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A 2020-as év minden bizonnyal sokunk szá-
mára emlékezetes marad. A járványhelyzet 
március óta befolyásolja a mindennapja-
inkat, amivel különbözőképpen igyekszik 
mindenki megbirkózni. Természetesen a 
taliándörögdi civil szervezetek és intézmé-
nyek élete is gyökeresen megváltozott eb-
ben az időszakban, de úgy gondoljuk, hogy 
mindenkinek sikerült alkalmazkodni a kü-
lönböző korlátozásokhoz és előírásokhoz és 
még ebben a szorult helyzetben is vannak 

pozitív és örömteli híreink, amikről érde-
mes beszámolni. Az év kifejezetten jól indult 
programok tekintetében, de a korlátozások 
bevezetésekor sem állt meg teljesen az élet, 
mindenki igyekezett hasznosan eltölteni az 
időt és kihozni a maximumot a helyzetből 
és ismét bebizonyosodott, hogy az összetar-
tás, egymás segítése és az együttműködés 
mennyire fontos egy település életében. Jó 
olvasást kívánunk!

Kedves Olvasónk! 

EGYÜTTMŰKÖDŐ település
Készültünk nagyon az „Ész-
revesszük, szóvá tesszük, 
megoldjuk – Taliándörögd, 
az EGYÜTTTMŰKÖDŐ tele-
pülés” program folytatásá-
ra, hiszen 2019. szeptem-
berben elindultak a közösen 
megtervezett programok.  
Az „Okosodjunk együtt” so-
rozat keretében két előadás-
ra került sor ebben az évben. 
Folytatódtak a Kincses Klub 
foglalkozásai és összehív-
tuk a Kincses Klub+ (felsős 
diákjaink) tagjait is, hogy 
segítsék értékeink megörö-
kítését. Februárban még 
meg tudtunk tartani egy be-
szélgetést a faluszépítés té-
makörében, melyre eljöttek 

a Pagony Táj és- Kertépítész 
Iroda képviselői is, közö-
sen újra átnéztük az általuk 

elkészített ajánlást és be-
jártuk a tervvel érintett te-
rületeket. A faluszépítő ak-

cióknak azonban már nem 
tudtunk a tervezett módon 
nekivágni, mert megérke-
zett a nem várt járvány, és 
lehetetlenné tette a közös-
ségi együttléteket. Addig 
is, míg újra lehetővé váll-
nak ezek az együttlétek, a 
közös munka, az interneten 
tartjuk a kapcsolatot és ké-
szítjük elő az előttünk álló 
feladatokat. Most például 
készül távegyeztetésekkel a 
KincseHáz Kürtölő, remél-
jük, mire eljut mindenki-
hez, már újra együtt is le-
hetünk és szervezhetjük 
az elmaradt eseményeket, 
rendezvényeket, találko-
zókat. 

Civil fórum

SZEMLÉLETFORMÁLÁS
Az EGYÜTTMŰKÖDŐ tele-
pülés projekt keretében a 
kérdőívek és beszélgetőkö-
rök eredményeként létrejött 
egy csoport, a Szemléletfor-
máló munkacsoport, amely-
nek tagjaival több mint 
fél éve tevékenykedünk. A 
kitűzött célok sokrétűek, 
ahogy a téma is rengeteg 
oldalról megközelíthető, de 
elsősorban az a célunk, hogy 
megőrizzük településünk 
alapértékeit. Az egyik leg-
meghatározóbb feladatunk 

a természeti környezetünk 
megóvása. Taliándörögd 
rendkívüli természeti adott-
ságokkal bír, a környező he-
gyek és dombok élővilága 
sokszínű és csodálatos. Úgy 
tűnik, hogy ez a helyiek szá-
mára is értékes, viszont tu-
datosítani kell mindenkiben, 
hogy a természeti környezet 
is sérülékeny. Leginkább mi 
magunk jelentünk veszélyt 
rá, és ezáltal önmagunkra, 
gyerekeinkre, barátainkra, 
szomszédainkra is. Fontos, 

hogy nem az a szándékunk, 
hogy ítélkezzünk mások 
szokásai felett, hanem hogy 
figyelmetlenségből, tájé-
kozatlanság miatt senki ne 
károsítsa közvetlen környe-
zetét. Szeretnénk megoldá-
sokat, alternatívákat kínálni 
a felmerülő problémákra.  
Találkozásaink, beszélge-
téseink során próbáltuk 
leszűkíteni és meghatároz-
ni azokat az irányvonala-
kat, amelyek mentén érde-
mes elindulnunk egy ilyen 

folyamatban. Januártól Hír-
levelekkel szólítottuk meg 
a lakosságot, melyet havi 
rendszerességgel minden 
dörögdi háztartáshoz el-
juttatunk a helyi progra-
mokkal egy papíron. Az 
első kettő tartalmazta 
a hulladékok megfelelő 
elhelyezéséről összeállí-
tott táblázatunkat. Ezzel 
igyekeztünk az általunk 
ismert lehetőségeket 
megjeleníteni, megmu-
tatni, hogy az égetésen és 
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hulladék felelőtlen kiszó-
rásán kívül számtalan le-
hetőség áll előttünk. Har-
madik hírlevelünkben az 
avar égetésének követ-
kezményeire összponto-
sítottunk.   Van a tarso-
lyunkban még számtalan 
téma, amellyel foglalkoz-
nunk kell és érdemesek 
lehetnek egy ilyen rövid 
tájékoztató hírlevélre. 
A hírlevelek mellett hasonló 
témában - lehetőséget adva 
a részletesebb kifejtések-
nek -elindult egy ismeret-
terjesztő, tudásátadó előa-
dássorozat, amelynek az 

Okosodjunk Együtt nevet 
adtuk. Eddig három ilyen 
előadásra került sor. A hul-
ladék és vegyszerek hely-
telen kezelésének követ-
kezményeiről Nyúl Katalin 
és Vadas Ádám tartottak 
előadást, a vegyszermentes 
gazdálkodással kapcsolat-
ban Orbán Tibor segítségé-
vel juthattunk hasznos ta-
nácsokhoz, a tavalyi évben 
pedig a Gyümölcsész nap 
keretében szintén egy szín-
vonalas előadásnak voltunk 
részesei, amelyet Dr. Szani 
Zsoltnak köszönhetünk. A 
sorozatot március végén 

egy oltó és szemző nappal 
szerettük volna folytatni, 
az áprilisi előadás pedig a 
vegyszermentes háztartás 
témát járta volna körül. 
Találkozásaink alkalmával 
mindig előtérbe kerültek 
az aktualitások, többször 
volt lehetőségünk megfo-
galmazni az önkormányzat 
felé is, hogy milyen terüle-
teken várnánk segítséget, 
és sikerült átbeszélni az 
ezzel kapcsolatos nehézsé-
geket. Többek között fel-
merült a zöldhulladék ke-
zelése, a temetői hulladék 
tárolása és annak elszállí-

tása.  Terveink között sze-
repel továbbá szemétszedő 
akciók megszervezése, fi-
gyelemfelkeltő táblák kihe-
lyezése a faluban, elektro-
nikus felületre különböző, 
a témával kapcsolatos fil-
mek összegyűjtése. Amint 
megtehetjük pótoljuk a 
tervezett programokat és 
akciókat, és újult erővel né-
zünk a kihívások elé. Kér-
jük, hogy tartsanak/tart-
satok velünk ezen a lassú, 
de annál nemesebb úton. 
Ez valóban olyan cél, amit 
csak EGYÜTT tudunk meg-
valósítani.

SZÉPÜLŐ FALUNK

A Faluszépítő munkacsoport 
már 2019-ben műhelymun-
kák keretében megkezdte a 
közös együttgondolkodást. 
Találkozásaink során szak-
mai vezetőink voltak a Pa-
gony Kert- és Tájépítész Iro-
da munkatársai, a település 

részéről a Nőszövetség tagjai, 
az Önkormányzat és a KÖSZI 
csapatának tagja képviselték 
magukat. Közös célunk, hogy 
Taliándörögd közterületeit 
tudatosan és fenntarthatóan, 
közös munkával fejlesszük 
és szépítsük. Az idei év ele-

jén ismét lehetőségünk volt 
találkozni és a Pagony által 
összeállított tanulmánytervet 
együtt vitathattuk meg. Az 
összeállított terv - az apróbb 
finomításokat leszámítva - 
mindenkinek egyöntetűen 
elnyerte a tetszését, és ezen 
az alkalmon már ki is tűztük 
a tavaszra tervezett akciókat. 
Sajnos a jelenlegi járvány-
helyzet felülírta az általunk 
kialakított programot, viszont 
mindenképpen szeretnénk 
megismertetni a helyiekkel 
ezeket. Amint a lehetőségek 
engedik, megkezdjük a mun-
kálatokat.  Első körben a síki 
buszmegállóval szembeni fo-
gadótér kialakításán gondol-
kodtunk, ahol az Újszülöttek 
kertjét valósítjuk meg. A kis-

lányoknak almafát, míg a fiúk 
számára körtefát tervezünk 
ültetni. Mivel a területen a fák 
számának mennyisége korlá-
tozott és nagy örömünkre a 
településen egyre gyarapszik 
a kisbabák száma a jövő cse-
metéire is gondoltunk. A 
következő években a Tavasz 
utca folytatásában egészen a 
Klastromig lehet ültetni az út 
szélén a fákat.
A következő tér, amelyet kö-
zös akció keretében megcél-
zunk, az a keresztdomb és 
környéke, majd szépen lassan 
haladunk a falu központja 
felé a Közösségi Ház, majd 
az Orvosi rendelő területét 
csinosítjuk ki, legvégül pedig 
a Klastrom környéke szépül 
meg.  
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 A műhelymunkák so-
rán felmerült az előkertek 
kérdése is, ezek rendben 
tartása és valamilyen egy-
séges falukép kialakítása 
lenne a cél, amely valóban 

közös együttműködést 
igényel. Az előkertekbe ül-
tethető fafajtákról, cserje 
és virágfélékről szintén az 
említett tanulmányban ta-
lálunk javaslatokat.

Fontosnak tartjuk, hogy 
ezek a tervek mindenki 
számára elérhetőek legye-
nek, ezért a KÖSZI hon-
lapján megosztottuk az 
anyagot (https://www.ko-

szi.org/kiadvanyaink) és 
ebben a számban is közzé 
teszünk néhány, a közeljö-
vőben megvalósuló akció 
tervét. Jó szemezgetést kí-
vánunk!
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TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Kedves Taliándörögdiek!
Az elmúlt időszak fene-
kestől felforgatta mind-
annyiunk életét. Bezárt 
az iskola, leálltak a mun-
kahelyek, otthon marad-
tunk, nem látogathattuk 
idős szüleinket, nagy-
szüleinket, nem találkoz-
hattunk egymással, ami 
rengeteg kihívást állított 
elénk.
A legfontosabb, hogy ta-
lán túl vagyunk a nehe-
zén. Az előírásokat be-
tartva az önkormányzat 
megszervezte a gyógy-
szerbeszerzést és házhoz-
szállítást, a karanténba 
helyezett lakosok ellátá-
sát, igény szerint a bevá-

sárlásban is segítséget 
nyújtottunk. A település 
lakóinak összefogásával 
helyben varrt maszkok 
készültek. Taliándörögd 
és Kapolcs önkormányza-
ta pedig egy ózongenerá-
toros fertőtlenítő beren-
dezéshez is hozzájutott 
Tarjányi Krisztián és csa-
ládja jóvoltából, amely 
jelentősen megkönnyíti 
az önkormányzati épü-
letek kezelését. Ezúton 
is szeretnénk hálás kö-
szönetünket kifejezni 
mindazoknak, akik a ve-
szélyhelyzet kezelésében 
bármilyen módon segít-
séget nyújtottak – legyen 
szó akár pénzbeli vagy 

tárgyi hozzájárulásról, 
akár befektetett időről 
és energiáról! A korláto-
zások ideje alatt sem állt 
meg az élet. Az óvoda leál-
lása csupán két hétig tar-
tott. Ezt az időszakot ki-
használva megtörtént az 
éves karbantartás: festés, 
mázolás, az irodahelyiség 
szigetelése a bejárati ajtó 
feletti áthidaló kicseré-
lése és az ajtó rögzítése; 
az óvoda kerítésléceinek 
és elemeinek lefestése. 
A munkát az óvoda sze-
mélyzete és a közfoglal-
koztatottak végezték el. 
Köszönjük! Két hét eltelte 
után azonban a dolgozni 
járó szülők kérésére fel-

ügyeletet biztosítottunk 
a gyerekeknek, mostanra 
pedig már az intézmény 
újra kinyithatta kapuit. 
A Magyar Falu Program 
idén lehetőséget nyújt 
az óvodai játszóudvarok 
megújítására, a támoga-
tási kérelem benyújtása 
folyamatban van, mely-
nek keretében a szomszé-
dok felőli kerítések és az 
udvar járdájának térkö-
vezése valósulna meg. Az 
elmúlt hetekben elszál-
lították a gyermekek és 
szüleik által gyűjtött pa-
pír jó részét, melyhez két 
kisteherautó rakodótere 
sem volt elég.
 

Szépülnek a közetereink
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 A Dörögdi Durmoló 
szálláshelyen is folyamat-
ban vannak az évi karban-
tartási munkálatok – egy 
LEADER pályázatnak kö-
szönhetően 2021-ben kis 
felújítás is kezdetét vehe-
ti, melynek keretében egy 
szárítóhelyiség is kialakí-
tásra kerül Az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület hamaro-
san áthelyezi bázispontját 
a Művelődési Ház mögötti 
udvarra, ahol saját helyet 
alakítanak ki maguknak. 
A pajta mellett elhúzódó, 
omladozó kőkerítés helyé-
re új támfal került, az évek 
során felgyülemlett lomot 
és törmeléket eltakarí-
tották az önkormányzati 
dolgozók, így a tűzoltók 
hamarosan átvehetik a 
terepet. Az így kialakított 
területre pályázati úton 
elnyert támogatásból mo-
bilgarázs kerül az újonnan 
beszerzett vonuló autójuk 
védelmére, továbbá a Kö-
zösségi Ház alsó szintjének 
egyik kisebb termét is bir-
tokba veszik, ahol kisebb 
eszközeiket tárolják majd. 
Gratulálunk a sikereikhez! 
A Nyugdíjas Klub udvara is 
megszépült a tavaszi mun-
kálatok során, az oszlopos 
tölgyeket megmetszették, 
így hamarosan újult erővel 
zöldbe borultak. Beltéren 
is megkezdődtek a szín-
pad felújító munkálatai. 
A csiszolás után az újra 
festés következik soron. A 
közművelődési érdekelt-
ségnövelő pályázatnak kö-
szönhetően, pedig az első 
színpadfüggöny cseréje is 
megvalósul 300 000 Ft-
os támogatással, melyhez 
az önkormányzat további 
180 000 Ft-ot tesz hozzá 
önerőként. Remélhetőleg 
az őszi programokon már 
a szépen felújított színpad 
várja a látogatókat. A Ma-
gyar Falu Program kereté-
ben pályázatot nyújtottunk 
be a Közösségi Ház ener-
getikai korszerűsítésére, 
melynek részét képezi a 

nyílászárók cseréje és a 
tető, illetve a homlokzat 
szigetelése is. Reméljük a 
legjobbakat!
Elkészült településünk új 
honlapja, melyet a „Ta-
liándörögd az EGYÜTT-
MŰKÖDŐ település” név-
re keresztelt projekt tett 
lehetővé – köszönjük a 
KÖSZI-nek az ebben való 
segítségnyújtást, már iga-
zán itt volt az ideje online 
világunk újraépítésének is. 
Szeretettel ajánljuk min-
denkinek a böngészést: 
www.taliandorogd.hu
Szintén egy 2019-es pá-
lyázatnak köszönhetően 
– melyet az katolikus egy-
ház nyújtott be – a plébá-
nia is teljesen megújulhat: 
villanyszerelés, festés, 
mázolás, fűtésszerelés, te-
tőcsere, vízvezeték, illetve 
szennyvízvezeték csere, 
vizesblokk felújítása, illet-
ve külső homlokzatfestés 
formájában. Az épület kor-
szerűsítése 15 millió forint 
pályázati forrásból való-
sul meg. A munkálatokat 

a szomszéd településeken 
élő és itthoni szakemberek 
végzik, ezzel is elősegítve a 
térség munkahelyeinek vé-
delmét. Ezen kívül a Római 
Katolikus közösség vég-
zi társadalmi munkában 
nemcsak a helyreállítást, 
hanem a helytörténeti mú-
zeum felújítás utáni vissza-
rendezését. A katolikus hí-
vők részéről Szőke András 
a levéltári anyagok alapján 
vélelmezett barokk, copf, 
klasszicista, szecessziós 
belső díszítésekből bemu-
tatható felületeket készí-
tett és elvégezte a külső 
homlokzati, történelmi fe-
lületek állagmegóvását. La-
kossági kérésre a plébánia 
előtt, a szálláshely udvara 
feletti részen korlát került 
kialakításra az esetleges 
balesetek megelőzése ér-
dekében. Hamarosan a te-
metőben is megkezdődnek 
a munkálatok, ahol egy vi-
zesblokkal és két urnafallal 
bővül az infrastruktúra.
A közterületek karbantar-
tása folyamatos munkával 

látja el az önkormányzat 
dolgozóit főként a tava-
szi-nyári időszakban. Az 
óvoda előtti részen ala-
csony kővel kirakott támfal 
került kialakításra, mely 
egy szép virágoskert lét-
rehozását segítette elő. Az 
önkormányzat dolgozói 
az egész falu területén le-
festették a korlátokat, a 
buszmegállók környékén, 
a főtéren, a Kossuth utcán 
a patak mellet, a futball-
pályán a játszótér körül. A 
vízelvezető árkok tisztítá-
sa is az elmúlt időszakban 
történt meg. Az önkor-
mányzat kérésére a közút-
kezelő Kapolcsig letolta az 
útpadkákat. Befejeződött 
a Ráskói külterületi út 
aszfaltozása, ami szintén 
pályázati támogatással 
valósulhatott meg.
A hírekben hallható volt, 
hogy a gépjármű adót 
megvonják az önkormány-
zatoktól, illetve az interne-
ten már terjed az az infor-
máció is, hogy a rendkívüli 
helyzetre való tekintettel 
idén nyáron elmarad a Mű-
vészetek Völgye fesztivál. 
Az őszi Völgyhétvégék ki-
zárólag Kapolcsot érintik, 
a szervezők ezekre az al-
kalmakra településünkre 
nem terveztek programot. 
Mindezek több ízben is 
érintik az önkormányzat 
költségvetését, ennek el-
lenére arra törekszünk, 
hogy kétkezi munkánkkal 
és egyéb források bevoná-
sával a település épülésén, 
szépülésén és előrejutásán 
dolgozzunk.
Az élet lassan visszaáll a 
vírus megjelenése előtti 
kerékvágásba, de tovább-
ra is kérjük a lakosságot, 
hogy legyenek óvatosak 
és vigyázzanak egymás-
ra. Információnk szerint a 
korona vírus – szerencsé-
re – nagy ívben elkerülte a 
környéket, reménykedünk 
benne, hogy ez továbbra is 
így marad.

A település lakói által készített maszkok
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KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Nagy a csend, sehol egy in-
ternetező, sehol egy kóbor 
olvasó, sehol egy unalmá-
ban a könyvtárban lebzselő 
gyerkőc, akinek szólni kell, 
hogy halkabban beszélges-
sen a pajtásaival, mert az 
alsó szinten éppen előa-
dás folyik. Mert sehol egy 
előadás. Sehol semmi. Csak 
néhanapján téved a ház kö-
zelébe egy-két ügyes-bajos 
dolgait intézni szándékozó 
önkormányzati ügyfél, de ő 
is kint maradnak. A küszö-
böt nem lépi át senki. Bor-
zasztó és szinte hihetetlen. 
Az év elején egymást érték a 
rendezvények: fórum hátán 
fórum, kerekasztalbeszélge-
tés, jógaóra, bibliakör, far-
sangi mulatságok, borver-
seny és egészségnap, aztán 
egyik pillanatról a másikra 
csend lett, túl nagy csend.
Az év eleji forgatag közepet-
te alighogy kipihentük a de-
cembert, sorra következtek 
a kisebbeket és a nagyob-
bakat érintő rendezvények 
is. Január közepén rögtön 
egy szívmelengető téli es-
küvőnek adtunk helyet /
Sok boldogságot az ifjú pár-
nak! :) /, majd január 18-án 
(második alkalommal) egy 
közös, csapatéptő, falusi-
as jellegű disznóvágásnak 
adott otthont a Közösségi 
Ház udvara. Január 25-én 

az Ökumenikus Nőszövet-
ség szervezésében 5. alka-
lommal valósulhatott meg 
a hagyományőrző tollfosztó, 
melynek keretében Navratil 
Andrea népdalénekes volt 
a vendégünk. Majd sorra 
következtek a farsangok: 
február 1-én az óvodások, 
6-án a Népdalkörösök, 22-
én pedig az iskolások csap-
tak fergeteges mulatságot. 
A farsangolásból kimaradt 
február 15-i hétvége sem 
telt eseménytelenül: a pol-
gárőrök tartották meg éves 
gyűlésüket. A február egy 
nagyszabású jubileumi ese-
ménnyel, a 30. borverseny-
nyel zárult, melyen szép 
számmal vettek részt a bo-
rosgazdák, barátaik és az 
érdeklődők. Március 6-án 
még éppen sikerült meg-
szerveznünk az Egészség-
napot, mely a „Három ge-
nerációval az egészségért” 
projekt keretében jöhetett 
létre. Ezúton is köszönjük 
dr. Tóth Józsefnek a színvo-
nalas szervezést és az érde-
kes előadásokat, reméljük 
máskor is lesz rá lehetőség, 
mert azt már a résztvevők 
létszámából tudjuk, hogy 
igény mindenképpen van rá.
Ahogy ezeket a sorokat írom, 
eszembe jutnak Doktor Úr 
szavai az Egészségnapról, 
amikor óvatosságra intett 

mindannyiunkat a koronaví-
russal kapcsolatosan, ekkor 
még alig hittünk a fülünknek, 
majd a rá egy hétre tervezett 
Március 15-i megemlékezést 
már csak virtuálisan tud-
tuk megtartani. Hamar elért 
hozzánk is a vihar szele, de 
szerencsére csak a szele. A 
Közösségi Ház működése ha-
mar alkalmazkodott a kiala-
kult helyzethez. Logisztikai 
központtá vált, mely a közös-
ségi kezdeményezésből elké-
szült maszkok anyagbeszer-
zését és házakhoz juttatását, 
illetve a gyógyszerellátást 
szolgálta. Az élet azonban a 
korlátozások alatt sem állt 
meg teljesen, az udvar szé-
pen virágba borult, belső 
renoválás vette kezdetét, 
melynek első, kézzel fogha-
tó eredményei remélhetőleg 
hamarosan tárt karokkal 
fogadja majd a vendégeket. 
Az önkormányzat dolgozói-
nak köszönhetően megújult 
a színpad: felcsiszolás után 

festés és szegélycsere, majd 
a hátsó takarófüggönyök 
kiigazítása következik. Az 
újonnan készülő első füg-
göny anyaga már a varrónő 
kezei között bontakozik. Tá-
mogatási kérelmet is adtunk 
be az épület nyílászáróinak 
cseréjére és szigetelésére is. 
Bízunk benne, hogy előbb-
utóbb e fejlesztés is megva-
lósulhat.

Kicsit elcsendesedtünk pár 
hónapra, de ebben is meg le-
het találni a pozitív mozzana-
tokat. Hálásak lehetünk, ami-
ért kikerült minket a veszély. 
Hálásak lehetünk a csendes 
pillanatokért és azért, hogy a 
nagy rohanás közepette most 
olyan dolgokra is jutott idő, 
amit ezidáig csak tologat-
tunk magunk előtt. Hálásak 
lehetünk azért, hogy több 
időt tölthettünk a természet-
ben (olyan jó volt látni, hogy 
a szép időben mindenki az 
erdőben kirándul) és nem 
mellesleg hálásak lehetünk 
a közösségért, amiben élünk. 
Az egymásra való odafigye-
lés az utóbbi időszakban 
különösképp nagy figyelmet 
kapott, amiben településünk 
közössége mondhatni jeles-
re vizsgázott. Az elővigyá-
zatossági elveket betartva 
a szomszédok odafigyeltek 
egymásra, a fiatalabbak az 
idősebbekre és fordítva, 
maszkok készültek egyszerű 

jószándékból, aki bevásárolt 
másokra is gondolt és a saját 
környezetünkre való odafi-
gyelés is nagyobb hangsúlyt 
kapott. Hamarosan visszaté-
rünk a normál kerékvágásba, 
de azt gondolom, hogy ez 
az időszak biztosan nyomot 
hagy mindannyiunkban, az 
pedig csak rajtunk áll, hogy a 
kialakult helyzetnek pozitív 
hozadékai legyenek.

A 30. taliándörögdi borverseny
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KEREKFENYVES ÓVODA HÍREI

Az idei év első jelentős esemé-
nye a farsangi karnevál volt, 
melynek a Közösségi Ház adott 
otthont. Nagy örömmel és iz-
gatottan készültek a gyerekek. 
Mindenki magára öltötte ked-
venc jelmezét és rövid versikével 
bemutatkozott. Két mesét adtak 
elő, valamint a műsor végét 
tánccal zárták. A nézőteret meg-
töltötték a szülők, nagyszülők, 
hozzátartozók, érdeklődők és 
nagy tapssal jutalmazták a gye-

rekek produkcióit. Tombolasor-
soláson a szülői munkaközösség 
tagjai nem csak a gyerekeket, de 
az óvoda dolgozóit is meglep-
ték ajándékkal, amit ezúton is 
köszönnek. Ezt követően a Mé-
zengúz zenekar szórakoztatta 
interaktív táncos, zenés előadá-
sával őket, amit élveztek az ap-
róságok. Jó hangulatban telt ez a 
nap, melynek lebonyolításában a 
szülők aktívan, segítőkészen vet-
tek részt. Köszönet érte!

Március 15-ét az óvoda falain 
belül ünnepelték. A gyerekek-
kel verseket, dalokat tanultak, 
kokárdát készítettek krepp 
papírból, majd az eseménye-
ket felidézve erősítették a 
kicsikben nemzeti identitá-
sukat. 
Március 18-tól az óvodában 
rendkívüli szünetet rendel-
tek el a koronavírus-járvány 
miatt. Elvégezték a kötelező 
fertőtlenítést, a nyárra ter-
vezett meszelést, nagyta-
karítást, játékok tisztítását, 
udvari játékaik lefestését, 

javítását. Megtörtént a csúsz-
da cseréje, kerítés felújítása. 
Dolgozóik is részt vettek a 
maszkok szabásában, var-
rásában. A gyerekek húsvéti 
ajándékát otthonukban ve-
hették át, majd néhány hét 
múlva az édesanyáknak elké-
szítendő meglepetést is sze-
mélyesen kézbesítették.
Április 22-től szülői igények 
alapján tartottak ügyeletet, 
majd kormányrendeletnek 
megfelelően május 25-től nyi-
totta meg újra kapuit az óvoda 
csaknem teljes létszámmal.Farsangi karnevál

Az óvoda felújított kerítése

Az utóbbi hónapokban, ahogy 
más intézmények életében, 
így a taliándörögdi iskolában 
is a megszokottól eltérő kihí-
vások vártak minden peda-
gógusra, diákra és a szülőkre 
egyaránt. A Művészetek Völ-
gye Általános Iskola Talián-
dörögdi Tagintézményének 
tanárai a gyerekekkel március 
12-én egy szűk körben ünnepi 
műsorral emlékeztek meg az 
1848-49-es szabadságharc-
ra. Akkor még nem gondol-
tak arra, hogy a rendkívüli 
járványhelyzet miatt hosszú 
ideig személyesen nem talál-
kozhatnak. Gyorsan kellett 
lépni, és alkalmazkodni kellett 
a kialakult helyzethez. A Szü-
lők, kisdiákok, pedagógusok 
közös összefogásával beindult 
az online oktatás, a kezdeti 
nehézségek ellenére a diákok 
szépen haladtak a tanulással, 
az iskolavezető szerint a tan-
év végéig sikerül átvenni az 
anyagokat. Először felmérték, 

hogy a családok hogyan állnak 
a technikai eszközökkel, majd 
erre építették fel azt a mód-
szert, amivel minden diák be-
vonható az oktatásba. Nagyon 
sokat dolgoztak egy jól mű-
ködő napirend kialakításán, 
hogy reggel időbe keljenek 
a gyerekek és felépüljön egy 
rendszer, ami számukra is kö-

vethető (mikor számíthatnak 
videóbeszélgetésre, meddig 
kell elkészülniük a kiadott fel-
adattal). A kis létszámú osztá-
lyoknak előnye, hogy szemé-
lyes beszélgetésekkel sikerült 
megoldani minden nehezebb 
akadályt, ami az anyaggal kap-
csolatban felmerült.   
Ahogy teltek a hetek, hónapok 

egyre inkább hiányzott min-
denkinek a közösség, a közös 
programok, játékok, szomo-
rúan gondoltak rá, hogy elma-
radtak a tavaszi kirándulások, 
családi napok, túrák. És amin 
egyaránt meglepődtek a pe-
dagógusok és szülők is, hogy 
a gyerekek alig várják, hogy az 
iskola újra megnyissa „kapuit” 
előttük. Volt olyan diák, aki 
sírva hívta fel tanítóját, hogy ő 
márpedig újra szeretne isko-
lába menni. 
A váratlan nehézségek ellené-
re, ennek az időszaknak pozi-
tív hozadéka, hogy szorosabb 
kapcsolat alakult ki a tanítók 
és szülők közt. A pedagógu-
sok nagyon hálásak a sok se-
gítségért és örülnek, hogy a 
kényszerhelyzetnek köszön-
hetően az anyukák és apukák 
is jobban belelátnak az iskolai 
életbe, a gyerekekkel végzett 
közös munkába. 

Forrás: Szalainé Török Ildikó
A tábla ilyenkor is nagy segítség

NAGY VÁLTOZÁS A KIS ISKOLÁNK ÉLETÉBEN
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Taliándörögdi
Ökumenikus Nőszövetség

Bár márciustól a Nőszövet-
ség életében is gátat szabott 
a találkozásoknak és közös 
programoknak a járvány-
helyzet, az év eleje megle-
hetősen jól indult számukra. 
A Téli esték keretén belül 
januárban ismét megszer-
vezték a Tollfosztót, ame-
lyen Navratil Andrea népda-
lénekes volt a vendégük. A 
program rendkívüli sikerét 
a zsúfolásig megtelt terem 
is bizonyítja.  Februárban a 
Téli esték következő esemé-
nyére Pesovár Annát kérték 
fel egy beszélgetésre. Anna 
és férje az Amerikában töl-
tött évek alatt az indiánok 

életéről készítettek filmeket, 
ezekbe is belepillanthattak 
a résztvevők. Nagy volt az 
érdeklődés a téma iránt. A 
tervezett faluszépítő akciók 
ugyan elmaradtak, de ahogy 
eddig is, most is számíthat-
tunk Stumpf Zoltánné Mari-
ka, Kocsis Zoltánné Erzsike 
és Inhoff Zoltánné Piroska 
áldozatos munkájára, amit 
a település közterületeinek 
szépítése érdekében vé-
geztek. Valamint több nő-
szövetségi tag besegített a 
maszkok varrásában, ami a 
település lakosai számára 
készültek. 

Forrás: Varga Zsuzsanna Tollfosztás

Civil Hírek

Polgárőr Egyesület
Polgárőreink számára az Or-
szágos Polgárőr Szövetség 
minden szükséges eszközt 
biztosított, hogy a ránk sza-
kadt járványügyi helyzetben 

szükség esetén beavatkozhas-
sanak, illetve, hogy munkájuk 
ellátása közben megfelelően 
védekezhessenek. Főként a 
faluba, illetve annak környé-

kére érkező kirándulókra 
kellett nagyobb figyelmet for-
dítaniuk, de szerencsére nem 
voltak problémás helyzetek. 
Ezen kívül még a szemétle-

rakás elleni küzdelem ad sok 
feladatot, alkalmanként pedig 
egy-egy lakossági kérés érke-
zik, amit igyekeznek megol-
dani. Ami még folyamatosan 
problémát jelent, az az, hogy 
a motorosok nem maradnak 
a használható (járműforga-
lom számára nyitott) utakon, 
hanem nemtörődöm módon 
behajtanak gyepekre, rétekre, 
legeltetett vagy éppen a va-
don élő állatok közé. Fontos 
megemlíteni, hogy nem helyi 
motorosokról van szó, hanem 
a távolabbról érkezőkről. Ló-
háton is nehéz a közelükbe 
férkőzni, és nem nagyon lehet 
velük kommunikálni. Keresik 
a megoldást, hogyan lehet 
ezen segíteni. 
Köszönjük polgárőreinknek, 
hogy óvják településünk nyu-
galmát!

Forrás: Szabó Aladár
Polgárőr közgyűlés
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Taliándörögdi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület
Önkéntes tűzoltóink eddig 
két riasztást kaptak az évben: 
egy kéménytűzhöz, majd egy 
viharkárhoz, ahol a tetőt ron-
gálta meg a szél. Az ajkai tűz-
oltókkal együtt elvégezték a 
templom melletti fenyőfa da-
rabolását, és egy ajtónyitásnál 
is szükség volt a segítségükre. 
Több éves vágyuk teljesült 
idén, mikor sikerült megven-
niük a szolgálati autójukat, 
egy hat személyes volkswagen 
transporter kisbuszt, amely-
ben a felszerelés is elfér, így 
mindent elő tudnak készíteni, 

és riasztás esetén nem vesz el 
értékes időt az eszközök ösz-
szerendezése, bepakolása. Az 
autó ugyan felújításra szorul, 
viszont az idei pályázatból 
úgy tűnik, hogy többek között 
erre is lesz keret. A szokásos 
évi állami pályázatra ugyanis 
kihirdették, hogy az egyesü-
let megkapta a teljes igényelt 
összeget, amelyből az autó fel-
újításán kívül az általános mű-
ködést és a lemezgarázs kiala-
kításának egy részét fedezik. 
Egy költözés vár még rájuk 
ebben az évben, mivel meg-

kapták az önkormányzattól a 
Közösségi Ház alsó szintjének 
egyik öltözőjét, valamint az 
épület mögötti placcon kerül 
kialakításra az előbbiekben 
említett lemezgarázs is. A tűz-

oltók ezúton is köszönik az 
Taliándörögdi Önkormányzat 
és a KÖSZI támogatását, ame-
lyek jelentős változást hoztak 
az egyesület életében. 

Forrás: Berki Sándor

Az új járgány

Taliándörögdi
Nyugdíjas Klub
A Nyugdíjas Klub tagjai márciusban még felköszöntöt-
ték hölgy tagjaikat Nőnap alkalmából, a padragi és az 
öcsi nyugdíjas közösséggel együtt ünnepelve. Azóta nem 
lehettek együtt, hiszen korosztályilag is kiemelten veszé-
lyezteti őket a járvány. Elfogadták az új rendszabályokat, 
és türelmesen várják, hogy újra találkozhassanak, hogy 
újra kimozdulhasson, akinek kedve van, kicsit közösség-
ben lehessen, beszélgethessen kortársaival, barátaival.
Forrás: Inhoff Zoltán Nőnapi köszöntés

Taliándörögdi Népdalkör
A népdalkör nagy készülő-
déssel és izgalommal várta 
2020. tavaszát. Készültek a 
Vass Lajos Népzenei Szövet-
ség országos minősítő rend-
szerének középdöntőjére, 
hiszen a tavalyi elődöntőről 
arany minősítéssel tovább-
jutottak), valamint készül-
tek, hogy együtt örülhes-
sünk, ünnepelhessünk a 
népdalkör több évtizedes 
munkáját. Idén nyáron fel-
léptek volna a Művészetek 
Völgye Fesztiválon is, ami 

sajnos szintén elmarad.  A 
járvány közbeszólt, nem 
csak az események, de még 
a próbák is el kellett, hogy 
maradjanak. Nagyon várják, 
hogy újra együtt lehessenek, 
újra együtt énekelhessenek. 
Négyen jelentkeztek erre az 
évre is a gyenesdiási nép-
zenei táborra, bízva abban, 
hogy oda már elmehetnek, 
és új dalokat hozhatnak a 
közösségnek. 

Forrás: Füstös Zsuzsanna Népdalkör Farsang
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Taliándörögd-Halimba
Sportegyesület

Az SE számára is vá-
ratlan volt, hogy a 
2019/2020-as évad 
tavaszi fordulója el-
maradt. Edzést is csak 
egyénileg lehetett vé-
gezni, hiszen a korlá-
tozások a sportolókra 
is vonatkoztak, mint 
mindenki másra. A ta-
valy alakult futó szak-
osztály együttléteit is 
szétrombolta a vírus, a 
futball évadot pedig így 

az őszi forduló ered-
ményével zárták, a 9. 
helyen, tizenegy pont-
tal. Ugyanennyi pont-
ja volt az előttük, a 8. 
helyen végzett Csopak 
SC-nek, és az utánuk, a 
10. helyen végzett FC 
Zircnek is, bár a mieink 
egy mérkőzéssel keve-
sebbet játszottak a töb-
bieknél, hiszen az első 
mérkőzést a Nemessza-
lók ESE ellen játszották 

volna, akik visszalép-
tek a bajnokságtól. Az 
utánpótlás csapat a 11. 
helyen végzett. Gratu-
lálunk a fiúknak, akik 
tisztességgel, mond-
hatjuk nemegyszer 
erőn felüli teljesítmény-
nyel végigküzdötték a 
mérkőzéseket, az időn-
kénti sikertelenség sem 
vette el a kedvüket, és 
szép mérkőzésekkel, 
játékkal is megörven-

deztettek bennünket.
Most már újra együtt 
edzhetnek, amit na-
gyon vártak, és készül-
nek a következő évad-
ra. A Veszprém Megyei 
Kupa tervezett kezdési 
időpontja: 2020. au-
gusztus 2., a Bajnoksá-
gok tervezett kezdési 
időpontja: 2020. au-
gusztus 15-16.  Hajrá 
Dörögd!

Forrás: Szalai Péter

ZOROMB

Nagy örömmel fedeztük fel 
az év elején, hogy települé-
sünkön egy új civil kezde-
ményezés jött létre, mely-
nek megálmodói Barka Lea 
és Szabó Bence. Egy rövid 
interjú keretében őket kér-
deztük a szervezettel kap-
csolatban. 

Honnan jött a Zoromb 
név?
 Mindenképpen valami kör-
nyékbeli földrajzi nevet sze-
rettünk volna választani, így 
esett a választás erre a kis 
hegytetőre, aminek a nevét 
csak régi térképek jelzik és 
bár Szőchöz van közelebb, 
mégis lóval könnyedén elér-
hető.

Milyen céllal, elképzelés-
sel indult az alapítvány te-
vékenysége?
 Alapítványunk (bejegyzés 
alatt) környezeti neveléssel, 
hagyományőrzéssel, termé-
szet-és állatvédelemmel fog-
lalkozik. Legfontosabbnak a 
gyerekek érdeklődésének 
felkeltését tartjuk, de külön-
féle programjainkkal min-
den korosztály figyelmét 
szeretnénk felhívni a kör-
nyezetünk és a természet 
megóvására, az állatvéde-
lem fontosságára és értékes 
múltunk megőrzésére. 

Milyen tevékenységeket 
végeztek?
Iskolák, óvodák látogatása, 
táborok, napközik, progra-
mok szervezése, interaktív 
előadásokkal, állatokkal, 
élő/tapintható történelem-
mel. 

Milyen tervek állnak előt-
tetek?
A gyerekprogramok, mint 
például a vitézképző és ál-

latos napközik rendszeresí-
tése. Szeretnénk szervezni 
közösségi tevékenységeket, 
szemétszedéseket, madáro-
dú kihelyezéseket, faülteté-
seket és ingyenes ivartala-
nítást, csak hogy néhányat 
említsünk. Dolgozunk rajta, 
hogy elkészüljön az alapít-
ványnak egy látogatható 
területe, ami teret ad a hely-
ben lévő programjainknak, 

állatsimogatóval, árnyas ki-
ülővel. 

Eddig milyenek a vissza-
jelzések? 
Nagyon sok pozitív és bízta-
tó megerősítés érkezik. Sze-
rencsére már most rengeteg 
megkeresést kaptunk, és bár 
időben kicsit megcsúsztunk 
a terveinkhez képest, a jövő 
évünk elég sűrűnek ígérkezik. 
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KORONAVÍRUS JÁRVÁNY:
MÚLT, JELEN ÉS JÖVŐ

Dr. Tóth József, településünk háziorvosának gondolatai 
a járványhelyzettel és a koronavírussal kapcsolatban

A Kínából, Vuhan városból 
kiinduló koronavírus jár-
vány komoly nehézsége-
ket okozott az egész vilá-
gon.  Mire Magyarországra 
ért, addigra már nagyszá-
mú megbetegedéseket re-
gisztráltak Európa több 
országában, pl. Olaszor-
szágban és Spanyolország-
ban.  Sajnos nem lehetett 
tudni, hogy nálunk milyen 
intenzitással fog zajlani a 
járvány, ezért magam ré-
széről helyesnek tartom 
a megelőző komoly intéz-
kedéseket. Tapasztalatom 
szerint körzetünkben a 
lakosság elfogadta és be-
tartotta az előírt korláto-
zásokat, a védőeszközök 
használatát, a távolságtar-
tást, ezért utólag is szeret-
ném köszönetemet kifejez-
ni. 
Természetesen a járvány-
ról még nem mondhatjuk el 
biztosan, hogy vége van.   A 
vizsgálati eredmények azt 
igazolják, hogy Európában, 
beleértve Magyarorszá-
got is a fertőzöttek száma 
csökkent, a járvány levonu-
lóban van.  De más földré-
szeken, pl. Dél-Amerikában 
erősen terjed továbbra is. 
Végiggondolva az elmúlt 
hónapok történéseit a kö-
vetkező kérdések fogalma-
zódnak meg bennem:

Lesz e második hullám 
ősszel?
Biztosat senki sem tud 
mondani, de több tudós 
véleménye szerint nem zár-
ható ki. Ezért én egyetértek 
azokkal a szakemberekkel, 
akik azt mondják most nem 
az ünneplés, hanem a felké-

szülés ideje van. A skandi-
náv országok is hasonlóan 
cselekszenek, és nem zár-
ják ki a második hullámot. 
Egy szezonális influen-
zajárvánnyal társulva, ket-
tős hullámban újra felerő-
södhet a betegség. A WHO 
szakemberei szerint, ha 
túl hamar, és a szabályokat 
nem betartva oldják fel az 
országok a korlátozásokat, 
azonnali második hullám is 
bekövetkezhet.
Várható-e még a betegség 
terjedése?
A vírus cseppfertőzéssel 
terjed: köhögéssel, tüsszen-
téssel, kilégzéssel kerül a 
környezetbe, majd a közel-
ben tartózkodó másik em-
berre. Fertőzött felületek 
és tárgyak megérintésével 
a vírus a kézre kerülhet, az 
arc, a száj, az orr érintésével 
bejuthat a szervezetbe, de 
az biztos, hogy az egyszerű 
fertőtlenítőszerek elpusz-
títják.  Ezért én továbbra is 
nagyon javaslom a gyakori 
és alapos szappanos kéz-
mosást vagy kézfertőtle-
nítő használatát.  Sok vita 
után mára eldőlt, érdemes 
maszkot viselniük az egész-
ségeseknek is, ahol a távol-
ságtartás nem kivitelezhető 
és közeli kapcsolatba kerül-
hetnek egymással emberek, 
pl. tömegközlekedés, bevá-
sárlóközpontok, kórházak. 
Ha belegondolunk, mi szól 
a maszkviselés ellen, egye-
dül az, hogy kényelmetlen 
a viselése. A sebészek a mű-
tőben évtizedek óta sokszor 
4-5 órát használják, minden 
probléma nélkül. A járvány 
frontvonalában az egészség-
ügyi dolgozók pedig egész 

műszakban maszkot és arc-
védőt használnak. 

Lehet e gyógyítani az új 
koronavírus okozta meg-
betegedést?
Jelenleg nincs direkt gyógy-
szeres terápia, de számos 
vizsgálat van folyamatban.  
Enyhe esetekben a pana-
szok csillapítása a cél, súlyos 
állapotú betegnél a légzést, 
a keringést támogató ke-
zeléseket alkalmaznak (pl. 
oxigénterápia, légzéstámo-
gatás). Jelenleg a legígé-
retesebbnek a vérplazma 
terápia mutatkozik. Tulaj-
donképpen passzív immu-
nizálásról van szó, a fertőzé-
sen átesett, de már gyógyult 
egyén plazmáját használják 
fel a betegség gyógyítására. 

Hogyan lehet elkerülni 
mások megfertőzését?
Köhögéskor vagy tüsszen-
téskor mindig használjunk 
zsebkendőt, melyet egyszeri 
használat után dobjunk el. 
Mossunk kezet szappannal 
és vízzel legalább 20 má-
sodpercig. Tartsunk lega-
lább egy métert távolságot 
az emberektől, hogy csök-
kentsük a vírus terjedésé-
nek kockázatát, használjunk 
maszkot.

Mikor lesz oltás a vírus el-
len?
Jelenleg nincs oltás a CO-
VID-19-et okozó vírus el-
len, de számos országban 
próbálkoznak vakcinát elő-
állítani. Magam részéről 
maximálisan támogatom a 
védőoltás alkalmazását. Saj-
nos a médiában és a külön-
böző közösségi felületeken 
számos téves állítás, össze-
esküvéselmélet olvasható. 
Nekünk orvosoknak igenis 

nagy a felelősségünk abban, 
hogy felhívjuk a figyelmet 
az álhírekre. Akik korábban 
oltásellenesek voltak, azok 
most a koronavírust vették 
célba, és a megosztások és 
hozzászólások számából lát-
ható, hogy sok embert meg-
tévesztenek.  A helyzetet 
rontja, hogy több „orvos kol-
léga” is tévhiteket terjeszt. 

Milyen hatással van az 
időjárás a vírusra!
Tudjuk, hogy egyedül a nyári 
meleg nem elegendő ahhoz, 
hogy megmentsen minket a 
Covid-19-től. Ha ez így len-
ne, a betegség nem terjedne 
trópusi országokban. Azon-
ban a laboratóriumi vizsgá-
latok azt is igazolták, hogy 
a magasabb hőmérséklet és 
páratartalom, valamint az 
UV fény a vírust károsítja.

Milyen szabályokat kell 
betartani a nyári időszak-
ban? 
Megjelent a 2020.  június 
01 – 2020. szeptember 30 
időszakra vonatkozó kötele-
zően előírt új ellátás-rend. A 
sürgős ellátások kivételével 
továbbra is csak telefonon 
történt előjegyzés alapján 
szabad beteget fogadni a 
rendelőben. Az alapvető ké-
szenléti szint fenntartása, a 
védőfelszerelések haszná-
lata és a folyamatos eszköz 
és környezet fertőtlenítés 
továbbra is javasolt. Ameny-
nyiben felmerül Covid-19 
fertőzés gyanúja, mintavé-
telezés és a beteg elkülöní-
tése szükséges. Új elemként 
jelent meg az ajánlásban, 
hogy két, legalább 48 óra 
különbséggel levett légúti 
minta negatív eredménye 
esetén az elkülönítés azon-
nal feloldható.
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A KincsesHáz Kürtölő szá-
maiban egy-egy cikk erejéig 
igyekszünk Taliándörögd 
egyházi közösségeinek ügyeit 
is becsempészni. A plébánia 
felújításának kapcsán úgy 
gondoltuk, hogy érdemes 
megismerkednünk kicsit 
átfogóbban a településün-
kön működő Ősök Házával, 
amelynek a plébánia épülete 
ad otthont, és szorosan kötő-
dik a katolikus közösséghez. 
Az 1762-es megalapítástól 
számítva 1980-ig folyamato-
san élő és lakott Római Ka-
tolikus Plébánia hosszú álom 

után újra éledt. Illés Sándor 
atya vezetésével és szervezé-
sében a katolikus közösség 
1989 óta aktívan ápolja a he-
lyet.
Az Ősök Háza az 1990-es 
évek végén kezdte el gyűjtő 
munkáját. Feladatai között a 
Dél-Bakony hagyományőr-
zését, helytörténeti gyűj-
temény létrehozását, tégla 
múzeumot, a keresztény 
kultúra ápolását, a falusi kö-
zösség létformájának bemu-
tatását, gyógy- és fűszerkert 
kialakítását, a kolostori és 
népi gyógyászat megismerte-

tését, a terület agrármúltjára 
való, technikai eszközökön 
keresztüli figyelemfelkeltést, 
ismeretterjesztést, oktatást 
határozta meg.
Az itt létrehozott nonprofit 
közösségi rendezvényeken, 
amelyek nemcsak a Művésze-
tek Völgye program idején, 
hanem év közben is zajlottak, 
eddig több mint húszezer lá-
togató járt az ország különbö-
ző részeiről. A több mint húsz 
éve aktívan élő helyszín az 
országban ritka módon saját 
rádióstúdióval rendelkezik és 
karöltve Monostorapátival a 

Mária rádió egyik vezető mű-
sorgyártója.
A keresztény hagyományok 
ápolása mellett a Dél-Bakony 
izraelita családfa kutatását, 
idetartozó mesterségek be-
mutatását és a Dörögdi-me-
dence zsidó temetőinek állag-
megóvását is végzi.
Az elmúlt években Ősök Háza 
Vitárium néven helyben ké-
szült tradicionális termékcsa-
lád jött létre a gasztronómia 
és a kozmetika területén. A 
termékek elnyerték a Bala-
ton felvidéki Nemzeti Park 
Védjegyét is. Ehhez a kutató-
munkához kapcsolódva hoz-
tak létre a katolikus hívők be-
mutató előadásokat, amelyre 
továbbra is várják a régi és új 
csoportok jelentkezését. Az 
előadások a település múlt-
jának bemutatását tartalmaz-
zák tárlatvezetés formájában, 
ezen kívül gyógynövényker-
ti bemutatókat, fűszer- és 
gyógynövények feldolgozá-
sát, vagy éppen konzerválási 
technikákat mutatnak be in-
teraktív formában. 
2019-től állami pályázat se-
gítségével a plébánia megú-
jult. Bővebb információ: Sző-
ke András: 06-20-448-37-45 
és interneten a www.osokha-
za.hu oldalon.

Forrás:
Nemes Orsolya

és Szőke András

A településünkön több mint 
húsz éve működő Ősök Háza
A településünkön több mint 
húsz éve működő Ősök Háza

Húsmarhák szépségversenye Taliándörögdön
A Limousin és Blonde 
d’Aquitaine Tenyésztők 
Egyesülete, valamint a 
Dörögdi Mező Kft. ok-
tóber első hétvégéjén 
tervezi megrendezni az 
egyesület nemzeti verse-
nyét. A helyszín a szarvas-
marha teleppel szembeni 
rét. A kiállításra limousin 
és blonde d’aqiuitaine te-
nyészállatok érkeznek az 
ország egész területéről.  
Az állatok bírálatát egész 
nap francia és magyar 
szakemberek végzik faj-
tánként és korcsoporton-
ként, a laikusok számára 
is élvezhetően. A verseny 

minden látogató számára 
nyitott és ingyenes.
A nap további esemé-
nyei: kerekasztal beszél-
getés, melyre az agrári-
um neves szakemberei 
kerültek meghívásra. A 
rendezvény nem titkolt 
célja a marhahús fogyasz-
tás népszerűsítése. En-
nek érdekében Bede Ró-
bert mesterszakács tart 
gasztronómiai bemuta-
tót. További marhahús-
sal komolyan foglalkozó 
chefek fognak marhából 
különböző ételeket készí-
teni annak bizonyítására, 
hogy otthoni körülmé-

nyek között is a marhá-
ból nem csak pörkölt és 
gulyás készíthető. A vál-
lalkozó kedvűek főző ver-
senyen mérethetik meg 
magukat.
Helyi, illetve környékbeli 
kézművesek is meghívást 
kaptak a rendezvényre, 
lehetőség lesz termékeik 
bemutatására, megvá-
sárlására is. Gyermek-
programok is várják az 
érkezőket. Lesz szalma-
labirintus, arcfestés, régi 
mezőgazdaságban hasz-
nált gépek, eszközök a 
rendezvényen.  Kipróbál-
hatják, hogyan kell ku-

koricát morzsolni, lisztet 
őrölni, terményeket felis-
merni. Mindezt az egész 
család számára érdekes 
és élvezetes vetélkedő 
formájában tervezik a 
rendezők. Természete-
sen a legjobbaknak a ju-
talom sem marad el. Cél 
a tenyésztőkön és a szak-
embereken kívül minél 
több embert közel hozni 
a mezőgazdasághoz, ezen 
belül is a húsmarhához.
A rendezvényen sem par-
koló, sem belépő jegye 
nem lesz. Mindenkit na-
gyon sok szeretettel vár-
nak a szervezők.
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