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Eljött már november didergő hónapja,
Hideg szele a fák ágait megcsapja.
Meghalva elhullnak a sárga levelek,
Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza
A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza.
Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel,
A fázékony Auster havat is hány széjjel.
A borongós égnek sűrű felhőzése
Házba zárt szívünknek kedvetlenedése..."

Szociális tűzifa támogatás feltételei.
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást -tűzifát- biztosít
elsősorban annak a személynek, aki
Lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
Rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül vagy
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni
támogatást - tűzifát biztosíthat a rendelkezésre álló keret erejéig azon Sörédi személyek számára, akik
a) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

egyedül élő nyugdíjas vagy
gyermekét egyedül nevelő szülő vagy
Igazolható módon fennálló hiteltartozása van, mely létfenntartást veszélyezteti.
Feltéve, hogy családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 % (85.500 Ft-ot) nem haladja
meg.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.
§ (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott
feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
Kérelmeket november 26.-ig lehet beadni.

Tájékoztató mobil posta!
Magyar Posta Zrt tájékoztatása alapján értesítjük Önöket, hogy 2016. november 14-től a mobilposta járatszervezés miatt Söréd településen a kijelölt helyen 12:00-12:15 órai kiállási időt
13:00-13:15 órára módosítja.

Tájékoztató a testületi ülésekről!
2016. október 27-án megtartott „soros” üléséről.
Testületi ülésen a következő napirendi pontokat tárgyaltuk:

Napirend
Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt időszak fontosabb
eseményeiről.
Képviselőtestület tagjai tájékoztatást kaptak:
Népszavazással kapcsolatos feladatokról és a helyi eredményéről.
Szociális államtitkársággal folytatott egyeztetésről falugondnoki szolgálattal kapcsolatban, aminek következtében támogatást kaptunk a működéshez. A tevékenység
bejegyzése pedig folyamatban van.
Könyvtár felújítási munkálatokról, egyeztettünk. Előreláthatólag a könyvtár új bútorokkal történő megnyitása a beton padozat teljes kiszáradását követően márciusban várható.
Beadott pályázatokkal kapcsolatban arról tudtam tájékoztatni a testületet, hogy várhatóan a járda felújítási pályázatunkat a második körben újra értékelik, viszont az
ovi udvar és kerítés felújításra beadott pályázat nem kerül bele a második körbe.
Szociális tüzelőanyag pályázatunk eredményét bármelyik nap megkaphatjuk. Az
önkormányzati hivatal és az óvoda felújítási (TOP-os) pályázatok bírálata megkezdődik az idei évben. A vidékfejlesztési pályázatainkról sajnos nincs információm.
Azóta két pályázat eredményét kaptuk meg, ami alapján 29 m3 szociális tűzifát
fogunk tudni kiosztani. Jelentősebb felújítást a Rákóczi, Kossuth és Petőfi utcai
járdákon fogunk tudni jövőre elvégezni 15 millió forint állami támogatás és minimum 5 millió forint saját forrás felhasználásával.

Szociális tűzifa rendelet elfogadása
Rendelet megalkotására a már említett pályázat végett van szükség.

A Belügyminiszter a települési önkormányzatok számára, a szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázatot írt ki.
A pályázati kiírás alapján önkormányzatunk pályázhat 40 m3 szociális tűzifa támogatásra. A benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén az Önkormányzatnak a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló rendeletben kell szabályozni a támogatás odaítélésének feltételeit.

3/1. Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
Rendelet módosításra azért került sor mert a hulladékszállítási díj egy részének
szociális támogatásként történő átvállalását csak a kialakult rendszer szerint az
egyedül álló 70 éven felüliek esetében tudjuk támogatásként adni.
3/2. Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Jegyző asszony tájékoztatása alapján az alapító okirat módosítására alaki változások és a hiányzó népszavazás kormányzati funkció miatt volt szükség.

3/3. Közterület jellegének meghatározása
Lakóhely létesítése végett a 030/6. helyrajzi számra (TSZ telep)a címrendszerben
berögzített „külterület” megnevezés nem elégséges, ezért kell egy közterület jelleg
meghatározás is. A tulajdoni lap szerint kivett major. Testület ezért a Majorelnevezés mellett döntött.
Továbbiakban beszéltünk a „kisvasúti” útnál a bokrok visszavágásáról, temetőben
az elbontott és ott hagyott sírkő darabok elszállításának lehetőségéről.

Következő soros testületi gyűlés időpontja 2016.november 24. 17 óra.
Végh Rudolf
Polgármester

Pályázati felhívás
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében pályázatot hirdet nagycsaládosok, nyugdíjasok és fogyatékossággal élők számára.
Az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében üdülési szolgáltatás támogatására lehet pályázni.
Nyugdíjasok és fogyatékkal élők számára a pályázat a létszámkeret kimerüléséig, de legkésőbb
2016. november 25. napjáig nyújtható be.
Nagycsaládos pályázók 2016. december 1-30. napja között pályázhatnak.
Bővebb információ a www.erzsebetprogram.hu honlapon, továbbá munkaidőben a 0630/450-5623-as telefonszámon
Forstner Éva családsegítőnél kérhető!

Meghívó
Szeretettel hívunk kicsiket és nagyokat
a faluházban,
december 10-én 15.00 órai kezdettel tartandó
karácsonyi kézműves délutánunkra.
A jelenlévők karácsonyfadíszeket, ajtó- vagy ablakdíszeket készíthetnek különböző technikákkal.
Ezt követően 16.30 órától a Háromfalu Banda zenekarral hangolódhatunk
rá
a 17.00 órakor kezdődő adventi gyertyagyújtásra.
Várunk minden érdeklődőt!

Foci Hírek
Kedves Olvasóink!
Véget ért a felnőtt csapat 2016/2017-es szezon őszi fordulója, ahol a srácok az ötödik helyen végeztek, mindössze csak öt ponttal lemaradva a dobogó harmadik fokáról. A „szomszédfalvi rangadókat” Csókakő ellen döntetlennel, míg Csákberény ellen 5:1-es győzelemmel zártuk.
Az évet 2016. november 19-én, szombaton 13.00 órakor egy öregfiúk
mérkőzéssel búcsúztatjuk, majd azt követően egy vacsora várja focistáinkat.
Az idei évben befejeződött a játék, januártól azonban kezdődik a felkészülés a téli móri műfüves bajnoksággal.
A gyerekek számára is véget ért a Bozsik-torna, 2016. december 4-én Mikulás-kupával zárjuk az idei remek évet. A karácsonyi szünetig folytatódnak az edzések a móri Zimmermann Iskola tornatermében.
Brichter Balázs

Ovi-Hírek

A hűvösebb és komorabb őszi reggeleket lámpások fénye töltötte meg az
óvodában. Töklámpásként megelevenedett Hamupipőke hintója, Mazsola
és Tádé háza, majd a gyermekek választása szerint kifaragtuk Mosolygót,
Kétfogút és Vicsorgót. A sütőbe is került belőlük, mézzel ízesítve. A lámpások fényében a pókos játék idén sem maradhatott el. Fonalgombolyagokkal dolgoztak a szorgalmas kis kezek, mint pókok, beszőttek mindent a
csoportszobában, az óvó néniket sem kímélték.
Október végén részt vettünk a csákberényi óvoda Dömötör napján, ahol a
játékok által újra átélhettük a termények betakarítását és az állatok beterelését. A fizetséget „szilvamagban” adták, a vásárban megteltek portékával
a kis hátizsákok. A játékban kissé megfáradtunk, de ezt gyorsan feledtette
a táncház magával ragadó zenéje.
Márton jeles napját „libás” tevékenységekkel tettük élményszerűvé. Különböző technikákkal készültek a libuskák, közben libás dalokkal, Márton
történetével ismerkedtünk. A legnépszerűbb tevékenység a „libás süti”
készítése volt, idén a túrós változatot sütöttük, amely nagyon finom lett.
November 11-én a csókakői tagóvoda meghívta csoportunkat 40. születésnapja megünneplésére: táncházzal, bábszínházzal és óriás Vár-tortával. A
születésnapon részt vett a Vértesalja Óvoda minden kis óvodása, jó volt
együtt ünnepelni!
Novemberben óvodánkba érkezik a Minimanó Színház, előadásuk őszi
élményeinket gazdagítja. November utolsó napjaiban búcsúzunk az ősztől,
az időjárás a napokban már éreztette, hamarosan itt a tél!
Kriszti óvó néni

Lélekhangoló
„Készítsétek az Úr útját!”
Akire várunk, aki egyedül képes beteljesíteni adventi várakozásunkat,
szeretne megérkezni. Mégis vannak olyan akadályok, amelyek még a Mindenhatót is kizárják életünkből, s lehetetlenné teszik megérkezését: életünk
hegyei és völgyei.
Völgyek alatt érthetjük azokat a belső ürességeket, amelyekkel magunkba
zárkózunk, ahová nem engedünk be senkit – végül önmagunkat sem.
E fájó sötétségek mégis megkeserítik mindennapjainkat, belülről mérgezve szívünket... E völgyek előtt tornyosulnak képmutatásunk hegyei
A középszerű jól-lét és a "minden rendben" mosolya olyan sziklás hegyvonulatként tornyosul körülöttünk, hogy lassan magunkat is kizárjuk saját
életünkből – s hiába érkezik bárki is, mi már nem is vagyunk otthon életünkben.
Az érkező Úr az egyetlen, akinek van hatalma hegyeink és völgyeink felett. Ő azonban e hatalommal csak a mi felhatalmazásunkkal él.
Amikor meghív arra, hogy hordjuk el a hegyeket, s töltsük fel a völgyeket,
akkor engedélyt kér életünk belső ürességének betöltésére – s ezzel együtt
arra, hogy feleslegessé tegye képmutatásunkat.
Egyenessé, letisztulttá válik Előtte minden, nincs szükség álarcokra, és
nem kell lehajtani fejünket sem. Csak visszamosolyogni arra a Gyermekre,
akit kezünkbe ad az Isten.

Nevezetes események, évfordulók
novemberben
Kapuváry Tibor rovata

Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók
Tutanhamon sírjának felfedezése
1922. november 4-én fedezték fel Howard Carter brit régész munkásai a
Tutanhamon egyiptomi fáraó (ur. kb. Kr. e. 1335-1325) sírkamrájához vezető
lépcsősort 8 évnyi kutató munka eredményeként. Az elhunyt uralkodó a felfedezés következtében hamarosan világhírű lett, sírja ugyanis 3000 év után szinte
teljes épségben várta a modern kor látogatóit. A fáraó igen fiatalon, örökös nélkül fejezte be életét, egy 2005-ös orvosi vizsgálat a halál okát egy csonttörésből
eredő fertőzésre és üszkösödésre vezette vissza. A Ramszeszek korára a gyermek fáraó már teljesen feledésbe merült, amit az is bizonyít, hogy VI. Ramszesz
(ur. Kr. e. 1145-1137) síremlékének építésekor Tutanhamon sírkamrájának bejárata elé hordták a munkálatokból származó törmeléket, így egyfelől a sír megmenekült a kincsvadászoktól, másfelől azonban a 20. század archeológusainak
ugyancsak meg kellett dolgozniuk azért, hogy felfedezzék Tutanhamont. A négy
szobából álló síremlék felbecsülhetetlen értékű kincset rejtett magában, aminek
már a számbavétele is emberpróbáló feladatnak bizonyult. Közülük a leghíresebb lelet, a múmia világhírűvé vált arany halotti maszkja. A sírkamra a tudományt is jelentős mértékben gazdagította, ugyanis az épségben maradt helyiség
rengeteg információt szolgáltatott az egyiptomi temetkezési szokásokról és a
korszak eseményeiről.
Füstmentes nap
1971-ben Massachusetts állam kormányzója, Arthur P. Mullaney arra kérte a
polgárokat, hogy egy napig ne dohányozzanak, és a pénzből, amit aznap dohányárura költöttek volna, egy helyi középiskolát támogassanak. Az ötlet megfogant,
és 1976. november 18-án már az Amerikai Rákellenes Társaság tűzte zászlajára
a célt. Sikerült is egymillió embert rábírniuk, hogy egyetlen napra bírják ki dohányzás nélkül. 1977-ben már minden állam csatlakozott a mozgalomhoz, ami
ekkor kapta az egységes „Smokeout Day” elnevezést. Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére november harmadik csütörtökét aztán nemzetközi szinten is füstmentes nappá nyilvánították.

Magyar vonatkozású események, évfordulók

A Magyar Tudomány Napja
1825. november 3-án, a pozsonyi országgyűlésen határozták el a magyar rendek a
Magyar Tudományos Akadémia létrehozását. A Magyar Tudósok Világtalálkozóján
(1996) döntés született arról, hogy ez a nap lesz minden évben a magyar tudomány
napja, amelyet először 1997-ben ünnepeltek meg.
Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet megalakulása
Eötvös Loránd 1919. április 8-án bekövetkezett halála után a geofizikai kutatások
felügyelete a Pénzügyminisztériumhoz került. November 18-án a minisztérium a
területen a korábbi egyetemi szervezeti kapcsolódásaitól leválasztottan új szervezetként létrehozta a Geofizikai Intézetet, amely az intézmény első vezetőjének, Pekár
Dezsőnek a javaslatára vette fel Eötvös Loránd nevét. Az Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet (ELGI) a világ első, alkalmazott geofizikával foglalkozó intézete volt. A
torziós inga használata a kőolajkutatás területén a 20-as és 30-as években vált elterjedtté, ez tette világhírűvé halála után Eötvös Loránd nevét.
Magyarország-Anglia 6:3
1953. november 25-én, a londoni Wembley Stadionban játszotta „az évszázad
meccsét” az angol futballválogatott és a legendás Aranycsapat, melyen a Puskás
Ferenc vezette magyar nemzeti tizenegy győzedelmeskedett, 6:3 arányban. A diadal
történelmi jelentőségű volt, hiszen az angol futball addigi 90 éve alatt először fordult elő, hogy egy kontinensről érkezett válogatott saját otthonában győzze le Angliát. A végeredmény a világnak hatalmas meglepetést, Anglia számára pedig valóságos sokkot okozott. Ez volt az a siker, ami megalapozta az Aranycsapat legendáját,
aminek következtében a 11 játékos nevét a világ minden táján fel tudják sorolni a
futball rajongói. A szigetországi közvélemény revánsot követelt, aminek következtében az angol nemzeti tizenegy 1954 áprilisában Magyarországra utazott. A visszavágó az angolok számára még kellemetlenebbnek bizonyult, ugyanis a Népstadionban nagyobb verést kaptak (7:1), mint pár hónappal korábban a Wembleyben.
Véradók Napja
Először 1954. november 27-én adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. Ebből az alkalomból a Magyar Vöröskereszt 1987-ben javasolta, hogy 1988tól kezdődően november 27-én legyen a véradók napja.

Süssünk-főzzünk finomat!
Szerző: Szunomár Kata

Készítsünk melengető téli italokat!
A téli meleg italkínálat skálája igen széles. Az ezerféle tea mellett ott a kakaó, a forró
csokoládé, a kávé és ezek különleges változatai, a különféle forralt borok és gyümölcsborok (ciderek), a puncs és a nálunk nem nagyon ismert „eggnog” is, ami hasonlít az
édes, habos borlevesre. A téli italok jellegzetes vonása, hogy az édességekben megtalálható - jellemzően az adventi időszakban használt - fűszerekkel szokás őket ízesíteni. A
szegfűszeg, fahéj, kardamom, gyömbér, citrom- és narancshéj mellett, a vanília, szerecsendió, szegfűbors az, amivel ezek az italok ellenállhatatlan ízre és illatra tesznek szert.
A forró italok viszonylag kevés ráfordítással elkészíthetők, desszert helyett is tálalhatók.
Alkoholos italokkal keverve vagy azok nélkül is különlegesen finomak lehetnek. Igaz, jó
alapanyagokra van szükség, de cserébe nagyon hamar elkészülnek és biztos, hogy osztatlan sikert aratnak bármelyik adventi hétvégén vagy karácsonyi összejövetelen.

Forralt bor egyszerűen
Hozzávalók:
7,5 dl száraz vörösbor, 3 dl víz, 4 evőkanál cukor
Fűszerek: 4 szem szegfűszeg, 1 rúd fahéj, 2 szem kardamom, 2 szem szegfűbors,
1-1 darab kezeletlen citrom- és narancshéj
Elkészítés: Egy közepes lábasban a vizet, a cukrot és a fűszereket fedő alatt öszszefőzzük (10-15 perc). Beleöntjük a bort is és forrásig hevítjük, de már nem forraljuk! Citromkarikákat is tehetünk bele szervírozás előtt.
Kókuszos forró csokoládé

Hozzávalók:
4-5 kávéskanál csokoládé ízű pudingpor
fél tábla étcsokoládé
1 evőkanál kókuszreszelék
2 evőkanál kristálycukor
3 dl tej + 2 dl kókusztej (vagy fél liter zsíros tej)
fél dl kókuszlikőr (elhagyható)

Elkészítés: A pudingport 1 kanál cukorral és 1 dl hideg tejjel elkeverjük. A többi
tejet felmelegítjük úgy, hogy ne forrjon fel. Hozzáadjuk a csokoládét, megvárjuk,
míg felolvad. Belekeverjük a csomómentesre kikevert pudingport, majd sűrűsödésig kevergetjük. Az alkoholt a legvégén keverjük hozzá. A kész forró csokit
pohárba öntjük, megszórjuk kókuszreszelékkel.

Eggnog (Klasszikus amerikai tojáslikőr)
Hozzávalók (6-8 fő részére):
6 tojás sárgája
fél bögre cukor (kb. 1,2 dl)
2 bögre zsíros tej
fél teáskanál fahéj
egyharmad vaníliarúd, felvágva
2 egész szegfűszeg
2 bögre főzőtejszín
1 bögre rum (ízlés szerint)
Elkészítés: A tejet, vaníliát, fűszereket lassú tűzön felforraljuk, gyöngyözve főzzük 5 percig fedő nélkül. Egy nagy tálba fehéredésig verjük a tojássárgákat a cukorral. Lassan, folyamatosan kevergetve a habos tojáshoz adjuk a forró tejet.
Visszaöntjük az egészet a lábasba és közepes tűzön, állandóan kevergetve addig
melegítjük, amíg a massza krémszerű lesz (3-5 perc). Forralni tilos! Szedjük ki a
vaníliát, szegfűszeget, az italt hagyjuk hűlni 1 órát, majd keverjük bele a tejszínt
és a rumot. Melegen és hidegen is finom. Tejszínhabbal, fahéjjal megszórva kínáljuk.
Mogyorós-karamellás mokkachino

Hozzávalók:
1 liter (4 bögre) zsíros tej
4 ek Nutella
2 ek kakaópor (natúr)
1 ek instant kávé
4 ek karamella szósz (vagy 3 db puha vajkaramella)
kb. fél dl kávé- vagy csokilikőr (Bailey’s jellegű)
a tetejére tejszínhab, kakaópor (elhagyható)
Elkészítés: A tejben felolvasztjuk a csokis mogyorókrémet, a vajkaramellát, a
kakaóport és az instant kávét. Ha kész, beleöntjük a likőrt, ha kell még, mézet
vagy cukrot is tehetünk bele. Tálalás előtt felkeverjük, tejszínhabbal megkoronázzuk.
Áldott adventi várakozást kívánok minden kedves olvasónak!

Irodalmi szemezgető
Kedves Olvasó!
Egész eddigi életemben semmiféle jelentősége nem volt számomra ennek a
hónapnak. Novemberben nincsenek nagy ünnepek, borongós és hideg az idő, azonban
néhány napja gyermekeimmel vizsgálgatni kezdtük a meleg szobákból kint rekedt világot. Ahogy a napok egyre hidegebbek lesznek, reggelente elcsodálkozunk azon, hogy
milyen gyönyörű színekkel dolgozik a fagy! Varázslatos a táj csillogása, jó hallgatni a
csendet és a kéményekből lassan az orrunkba kúszó füst illatától megnyugtató, békés
érzés kerít hatalmába. Ennek a hangulatnak az átadására, s a közelgő tél ígéretére választottam az alábbi verset.
Üdvözlettel: Pálföldiné Kulkov Anita

Petőfi Sándor: A puszta, télen
Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!
Mert az az ősz olyan gondatlan rosz gazda;
Amit a kikelet
És a nyár gyüjtöget,
Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli,
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli.
Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával,
Sem a pásztorlegény kesergő sípjával,
S a dalos madarak
Mind elnémultanak,
Nem szól a harsogó haris a fű közűl,
Még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedűl.
Mint befagyott tenger, olyan a sík határ,
Alant röpül a nap, mint a fáradt madár,
Vagy hogy rövidlátó
Már öregkorától,
S le kell hajolnia, hogy valamit lásson...
Igy sem igen sokat lát a pusztaságon.
Üres most a halászkunyhó és a csőszház;
Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz;
Mikor vályú elé
Hajtják estefelé,
Egy-egy bozontos bús tinó el-elbődül,
Jobb szeretne inni kinn a tó vizébül.

Leveles dohányát a béres leveszi
A gerendáról, és a küszöbre teszi,
Megvágja nagyjábul;
S a csizmaszárábul
Pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol,
S oda-odanéz: nem üres-e a jászol?
De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak,
Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak,
Mert a pince kulcsát
Akár elhajítsák,
Senki sem fordítja feléjök a rudat,
Hóval söpörték be a szelek az utat.
Most uralkodnak a szelek, a viharok,
Egyik fönn a légben magasan kavarog,
Másik alant nyargal
Szikrázó haraggal,
Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő,
A harmadik velök birkozni szemközt jő.
Alkonyat felé ha fáradtan elűlnek,
A rónára halvány ködök telepűlnek,
S csak félig mutatják
A betyár alakját,
Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló...
Háta mögött farkas, feje fölött holló.
Mint kiűzött király országa széléről,
Visszapillant a nap a föld pereméről,
Visszanéz még egyszer
Mérges tekintettel,
S mire elér a szeme a tulsó határra,
Leesik fejéről véres koronája.

November a kertben
November az ősz leghidegebb hónapja, már kemény fagyokra is számíthatunk. Addig, amíg nincs fagy, használjuk ki a lehetőséget a kerti munkákra.
Ültethetünk még gyümölcs- és díszfákat, lombhullató díszcserjéket, bogyós
gyümölcsűeket. Örökzöldet, fenyőt, szőlőt csak tavasszal telepítsünk. A
most ültetett fák tövét kupacoljuk fel, hogy a szél a fát ne mozgassa. A
gyepről a lombot gereblyézzük le, az üres területekre szórjunk szerves-vagy
foszfor- és káliumtartalmú műtrágyát, és ássuk be. A fagyérzékeny lomblevelű örökzöldek ágait kössük össze, közéjük rakjunk száraz leveleket, végül
az egészet vegyük körbe műanyaghálóval. A kertben még kint lévő növényeket (pl.fukszia, leander, citromfácska, muskátli) még a fagyok előtt vigyük világos, fagymentes helyre. Ezeket a tél folyamán csak kissé öntözzük.
A komposzthalmot forgassuk át, és rostáljuk meg, ezt szórjuk a gyepre, üres
területekre, a fák, cserjék tövére. Új komposztrakást létesíthetünk a visszamaradt, félig elkorhadt levelekből, gallyakból, az összegereblyézett lombból, nyesedékből. Keverjünk közé szerves vagy műtrágyát és ha száraz, öntözzük be. Lombbal takarjuk be a szamócaágyat, az árvácska és százszorszép kiültetést és a hagymásokat.
A kertben hozzákezdhetünk a téli munkákhoz: a fák száraz ágait vágjuk le, a
törzsön lévő farontó taplógombát távolítsuk el, a keletkezett sebet gombaölő
szerrel kezeljük.
A gyümölcs- és zöldségtárolót ellenőrizzük hetente kétszer. A romló gyümölcsöt, zöldséget távolítsuk el.
Víztelenítsük a kerti csapokat.
Sok szeretettel várják kedves vásárlóikat a móri piac udvari gazdabolt dolgozói.

Meghívó
Szeretettel várjuk a falu apraját és nagyját
Adventi gyertyagyújtásra.
2016.november 27-én (vasárnap) a Szentmise után gyújtjuk meg
az adventi koszorú első gyertyáját a templom előtt.
A Művelődési házban továbbá:
December 2-án 16.30 órakor (péntek)
az óvodások hozzák
az adventi lángot a második gyertyára.
December 10-én 17 órakor (szombat)
a Nyugdíjas Klub tagjai gyújtják meg
a koszorú harmadik lángját.
December 18-án 16.30 órakor (vasárnap)
gyújtsuk meg együtt
a negyedik gyertyát a falukarácsonyi ünnepségünk előtt.
A tél hidegét teával, forralt borral és téli csemegével enyhítjük!
Mindenkit szeretettel várunk!

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata

Kedves gyerekek!
December elsejétől naponta színezzetek ki egy- egy képet a számoknak megfelelően, mire a végére értek már el is érkezett a KARÁCSONY!
Örömteli várakozást kívánok!

