 
érkező turisták körében is. 
Méltán lehetünk büszkék fa-
lunk szülöttjének munkájá-
ra. Rádli Jánosné, Rózsi néni 
tevékenysége 2018-ban a he-
lyi értéktár részévé vált.

Múltban gyökerezik a jövő

Rózsi néni kiállítása az Értékek Ünnepén

Református gyülekezet Taliándörögdön

Taliándörögd abban a sze-
rencsés helyzetben van, hogy 
három különböző felekezetű 
templom is megtalálható a 
településen, amelyek nagy 

múltra tekintenek vissza. A 
Római Katolikus Szűz Mária 
Neve templom, az Evangéli-
kus és a Református templom 
kapui is nyitva állnak a hívek 
előtt. Nem csak a civil szerve-
zeteknek és intézményeknek 
van jelentős közösségformáló 
szerepük, hanem az egyhá-
zak is szüntelenül azon dol-
goznak, hogy a gyülekezetet 
összetartsák, éppen ezért 
úgy gondoltuk, hogy fontos a 
dörögdi egyházaknak is teret 
adni a „KincsesHáz Kürtölő” 
további számaiban. Elsőként 
a legkevesebb lélekszámú fe-
lekezettel kapcsolatban kér-
tük meg Varga Zsuzsannát, 
hogy osszon meg velünk né-
hány gondolatot a református 
gyülekezetről.  

„A taliándörögdi Reformá-
tus templom 1793-ban épült, 
legutóbb 1992-ben reno-
válták. Jelenleg a gyülekezet 
lelkipásztora Molnár Csaba 
Bertalan, aki Tapolcáról jár 
hozzánk. Minden hónap első 
és harmadik vasárnapján tart 
Istentisztelet. Az egyházadót 
hozzávetőleg harminc-negy-
ven gyülekezeti tag fizeti, 
azonban sajnos templomba 
ennek kevés százaléka, csak 
kilenc-tíz hívő jár rendszere-
sen.  Gondnokunk legfiatalabb 
nővérem, Ruzsa Ferencné 
Varga Aranka. Legidősebb nő-
vérem 20 évig volt gondnoka 
a gyülekezetnek. A gondnoki 
és egyéb egyházi feladatok 
ellátása hagyománynak szá-
mít a családon belül. Üknagy-

apám kántortanító volt. Déda-
pám, nagyapám, édesapám 
és az öccse szintén gondnoka 
volt a templomnak. 

Művészetek Völgye Fesztivá-
lon Szabóné Lillának, Bölcsföl-
di Andrásnak és Füle Tamás-
nak köszönhető, hogy élettel és 
lelket felemelő programokkal 
telik meg a kántortanító háza, 
és az udvar is. Ilyenkor min-
den nap tartanak áhítatot. Az 
igényes kikapcsolódást nyújtó 
világi közegben igazi kincses 
szigetnek számít a taliánd-
örögdi Református udvar. A 
Napok alatt mindkét vasárnap 
alkalmából van Istentisztelet, 
ilyenkor megtelik a kicsike kis 
templomunk, ami reménység-
gel tölt el bennünket.”

Forrás: Varga Zsuzsanna

Református templom
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„Föl szeretnénk 
támasztani a gyap-
júfeldolgozást és 
a gyapjútermékek 
használatát”- ez-
zel a közös céllal és 
mottóval állt össze 
a Dörögdi Gyapjú 
Kft. vállalkozóinak 
csapata.

A vállalkozás tagjai Rádli 
András, Füzes Zsuzsanna, 
Ambrus Ildikó, Kocsi Gab-
riella és Bérczes László az 
egykor Taliándörögdön 
szervezett Gyapjúfesztivál 
alkalmával találtak egy-
másra és kezdtek el közö-
sen gondolkodni és meg-
álmodni a Dörögdi Gyapjú 
Kft-t. Rádli András révén 
adottak voltak a birkák, 
Füzes Zsuzsanna pedig a 
szövés és fonás mestere, 
így jól ismeri és fontos szá-
mára a munkájához hasz-
nált fonal minősége. Sajnos 
a régen virágzó feldolgozó-
ipar már egész Magyaror-
szág területén megszűnt, 
így a taliándörögdi birkák 
lenyírt gyapját külföldi 
üzemekbe kell szállítaniuk. 
Gondosan kerestek mosó, 

fonó és festő üzemeket 
Európa szerte. Olyan né-
met és holland partnerek-
kel dolgoznak együtt, akik 
Oeko-Tex Standard 100 
minősítéssel rendelkez-

nek, nem használnak vegyi 
anyagokat és a természetre 
káros szereket. A kész ter-
mékeket hazaszállítják és 
Taliándörögdön tárolják. 
Első gyártásuk kétágú és 

háromágú fonalak voltak. 
A második gyártás idén 
lett kész, amely színes fo-
nalakkal egészíti ki a ter-
mékpalettát. A 10 színben 
megtalálható fonalak két- 
és négyágúak. Termékeikre 
leginkább az iparművészet 
részéről van kereslet, ame-
lyeket hímzésre, szövésre, 
kötésre és horgolásra is 
bátran ajánlanak. 

Több fesztiválon és vásá-
ron is kitelepülnek évente, 
részt vesznek a Kacskarin-
gó Fesztiválon, a Gyapjú-
fesztiválon és a Csillaghegyi 
gyapjú napon. Megtalálha-
tóak facebookon, és saját 
webshopjukon (https://
www.dorogdigyapju.hu/
bolt) is rendelhetőek fona-
laik, értékesítési pontjaik 
vannak Vácon, Budapesten, 
Tapolcán, de a jövőbe sze-
retnék minél több kiskeres-
kedelmi egységbe eljuttatni 
termékeiket. Decemberben 
adventi akcióval kedves-
kednek a vásárlóknak, 
amely december 1- 23. kö-
zött él. 

A vállalkozást nem meg-
élhetési célból űzik, hanem 
mindannyiuk közös szenve-
délye és hobbija, amelyhez 
ezúton is sok sikert kívá-
nunk! 

Forrás: Kocsi Gabriella 

Dörögdi Gyapjú Kft.

Értéktárunk
legújabb

elemei
Rádli Jánosné, Rózsi néni alkotó tevé-
kenysége
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Dörögdi ízek Receptgyűjtemény

Káposztás béles
Hozzávalók: 
80 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, fél evőkanál só, 25 dkg margarin, 2 db tojás, 1 pohár tejföl, 1 nagy fej káposzta

A hozzávalókat (a káposzta kivételével) összegyúrjuk, és hideg helyen pihentetjük. Egy nagy fej káposztát lereszelünk és 
besózzuk. Kinyomjuk a levét és kevés zsíron megpároljuk. A tésztát négybe vágjuk, egy-egy cipót nagytepsi nagyságúra 
nyújtjuk. A kihűlt káposztát is négy részre osztjuk, és rászórjuk a tésztára. A hosszabbik oldalánál kezdjük el feltekerni, 
mindkét oldaláról. Minden hajtásnál olvasztott zsírral kenjük meg a tésztát. Középen elvágjuk és felszeleteljük. Így kerül 
a tepsibe. A tetejét tojással megkenjük. Előmelegített sütőben, 180-200 °C-on készre sütjük.

A Dörögdi Ízek receptes könyv szerkesztése már folyamatban van, reményeink szerint jövő tavasszal már büszkén hozzuk 
el a nyomdából a kész példányokat. Nagy hálával tartozunk többek között a Nőszövetség tagjainak, akik több alkalommal 
sütöttek, főztek rendezvényeinkre. Egy ízben alkalmunk nyílt elbeszélgetni velük arról, hogy régebben milyen ünnepi és 
hétköznapi ennivalók kerültek a taliándörögdi családok asztalára. A káposztás bélest, amelynek receptjét ebben a számban 
megosztjuk az olvasókkal, Varga Zsuzsanna készítette, az Ökumenikus Nőszövetség részéről.

Az Ökumenikus Nőszövetség Taliándörögdért végzett te-
vékenysége

Ősök háza
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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

Ami számít…
Akit szeretsz, csomagold be,
két karoddal vedd körül.
Öleld át és figyeld arcát,
– látszik, ha a szív örül!
Arcod díszítsd mosolyoddal,
s mindenkinek add tovább!
Néhány jó szó csodát tehet,
beszéljünk, tegyünk csodát!

Ne csak mondd a mondandódat,
hallgasd is a másikat,
a figyelem szép ajándék,
mely a lélekre kihat.
Vess véget a rohanásnak,
várd lemaradt lelkedet,
engedd meg, hogy utolérjen,
s szebbé tegye ünneped.

Élvezd ki, hogy szívből adhatsz,
és megélhetsz száz csodát.
Ne keresd a miérteket,
sose kutasd az okát!
Szeretettel, kedvességgel
díszítsd fel az ünneped,
s gondolj arra, hogy mi,
mind-mind, együtt ünneplünk veled!

Békés karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk!


