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GASZTRONÓMIA—PÖRKÖLT
Hozzávalók:

Böjt! Van-e még jelentése számunkra e szónak? Vagy pedig a lassan feledésbe merülő hagyomá-

Míg a húsvét, hasonlóan az adventhez, vagy a karácsonyhoz, a legszűkösebb időkben is jó üzlet a

1 kg sertéstarja vagy marhahús
4 db közepes hagyma
1 fej zöldpaprika
Házi darált paprika és paradicsomkonzerv
Őrölt pirospaprika
Bors, kakukkfű, majoranna
Olaj és só

kereskedőknek, böjt kezdetén legfeljebb a legújabban kitalált „torkos csütörtököt „népszerűsítik, azt,

Elkészítése:

nyok közé soroljuk, mint a busójárást, vagy a húsvéti tojást. A karácsony előtti adventi készülődést
úton-útfélen sulykolják az emberbe, még ha ez leginkább külsőségeket jelent is. De mi van a húsvét
előtti hathetes böjttel, aminek kezdetét nálunk, reformátusoknál a böjtfő vasárnapi úrvacsora jelzi.

amitől hasznot remélnek.
A sajnos lassan has-központúvá váló ünnepek között így sikkad el a böjt, aminek lényege éppen,
hogy a lemondás, testi-lelki megtisztulás.
Jézus negyven napig böjtölt a pusztában, ez az idő lelki felkészülés számára, mielőtt megkezdi az

A nagyon apróra vágott hagymát sárgára pirítom az olajon. Majd a szintén apróra vágott zöldpaprikával még pirítom egy percig.
Ezután lehúzom a tűzről és kicsit hűlni hagyom. Egy evőkanál paradicsomkonzervet teszek bele és összekeverem. Ezután meghintem pirospaprikával, majd egy késhegynyi kakukkfüvet és két késhegynyi majorannát teszek bele, némi borssal. Ezután körülbelül 1 dl vizet teszek hozzá és főzni kezdem. Néhány perc múlva felöntöm vízzel és fedő alatt, éppen, hogy csak rotyogjon, körülbelül egy órán át főzöm.

emberek között prófétai szolgálatát. Amikor a hegyi beszédben tanít, nem azt mondja, hogy ti ne böj-

Dörögdi tarhonyával vagy nokedlivel ajánlom.

töljetek, hanem azt hogy ne úgy böjtöljetek, mint a farizeusok, akik ezt azért teszik, hogy az emberek

Jó étvágyat!

csodálják állhatatosságukat.

FELHÍVÁS! Kérjük küldjék be házi tarhonya illetve nokdeli receptjeiket és a következő számban közzétesszük.

„Amikor pedig böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az embe-

Szőke András

rek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van, és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.”(Máté 6.18.)
A hívő ember számára igenis kiemelt szerepe és jelentősége van a böjtnek. Ugyanakkor ez nem csak
diétát jelent, vagy fogyókúrát elsősorban, vagy bizonyos ételektől hosszabb-rövidebb ideig való tartózkodást – bár ennek is megvan a pozitív élettani jelentősége-, amit méregtelenítés címen ma egyre
többen gyakorolnak az egészség megőrzése, vagy különböző betegségekből való gyógyulás érdekében, nagyon helyesen.egy lelki mozdulat, amikor elfordulok önmagamtól, a hasközpontú embertől,
mert nemcsak a krétaiakról van megírva, hogy „resthasúak” (Tit.1.12). A magyar ember igencsak
hasközpontú. A böjt azt jelenti, hogy az ember el tud fordulni önmagától, azért hogy sokkal intenzívebben odafordulhasson az élő Isten vezetése felé. Hogy onnan hatásokat, erőt vegyen, hogy imádsága ne monológ, hanem dialóg legyen.”
Testi és lelki egészségünk megőrzése, visszaszerzése érdekében fedezzük fel újra a böjtöt. Ám ez
ne merüljön ki csak „evés-ivás” kérdésében. Jézus erre nézve is példát ad nekünk. Próbáljuk ki önmagunkat, akaraterőnket, mérjük meg sokszor bizony olyan gyengének bizonyuló hitünket. Tegyünk,
ha kell sokszor egészségtelen, korlátokat nem ismerő testi ösztöneink feletti önuralom árán azért,
hogy tisztább, élőbb, igazabb, őszintébb legyen imádságunk és a kapcsolatunk az Istennel.
Hitünknek – tudjuk – lehetnek „hegyeket mozgató” ereje, igenis megtapasztalhatjuk a testi-lelki megújulás csodáját. Tegyünk hát meg mindent ezért! És kérjük az Urat, hogy áldja meg igyekezetünket,
akaratunkat.
Szabó Emőke

REJTVÉNY

BORVERSENY

RÖVID HÍREK A FALUBÓL

Bár az elmúlt év nem kedvezett a szőlőtermelőknek és a borosgazdák többsége is panaszkodott a minőségre,
mégis 2011. február 26-án immáron 20. alkalommal megrendezésre került a baksai borosgazdák borversenye. Minden az eddigi évek során kialakult hagyományokhoz híven zajlott. A borversenyek
2 motorja: Böröczki Imre és Kamondi György az idén is intézkedett, szervezett, rendezett.
A 8 tagú zsűri (Illés Józsefné vezetésével) és a közel 70 főnyi közönség 9 vörösbort és
21 fehérbort értékelt.
A bírálat végén a zsűri elnökének dicsérő szavait követően a következő eredmény született:
A vörösborok közül a zsűritől arany minősítést kapott: Inhof Zoltán, Vers József és Puha László
A fehérborok aranyérmesei (szintén a zsűri által) : Kamondi György és Kajdi Ferenc.
Gratulálunk nekik.
A kellemes hangulatú borverseny Mohos József és munkatársai által igencsak finomra sikeredett vaddisznópörkölt elfogyasztása követte, majd a megszokott cigányzenére mulathatott a megjelent vendégsereg.
Kedves Olvasó!A borversenyről szóló tudósítások itt szoktak véget érni.
Az idén sajnos szomorú hírrel kell befejeznem. Böröczki Imre, jó gazdaként még levezényelte ezt az eseményt, majd 2011. március 17-én rövid betegség után elhunyt.

Március hónapban megalakult településünkön a Dörögdi Nőegylet. A közösségi színtér különlegessége, hogy alulról szerveződő, a falu lakossága felől megfogalmazódó igényről van szó. A három történelmi egyház hívői köréből áll össze a közösség ökomenikus szemlélettel. Egy olyan új kezdeményezés hozhat színfoltot a falu életében, mely régóta várat magára és amely elsősorban a lelki és
személyes kommunikációt célozza meg.
Első rendezvényük március 10.-én, a kenyér ünnepén került megrendezésre.
A közösség a Pünkösdi rendezvény előkészítését elkezdte.
Február elkezdődtek a Dörögdi Katolikus Rádió előkeszületi munkái. Ennek feladata, hogy az internet felhasználásával a világban tőlünk messze élők is aktívan hallhassák, tudják a településen zajló
eseményeket.
A Közösségi Házban az elmúlt tél folyamán az Önkormányzat üzembe helyezett egy hatékony vegyes tüzelésű kazánt azzal a céllal, hogy csökkentse a közintézmény költségeit.
Elkezdődtek a 2011 Művészetek Völgye előkészületi munkái a szervezők és az önkormányzat bevonásával. A rendezvény július 22.-én veszi kezdetét, a részletekről a továbbiakban részletesen lesz
híradás.

"Hirtelen halálod
Nagy fájdalmat okozott,
De jóságod és szereteted
Szívünkben örökké élni fog.

Február végén „Laci pék” megsütötte az ezredik kenyeret a plébánosi kemencében—gratulálunk
neki!
Itt a település lakóinak szeptember óta szakköri munkában készítünk kenyeret. Több alkalommal is
volt lehetőség betekinteni a munkafolyamatokba és oktatás célú sütéseket és szerveztünk.
Örömteli hír, hogy az idősek is szeretik és örömmel emlékeznek a régi szép időkre. Tervezés alatt
van egy olyan nap, amikor az idősek meghívásával recepteket és ötleteket dokumentálunk.

Szívünkbe helyedet
Nem pótolja semmi,
Míg e földön élünk
Nem fogunk feledni."
Szerető szívvel búcsúzunk Tőled.

A téglamúzeumba újabb, az 1700-as évekből származó téglák érkeztek Sümeg településről, mely
azért fontos, mert a falu második névadója és a hozzá tartozó különböző fejlesztések ebből az időből
és innen érkeztek.
Sok egyéb ritkaság is új otthonra lelt a múzeumban Rákóczi szülőházából, a Mátyás templomból, az
esztergomi bazilika altemplomából, Mindszenthy herceg prímás sírja mellől és a Parlamentből érkeztek.

MÁRCIUS IDUSA
A Közösségi Ház színházterme ünneplőbe öltözött a közel 80 főnyi megjelenttel egyetemben.
Kiállításra került 29 ovis és iskolás gyermek rajza, melyeken megfogalmazták, lerajzolták, mit mond a mai fiataloknak 1848 tavasza, hogyan látják ők a márciusi ifjakat. Sok
szép rajz érkezett, minden kis alkotónak gratulálunk.
I. helyezést ért el: Puha Gréta 4. osztályos, II. helyezett: Tőkés Luca 2. osztályos
III. helyezettek: Kocsis Kata 4. osztályos és Kocsis Sára Veronika 3.osztályos tanulók.
Az eredményhirdetés után Kajdi István polgármester köszöntőjében szólt a forradalom és
a benne szereplők példaértékű szerepéről. Példát mutattak nekünk és más nemzedékeknek is, hogy meg kell küzdenünk egy jobb Magyarországért. Itt Európa közepén kellett
és kell ma is a magyar identitásért, a polgári vidékért harcolnunk.
48-49 hőseinek példáját követve soha nem feledhetjük magyarságunkat, hazánk iránti
megbecsülésünket, hűségünket.
Beszédét Márai Sándor szép gondolataival zárta.
„Szeretni és szolgálni kell a népet, amelyhez nyelv, emlék, jó és rossz sors, s a nyelvnél
és fajtánál is erősebb kötőanyag, a közös nemzeti sors kötöz: ez a dolgunk Európában!”
Ezután a „Művészetek Völgye” Általános Iskola felső tagozatosainak műsora következett, melyet Németh Nóra tanárnő állított össze és tanított be. Majd a taliándörögdi Népdalkör katonadalokból, verbunkosokból álló dalcsokrát hallhattuk.
A program zárásaként az idén is fáklyákkal vonultak fel a megjelentek a Baksa hegyre,
ahol nótaszóval és jóféle bor kóstolgatásával zárult a nap.

Szőke András

SPORT HÍREK
2011. március hónapban Taliándörögd-Halimba SE tisztújító taggyűlést tartott. A pénzügyi nehézségek végett a szünetetetett megyei első osztályú labdarúgó szakosztályt, lakossági és a fiatal játékosok kezdeményezésére újból nevezni szeretnénk a 2011-2012-es labdarúgó bajnokságra. Mivel a
szponzorációk és az egy év szüneteltetés nem teszi lehetővé, hogy a megyei első osztályban induljon a csapat, ezért a szövetséggel egyeztetve illetve az egyesület társadalmi és szakmai vezetése
által jónak látott alsóbb osztályban indul. Ezúton szeretnénk ismét megköszönni a korábbi szakosztály vezetés áldozatos és önzetlen munkáját, reméljük, hogy tudásuk és tapasztalatuk nem vész kárba és a továbbiakban is segítik az új vezetést: Hoffner Tibor elnök, Mohos József alelnök, Szaller
Zoltánné gazdasági vezető, Szalai Péter labdarúgó szakosztály vezető, Dombi Károly szertáros és
Prácser Erika technikai vezető. Az edzéseket Szalai Péter és Litvinyuk Zoltán vezetik. Sok sikert a
csapatnak és jó szurkolást a közönségnek!
Kajdi István
Lázárné Palásti Etelka

VÍZ ÜNNEPE ÉS GYEREKNAP 2011

A KÖNYVTÁR HÍREI

Az önkormányzattal egyeztetve örömmel adunk hírt arról, hogy idén is megszervezzük a Dörögdi Víz
Ünnepét és Gyereknapot. A rendezvény időpontja 2011. május 28-29., melyre mindenkit várunk szeretettel a faluból, a környező településekről és természetesen ismét rengeteg barátra, ismerősre és
rokonokra is számítunk.
Szombaton a kora délutáni órákban veszi kezdetét a rendezvény a hivatalos megnyitóval, melyet vicces vetélkedők, kugli verseny, kiállítás és filmvetítés követ.
Mindnyájunk nagy örömére ismét eljön hozzánk az Ocho Macho együttes! Ismét egy fergeteges bulira kell készülnünk. Az elő zenekar a Mocsok 1 Kölyök lesz, és az éjszakát pedig Szőke András retro
diszkójában mulatjuk majd át.
Vasárnap a gyermekeknek lesz kézműves foglalkozás, lángos sütés és természetesen idén sem maradhat el az ugráló vár.
A pontos és részletes programot nemsokára közzétesszük.

Könyvtárunk a tavalyi évben csatlakozott a Könyvtári Kistérségi Ellátórendszerhez. Így megsokszorozhattuk a könyvtári beszerzésre fordítható keretet. 2010-ben 58 db könyvet, 142 ezer forint
értékben tudtunk vásárolni, de ez csak a kezdet , mert ezentúl évente 200 ezer forint értékben
lesz lehetőségünk könyvbeszerzésre. Reméljük így már sikerül felfrissíteni az állományt.

A gyerekeknek Micimackó, Thomas a gőzmozdony, Kukori és Kotkoda, Csukás István:
Fiatalok! Nektek is jelent meg izgalmas könyv – a filmen nagyon népszerű Alkonyat-ot
könyvben is olvashatjátok. De a történelmi és romantikus regények, krimik kedvelőinek is
akad új könyv a megvásároltak között.
A beiratkozás és a kölcsönzés továbbra is ingyenes.
Nyitvatartás: kedd-péntek: 12.oo-18.oo , szombat: 12.oo-16.oo
Szeretettel várom az olvasni vágyó kicsiket és nagyokat.
Lázárné Palásti Etelka

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők: Taliándörögd Önkormányzata, Illés Sándor plébános, civil
szervezetek, Kocsi Gabiella, Ambrus Ildikó, Bérczes László, Bérczes Ádám

FARSANGI MULATSÁG A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
„Fruskák,Zsuzskák, Dorottyák
Járjátok a bolondját
Takarodjon el a tél
Vigadozzon aki él…!”
E gondolatok jegyében telt a február itt Taliándörögdön.
A nyugdíjasok kezdték meg a farsangi mulatozást. Február 09-én nótaszóval, vidámsággal telt meg a nyugdíjasklub, ahol
Imre bácsi kedvelt zenéjére perdülhettek táncra a bátor vállalkozók

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2010 évi önkormányzati zárszámadás készítésekor vált nyilvánvalóvá, hogy a településen a tavalyi
évben megrendezett Víz Ünnep és Gyereknap illetve a Művészetek Völgye rendezvények alkalmával
a szállásoltatás jó kihasználtsággal működött. Sajnos idegenforgalmi adóból csupán 7ezer forint érkezett be az előreirányzott 40ezer forinttal szemben. Jelenleg ezen adó mértéke 100 ft / fő / éjszaka
és minden egyes befizetett forint után még egyet ad az állam támogatásként. Az önkormányzat és a
szervezők nem kevés munkát és költséget vállalnak magukra azzal, hogy a fent említett fesztiválok
megrendezésre kerüljenek és ezáltal a szállásoltatók némi jövedelem kiegészítéshez jussanak. Az
önkormányzat jogosan elvárja, hogy a környezetünkben alacsonynak mondható adót a szállásoltatók
befizessék. Az idei évtől az önkormányzat ellenőrzéseket tervez elvégezni, hogy ezen adó befizetésre kerüljön. Köszönöm szíves megértésüket.
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a településről kivezető utak mentén felszaporodtak a
szemétlerakó helyek, melynek következménye, hogy jogtalan szemét elhelyezésért környezet terhelési bírságot róhat ki az önkormányzat 30-tól 300 ezer forint összegig terjedően. Kérjük, szíveskedjenek a saját hulladék edényeikbe elhelyezni a szemetet illetve komposztáljanak. Lomtalanítási akcióra
május végén, június elején kerül sor; a pontos időpontot időben közzétesszük.
A képviselő testület módosította a hulladékgazdálkodási rendeletet, így lehetőség van kisebb, 60-80
literes tárolóedények használatára is, melyek díjcsökkentést eredményeznek. Kérem, ügyeljünk környezetünkre hisz nemcsak a mi, hanem gyermekeink jövőjét is meg óvni! A rendeletet a holnapon
lehet megtekinteni: www.taliandorogd.hu
Kajdi István

A Kézműves Kezek Klubjában farsangi álarcokat készítettünk és természetesen nem maradt el a fánk sütése és elfogyasztása sem.
Február 19-én móka és kacagás töltötte meg a Közösségi Ház színháztermét .Ugyanis a taliándörögdi népdalkör hívta a
falu lakóit télkergető mulatságba, ahol előbb farsangi szemüveggel, majd vidám műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. A meghívott öcsi asszonyok is kitettek magukért: vidám, pikáns tollfosztóba invitáltak bennünket.
A gyerekek ludasjátékot adtak elő, a felnőtteknél viszont fejre állt a rend. Miért is?
Az előadott Rábaközi vidám alakoskodásban, a farsang hagyományainak megfelelően a legényekből Juliskák, Katikák
lettek, az asszonyok pedig borgőzös, mulatozó legényekké váltak. A farsangi jelenetnek a bakterek vetettek véget, de nem
ám a farsangi mulatságnak!
- hiszen ez csak ekkor kezdődött. A hangulat tetőfokára hágott, mikor a maskarába öltözött szereplők a közönség tagjait
táncra invitálták. Finom vacsora, az elmaradhatatlan farsangi fánk, a tombola és a jó zene mind-mind azt szolgálta, hogy a
40 napos böjt előtt még egy jót együnk és mulassunk.
Kocsisné Zsóka ezt jól kitaláltad! – legény vagy (illetve voltál) a talpadon!
De még mindig nincs vége a farsangi mulatozásnak, hiszen február 25-én délután a „Művészetek Völgye” Általános Iskola
alsó tagozatosainak farsangi műsorát láthattuk, sok ötletes jelmezzel, dallal és tánccal.
Lázárné Palásti Etelka

JUBILEUMI KÖSZÖNTŐK
A szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen alkották meg azt a jogszabályt, miszerint a 90,
95. és a 100. születésnapjukat ünneplő időseket jubileumi köszöntésben ill. juttatásban kell részesíteni.
Falunk 2 lakója: Simon Kálmánné és Kocsor Gyuláné is ebben az évben ünnepelte
90. születésnapját így ők is megkapták Orbán Viktor miniszterelnök oklevelét, amelyet az önkormányzat jókívánságait tartalmazó oklevelével együtt Kajdi István polgármester adott át.
2 kislány - Pethő Franciska és Szijártó Vanessza – versel kedveskedett az ünnepeltnek.
Ez egy nagyon szép életkor, ami egyre kevesebb embernek adatik meg mai rohanó világunkban. Áldás és békesség kísérje további életüket.

