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1. KINCSES KLUB
A Kincses Klubot 2016. 

májusában kezdeményeztük 
a KÖSZI-bázis csapatával, 
melynek keretében kisdiá-
koknak tartunk rendhagyó 
szakkört minden 2. héten egy 
alkalommal. Kezdeményezé-
sünket a Művészetek Völgye 
Általános Iskola Taliándö-
rögdi Tagintézményének pe-
dagógusai szívesen fogadták, 
az együttműködést írásban is 
rögzítettük. A Kincses Klub 
sikert aratott a gyerekek köré-
ben. A dolog kulcsa talán az, 
hogy bár ismereteket adunk 
a kicsiknek, mégis játékos 
formában tesszük azt, így egy 
fárasztó nap után is örömmel 
ülhetünk össze.

A foglalkozás-sorozat ér-
ték-központú szemléletfor-
málás céljából jött létre. Fon-

tosnak tekintjük a gyerekek 
helyi identitástudatának erősí-
tését, hogy tisztában legyenek 
lakóhelyük értékeivel: hogy a 
mosókút, a Klastrom, vagy ép-
pen a Kerekfenyves ne csupán 
egy hely legyen, amit ismer-
nek, hanem egy-egy érdekes 
történetet is tudjanak róluk. 
Emellett a csoportos foglalko-
zások lehetőséget nyújtanak 
az egymásra figyelés képessé-
gének fejlesztésére. Különö-
sen fontos ez a mai világban, 
s bízunk abban, hogy ez a 
generáció egy összeszokott, 
egymásnak örömmel segítő 
közösséget eredményez. Jó 
látni, hogy gyakran segítik a 
nagyok a kisebbeket meglévő 
tudásukkal, ami által együtt 
fejlődnek, hiszen lényegében 
az is gyarapszik, aki átadja az 
ismeretet.

A foglalkozások témái sok-
színűek. Természeti környe-
zetünk szélesebb körben való 
megismeréséért bodzát, hárs-
favirágot, csipkebogyót gyűj-
töttünk. Gyakorlati tudásuk 
gyarapítása gyanánt a gye-
rekek megismerkednek ezek 
jótékony hatásaival, a belőlük 
készült teát pedig örömmel 
kortyolgatták. Bodzaszörpöt 
Albert Fruzsina segítségével 
készítettünk, a palackozott fi-
nomságokkal pedig büszkén 
tértek haza a kis alkotók. Be-
tekintést nyertünk a kapolcsi 
Ilona malom fűrészüzemének 
munkájába, a taliándörögdi 
vasüzem mindennapjaiba, s 
belekóstolhattunk a kovács-
mesterségbe is Tóth Csaba 
segítségével. 2017. november 
9-én a budapesti Néprajzi 
Múzeum múzeumpedagógus 

munkatársai – Lovas Judit és 
Bodnár Kata - látogattak el 
foglalkozásunkra és az óvodá-
ba, ahol a bakonyi kondások 
életét tették kézzelfoghatóvá 
számunkra. Lehetőségünk 
nyílt a viszontlátásra, mivel 
egy kirándulás keretében, 
2017. november 30-án Bu-
dapestre utaztunk, s megte-
kintettük a múzeum minden 
zegét-zugát. Legutóbbi al-
kalmunk során – a nagy hó 
örömére – a Bursi-oldalban 
szánkóztunk, soron követke-
ző alkalmunkon pedig a népi 
időjóslás sajátosságaival is-
merkedünk interaktív módon.

A foglalkozások során ren-
geteg segítséget kapunk a helyi 
lakosság tagjaitól, Versné Ke-
lemen Margit a kerámia festés 
rejtelmeibe vezette be a gye-
rekeket, Zsigmond Lászlóné 

A KincsesHáz Kürtölő 1. számára sok pozitív visz-
szajelzést kaptunk, ami nagyon jól esett a szer-
kesztő csapatnak. Ezúton is szívből köszönjük! 
Ez egyúttal hozzájárult ahhoz is, hogy még na-
gyobb lelkesedéssel álljunk neki a munkának, 
hogy Ön mielőbb kezében tarthassa a 2. évfo-
lyam 1. számát is. Ebből kiderül, mi történt 2017. 
december hava óta civil szervezeteink életében, 
melyik tervezett esemény hogyan sikerült, vagy 
éppen mire készülődnek most. Jó érzés volt 
hallgatni és lejegyezni a lelkes beszámolókat. Új 
kezdeményezésünk, hogy ettől a számtól kezd-
ve bemutassunk egy-egy taliándörögdi alkotót, 

vállalkozást.  Aki keres, még süteményreceptet 
is talál a hírek között. 

Jó olvasást, kellemes kikapcsolódást!

A KÖSZI-bázis csapata

„Ekkor történt, hogy számos csillag elhatározta, 
hogy apró fényeik közös nagy fényességet vará-
zsoljanak. El is indult vagy ezer csillag egymásfele. 
Ezer irányból, ezer úton, ezernyi csillag elindult a 
sötétség pereméről, hogy az égbolt tátongó köze-
pén közös ragyogást alapítsanak”

 (Pilinszky – A Nap születése)

Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért – KÖSZI

Mi örültünk a nagy hónak

Nagyon agyalunk a terepasztalon

Kedves Olvasónk! 
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Ica gyönyörű mézeskalácsai-
nak titkát árulta el számunk-
ra, Horváth Noémi nyomdai 
munkájának köszönhetően 
színesebbnél-színesebb note-
szek elkészítését tette lehetővé, 
Varga Zsuzsanna régi tárgyak-
ból berendezett kiállítás-szerű 
kamrájának titkaiba vezetett 
be minket, Horváth Péterné 
Margit a település új, aktív la-
kosaként az indiáncsomózás 
rejtelmeibe vezette be a Kin-
cses Klubosokat, míg a Talián-
dörögdi Népdalkör tagjai pe-
dig a kisiskolások énekhangját 
tették próbára. Köszönjük 
szépen mindenkinek a szíves, 
segítő hozzáállást!

Folyamatban lévő projek-
tünk keretében a Dörögdi-me-
dencét megformáló terepasz-
talt építünk újrahasznosítható 
alapanyagokból. Hangsúlyo-
san szerepelnek majd rajta a 
taliándörögdi értéktár elemei. 
Terveink szerint veteményest 
ültetünk, a régi iskolakertek 
szellemében; ezzel felfede-
zéses, problémamegoldó-, 
élményközpontú tanulásban 
részesülnek, s gondoskodó 
gazdáivá válhatnak az ültetett 
növénykéknek.

Tavalyi nyári táborunk kö-
zösségkovácsoló tapasztalatai 
után idén is hasonlót terve-
zünk. A reggeltől késő délutá-
nig tartó napok alatt még mé-
lyebben megismertük egymás 
erősségeit. Utolsó este közös 
szalonnasütésre és játékra hív-
tuk össze a szülőket, ahol már 
a gyerekek vezették a játékot, 
majd pizsama partit tartot-
tunk, a hagyományossághoz 
hűen diavetítőn vetítettünk 
mesét, s felváltva fontuk a tör-
ténetek fonalát.

Összességében kiemelném, 
hogy nekünk is jó érzés, hogy 
vannak nekünk, mindig 
öröm velük munkálkodni!

2.  KORLENYOMAT
A 2018-as évben a KÖ-

SZI-bázis csapatával egy ha-
talmas kihívás elé állítottuk 
magunkat, amely nagy hatás-
sal lehet a település életére. 
A taliándörögdi civilekkel, 
Közösségi Házunkkal, a bu-
dapesti Néprajzi Múzeummal 

és a sümegi Kisfaludy Em-
lékház együttműködésével a 
„Korlenyomat – Taliándörögd 
kincsei” című mintaprojekt 
megvalósítását tűztük ki célul, 
amelyről igyekeztünk minden 
helyi lakost tájékoztatni a Fa-
lufórum alkalmával, valamint 
ezekre az eseményekre megfo-
galmazott meghívókban egy-
aránt, így talán már többen is 
hallottak, tudnak a program-
ról.

Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy minden taliándörögdi 
lakoshoz eljusson a projekt 
híre, hiszen akkor válik teljes 
értékűvé. A projekt egyik je-
lentős célja, hogy elkészüljön 
Taliándörögd 2018-as „kor-
lenyomata”, ennek részeként 
pedig egy falukönyv és egy 
kiállítás, ami a településen 
lakó családok fotóiból, vala-
mint tudásukról és készsége-
ikről való rövid bemutatásból 
áll. Ezeket az információkat 
egy kérdőív kitöltése során 
gyűjtjük össze. Elképzelhető, 
hogy az újság megjelenése-
kor már felvették Önökkel a 
kapcsolatot az önkéntes helyi 
civilek, fiatalok vagy a KÖSZI 
csapatának tagjai, hogy a se-
gítségükkel kitöltsék a háztar-
tásokra vonatkozó kérdőívet. 
Egy következő lépésben kerül 
sor a Családfotózásra. A fotó-
kon a család most itt élő tagjai 
mellett a faluból elszármazott 
testvérek, gyermeke, de az éle-
tünk fontos részét képező házi 
kedvencek is megjelenhet-
nek, hogy a családi szeretné. 
A fényképeket a KÖSZI-bázis 
munkatársai és fiatal segítőik 
készítik majd el a helyi csalá-
dokról, saját házaik előtt. 

Az elkészült fotók és a csa-
lád (háztartások) rövid bemu-
tatása bekerül a Falukönyvbe. 
Az elkészült képeket, a „kor-
lenyomatot” 2018. július 7-én, 
Taliándörögd Napján mutat-
juk be kiállításba rendezve.

2018. október 19-én remé-
nyeink szerint megnyitjuk a 
Falukönyvet, és megtekint-
hetjük a programról készült 
filmet. 

A Falukönyv reményeink 
szerint minden évben kiegé-
szítésre kerül az adott év tör-
ténéseivel, rögzítve az utókor 
(és a jelen) számára a Talián-
dörögd életében bekövetkező 
változásokat.

Nem titkolt szándékunk, 
hogy a „Korlenyomaton” ke-
resztül közelebb jussunk a 
taliándörögdi lakosokhoz, 
másrészről szeretnénk szoro-
sabb kapcsolatot kialakítani 

a helyi civil szervezetekkel és 
intézményekkel. Szeretnénk 
a 2018-as évet annak szentel-
ni, hogy magunknak és a kö-
vetkező generációknak meg-
őrizzük a helyi történelem 
egy szeletét. Bízunk benne, 
hogy ez együtt sikerülni fog! 
Számítunk a taliándörögdiek 
együttműködésére! 

Hoffner Tibi szavaival élve: 
írjunk együtt történelmet!

3. ÉRTÉKBOLT
A „KincsesHáz” Pannon 

Ifjúsági Népfőiskola és Érté-
kek Házában (vagy ahogyan 
legtöbben emlegetik, a KÖ-
SZI-nél, vagy a KÖSZI-bá-
zison) 2016. novemberében 
megnyitottuk Értékboltun-
kat. 

Mi is az az Értékbolt?
Mint a nevéből is tükröző-

dik: értéket közvetít, mindezt 
megfogható, fizikai formában. 
Az Értékbolt, de leginkább a 
benne fellelhető termékek szo-
rosan kötődnek a térséghez, 
illetve Éltető Balaton-felvidé-
kért Egyesület vidékfejlesztési 
munkájához. Ez a szervezet 
hozta létre spanyol mintára 
a „Vidék Minősége – Életető 
Balaton-felvidék” védjegyet 
is, mely a területükhöz tarto-
zó 59 településről fogja össze 
azokat a termelőket, kézmű-
veseket és szolgáltatókat, akik 
magas minőségű terméke-
ik előállításával, valamint a 

Felkészülés a kérdőívezésre

Művészetek Völgye alatt nagy sikert arattak a helyi 
termékek
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fenntarthatóságot szem előtt 
tartó gondolkodásmódjuk-
kal élen járnak vidékünk jó 
hírének kialakításában, erősí-
tésében. Termékeink többsége 
az ő alkotásaik közül való. A 
Szinte minden termék gaz-
dáját, előállítóját személyesen 
ismerjük, így azokért garan-
ciát tudunk vállalni a vásár-
lók felé. Fontosnak tartjuk a 
Balaton-felvidéki, Veszprém 
megyei értékteremtők piacra 
jutásának segítését, hogy alko-
tással, feldolgozással tölthes-
sék idejüket.

Kínálatunk széleskörű: töb-
bek között kézműves termé-
kek, egyedi ajándéktárgyak 
(kerámiák, famunkák, nyak-
láncok), Balaton-felvidéken 
megtermelt borok, házi ké-
szítésű sörök, különleges pá-
linkák, tökmagolaj, ízesített 
tökmagok, gyümölcslevek 
alkotják boltunk árukészle-
tét, de szárított zöldfűszerek, 
erdélyi teák, egyedi magyar 
kártya is megtalálható. Külö-
nösen büszkék vagyunk Ér-
tékpiramis társasjátékunkra, 
melyet a KÖSZI-bázis csapata 
fejlesztett, és a Hungarikumok 
és Veszprém megye értékei 
mellett Taliándörögd értékeit 
is alaposabban megismerhet-
jük általa.

Szerveztünk fontos célja a 
fiatalok megtartása vidéken, 
ezért a bolt nyereségét ennek 
a célnak az érdekében hasz-
nosítja. Azért teheti ezt meg, 
mert az Értékbolt működte-
tésére a KÖSZI hozott létre 

egy Kft-t, Pannon Kincsesház 
Kft. néven, így annak nyere-
sége nem magánkézbe kerül, 
hanem civil szervezethez, a 
KÖSZI-hez.

4. INNOBRINGA
A Pannon Kincsesház Kft. 

gazdasági tevékenységei közé 
tartozik az Értékbolt mellett 
az InnoBringa szolgáltatás, 

amely 2016. novemberében 
indult útnak Taliándörögdön 
a „KincsesHázban”, valamint 
együttműködés keretében egy 
másik InnoBringa ponton, a 
kapolcsi Falumalomnál.

Az említett helyeken lehe-
tőség van elektromos kerék-
párok, robogók, mopedek és 
egy segway bérlésére is. Kíná-
latunkban gondoltunk a nehe-

zebben mozgó, vagy mozgá-
sukban korlátozott emberekre 
is. Részükre speciális két-, há-
rom- és négykerekű elektro-
mos járműveket szereztünkbe.

A járművek kiválóan alkal-
masak túrázásra, nem csak az 
aszfaltozott utakon, hanem 
dombos földutakon is megáll-
ják a helyüket. Ezt több ízben 
kipróbáltuk. Honlapunkon 
meg is osztottunk több álta-
lunk javasolt és ellenőrzött tú-
raútvonalat, amelyek izgalma-
sak lehetnek turisták, de akár 
helyi lakosok számára is egy 
családi vagy baráti kirándulás 
alkalmával, mivel ezen a cso-
dálatos vidéken mindig akad 
új felfedezendő terület, vagy 
olyan érték, amelyet szívesen 
látogatunk meg többször is. 

Amennyiben a kipróbálást 
követően megnyeri valakinek 
a tetszését az elektromos jár-
mű, lehetőség van már azok 
(illetve a megkedvelt típusból 
természetesen egy új) megvá-
sárlására is.

A meglévő kínálatról, és 
árainkról bővebb információt 
kaphatnak honlapunkon, de 
szívesen vesszük, ha szemé-
lyesen látogatnak meg ben-
nünket. A KÖSZI-bázison 
lehetőség van a bérlés előtt ki-
próbálni a járgányokat, hogy 
megtalálják az Önök számára 
legalkalmasabbat!

A taliándörögdi lakosok 
20% -os bérlési kedvezmény-
ben részesülnek.
Honlap: www.innobringa.hu
E-mail: innobringa@gmail.com

Múlt és jelen – mindenkinek jó móka az InnoBringa

A Dörögdi Durmoló kö-
zösségi szálláshelyként 
működik településünkön 
a volt általános iskola 
3-4. osztályának, illetve a 
Nyugdíjas Klub korábbi 
otthonának helyszínén. 
Az épületet az Önkor-
mányzat saját forrásból 
újította fel. Az átalakítás 
eredményeként 30 férő-
hely (8 szobában), felsze-
relt konyha és egy közös-

ségi tér (mely alkalmas 
kisebb csoportok fogadá-
sára) áll rendelkezésre. 
A Durmoló 2015. nyarán 
nyitotta meg kapuit a te-
lepülésre érkező, kikap-
csolódni és megpihenni 
vágyó turisták előtt. Al-
kalmas gyermektáborok, 
csapatépítő tréningek 
megtartására, szakmai 
csoportok rendezvénye-
inek lebonyolítására, 

illetve bárminemű, kö-
zösségeket összefogó sza-
badidős tevékenységek 
megvalósítására.

A helyiek közül is egyre 
többen veszik igénybe na-
gyobb rokoni összejöve-
telek, lakodalmak alkal-
mával, hogy vendégeiket 
igényes körülmények kö-
zött tudják elszállásolni. 

A teljesen felszerelt 
konyha a tágas étkezővel 
külön is kibérelhető ked-
vező áron, ezzel lehetősé-
get nyújt a közös főzés és 
étkezés örömeinek. 

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
DÖRÖGDI DURMOLÓ
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 Az időjárási viszon-
tagságokat kivédve, zárt 
udvaron fedett szín nyújt 
lehetőséget a kinti tevé-
kenységek zavartalan el-
végzéséhez. A szálláshely 
állandóan fejlődik, gya-
rapszik, probléma esetén 
nagy segítséget jelent az 
önkormányzati alkalma-
zottak (Németh Ernő és 
Simonyai Gábor) hibael-
hárító szakértelme és a 
sok helyi vállalkozó, szak-
ember tudása, akikre bár-
mikor számíthatunk.

Egyre többen veszik 
igénybe a Dörögdi Durmo-
lót. Reméljük, a taliándö-
rögdi lakosok is szívesen 
tekintenek a megújult 
épületre, és tartják majd 
ott egyre gyakrabban akár 
a családi ünnepeiket!

A Durmoló felújított épülete

Elérhetőségünk:
Dörögdi Durmoló Cím: 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 26.

E-mail: dorogdi.durmolo@gmail.com  Tel.: +36 3/463-0211 (Simonyai Adél)

A 2018. évi egyik első, 
legnagyobb rendezvénye a 
Közösségi Háznak a Borver-
seny. Idén 28. alkalommal 
kerültek megmérettetésre a 
tavalyi év termésének borai 
a Közösségi Ház és a talián-
dörögdi borosgazdák közös 
szervezésében. A település 
lakóinak körében nagy nép-
szerűségnek örvendő ren-
dezvény idén körülbelül 50 
főt vonzott be a kultúrház 
színháztermébe.

A program délután 6 óra-
kor vette kezdetét. Mohos 
József polgármester úr rövid 
köszöntője után megkezdő-
dött a borok mustrája. A zsűri 
asztalánál 6 fő foglalt helyet, 
a zsűri elnökeként az egyet-
len női bíráló Knolmayerné 
Szigeti Gyöngyi, aki hivatása 
szerint szőlész-borász, to-
vábbá fia, Knolmayer Bence, 
aki kertészmérnöki tanulmá-
nyait folytatja éppen. A hiva-
talos zsűrizésben 4 helyi bo-
rosgazda is részt vett: Városi 
János, Inhoff Zoltán, Németh 
Zsolt és Csonka Zoltán (aki 
bár nem rendelkezik helyben 
szőlő területtel, de Taliándö-
rögdön él és a lesencetomaji 
Kázsmér Pincészetnél dol-

gozik főborászként). A zsűri 
elnökétől megtudtuk, hogy a 
az előző év igencsak kedvező 
volt a szőlő- és borterme-
lés szempontjából, mivel az 
2016-os időjárási viszontag-
ságokkal ellentétben tavaly a 
tavaszi eleji fagyok és a nyári 
jég is megkímélte a boros-
gazdák a szőlőt.

A megmérettetésre ösz-
szesen 23 bor gyűlt össze, 
melyből 13 fehér, 7 vörös és 3 
rozé került az asztalokra, sajt 
és alma kíséretében. A borbí-
rálat szokás szerint egy úgy-
nevezett „belövő” bor kosto-
lásával vette kezdetét, ami 
viszonyítási alapként szolgál 
a bírálók számára. Ezek után 
érkeztek szépen sorjában a 
fehér, a vörös majd végezetül 
pedig a rozé borok. A kósto-
lást és az utána következő 
malacpörköltes vacsorát vé-
gig cigánymuzsika kísérte, 
ami később a nótázáshoz is 
kellő hangulatot adott.

A díjak kiosztására a ren-
dezvény végén került sor. 

2017-es évjáratú borával 
arany minősítést szereztek 
fehér bor kategóriában: In-
hoff Zoltán, Komjáti Attila, 
Varga Imre, Stumpf Márk. 

Vörös borok kategóriában: 
Szőrös Ferenc, Szőrös Ádám.

A bírálaton résztvevő kö-
zönség véleménye szerint 
különdíjban részesült: Ka-
mondi György fehérbor kate-
góriában, Szőrös Ferenc vö-
rösbor kategóriában, Inhoff 
Zoltán pedig rozé kategóriá-
ban.

Az utóbbi pár évben átala-
kult a Borversenyen résztve-
vő helyi lakosok összetétele. 
Egyre kevesebben jönnek 
el a nyugdíjas korú borked-
velők, viszont évről-évre 
egyre több fiatal látogat el 
a mustrára. Ez talán azt is 
mutatja, hogy a szőlő műve-
lése is a fiatalabbak kezébe 
került. Másik változás, hogy 

régen még a Borversenyen 
kizárólag férfiak jelentek 
meg, idén azonban már szép 
számmal vettek részt asszo-
nyok és lányok is, sőt, ebben 
az évben első alkalommal 
női borosgazda is bírálatra 
vitte borát Szakonyiné Szabó 
Anett személyében.

A Közösségi Házban idén a 
megszokottakhoz híven idén 
is feldíszítésre kerül a Hús-
vétfa az ünnep előtt, melyre 
szeretettel várjuk az egyedi-
leg készített hímes tojásokat! 
A költészet napi szavaló-
verseny sem maradhat ki a 
programok közül, minden 
verselni vágyót szívesen vá-
runk áprilisban!

Közművelődési Közösségi Ház és Könyvtár

a helyi borászok a zsűriben
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Művészetek Völgye Általános Iskola

Januárban megkezdődött 
a második félév, s egyben a 
farsangi ünnepkör ideje is 
eljött. A tavaszváró ünnep 
idén is sokunkat vonzott a 
Közösségi Házba, hogy meg-
tekintsük kis falunk apróné-
pének farsangi produkcióját. 
A színes maskarák forgataga 
után izgalmas feladatok vár-
tak a gyerekekre: a csokievő 
versenyen például késsel-vil-
lával kellett megbontani az 
édességet és minél hama-
rabb megenni, a széktáncot 
pedig népi táncház követte. 
A tél elűzésének további kí-
sérleteként Pappné Ruska 
Éva tanítónővel kiszebábut 
készítettek a gyerekek, s el-
égették, ezzel felidézve a 
tavaszváró népszokást. Saj-
nos, ez február közepén még 
korainak bizonyult, de mára 
meghozta a várt hatást.

Január 31-én Szabó Bence 
rendkívüli, interaktív előa-
dást tartott a harmadik osztá-
lyosok olvasás óráján. A gye-

rekek a honfoglalás témakört 
dolgozták fel; beszélgettek az 
őseink lakóhelyéül szolgáló 
jurtákról, a rovásírásról, me-
lyekről a diákok is előadást 
tartottak. Az óra olyan él-
ménydúsra sikeredett, hogy 
a szünetet jelző csengőszót 
meg sem akarták hallani a 
gyerekek.

További örömhír, hogy újra 
hódít a „Móka-torna” a gye-
rekek körében, ami a reggeli, 
tanórák előtti játékos átmoz-
gatást jelenti. 

A tanulók órákon kívü-
li tanulmányi teljesítménye 
és szorgalma is példás: or-
szágos tanulmányi levelező 
versenyeken vesznek részt, 
csoportos és egyéni mun-
kaformában is. A SULI-HÓD 
matematika, környezetis-
meret és szövegértés alapú 
versenyen összesen 6 tanuló, 
a Böngész nevű megméret-
tetésen pedig 14 tanuló vesz 
részt. Jelenleg ezek utolsó for-
dulói zajlanak.

Az elkövetkező időszak is 
sok izgalmat és újdonságot 
tartogat. Március 20-án, a Víz 
Világnapja alkalmából előa-
dást hallgatnak meg a gyere-
kek a takarékoskodásról, kör-
nyezettudatosságról és a vízi 
állatokról, valamint homokz-
sákokat töltenek, melyekből 
nyúlgátat építenek. 

Április 4-én igazi innováci-
óban lehet részük a tanulók-
nak és pedagógusoknak egy-
aránt: az ú.n. „Boldogságóra” 
nevű program hozzájárul a 
gyermekek pozitív lelki fejlő-
déséhez és belső jóllétéhez. 
A foglalkozás alatt derűs és 
élményekkel teli, játékos fel-
adatokat oldanak majd meg. 
Mindenki kíváncsian várja 
ezt a délelőttöt. 

Nem sokkal ezután, április 
10-én, az első három tanóra 
keretein belül az iskola nyílt 
napot szervez, melyre nem 
csak a leendő elsősöket és 
szüleiket, hanem a kisgyer-
mekes szülőket és másokat is 
várnak szeretettel.

A gyerekek nagy lelkese-
déssel készülnek a május 
5-i „ÉRTED-VELEM” Családi 
Napra, melyet már hagyo-
mánynak is nevezhetünk, hi-
szen harmadik alkalommal 
rendezik meg. A közös, zenés 
torna és a sorverseny idén 
is programelemek lesznek, 
amíg a paprikás krumpli ro-
tyoghat a bográcsban.

A Szülői Munkaközösség 
által szervezett, szintén ha-
gyományként kezelhető „SU-
LI-OVI” jótékonysági Bál idén 
is mókás kvíz feladványokat és 
értékes tombolatárgyakat tar-
togat a „bálozók” számára. Az 
esemény időpontja: május 12.

A gyerekek többek között 
az Elsőáldozásra is készülnek 
a tavaszi időszakban, melyre 
május 6-án kerül sor.

A gyerekek körében nagy 
népszerűségnek örvendő 
Rendőr Napra és a Gyerek-
napra is sor kerül a tanév 
utolsó időszakában. 

Az évzáró tervezett idő-
pontja: június 15.

Tavaszvárás – Kiszebáb égetés

Rendhagyó történelem óra

December óta eltelt események
az óvodában

December a várakozás jegyében 
telt, átszőtte a mindennapokat a 
karácsony szele, a nagy készülődés 
a közelgő ünnepre. A gyerekek az 
óvónőkkel közösen díszbe öltöztet-

ték az óvodát. Az ünnepnapok köze-
ledtével először a Mikulás látogatott 
el hozzájuk december 5-én. Minden 
gyermeket megajándékozott, akik 
pedig lelkesen dalolva, verselve, raj-
zokkal köszöntötték Őt. Az Adventi 
naptárból nap, mint nap fogytak cu-
korkák, ezzel is jelezve, hogy közele-
dik a várva várt karácsony. Verseket, 

énekeket tanultak, amelyek minden 
nap elhangzottak, hogy szívükkel, 
lelkükkel felkészüljenek az ünnep-
re. Az utolsó héten adventi játszóhá-
zat tartottak az óvodában, melyre a 
szülők és testvérek is hivatalosak 
voltak. A gyerekek üveg mécsestar-
tót festettek, papírfenyőfát és mé-
zeskalácsot díszítettek. 

Kerekfenyves Óvoda
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Taliándörögd-Halimba Sport Egyesület


Végre elérkezett a várva 

várt nap. Csütörtök reg-
gel már karácsonyfa állt 
a csoportszobában. A gye-
rekek örömmel fogadták 
az alatta lévő ajándékokat 
és boldogan bontogatták 
őket. Délelőtt az óvónők-
kel közösen körbeülték 
a karácsonyfát és együtt 
elmondták a tanult verse-
ket, énekeket. December 
22-én, késő délután részt 
vettek a falu karácsonyi 
műsorán is. A kicsik lelke-
sen, örömmel énekeltek, 
verseltek, betlehemes já-
tékot adtak elő.

Januárban, Vízkereszt 
után már a farsangi kar-
nevált tervezgették. A 
gyerekek izgatottan vár-
ták, hogy mely mesehős 
jelmezébe bújhatnak. A 
szülők feldíszítették a 
helyiséget, igazi farsangi 

hangulat kerekedett. Ver-
seket, énekeket és mesé-
ket adtak elő február 3-án 
a Közösségi Házban. A 
szülők, nagyszülők, roko-
nok, ismerősök megtöl-
tötték a termet. Lelkesen 
tapsoltak a szerepüket 
vidáman előadó jelmeze-
seknek. Az óvodások szü-
lei süteménnyel, üdítővel 
kínálták a gyermekeket.

A tombolasorsolást iz-
gatottan várták az óvo-
dások, hisz mindegyikő-
jük nyert ajándékot. A 
felnőttek is várták, hogy 
felhangozzon nevük egy-
egy tombolajegy kihúzá-
sánál. A nyugdíjas klub 
diótortát, horgolt kosár-
kát ajánlott fel az alka-
lomra, melyet Krásovics 
Kálmánné, Margit néni 
készített. Az ünnepség 
lezárásaképpen még jót 
táncolt az aprónép a mó-

kás gyermekdalokra. A 
befolyt összeget az udvari 
játékok bővítésére hasz-
nálják fel.

Az intézmény dolgozói 
ezúton is köszönik min-
den segítőnek, hogy szeb-
bé tették a kicsik napját!

A madarak etetése idén 
is fontos feladatként je-
lent meg az óvodás kö-
zösség mindennapjaiban. 

Igazán csak február végén 
bukkantak elő az éhes kis 
vendégek. A gyerekek az 
ablakból figyelték őket 
nap, mint nap, ahogy di-
deregve, a tavaszt várva 
érkeztek a kis állatok. Ci-
negék, tengelicek, meggy-
vágók jöttek az eleségre, 
amelyet Csizmadia Ferenc 
adományozott az óvodá-
nak. 

Rendhagyó történelem óra

A Dörögd SE (rövid nevük) 
- vagy ahogy Szabó Feri bácsi 
szokta mondogatni: (Hajrá) – 
TISE a téli szünetben megtar-
totta a hagyományos, de azért 
megújuló évzáró bankettjét, 
amelynek egyik fontos üzene-
te: Jó a dörögdi „focicsaládba” 
tartozni! Ebbe a családba be-
letartozik szurkoló és játékos, 
támogató és segítő, aki szere-
ti a focit, és kijár a meccsekre, 
és az is, aki meccset nem néz, 
de otthon mégis gondol rá-
juk: Hajrá Dörögd, remélem, 
nyertek fiúk! Díjátadásokra is 
sor került, mégpedig a játéko-
sok szavazhattak egymásra. 
Szavazataik alapján „Az év 
játékosa” Mészáros Dominik, 
„Az év ifi-játékosa”: Varga Pé-
ter, „Az év támogatója” pedig 
Csillag Kristóf, aki mindig, 
mindenben, mindenütt segít 
a csapatnak, ahol csak tud. 
Külön köszönet illeti alsós 
diákjainkat és felkészítőjü-
ket, Szalainé Török Ildikót. A 
gyerekek nagyon színes, gaz-
dag, és szívhez szóló műsort 
adtak a csapat köszöntésére. 
Nem csoda, hogy vastapssal 

köszönték meg az előadást a 
jelenlévők. 

2018 januárjában vegyes 
csapattal neveztek a Téli fel-
készülési Kupára. A részvétel 
célja az volt, hogy edzésben 
maradjanak, és hogy minél 
több fiatal tét nélkül kipró-
bálhassa magát a „nagyok” 
között.

Közben két pályázatot is be-
adtak a Nemzeti Együttműkö-
dési Alaphoz (Röviden: NEA). 
Egyiket a működési támoga-
tásra (1.279.600,-Ft-ot igé-
nyeltünk), másikat a szakmai 
programokra kiírt felhívásra 
(1.742.040,-Ft) értékben. Az 
első célja: stabillá tenni az 
éves feladatok ellátását, mely-
hez a Település Önkormány-
zata ebben az évben is hoz-
zájárult (ami nélkül nem is 
tudna fennmaradni a csapat), 
a másiké pedig gazdagítaná az 
éves hagyományos rendezvé-
nyeket (Sportnap, Bankett).

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség Veszprém Megyei Igaz-
gatósága is írt ki pályázatot 

Veszprém megye csapatai-
nak, mely során a csapatok 
defibrillátor készülékekre 
tehetnek szert. Szalai Péter 
fontosnak érezte, hogy meg-
próbáljon Taliándörögdre is 
nyerni egyet, hiszen nem csak 
a csapatnak jöhet jól, ha van. 
Vállalta, hogy támogatás ese-
tén részt vesz egy képzésen, 
és elsajátítja a használatát. 
Ha nyer a pályázat, akkor sor 
kerülhet egy „Egészségnapra” 

is a faluban, melyen egyrészt 
másoknak is át lehetne adni 
a készülék használatának is-
meretét, másrészt része lehet 
a programnak egy ismeret-
terjesztő előadás „Egészséges 
táplálkozás 50 felett” címen. 
A szervezet elnöke nagyon 
örülne, ha megnyernék ezt a 
pályázatot, mert nem csak a 
„sportcsalád”, hanem az egész 
faluközösség számára tudna 
valamit nyújtani az SE. 

az összetartó csapat
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A futballisták nagyon 
várták már a tavaszi szezon 
kezdetét, de az első mérkőzést 
(amit a PV 2000 Öskü ellen 
vívtak volna) - valószínűleg 
a pályák állapota miatt - el-
halasztották. Várhatóan Má-
jus 1-re teszik át, de ez még 
változhat. Helyette Diszelben 
játszottak egy edző meccset, 
melyre eredetileg Monosto-
rapáti is hivatalos volt (sajnos 
nem érkeztek meg), így a 2 
csapat játszott egymás ellen.

A felnőtt csapatból senki 
nem igazolt át máshová, csak-
nem az eddigi játékos gárdával 
vágnak neki a tavaszi szezon-
nak, kiegészülve Szita Nor-
berttel (még biztosan sokan 
emlékeznek rá, játszott már 
sárga-fekete színekben) és 
Enyingi Lajossal (azonban La-
josról egy-két edzés után kide-
rült, hogy műtétre váró prob-
lémája van, így egyelőre nem 
láthatja a közönség). Továbbra 
is a csapat tagja Vers Norbi, aki 
közben elköltözött, ritkán jár 
haza, így a mérkőzéseken sem 
nagyon találkozhatnak vele a 
nézők. Pedig nem lenne rossz, 

ha legalább a góljai hazajárná-
nak, hogy bekerüljenek az el-
lenfél hálójába! Hoffner Tomi 
is tagja a csapatnak, azonban 
most esett át egy komoly tér-
dműtéten. Egy darabig sajnos 
megússza az edzéseken a 
futást. Szalai Robi is csak né-
ha-néha tud már hazajönni 
Budapestről, hogy erősítse a 
csapatot. Kétségtelenül hiá-
nyoznak a közösségnek.

Az U19-es csapatot tekint-

ve (közismert néven ifi, vagy 
utánpótlás csapat) az FC Ajká-
ból 2 fő és Monostorapátiról 1 
fő erősítheti majd csapatun-
kat, ha minden papír rende-
ződik.

A Bozsik programban, a 
kicsiknél pedig folyamatos 
a cserélődés, hiszen évente 
„kinövik” korosztályukat. 

Az SMS Együttes (akiknek 
a közkedvelt csapatinduló is 
köszönhető) ebben az évben 

is támogatja a csapatot egy, 
az SE javára felajánlott bállal. 
Mire a Kincsesház Kürtölőnek 
ez a száma megjelenik, már túl 
lesznek a bálon, de remélik, a 
következőben elmondhatják, 
sokan eljöttek, és együtt tán-
coltak az SMS-s zenéjére.

Mi (szerkesztők) pedig csak 
annyit kívánunk, jó erőnlétet, 
egészséget, és sérülések nél-
küli, sikeres tavaszi szezont! 
HAJRÁ Dörögd!

A Taliándörögd-Halimba SE 2017/18-as bajnokságának tavaszi mérkőzései és idő-
pontjai:
PV 2000 ÖSKÜ FC - TALIÁNDÖRÖGD SE 2018.03.11. 15:00

(elhalasztva)
TALIÁNDÖRÖGD SE – CSABRENDEK FC 2018.03.18. 15:00
TALIÁNDÖRÖGD SE – EGYETÉRTÉS SE NEMESSZALÓK 2018.03.25. 15:00
HERENDI PORCELÁN SK – TALIÁNDÖRÖGD SE 2018.03.31. 16:00
TALIÁNDÖRÖGD SE - B.TOMAJI SE-BONVINO 2018.04.08. 16:30
CSOPAK SC – TALIÁNDÖRÖGD SE 2018.04.15. 16:30
TALIÁNDÖRÖGD SE – BALATONKENESE VÁROSI SE 2018.04.22. 17:00
SZENTANTALFA NVSE – TALIÁNDÖRÖGD SE 2018.04.29. 17:00
TALIÁNDÖRÖGD SE – ŐSI PSK 2018.05.06. 17:00
SOMLÓ SC – TALIÁNDÖRÖGD SE 2018.05.13. 17:00
TALIÁNDÖRÖGD SE – NEMESVÁMOS LSE 2018.05.20. 17:00
TAPOLCA – TALIÁNDÖRÖGD SE 2018.05.26. 17:00
TALIÁNDÖRÖGD SE – TÓTVÁZSONY SE 2018.06.03. 17:00

Nyugdíjas Klub
Nem mindenütt létezik olyan aktív, tettre kész nyugdíjas 

közösség, mint nálunk Taliándörögdön. 2017 decemberének 
végén az Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében megva-
lósult az I. Taliándörögdi Forraltbor főző verseny, melyen a 9 
csapat közül egy a Nyugdíjas Klubot képviselte, sikeres ered-
ménnyel. A közösség rozé borból főzött készítménye arany 
érmet nyert a megmérettetésen.

Ahogy azt a falu apraja-nagyja már megszokta az évek so-
rán, a Szilveszteri mulatság megszervezésével minden alka-
lommal a nyugdíjasok rukkolnak elő. Az ünnep előkészítése 
minden évben sok időt és munkát igényel, azonban a befek-
tetett energia mindig megtérül a jókedvű, mosolygó, táncoló 
emberek láttán. A tavalyi év utolsó és egyben az idei év első 
rendezvényén körülbelül 60 helyi lakos vett részt. A jóhan-
gulat aláfestéséért a halimbai származású Kaszap Emőke 
felelt. Az est folyamán az Újév köszöntése után tűzijáték kez-
dődött, majd hajnalig folytatódott a mulatság. A Nyugdíjas 
Klub számára az Újév évek óta egyet jelent a takarítással, 
rendrakással.

A 2018-as év elején több találkozón is részt vett a közös-
ség. Januárban padragkúti barátaikat, majd később febru-
árban pedig öcsi partnereiket látogatták meg. A vendég-
szeretet természetesen nem maradhatott viszonzatlanul, 
így március 9-ére a Közösségi Házba Nőnappal egybekötött 
Nyugdíjas Klub találkozót szerveztek a helyi szépkorúak. A 
férfiak egy szál szegfű átadásával köszöntötték a hölgyeket, 
majd közös vacsora után nótázás és tánc vette kezdetét. Az 
eseményen 60 fő vett részt.

A Nyugdíjas Klub tagjai sosem tétlenkednek. A településen 
szinte minden megmozdulásban részt vesznek, egy kis be-
szélgetésre azonban mindig tudnak időt szakítani. Lassan a 
nyár eleji kirándulást tervezgetik, melyet minden évben na-
gyon vár a klub közössége.

Szilveszteri mulatság
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Népdalkörünk sosem rest 
útra kelni, énekelni és te-
lepülésünk hírnevét öreg-
bíteni. 2017 decemberé-
nek első hétvégéjén a helyi 
idősek napja alkalmából 
köszöntötték nyugdíjas tár-
saikat pár népdallal, majd 
a következő hétvégén a 2. 
adventi gyertya meggyúj-
tását készítették elő egy az 
ünnephez illő népdalcso-
korral. December 17-én 
Nagyvázsonyba látogattak 
el, ahol a 3. gyertya megy-
gyújtása mellett a kör-
nyékbeli 5 település kon-
zorciuma– Monostorapáti, 
Kapolcs, Vigántpetend, Pula 
és Nagyvázsony – által el-
nyert forrásból megvalósu-
ló közútfejlesztés alapkövé-
nek letételére is sor került. 
Ennek örömére a helyi 
önkormányzat gálaműsort 
szervezett, melyen a Talián-
dörögdi Népdalkörön kívül 
a Nagyvázsonyi Dalárda, 
a nagyszülőkkel kiegészü-
lő gyermekkórus, a zánkai 
Magyar Tenger Népdalkör, 
valamint a helyi ukulelés 

csoport is fellépett. A visz-
szajelzések alapján népdal-
körünk remekül helyt állt a 
rendezvényen. A decembert 
végül a megszokott módon, 
a helyi Falukarácsonyon 
való szerepléssel zárták.
A 2018-as évre vonatkozó-
an is folyamatosan gyűlik 
már a fellépések száma. 
Sajnálatos módon a farsan-
gi időszak rövidsége miatt 
a Népdalkör által minden 
évben megszervezésre ke-
rülő mulatságra idén nem 
volt lehetőség, azonban ezt 
a jó hangulatú hagyományt 
jövőre folytatni szeretnék. 
2018-as első fellépésükre 
március 9-én, a Taliánd-
örögdi Közösségi Házban 
kerül sor, a Nyugdíjas 
Klub által megrendezésre 
kerülő Nőnapi köszönté-
sen. Ezen az ünnepségen 
melyen a helyi asszonyok 
mellett a Padragkúti- és 
az Öcsi Nyugdíjas Klub nő 
tagjai sem maradhatnak ki 
a köszöntésből. Nem sok-
kal később pedig a megszo-
kott módon a Március 15-i 

megemlékezésen hallhat-
juk Népdalkörünket (a ki-
tartó közönség akár az esti 
tábortűznél is részese le-
het hangulatos előadásuk-
nak). Áprilisban Kapolcs-
ra, a környékbeli dalkörök 
találkozójára készülnek, 
melyen a kapolcsi, a mo-
nostorapáti, a hegyesdi, a 

sáskai és a diszeli dalosok 
mutatják be egymásnak 
tudásukat. A tavasz folya-
mán a hölgyek új blúzok 
vételét, míg a férfiak új in-
gek beszerzését tervezik, 
a régi (mára kicsit sárgás 
árnyalatú, itt-ott foltozott, 
megtoldott), sokat látott és 
megélt felsők helyett.

Polgárőr egyesület
A Taliándörögdi Polgárőr 

Egyesület 2018. február 24-
én tartotta meg szokásos 
éves közgyűlését, melyen 
egy-két kivétellel a csapat 
minden tagja részt vett. Ezt az 
egy délutánt minden évben 
arra szánják a tagok, hogy 
közösen végig gondolják az 
elmúlt év történéseit, emlé-
kezzenek a jó pillanatokra 
és megbeszéljék, hogy mivel 
tudják munkájukat még haté-
konyabbá tenni. Ezekből a té-
mákból idén sem szenvedett 
hiányt a közgyűlés.

A 2017-es év során a pol-
gárőrök összesen 3966 órát 
töltöttek szolgálatban tele-
pülésünkön és a környékbeli 
falvakban. A téli időszakban 
kiemelt figyelmet kaptak a 
település idősödő lakosai, 
akiknek portája tájékán he-

tente több alkalommal is 
megfordult a „POLGÁRŐR-
SÉG” feliratot viselő fehér 

autó. Szintén idényhez kötött 
elfoglaltságként jelenik meg 
számukra minden év elején 
a fatolvajok elleni védeke-

zés, melyben ebben az évben 
is nagy szerepet vállaltak, 
segítve a rendőrség munká-

ját, akikkel szoros szakmai 
kapcsolatban állnak. A kör-
nyékbeli járőrökkel és erdé-
szekkel együttműködve évek 

óta figyelik az erdők-mezők 
nyugalmát, nemcsak itt hely-
ben Taliándörögdön, hanem 
a csicsói területektől kezdve 
egészen az apáti sűrűkig tel-
jesítenek szolgálatot.

2018. február 17-én je-
lentős elismerés érte legfia-
talabb tagjukat, Szabó Ben-
cét, aki a Megyei Polgárőr 
Szövetség éves közgyűlésén 
„Sárkányölő Szent György” 
emlékplakettel gazdagodott. 
A rangos elismerést 100 pol-
gárőrből 5 fő kapja meg élete 
során, így az egyesület tagjai 
és a település lakói méltán 
büszkék lehetnek fiatal, ön-
kéntes polgártársukra. 

A Taliándörögdi Polgárőr 
Egyesület az idei évben tiszt-
újítás elé néz, melynek folya-
mata a közgyűlésen már út-
nak indult.

2018-as közgyűlés

Fellépés a Falukarácsonyon

Taliándörögdi Népdalkör
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Élt régen egy hagyomány. 
Mi mai fiatalok csak fél füllel 
halottunk róla nagyanyáink-
tól, pedig voltak olyan korok, 
mikor ez a téli időszakban a 
lányok és asszonyok minden-
napi teendőinek fontos részét 
képezte, közösségi tevékeny-
ségként. A paraszti társada-
lomban nagyon egymásra 
utaltan éltek az emberek, de 
ezt a világ legtermészetesebb 
dolgaként élték meg. Termé-
szetes volt, hogy segítettek 
és ezért cserébe természetes 
volt, hogy segítséget kap-
tak vissza. Puszta, önzetlen 
segítséget. Az év folyamán 
számtalan olyan alkalom 
volt, amikor az emberek egy-
másra támaszkodva végezték 
el az aktuális munkálatokat. 
Szerettek együtt dolgozni, 
mert a sok teendő gyorsabb 
elkészülte mellett a beszél-
getésnek, az éneklésnek és a 
szórakozásnak is remek ideje 
volt ez. Ilyen jókedvű munka 
volt a tollfosztás is.
Az Ökomenikus Nőszövet-
ség idén február 10-én már 

3. alkalommal szervezete 
meg hagyományőrző, rend-
hagyó tollfosztó eseményét 
a Közösségi Házban.
No de mi is az a tollfosztás?
A tollfosztás egy kaláka jel-
legű munka, egyszerre kö-
zös dolog és együttes szó-
rakozás. A tollfosztáskor a 
száráról tépdesik le a toll-
pelyheket; aprólékos, nagy 
türelmet igénylő munka. A 
megfosztott pihék kerülnek 
a dunyhába.
A február 10-én lezajlott 
eseményen az asszonyokon 
kívül néhány férfiú is megje-
lent a jókedv garantálásának 
céljából, ami a régi időkben 
csak nagyon kivételes ese-
tekben volt megengedett. A 
tolltömeget Puha Miklósné, 
Marika néni biztosította a 
„fehérnépek” (asszonyok, 
lányok) keze alá, míg a jó 
hangulathoz az aláfestést 
Zsigmond Béla bácsi citerája 
adta. Az esemény során fény 
derült arra is, hogy ha a toll 
csumája bekerült a párnába 
és megbökte a vőlegény fe-

jét, az bizony nagy szégyen-
nek számított. Az este során 
számos libákat és tollaikat 
emlegető dal szólalt meg.
„Tollfosztóban voltam az 
este
Édesanyám azt is kileste
Mindig csak azt hányja veti 
szememre,
Kivel beszélgettem az este…”
Természetesen az ilyen 
alkalmak során a zsivány-
kodás is mindig utat tört 
magának. A fiatal fiúk nagy 

örömüket lelték abban, 
hogy verebet engedtek a 
tollat fosztó lányok és asszo-
nyok közé, ami az összes tol-
lat szanaszéjjel csapkodta. 
Azért a huncutság most sem 
maradhatott el: a munka 
befejeztével a férfiak olyan 
lendülettel vették kabátja-
ikat, mellényeiket, mintha 
hirtelen ilyen sürgős dolguk 
még sosem akadt volna. A 
toll meg csak szállt szerte-
széjjel…

Ökumenikus nőszövetség

Serényen mozogtak az ujjak

A KincsesHáz Kürtölő követ-
kező számaiban úgy gondol-
tuk, hogy röviden bemuta-
tunk egy-egy olyan helyi aktív 
kézművest vagy termelőt, aki-
re méltán lehet büszke a tele-
pülés. Elsőként Vers Károlyné, 
Margit munkásságát ismer-
tetjük, akinek különleges ke-
rámia termékei többek között 
az Értékbolt polcain is megta-
lálhatók.

Vers Károlyné Margit
– keramikus
Vers Károlyné 1973-1976-ig 
Herenden tanult porcelán-
festőként, majd a Herendi 
Porcelánmanufaktúránál 
és Hévízen is dolgozott. Ké-
sőbb férjével saját kerámia 
műhelyt nyitottak, ahol Vá-
roslődi és levendulás min-

tákkal dolgozik legfőképp, de 
szezonális minták is vannak 
(pl. karácsonyi, húsvéti). Máz 
alatti festéssel és porcelán 
festéssel készülnek a kerá-
miák. Gipsz formába önti ki 

a kívánt terméket, majd ki-
zsengéli, máz alatt megfesti. 
Utána következik a mázazás, 
majd kiégetik 1020 fokon. A 
másik eljárásnál (festett ke-
rámiánál) a mázra festenek 

rá, majd 800 fokon történik 
az égetés.
Termékei között szerepel pá-
rologtató, amely különböző 
mintákkal készül (teamécses 
használatával alkalmas illó 
olajok párologtatására). Ké-
szít többek között teafilter 
tartót, amely nagyon prakti-
kus teázásnál a filter eszté-
tikus tárolására. Különböző 
mintájú medálok és hűtőmág-
nesek szintén szerepelnek a 
palettáján.
Margit termékei a Balaton-fel-
vidéken több üzletben is kap-
hatóak, köztük a Dörgicsei 
Levendáriumban, a tihanyi 
Levendula Házban, illetve a 
Tourinform Irodában, a mo-
noszlói Magyar Provence bir-
tokon, és még a szendrői Kék-
festő Múzeumban is.

Helyi kézművesek,
vállalkozók bemutatkozása

Türelmes munka
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Taliándörögdi
értéktár
Taliándörögd Helyi Értéktárában jelenleg 8 
érték szerepel. Az elkövetkezendő időszakban 
szeretnénk új értékekkel bővíteni az értéktá-
rat, ehhez várjuk a taliándörögdi lakosok ja-
vaslatait is a kihelyezett „Értékdobozok”-ba, 
amelyek a KÖSZI-bázison, a Könyvtárban és a 
két élelmiszerboltban lesznek elérhetők, hogy 
bárki könnyedén leadhassa javaslatát. Nincs 
más teendő, minthogy a doboz mellé kihelye-
zett cetlikre felírják azt a taliándörögdi neve-
zetességet, hagyományt, közösséget, alkotást 

vagy tevékenységet, amely véleményük szerint 
a helyben élők, az Önök számára jelentős érté-
ket képviselés, és a papirost a ládába dobják. 
Mi a KÖSZI-bázison pedig az Önök javaslatai 
alapján ezek történetét és hátterét felkutatjuk, 
feldolgozzuk, hogy a II. Taliándörögdi Értékek 
Ünnepén (2018. május 19-én) közösen újabb 
helyi értékeket avathassunk fel!
Előre is köszönjük javaslatát!
Számít a véleménye(d)!

Dörögdi ízek Receptgyűjtemény

a hájastészta

Hájas kifli
Hozzávalók:
25 dkg háj, 45 dkg liszt, 1 
cs. sütőpor, 1 csipet só, 1 
tojás, 1 tejszín

Töltelékhez:
lekvár vagy dió
Tetejére: porcukor

¼ kg disznóhájat, 22 dkg 
lisztet deszkán jól eldol-
gozunk, és hűvös helyre 
pihenni tesszük. Ezalatt 
22 dkg lisztet egy csomag 
sütőporral, ízlés szerint 
sóval, 1 tojással és annyi 
tejszínnel összegyúrunk, 
hogy lágy tésztát kap-
junk. Ezt elnyújtjuk és a 
hidegről behozott hájas 
tésztát belecsomagol-
juk. Ezt 4-szer nyújtjuk 
és hajtjuk össze. Végül 
vékonyra nyújtjuk, és 
négyzetes darabokat 
vágunk. Lekvárral vagy 
dióval töltjük.  Vaníliás 
cukorba megforgatjuk.

A KincsesHáz Kürtölő je-
lenlegi számában szeret-
nénk megosztani egy több 
évtizedes múlttal rendelke-
ző receptet, amelyet egykor 
Stumpf Imréné „Roza néni” 
jegyzett le füzetébe. A képen 
látható hájas kiflit Stumpf 
Zoltánné, Marika néni sütöt-
te a hagyományos családi re-
cept alapján. 

Szeretnénk egyúttal meg-
ragadni az alkalmat és arra 

kérni Taliándörögd lakosait, 
amennyiben otthonukban 
régóta porosodik, vagy akár 
ma is használatban van régi 
recept vagy receptes füzet, 
amely helyi különlegessége-
ket vagy hagyományos mó-
don elkészített recepteket 
tartalmaz, azt osszák meg 
velünk! A jövőben tervezünk 
kiadni egy receptes könyvet 
Dörögdi Ízek címen, vala-
mint szeretnénk egy sza-

kácsműhelyt indítani, amely 
során közösen készíthetjük 
el a finomságokat. Ebből a 
célból gyűjtünk anyagokat, 
amelyeket megköszönjük, ha 
személyesen behozzák a KÖ-
SZI-bázisra (Taliándörögd, 
Dózsa u. 2.), digitalizálásra. 
A beküldött receptekből a 
következő számokba is be-
kerül egy-egy sütemény. 

Süssünk ki együtt valami 
jót!
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