Sörédi

Hírmondó
2015. október

Ady Endre: Október 6
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsúcsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

Vértesalja Önkormányzati Társulás
Gyermekjóléti Szolgálat

Kedves Lakosok!

A Vértesalja Önkormányzati Társulás Gyermekjóléti Szolgálata Baba- és Gyerekruha Börzét szervez.

A vásárt Csákberényben a Művelődési Házban
tartjuk
október 14-én (szerdán) 16.30-18.00 óra között.

Mindenkit várunk, aki olcsó, de jó állapotban lévő ruhákat, cipőket,
babafelszerelést, játékokat szeretne csereberélni, eladni, vásárolni.

Forstner Éva
gyermekjóléti családsegítő
0630/450-5623

Meghívó
Söréd Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját
a Hősi Emlékműnél tartandó
OKTÓBER 23-i megemlékezésre
2015. október 23-án 10 órakor.
Söréd Község Önkormányzata

Sport

Nagy örömünkre szolgál, hogy szeptember végétől már közel 10 kis sörédi óvodásnak is
edzéseket tarthatunk a falunkban. A lelkes gyerekek péntekenként 16:30 és 17:30 között
játékos, ügyességi feladatokkal találkozhatnak, ahol a labdával történő ismerkedést is megkezdhetik.
Az idősebb korosztály már remek barátságot ápol a focilasztival, a vasárnapi csákvári tornákon remek eredményeket érnek el. Az U11-es korosztályt külön kiemelném, ahol az őszi
szezonban megrendezett mérkőzéseken még nem akadt ellenfelük, már 10 győzelmet tudhatnak magukénak.
Szeptemberben a sörédi, októberben a csákberényi focipályán edzenek a fiatalok, a rossz
idő beköszöntével pedig a zámolyi tornateremben folytatjuk tovább a felkészülést.
Brichter Balázs

Ovi-Hírek

A nyár utolsó napján már gyermekzsivajtól volt hangos az óvoda. A nyári szünet után
mindenkinek volt mit mesélni! Megérkeztek az új ovisok is: Ádám, Bojána, Jordán az
első napokban még anyukájukkal érkeztek az óvodába, ma már szinte minden játéknak
tudják a helyét!
Egyed napjától naponta énekeltünk a szőlőről, játszottuk el a csősz-állítás, a szőlő-lopás
hagyományos játékait. Kisasszony napján verssel, énekekkel köszöntünk el a költöző
madaraktól, köztük az óvoda bejáratánál fészket rakó fecskecsaládtól is.
Szeptember 23-án, kicsit megelőzve a Mihály napi búcsút, Mihály napi vásárt tartottunk
az óvodában. Kora délelőtt a Kákics együttes húzta a talpalávalót, Gula Miklós táncoktató irányításával jártak az apró lábak, pörögtek a táncos szoknyák. A táncház után szülők,
nagyszülők és lelkes segítők várták a gyermekeket az őszi betakarítással és behajtással
kapcsolatos játékokkal, ügyességi feladatokkal. Ezek a munkák persze nem maradtak
fizetség nélkül, gyűltek a „tökmag-pénzek” a bárányos pénztárcákban! A vásárban pedig
minden portéka kelendő volt, Éva néni már ebéd előtt csak az üres kosarakat mutatta,
mindent megvásároltak a gyermekek! E napon vendégeink voltak a csákberényi Lepkés
csoport óvodásai is. Köszönjük a Szülőknek a segítséget: volt bőven terményünk, gyümölcsünk, zöldségünk, finom pogácsánk. Köszönjük a kísérőknek és segítőknek a munkáját!
Szeptember 30-án-Benedek Elek születésnapján, „Mesenapot” tartottunk az óvodában,
amelyre eljöhettek a szülők is. A legnagyobbak egy kis meglepetéssel készültek a kisebbek és a vendégek részére: eljátszották Az aranyszőrű bárány című mesét. A délelőtt folyamán bábokat, mese illusztrációkat készíthettek a gyermekek, amelyeket haza vihettek,
segítségükkel otthon is felidézhették az ismert verseket, meséket. Közösen készítettünk
mesetortát, amelyet nem csak készíteni volt jó, hanem elfogyasztani is!
Októberben, az állatok világnapja alkalmából az Orondra látogatunk. Október 12-16-ig
elektromos hulladékgyűjtést szervezünk. Kérjük, akinek van használaton kívüli, elromlott
elektromos gépe, hozza el az óvodába! Az elszállított hulladék után támogatást kap Alapítványunk, amelyből a programokat, kirándulásokat finanszírozzuk. Újságpapírt, összelapított műanyag flakonokat egész évben gyűjtünk. Szeptemberben további önkéntes
munkával támogatta óvodánkat Keszi Zoltán és lelkes csapata, amelyet ezúton is köszönünk szépen!

Kriszti óvó néni

Lélekhangoló
Virág Orsolya rovata

Házikó
Egy embernek, aki a városban lakott, meghaltak a szülei, és ő megörökölte a
vidéki kis házukat. De nem kellett neki, így eldöntötte, hogy eladja. Volt egy
barátja, aki az újságnál dolgozott. Megkérte, hogy írjon egy hirdetést, hogy
elad egy házat kerttel.
Ezt írta a barátja: Eladok egy szép házat kerttel, ahol reggel madárcsicsergés
ébreszt. A felkelő nap bekukucskál minden ablakába. Nem messze tőle szép
erdő terül el, amelyben tiszta, jó vizű patak található. A háznak árnyas verandája van, ahol nagyon jól lehet pihenni, különösen este, amikor a csillagok
világítanak és a tücskök muzsikálnak. Öreg gerendáiból kellemes faillat árad,
a kemencéje bemelegíti az egész házat. Virágok illatoznak az ablakai alatt, és
nagy fák vonják körbe biztonságot nyújtó ágaikkal. Itt békességet találhat bárki.
Egy idő elmúltával az újságíró összefutott barátjával, és megkérdezte, sikerülte eladnia a vidéki házát?
Nem – válaszolta. – Másként döntöttem. Amikor elolvastam, amit írtál a
házról, beleszerettem, és megértettem, hogy egy kincs van a birtokomban.
Sokszor nem értékeljük azt, amink van, ami már a miénk. Inkább másról álmodozunk, olyasmiről, ami számunkra nem elérhető. Nézz hát körül, és értékeld,
amid van!
Mert „meg kell tanulnunk vágyakozni azután, mi a miénk”!

Jeles napok, népszokások szeptemberben
Nagy Zsolt rovata

Olvasós Boldogasszony (okt. 7.)
Az olvasó vagy rózsafüzér kultusza a katolikus egyházban a középkortól él. A keresztény
Európa a török elleni küzdelem során különösen gyakran vette igénybe az olvasót, azt imádkozva könyörgött a győzelemért. Századunk első felében a bodajki kegyhelyet óvasó vasárnap is felkeresték a zarándokok, különösen a székesfehérváriak.
Teréz (okt. 15.)
Csókakőn azt mondták, hogy az uralkodó szőlőfajta, az ezerjó, Teréz napra érik be. Tehát a
szüret kezdetének időpontja volt. A szőlőhegyek őrzését egész évben végző hegyőrök az
érés idejére, augusztus l-jétől Teréz napig fogadtak fel maguk mellé kisegítésül szőlőpásztorokat. A Balaton-felvidék számos falujában ugyancsak Teréz napkor vagy hetében kezdődött a szüret.
A szőlőhegyek féltett kincsének begyűjtésére, borkészítéshez történő feldolgozására vidékünkön október első felében - középen került sor. A kezdő nap az ország borvidékein a földesúr, a tanács, a hegyközségi elöljáróság vagy a hagyomány által volt meghatározva, így
Eger környékén Mihály (szept. 29.), Kőszegen és a Somló-hegyen Orsolya (okt.
21.),Tokajban Simon-Juda (okt. 28.) napjában. A Balaton-felvidéken, s mondhatni a Dunántúl nagyobb részén Terézia napján (okt. 15.) kezdődött a szüret. A földesúri járandóság, a
dézsma rendszerének fennállása idején Csókakőn is csak Terézia naptól lehetett szüretelni,
még akkor is, ha előtte már pusztult a termés. Ezt az időpontot a jobbágyvilág elmúltával, a
gazdánkénti külön szedés korában is, a legutóbbi időkig megtartották, azzal, hogy mindenszentekig (nov. 1.) illett bevégezni. Az azonos időben kezdés régebbi, szigorúbb kötöttségének más falvakbeli lazulásával a szőlő érettsége határozta meg a kezdetet. Csákváron említették a század első harmadára utalva: „Kiment öreganyám a szöllőbe, megmarkút egy fürtöt, összenyomta, asztán ha ragatt a keze, akkor hazaérve monta: Na, gyerekek, hónapután
szüretülünk! Mer akkor má édes vót a szöllő, ha ragatt."
Dömötör (okt. 26.)
A nyugati és különösen a keleti egyháznak népszerű katonaszentje, vértanúja, a magyarságnál a pásztorok, azon belül főleg a juhászok, továbbá az állatok védőszentje lett. Ennek
megfelelően a pásztorélet hagyományaiban kapott szerepet. Dömötör napot elsősorban a
nyelvterület keleti részén ünnepelték meg. Korábban különösen az Alföldön rendeztek ekkor pásztormulatságokat, összefüggésben az állatok behajtásával, beszorulásával. Több helyen azonban - így a Hortobágyon a korábbi kultusz a múlt század végétől mind jobban halványult, korlátozódott, századunkban egyre inkább csak nyomokban volt felfedezhető.
Területünkön több községben is az állatok kihajtásának befejezését jelentette az ókori harcos szent ünnepe. Sárkeresztesen Dömötör napig, alkalmas időben mindenszentekig hajtottak ki a pásztorok. Csákberényben általában április elsejétől Dömötör napig

tartott a kihajtás. „A marhákat Dömötörre hozták be. Asztán csak a Káboszta-kertbe hajtották ki ükét egy fordulóra. Közel van már, akkor november, de itt még Dömötör után is
megjáratták ükét."
A népszerű állatpatrónus napjának megünneplése, a dömötörözés az Alföldön nagy eseményszámba ment. A juhászok a csárdában vagy a pásztorháznál tartott, sokszor több
napon is átnyúló mulatásukra más pásztorokat, sőt pandúrokat hívtak. Szegeden a múlt
század elején a nagyhírű dömötörözés a juhászoknak a legelőről történő behajtása utáni
pásztoráldását, a belvárosi templom búcsújára történő felvonulását, majd vigadozását
jelentette. Területünkön Magyaralmáson az 1950-es évek elején pár esztendőn keresztül
Dömötör napján a juhász még együtt ünnepelt a birkatartó gazdákkal, kiknek állatait
egész évben vigyázta. A jeles napon a juhász előbb elszámolt a birkákkal: a gazdánként
eltérő gyei (jel) segítségével számba vették, kinek mennyit hajtott ki, mennyi volt a szaporulat, majd a kocsmában vagy a boltban ettek-ittak.
A pásztorok, az állattartó gazdák, de még a cselédek számára is Dömötör nap más vonatkozásban szintúgy jelentőséggel bírt. Az I. világháborút megelőzően Székesfehérváron,
az akkor érő termény nyomán dió- vagy gesztenyevásárnak nevezett dömötöri vásár majd
mindig élénk volt. Jelentőségét, funkcióját mutatja a múltbeli nagy forgalmat visszasíró
1922-es újságcikk: „A Dömötöri országos vásár. Hová lettél? A régi Dömötör napi vásárok egy hétig tartottak. Nem csak Fejérvármegye, hanem egész Dunántúl népe itt szerezte
be szükségletét téli ruhában, télire való zöldségben, dióban, gesztenyében."
Szinte egész Európában, s különösen a magyaroknál és a szomszédos népeknél szokásban volt, hogy az ismerkedés, a párválasztás elősegítése céljából a házasodni kívánó fiatalok kiöltözve egy meghatározott helyre sereglettek. Rendszerint búcsújáró vagy vásáros
helyeket kerestek fel bizonyos napokon, sokszor távoli vidékekről. A búcsú vagy vásár
időpontjával ilyen módon összekötött leányvásárok közül különösen híres volt a
zengővárkonyi, vajszlói (Baranya m.), mátészalkai, máriapócsi (Szabolcs-Szatmár-Bereg
m.), zombori (v.Вács-Bodrog m.) Elszórtan találtunk adatot arra, hogy a fehérvári
dömötöri vásár a századfordulón leánníző vásár is volt. Ilyenkor, az őszi vásárra, kiöltözve, lovaskocsin hozták a környékbeli falvakból az eladó lányokat. A legények is ennek
tudatában mentek a sokadalomba, keresték a nekik tetsző lányt, kivel megismerkedhettek,
akit elvehettek. Több sikeres házasság létrejöttét kötik a dömötöri vásáron történt megismerkedéshez.
Wolfgang-Farkas (okt. 31.)
Magyarországon többfelé a növénytermesztéssel kapcsolatosan tartják számon ünnepét.
A fehérvárcsurgóiak hagyománya, hogy a fokhagymát ezen a napon szabad utoljára eldugdosni.

(Forrás: Gelencsér József-Lukács László: Szép napunk támadt, a népszokások Fejér megyében)

Süssünk-főzzünk finomat!
Szerző: Szunomár Kata

Almát almával? Miért ne!

Bár az alma egész évben elérhető, mégis most, ősszel a legfinomabb. Ennek a gyönyörű, népszerű gyümölcsnek ezer arca van, megérdemli, hogy foglalkozzunk vele. Annyira változatos, hogy minden nap más fogást vagy édességet készíthetnénk
belőle, akkor sem fogynánk ki az almás receptekből. Bajban is voltam, hogy most
csak hármat választhattam. Az almáról ne csak az édességek jussanak eszünkbe, a
pikáns, sós fogásokat is bátran próbáljuk ki, és persze fogyasszunk minél többet
nyersen.
Waldorf saláta

A méltán híres, 120 éves recept alapján, ami bejárta a világot. Joghurtos öntet helyett készülhet majonézzel is.
Hozzávalók 4 fő részére:
2-3 db kemény húsú, savanykás alma (kb. 30 dkg)
1 db közepes zellergumó (kb. 30 dkg)
8-10 dkg enyhén pirított, durvára darabolt dióbél
1/2 citrom frissen facsart leve
1 csapott evőkanál tejföl
17 dkg natúr joghurt, 2 teáskanál mustár
1 kis csokor finomra aprított petrezselyemzöld
kevés só, frissen őrölt fehérbors
A zellert hámozást követően Julienne-re (gyufaszálra) aprítjuk, 2 perc alatt picit
vízben előfőzzük. Leszűrjük, hideg vízzel leöblítjük. Az almákat a zellerhez hasonló méretűre daraboljuk, kevés citromlével meglocsoljuk. Az öntethez a tejfölt,
a joghurtot és a mustárt alaposan összekeverjük, a petrezselyemzöldet finomra
vágjuk, a sóval és fehérborssal együtt a joghurtos mártáshoz keverjük. A diót, a
zellert és az almát egy salátástálban óvatosan összeforgatjuk az öntettel. Lehűtjük,
saláta levélben tálaljuk. Dióval, petrezselyemmel díszíthetjük.
Almás sült tarja

Hús és köret egy edényben, finom szaftosra sütve. Kell ennél több?
Hozzávalók 4 fő részére:
6-8 szelet sertéstarja

60 dkg burgonya
2 nagy fej hagyma
2-3 darab alma
2 dl fehérbor vagy alaplé
só, bors, mustár, olaj
A hússzeleteket kiveregetjük, sóval, borssal bedörzsöljük. Mindkét oldalon vékonyan bekenjük mustárral és kevés, megforrósított olajon 4-5 percig sütjük. A burgonyát meghámozzuk, vékonyan felszeleteljük. A megtisztított hagymát felkarikázzuk. A megtisztított almát is kb. 5-7 mm vastag szeletekre vágjuk. Kiolajozunk egy
peremes tepsit vagy tűzálló tálat, majd belefektetjük a sült húst. Kirakjuk burgonya, hagyma- és az almakarikákkal. Pár kakukkfű vagy rozmaring ágacskát is rakunk a
rétegek közé. Leöntjük lével, lefedjük alufóliával és 190 fokos sütőben 30 percig
sütjük, majd a fóliát levéve 10-15 percig pirítjuk.
Almás amerikai palacsinta

Ezen a vastag, puha, habos palacsintán van mit harapni.
Hozzávalók 4 fő részére:
4 evőkanál olvasztott vaj vagy napraforgó olaj
1 tojás
1 bögre (250 ml) tej
1 bögre hámozott, reszelt, savanykás alma (nem kell erősen bele nyomni a bögrébe
amikor kimérjük!)
300 ml + 1 csapott evőkanál liszt
1 ½ teáskanál sütőpor
½ teáskanál fahéj (vagy ízlés szerint)
1 evőkanál cukor
Összekeverjük a nedves hozzávalókat az almával, majd külön a száraz hozzávalókat
egy kis tálban és hozzáöntjük a nedves anyagokhoz. Csak addig keverjük, míg öszszeáll a tészta. Enyhén olajozott, közepesen meleg teflon serpenyőbe 1-2 evőkanálnyi adagokat öntünk, és kör alakúra egyengetjük a kanál hátuljával. Mivel nem folyik szét ez a tejföl sűrű tészta, egyszerre 3-4 kicsi palacsintát is süthetünk. Akkor
fordítjuk meg, amikor kis buborékok jönnek fel a nyers tészta tetejére és kipukkadnak (kb. 2-3 perc). A másik oldalát is aranybarnára sütjük további 2 perc alatt. Fahéjas akácmézzel isteni!

Októberben ünnepeljük együtt az almát!

Irodalmi szemezgető

Kedves Olvasó!
Júniusban a Nyitott Pincék napján vitába keveredtünk G. barátommal, miért kell egy
ház, miért ragaszkodik az ember egy otthonhoz. „Mért nem lehet az egész világ az
otthonom?” – kérdezte ő, s próbáltam megérteni, egyetérteni vele, mert az érvei nyomósak voltak, szinte megingathatatlanok, de valamiért úgy éreztem, fáj nekem ez a
fajta igazság, sántít egy kissé a dolog. Képtelen voltam ott, akkor, bortól bódult állapotomban vitába szállni vele, de később vissza-visszatért agyamba a gondolat, vajon
igaza volt-e? Mit is jelent nekem a haza, az otthon? Csak arra a szál virágra tudtam
gondolni, amit képzeletben elültetek valahol a nagyvilágban, de mikor legközelebb
arra járok, már nem találom, talán ellopták vagy letiporták, esetleg valaki más hitte
azt, hogy az ott az ő otthona, s a hellyel együtt az ő virága…
Akkor megijedtem a felismeréstől, talán csak azért kötődünk az otthon fogalmához,
mert birtoklási vágy hajt bennünket? Kell egy hely, ami a sajátom, csak az enyém?
Mint oly sokszor már eddigi életemben, most is a könyvekhez fordultam segítségért.
Az összes hazafias vers, otthon melegéről szóló regény, minden írás egyetlen választ
sugallt: a hazám, az otthonom az a hely, ahol biztonságban érezhetem magam, ahol
megkapom a legfontosabb dolgot, amire ember vágyhat: a szabadságot!
Hadd osszam meg Önnel Radnóti szülőhazája iránt érzett rajongását és Wass Albert
„otthon definícióját”!
Pálföldiné Kulkov Anita

Radnóti Miklós: Nem tudhatom... (részlet)
”Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,

de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. „

Wass Albert: Otthon (részlet)
„Igen, valahogy így van: otthon az, ahova hazatérsz. Ahol valaki vár este. Ahol ismered a
fal kopásait, a szőnyeg foltjait, a bútorok apró nyikorgásait. Ahol úgy fekszel le az ágyba,
hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon.
Nem kell hozzá sok. Elég egy szoba. Ha tízen vagytok benne, az se baj. Ha mind a tízen
egyek vagytok ebben, hogy haza tértek, amikor este hazatértek. Nem kell hozzá sok, csak
egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű állati érzés: hogy ma itt élek. Van egy ágy,
amiben alszom, egy szék, amire leülök, egy kályha, ami meleget ad. És hogy ebben a körülöttem lévő széles, nagy és furcsa világban ez a kis hely nem idegen és ma az enyém.
Jól érzem magamat benne, ha kinézek az ablakon és kint esik az eső, vagy süvölt a szél.
És hogy ha ide este bejövök, meglelem azokat, akik még hozzám tartoznak.
Ez az otthon.
Minden embernek módja van hozzá. Egy szűk padlásszoba is lehet otthon. Egy pince is.
Még egy gallyakból összetákolt sátor is otthon lehet. Ha az ember önmagából is hozzáad
valamit.
Elég egy szál virág, amit az útszélen találtál. Egy fénykép, amit éveken keresztül hordoztál a zsebedben. Egy könyv az asztalon. Egy ébresztőóra. Mit tudom én: ezer apró kacat
ragad az emberhez útközben.”

Kertbarát
A Fister Gazdabolt rovata
Székesfehérvár, Móri út 58. Tel: 316-814

Szeptember vége a gazdaboltos szemével
A késői szüretek ideje, van ahol még tart és van ahol már a must is megforrt. A
borhoz kénezőket, derítőket, a cefréhez élesztőket és pektinbontókat visznek az
egyéb borászati kellékek (fokolók, mérőhenger, üvegdemizsonok, kannák, műanyag-és acéltartályok) mellett.
A kert a sok csapadék miatt nehezen járható, de a jó gazda már elkezdte az őszi
rendrakást, van ahol még szépen terem a paradicsom, paprika, utolsó vetésű babot szüretelték. A két legfontosabb teendő növényvédős szemmel a talaj szerkezetének javítása a megfelelő trágyákkal valamint az őszi záró permetezés a gyümölcsfáinkon, termő bokrainknál, ne felejtsük ki az örökzöldjeinket sem.
Ősz/kert
Az őszi alaptrágyázáskor a műtrágyák (foszfor és kálium túlsúlyos) mellett különösen fontos a szerves trágya (csirke trágya, marha trágya) kijuttatása is, amivel a talajszerkezetet javítjuk. A zöldségfélék közül a paprika, paradicsom, a
kabakosok, káposztafélék ezt különösen igénylik is. Jusson a gyümölcsfák
(nagyságtól függően 1-2 kg) és bokrok (1/2 kg) tövébe és a szép gyepünket is
ezzel tudjuk beteleltetni. Már most érdemes védekezni a gyümölcsfákon áttelelő
rovarok ellen, amivel a jövő évi fertőzést csökkenthetjük, így az őszi lemosóként alkalmazott réztartalmú gombaölőket egészítsük ki olajtartalmúakkal
(atkák, pajzstetvek, vértetvek ellen különösen ajánlott egyéb rovarölő adagolása
is). A kezelést hatásfoka jobb, ha az 50%-os lombhulláskor bő lével
„lemosásszerűen”végezzük el!
Hernyós szezonunk volt és még most is aktívak kisebb-nagyobb méretekben a
kiskertben. A puszpángilonca idén is többször károsított a buxusban, biológiai
rovarölő permetszer alkalmazásával a fiatal lárvák táplálkozása leáll, elpusztulásuk 2-5 napon belül várható, ezért is fontos a rendszeres növényvizsgálat és a
jól időzített védekezés!
Őszi ültetnivalók: spenót (Matador, Új-Zélandi évelő), dughagymák
(fokhagyma, vöröshagyma), petrezselyem, téli vajfej saláta, virághagymák
(melyek ültetésénél helyezzünk a földbe virágültető kosarat, így megvédjük a
rágcsálóktól is).

Ovisok a könyvtárban.

Falunap…. Miután leszállt az este….

Tisztelt Olvasók!
Lassan egy éve, hogy megújult a Sörédi Hírmondó. Szeretnénk, ha a következő év tartalmát
közösen állíthatnánk össze. Az alábbi űrlap kitöltésével kérjük, mondják el véleményüket az
eddig olvasottakról. Találjuk ki együtt, miben legyen más, milyen rovatokat hagyjunk ki és milyen témák lehetnek érdekesek az Önök számára 2016-ban. A lap kitöltése után kérjük vágják ki
a kérdőívet ollóval, majd a Sörédi ABC előterében elhelyezett dobozba dobják be október hónapban. Nagyon számítunk a segítségükre és véleményükre, hiszen az újsággal kapcsolatban
kevés alkalom van a hétköznapokban véleményt cserélni. Szeretnénk, ha az újság a falu lakosságának igényeit a lehető legjobban szolgálná a jövőben is!
A szerkesztőség nevében:
Pálföldi Tamás

Véleményfelmérő lap
Ön mennyire elégedett a Sörédi Hírmondóval?

- 1 2 3 4 5 + (kérjük bekarikázni)

Milyen gyakran olvasná a Sörédi Hírmondót 2016-ban? (kérjük aláhúzni)
havonta 2 havonta
negyedévente
Ön számára melyik rovat volt a legérdekesebb?
………………………………………………………………………………………….
Ön számára melyik rovat volt a legkevésbé érdekes?
…………………………………………………………………………………………..
Kérem, írja le néhány mondatban, miről olvasna szívesen a Sörédi Hírmondó következő
évében!

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Amennyiben szívesen részt venne az újság szerkesztésében 2016-ban, kérjük adja meg
nevét és elérhetőségét!

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata
Rajzolj annyi pöttyöt anégyzetbe, ahány kukacot találsz!

