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Mezőfalva
– mézeskalácsból
Elhatároztuk, hogy az idei
adventre megformázzuk mézeskalácsból Mezőfalva főbb
épületeit! Gróf Ilona fogja
össze a munkát, a civil szervezetekkel együttműködve.
Sok szeretettel várunk mindenkit november 28-án 16
órakor a konyhán, aki kedvet
érez az alkotáshoz és csatlakozna hozzánk. Ezen a napon
a tésztát készítjük el, gyúrjuk
össze, másnap délután pedig
megsütjük a mézeskalácsokat.
Ijjas Gizella

Tavaly sikeres volt az adventi
rendezvénysorozat, sokan voltak a gyertyagyújtáson és az ahhoz kapcsolódó programokon
mind a négy hétvégén. Ezért
leültünk a civil szervezetek vezetőivel megbeszélni: szeretnének-e az előző évek gyakorlatához hasonló rendezvénysorozatot szervezni és lebonyolítani
idén is. Egyetértettünk abban,
hogy az adventi programok jók
és szükség van rájuk.
A további egyeztetésen már
az ötletekkel foglalkoztunk, átbeszéltük, hogy ki mit vállalna
a közös karácsonyi készülődésből. Úgy ítéltük meg, hogy a
helyszín – a Piac tér – kiváló, illetve a vasárnap délután
fél négyes programkezdés
megfelelő. Így idén is ehhez
igazodtunk, amikor összeállítottuk a műsortervet. Egyedül

az utolsó vasárnapon térünk el
ettől, amikor a nőikar hagyományos templomi karácsonyi
koncertje, valamint az óvónők
betlehemi játéka előzi meg a
téren tartandó programokat.
A helyszínt a rendezvények
idejére a polgárőrség lezárja.
A civil szervezetek nagyon
határozottan kiálltak a ren-

Tisztelettel
köszönöm
mindenkinek a támogatását,
amellyel hozzájárult ahhoz,
hogy idén is ilyen nagy sikerrel
tudtuk megrendezni a Petőfi
Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány bálját. Sokat dolgoztak
az intézmények azért, hogy e
rendezvény létrejöhessen. Köszönjük a gyerekeknek a szép
műsort, a támogatóknak a felajánlást, illetve mindenkinek a
részvételt, a munkát, amellyel
lehetővé tették azt, hogy alapítványunk ilyen kimagasló
szinten tudja támogatni a mezőfalvi gyerekeket.
Deák Károly
kuratóriumi elnök

Színvonalas volt idén is a bál megnyitó műsor

dezvénysorozat megvalósítása
mellett, amit ezúton is köszönök.
Mindenkit nagy szeretettel várunk – készüljünk idén
is ünnepi módon, közösen a
karácsonyra.
(A részletes programot lapunk
16. oldalán találják.)
Márok Csaba

Fergeteges volt az iskolabál
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Az '56-os hősökre
emlékeztünk

Elismert tűzoltóink

A vörösiszap-katasztrófa
elhárítása, valamint a mentés
során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül a
Magyar Köztársaság Belügyminisztere Elismerő Oklevelet
adományozott egyesületünk
két tagjának. Név szerint So-

mogyi Tímeának és Kaltenecker Miklósnak. Az elismeréseket 2010.10. 20-án ünnepélyes
keretek között Magosi Lajos
tűzoltó alezredes a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adta át.
Horváth László

Kertész Inonka néni olvasta fel Szentkúti Ferenc versét
A szemerkélő eső ellenére
közel félszázan gyűltek ös�sze Mezőfalva Piac terén. Az
október 23-án este hat órára
meghirdetett rendezvényen
először a Himnusz dallamai
csendültek fel, majd Kertész
Ilonka néni olvasta fel Szentkúti Ferenc „Hősköltemény
egy pesti srácról” című versét.

Ilonka néni után Polgár
Lilla színésznő következett,
aki Márai Sándor „Men�nyből az angyal” című versét
szavalta el.
A rendezvény záró mozzanataként - tisztelgésül az 56os hősök előtt - apró mécsest
gyújtottak a megjelentek.
Horváth László

A képen bal oldalt Somogyi Tímea látható

Védekezzünk a influenza ellen!

Faluszilveszter
Mezőfalván
A hagyományokhoz híven
batyus szilveszterrel
búcsúztatjuk az óévet
idén is az iskola
tornatermében.
Zenél: Mészi és társa
Érdeklődni: Baratiné Hevesi
Irén 20/493-6325
Ijjas Gizella: 30/461-2531

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(ÁNTSZ) álláspontja szerint
az influenza elleni védekezés
bizonyítottan leghatásosabb
módja az oltás. A magyar oltóanyag hatásosságát és eredményességét
rendszeresen
vizsgálják. Ez alapján pedig a
magyar vakcina a gyakorlatban
is hatásos, szaknyelven “eredményes” és biztonságos. A laboratóriumi vizsgálatok megerősítették, hogy a 2010/2011es szezonban az átlagos lakos-

ságban négyből három esetben
(csaknem 75 százalékban), a
krónikus betegek és a 65 évnél
idősebbek között pedig tízből
kilencben (átlagosan több mint
90 százalékban) előzte meg a
betegséget az influenza elleni
védőoltás.
Az influenzaoltási kampány elkezdődött, a veszélyeztetett csoportok számára
pedig mindenképpen ajánlják
a vakcina beadását. Paller Judit országos tiszti-főorvos az
MTI-nek azt nyilatkozta: saj-

Az influenza elleni védőoltás
rendelkezésre áll Mezőfalván is!
A háziorvosnál kérhető a vakcina, orvosaink felkészültek
az igények kielégítésére.
Az oltás feltételeiről és költségeiről, illetve a költségmentességi körről szintén a háziorvostól lehet pontos információt
kapni!

tótájékoztatóján azt mondta:
mindenkinek, de különösen
a kockázati csoportokba tartozóknak különösen javasolt
az influenza elleni védőoltást
beadása. Közlése szerint a hat
hónaposnál idősebb krónikus
betegek, a várandós nők, a 65
éven felüliek számára az idén is
1,3 millió dózis ingyenes oltóanyag áll rendelkezésre.
Tavaly a 65 éven felüli lakosságnak csak mintegy 30
százaléka részesült valamilyen
védőoltásban. E tekintetben az
uniós tagállamok rangsorában
a hátsó harmadban vagyunk.
Mint mondta, az Európai
Unió, valamint a WHO elvárása, hogy az országokban
minél nagyobb legyen a lakosság „átoltottsága”. A cél,
hogy 2011-ben a 65 éven felüli
lakosság legalább 75 százaléka
be legyen oltva!
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Rendőreink
eredményei
Ünnepi állománygyűlésen
vettem részt a Dunaújvárosi
Rendőrkapitányságon 2011.
november 7-én. Ennek apropója az volt, hogy a mezőfalvi
szőlőhegyen nagyon elszaporodtak a présház-feltörések,
valamint a kis értékben elkövetett lopások, amelyek megkeserítették az ott lakók életét.
Két körzeti megbízottunknak köszönhetően az elkövetők
kézrekerültek. Az önkormányzat részéről két kisebb ajándékkosárat adtam át Remsei
Tamásnak és Tóth Viktornak
az állomány előtt. Dunaújváros rendőrkapitánya kiemelte
a mezőfalvi önkormányzat és
a dunaújvárosi kapitányság közötti jó viszonyt. Rendőreink
pedig ki lettek emelve szakmai
munkájukat illetően.
Márok Csaba

Sporttámogatás
A mezőfalvi MEDOSZ SE
pályázatot nyújtott be a társasági
adóból történő sporttámogatásra. A Magyar Labdarúgó Szövetség hiánypótlást kért, amelyet
teljesítettünk, és várjuk a döntést. Köszönjük mindenkinek az
előzetes szándéknyilatkozatot.
A támogatási ígérvények közel
20 millió forintot jelentenek,
amelyből Mezőfalván az utánpótlás-nevelést tudnánk jelentős
mértékben fejleszteni.
Cseke Ottó

Rákszűrés
Mammográfiai szűrőkamion érkezett településünkre november 16-án. Azok a 45-65
év közötti asszonyok kaptak
értesítést a vizsgálatra, akik az
elmúlt két évben nem voltak
mellrákszűrésen. Kérjük az
érintetteket, menjenek el a vizsgálatra a megadott időpontban.
Ez saját érdekük, hiszen az időben felismert daganat gyógyítható. A szűréssel megelőzhetik
a bajt, gondtalanná tehetik a
saját, illetve szeretteik életét.
M. Cs.

Csatornázás előkészítése

Együttes képviselőtestületi
ülést tartottunk november 9-én
Nagyvenyimen. Az első ütem lezárásával kapcsolatos feladatokat
beszéltük meg, valamint tájékoztató hangzott el a második ütem
pillanatnyi állásáról. Sajnálatos
tényként állapítottuk meg, hogy
a kisapostagi képviselőtestület
nem vett részt a munkában, az
alpolgármester és a jegyző képviselte településüket. Felmerült
annak lehetősége, hogy van-e
értelme külön-külön döntéseket
hoznunk. Mezőfalva határozott
álláspontja azt volt, hogy együttesen alakítsuk álláspontunkat,
közösen irányítsunk és meghozzuk a döntéseket. Az esetlegesen
kimaradók pedig eldönthetik,
hogy ehhez csatlakoznak, vagy
kimaradnak belőle.
A Mezőfalvi Vízi Közműtársulat cégbírósági bejegyzése megtörtént. A VKT
megkérte a banki ajánlatokat, hamarosan kiküldik a
lakosságnak is, hogy milyen
számlára és milyen formában
történhet a befizetés.

A csatornahálózatunk egységes mű, így kell kezelni az összes
előnyével és hátrányával. Azon
sem tudunk változtatni, hogy a
szennyvíz Dunaújvárosba kerül,
és az ebből adódó nehézségeket
is viselnie kell mind a négy településnek.
A legutóbb jelen lévő három
határozatképes képviselőtestület
részletesen átbeszélte, értékelte
az üzemeltető cégünk ügyvezetőjének javaslatát elfogadva döntést is hozott az első ütemmel
kapcsolatban.
A második ütem közbeszerzési dokumentációinak előkészítése van folyamatban. A minőségbiztosítás és az azzal kapcsolatos teendők zajlanak jelenleg.
A Dunaújvárosi Hírlapban
kommunikációs hiba miatt az
jelent meg, hogy ősszel kezdődik a beruházás. Ezzel szemben
az az álláspontunk, hogy még
idén szeretnénk elindítani a
közbeszerzési eljárásokat annak
érdekében, hogy a jövő év elején
kivitelezőt tudjunk választani, és
kezdődhessen a csatornázás.
Márok Csaba

Költségvetési kilátások
A képviselőtestület legközelebb november 30-án fog ülésezni.Tárgyaljuk majd az önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepcióját, amely még elég
képlékeny állapotban van.
Az idei évünket meghatározták a futó pályázatink pénzügyi elszámolásai. Örömmel
mondhatom: egy év elteltével
megérkezett iskola-beruházásunk utolsó kifizetési kérelmére az átutalás. Az iskola átesett
egy helyszíni ellenőrzésen,
majd az únió akreditáló bizottságának ellenőrei nézték végig

kompletten a teljes beruházást,
mindent rendben találtak, és
egy év elteltével megérkezett
a pénz is.
Az ilyen csúszásokból okulva a jövő évre óvatosan próbálunk tervezni. Tudjuk azt, hogy
vannak olyan előttünk álló fe
ladatok – mint például az utak
kátyúzása – amelyeket idén
meg kellett volna valósítani.
De kérem, fogadják el, hogy
amikor az önkormányzatnak
ilyen komoly kintlévőségei
vannak, akkor minden forint
elköltését meg kell gondolni.

Művelődési ház
Végéhez közeledik a művelődési ház rekonstrukciója. A
beruházás szakmai felügyeletét
ellátó műszaki ellenőrök folyamatosan figyelik, hogy minden
rendben a kért előírásoknak
megfelelően történjen.

Mezőfalva lakói is folyamatosan figyelemmel kísérhetik a
munkákat, ha arra járnak. Bízom benne, hogy még idén ezt
az intézményünket is át tudjuk
adni.
M.Cs
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Fatolvajok
és illegális
kereskedők!
Folytatódik az erdők védelme akció! Ha bárki gyanús
személyt, furcsa jelenséget
észlel, jelezze a rendőreink, illetve a polgárőreink felé, mert
így tudunk gyorsan reagálni és
lépni. A polgárőrség telefonszáma: 06-30-621-0712. A
fatolvajok számíthatnak is rá,
hogy szabálysértési előzetes
letartóztatás lesz a vége.
Vigyázzunk egymás értékeire, mert jönnek a hosszú téli
esték! Az idősek csak olyan
embernek nyissanak ajtót, akit
ismernek!
Az illegális fakereskedők
árusítását a jövőben sem támogatja az önkormányzat, és
határozottan fel fogunk lépni
az ismeretlen eredetű – feltehetően lopott – fát árusítókkal
szemben.
M. Cs.

Ne
füstölögjünk!
Egyelőre abban a tudatban vagyok – nem
egyedüliként a településen –, hogy a vizes, nyirkos fű, falevél nem ég.
Sokan mégis dacolnak a
törvényszerűségekkel, és
megpróbálják elégetni a
frissen lehullott leveleket, kerti nyesedéket,
hatalmas
füstfelhőbe
borítják a környéküket,
utcájukat.
Kérjük Önöket, próbáljanak meg akkor tüzelni, amikor a nap már
megsütötte, kiszárította
a hulladékot. Semmiképpen ne reggel, illetve este égetni, amikor
harmatos minden. Különben csak füstölöghetünk, úgy, mint a nyirkos
falevelek.
M.Cs.
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IDŐSEK NAPJA

A Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézmény október 10-én tartotta az Idősek
napi rendezvényét. A nappali
ellátás gondozottjai számára
a Mezőfalvi Lakásotthonok
gyermekei adtak műsort, melyet egy kis süteményekből,

teázásból álló uzsonna, majd
vidám zenés-táncos mulatság
követett. Az idős ellátottjaink
jó hangulatban tölthették a
délutánt, s a műsort adó gyerekek között ismét kicsit fiatalabbnak érezhették magukat.

FELHÍVÁS

Konferencia

A Mezőfalváért Egyesület
idén ünnepli megalakulásának
10-éves évfordulóját.
Ebből az alkalomból rendeztük ezt a konferenciát.
Célunk, a kistérség civilszervezeteinek tevékenységének,
sikereinek, gondjainak megismerése, továbbá a civilszervezetek közötti kapcsolatok
elmélyítése, új kapcsolatok
kialakítása.
Reményeink szerint a konferencia hozzájárul a civilszervezetek közötti együttműködés erősítéséhez, közös pályázatokon való részvételhez.
Negyvennégy civil szervezetnek küldtünk meghívót,
amelyből 22 jelezte részvételi
szándékát, és 13-an előadással
jelentkeztek. Megítélésünk
szerint ez nagyon jó arány.
Azt jelzi, hogy szándékunkkal
azonosulni tudtak a civilszervezetek. Az előadásokat hallgatva megállapítható, hogy a
konferencia megrendezése jó

ötlet volt, a kitűzött célt jónak
tartották a résztvevők.
A civilszervezeteknek hasonló gondjuk van, amelyeket
összefogva
hatékonyabban
tudnak megoldani. Felmerült
annak lehetősége, hogy létrehozzuk a Civilszervezetek
Kistérségi Szövetségét, amely
összehangolja és koordinálja a civilszervezetek közötti
együttműködést. Ha ez megvalósul, akkor nagy lépést sikerül tennünk a civilszervezetek
fejlődéséért.
Ez úton mondok köszönetet a Szinergia Alapítványnak,
amely 100 000 forinttal támogatta a konferencia megrendezését.
Kiss Attila
Mezőfalváért Egyesület
elnöke

Az ünnepek közeledtével azzal a kéréssel fordulunk
Mezőfalva lakóihoz, hogy aki teheti, feleslegessé vált
játékokkal, esetlegesen tartós élelmiszerek adományozásával járuljon hozzá intézményünk segítő tevékenységéhez. Kérjük, adományukat a Szociális, Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézménybe, a Mezőfalva, Piac tér 3.
szám alá juttassák el. Célunk, hogy a segítség helyben
maradjon, s az adományok azokhoz a mezőfalvi családokhoz kerüljenek, akik valóban rászorulnak. Támogatásukat előre is köszönjük!
Az intézmény dolgozói

Horváth Boglárka
fotókiállítása

A kiállítás megnyitóján Horváth Boglárka (balra)
November elején megnyílt
a mezőfalvi Horváth Boglárka
természetfotó-kiállítása
Budapesten, az Apáthy István
utcában.
A tehetséges fiatal lány
portfóliójából kiderül: nem
csupán a természetet járva
használja fényképezőgépét,
hanem rendkívül sokoldalúan él e szakma adta lehetőségekkel. „Fotózás” címszó
alatt a puzzle-tól az óráig, a

fürdőszobacsempétől a babapártedliig sokféleképpen
megjelenhet közreműködésével otthonunkban a kívánt
fénykép. A gyermekfotózástól
az esküvői munkán át a montázskészítésig, igen széles a
palettája.
Gratulálunk Horváth Boglárka kiállításhoz, és további sikereket kívánunk neki a szakmai- és magánéletben!
(Fotók: mezohir.info)
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Tündérkert Óvoda
Őszi nagytakarítás
November 11-én péntek
délután az óvoda dolgozóival,
a 4 nagyobb csoport gyermekeivel és a szülők részvételével
kerti nagytakarítást szerveztünk. A gyermekek nagy élvezettel gereblyézték a sok levelet,
szorgosan hordták a zsákokba.
A munka után mindenkinek jól
esett a finom meleg tea, amit
a dajka nénik készítettek. Sok
szülő vett részt a közös munkában. Köszönjük a segítségüket.

Márton-nap
A Szivárvány csoportban
2011. november 11-én délután
immár 2. alkalommal került
megrendezésre a Márton-napi hagyomány. Az óvodások
és a szülők először a jeles nap
kialakulásával
ismerkedtek
meg, majd a gyerekek libás
versekkel, énekekkel, tánccal és
játékkal kedveskedtek a vendégeknek. A vidámság után egy
kis teázás, sütizés, libazsíros
kenyér evés következett, majd
a kis lámpásokkal vonultak a
szökőkúthoz a szülők, gyerekek, ahol énekekkel folytatódott a hagyományápolás. Az
idei évben csatlakoztak hozzánk az iskolások nemzetiségi
diákjai, akik német műsorral
emlékeztek a Márton-napi
hagyományokról.

Köszönet
Köszönet Fekete Istvánnak
és a közmunkásoknak az óvoda
környezetének rendbetételéért:
fák, bokrok ültetéséért, falevél
elhordásáért.
Köszönjük Dr. Bartos
Krisztina doktornőnek a gyermekruhákat.
Köszönjük a MÉHecske
Kft-nek az óvodánknak küldött íróasztalokat és székeket.

103 éves
az óvodánk
A 100. évforduló óta minden évben október 12-én megünnepeljük óvodánk születésnapját, így ebben az évben is.
Már előző héten készülődtünk: rajzkiállítást rendeztünk,
amit a teraszon állítottunk ki,
hogy a szülők is megtekinthessék.
Az ünnepség koszorúzással kezdődött, majd minden

csoport rövid műsort adott
elő. Ezután következett a
meglepetés: a hatalmas torta
tűzijátékkal. Végül igazi szülinapi hangulat kerekedett,
közösen táncoltunk, zenét
hallgattunk.
Ebéd után mindenki megette a finom tortaszeletet, amit
nagyon köszönünk a konyhás
néniknek.

Tökcsodák hete
Október utolsó hetében
a tök témakörében zajlottak
a foglalkozások: szerepelt a
mesékben, versekben, dalokban. Volt sütőtök evés, barkácsolás. Változatos tökfaragások
készültek, melyekből kiállítást
rendeztünk.
Az utolsó napon a Szivárvány és a Pillangó csoport
játékos délutánt szervezett a
szülők részvételével.
A Szivárvány csoportban a
szülők gyermekeikkel közösen

faragtak töklámpásokat, meg�gyújtották a mécseseket, majd
vidám teázás, zsíros kenyér
evés következett.
A Pillangó csoportban a
gyerekek egy mesét adtak
elő, szellemesdit játszottak
és sütőtököt ettek. A szülők
otthon faragták ki a tököket,
majd behozták és kiállították
azokat, és megcsodálhatták
egymás munkáját.
A "tökcsodák hete" valóban
sok-sok csodával volt tele.

Papírgyűjtés
Október 10-től kezdődően
2 hétig gyűjtöttük a papírt.
Több mint 2 mázsa gyűlt ös�sze. Köszönjük a szülőknek
és a falu azon lakóinak is a
segítséget, akiknek már nincs
óvodás gyerekük. Jó hogy ők
is gondolták ránk!

Továbbképzések
Klárné Huszta Renáta és
Kovácsné Huber Zita Kőszárhegyen vett részt 4 alkalommal egy tanfolyamon,
melynek témája: "Hatékony
kommunikáció, konfliktuskezelés, önérvényesítés szerepe
kapcsolatainkban".
Gremsperger Mónika Budapesten vett részt "Nemzeti
összetartozás napja az óvodában" című továbbképzésen. A
továbbképzések nagyon tartalmasak és hasznosak voltak.

Uszoda
2011. november 11-én befejeződött az uszodai oktatás
nagycsoportosaink számára.
Izgalommal készültek erre a
napra a gyerekek, hiszen szüleik is megnézhették, hogy mit
is sajátítottak el az úszás alapjaiból a 10 alkalom során. Különböző eszközökkel ügyességi
feladatokat végeztek, játszottak,
sőt a mélyebb medencében is
megmutathatták az ügyesebbek tehetségüket. Gyerekek és
szülők egyaránt jól érezték magukat a bemutató foglalkozásokon. A gyerekek meglepetés
ajándékot kaptak az oktatóktól.
A búcsúzásnál a szülők megköszönték az oktatók munkáját és
megbeszélték az úszásoktatás
folytatását.
Az oldalt összeállította:
Napsugár csoport
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
December 5.
a Fogyatékosok
világnapja

Iskolánk a tavalyi évben
először emlékezett meg a Fogyatékosok világnapjáról. A
pedagógiai szakszolgálat tanárai nagyon ötletes és gyermek-közeli módszerekkel ismertették meg az egészséges
gyermekekkel a fogyatékosok
világát.
Az idei évben szeretnénk
kibővíteni és nyitottá tenni ezt
az ünnepet, ezért egy különleges hangversenyt szerveztünk.
Budapestről a Parafónia együttes látogat el Mezőfalvára, és
ad koncertet 2011. december
5-én, hétfőn 16.30 órakor. A
zenekar különlegessége, hogy
sajátos módon, az ún. „színeskotta” módszerrel tanuló fogyatékos gyermekek zenélnek
benne. Egyedülálló élményben
van részük azoknak, akik élőben hallhatják őket.
Nemcsak a szép hangzás, a speciális hangszerek
hangja, hanem a gyermekek
örömteli zenélése is felejthetetlen élményt nyújt. Az
együttes sikereit jelzi, hogy
számos koncertet adnak az
országban. Nagyon büszkék
vagyunk arra, hogy Mezőfalva is otthont ad egy Parafónia
koncertnek.
A koncert ingyenes, szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt!

HÍREI

Pedagógiai napok az iskolában
Minden tanévben kiemelt feladata az iskola
tantestületének, hogy szakmai napok keretében
foglalkozzon a pedagógia aktuális kérdéseivel.
Ezen belül nagy gondot fordítunk arra, hogy
szülők is képet alkothassanak az osztályokban
folyó sokrétű munkáról, személyesen győződjenek meg gyermekük iskolai szerepléséről, órai
munkájáról.
Iskolánk minden tevékenységi területén tartunk nyílt órákat, melyekre szeretettel várjuk a
kedves szülőket!
I. Az alsó tagozat nyílt órái:
1.a osztály: nov. 28. (hétfő)
1. óra: matematika Nyuliné Bauer Szilvia
2. óra: magyar (olvasás) Horváth Lászlóné
3. óra: német nyelv Molnárné Troppert Mária
1.b osztály: nov. 29. (kedd)
1. óra. magyar Sivák Zita
2.a osztály: nov. 28. (hétfő)
1. óra: matematika Balláné Spitz Mariann
2. óra: német nyelv Hajas Györgyné
2.b osztály: nov.28. (hétfő)
4. óra: magyar (olvasás) Szabóné Kovács Erika
5. óra: angol nyelv Siposné Takács Tünde
3.a osztály: nov. 29. (kedd)
1. óra: magyar (olvasás) Márokné Szatmári Ilona
3.b osztály: nov. 29. (kedd)
3. óra: matematika Szalai Lászlóné
4. óra: testnevelés Csonka Emese
4.a osztály: nov. 29. (kedd)
2. óra: matematika Nagyné Garai Olga
4.b osztály: nov. 28. (hétfő)
2. óra: magyar (fogalmazás) Baricza Zsuzsa
II. A felső tagozat nyílt órái
5.a osztály: nov. 28. (hétfő)
2. óra: magyar irodalom Nagy Margit
3. óra: matematika Szentpáli Balázsné
4. óra: természetismeret Nyuliné Bauer Szilvia
5. óra: idegen nyelv Molnárné T. Mária,
    Sótiné P. Elvira, Sörös A.
5.b osztály: nov. 28. (hétfő)
3. óra: történelem Váradiné Balogh Ágnes
4. óra: magyar Lajtos Imréné
5. óra: idegen nyelv Molnárné T. Mária,
    Sótiné P. Elvira, Sörös A.
6.a osztály: nov. 30. (szerda)
1. óra: matematika Szentpáli Balázs
2. óra: természetismeret Bordás Anita

6.b osztály: nov. 28. (hétfő)
3. óra: magyar nyelv Nagy Margit
4. óra: testnevelés Tombor István
7.a osztály: nov. 28. (hétfő)
2. óra: kémia Jaksics Erzsébet
3. óra: informatika Sótiné Papp Elvira
7.b osztály: nov. 28. (hétfő)
1. óra: kémia Jaksics Erzsébet
2. óra: matematika Szentpáli Balázsné
III. A pedagógiai szakszolgálat nyílt órái
Balláné Spitz Mariann SNI + BTMN óvodás
gy. fejl. fogl. 2011. november 29. 3. óra
Bodor Vivien Diszlexia reedukációs foglalkozás
2011. november 29. 5. óra
Füredi Zsuzsanna magántanuló foglalkozása 2011.
november 28. 6. óra
Gárdonyiné P. Mónika Logopédiai foglalkozás /
iskolások 2011. november 28. 2. óra
Gróf Johanna SNI habilitáció
2011. november 28. 7. óra
Nagyné Antal Mária Gyógytestnevelés
(Daruszentm. isk.) 2011. november 29. 9. óra
Ollmann Judit SNI habilitáció (interaktív óra)
2011. november 28. 2. óra
Pap Bernadett Gyógytestnevelés (Hantos, iskola)
2011. november 28. 6. óra
Szabóné Bögyös Orsolya Korai fejlesztés
2011. november 29. 10 óra
Szalai Lászlóné Gyógytestnevelés (3.b)
2011. november 30. 5. óra
Vámosiné Hevér Bernadett Részképesség fejlesztés
(4.b) 2011. november 28. 3. óra
Virágné Kovács Margit SNI habilitáció
2011. november 29.
IV. Az alapfokú művészetoktatás
nyílt órái
A művészetoktatás minden művészeti ágában
minden tanóra – egyéni és csoportos is – nyitott
lesz ezekben a napokban, bármelyik óra látogatható.
Dienes János – szobrászat
Csonka Emese – néptánc
Fehér Teréz – zongora
Tótin Katalin – zongora
Tótin István – fafúvósok
Nyulasiné Lakos Angéla – népi ének
Lajtos Imréné - szolfézs
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„Magyarnak lenni büszke gyönyörűség!”

Október 23. - Méltó megemlékezés
Hagyományaink szerint idén is a 8. évfolyamosok készültek az október 23-i ünnepélyre. A megemlékezésen a tanulók
felelevenítették az 1956-os eseményeket, versekkel, énekekkel
tisztelegtek a történelmi események szereplői előtt. A kiváló
szövegmondás, a csodálatos hangszeres és vokális élőzene rendkívüli átéléssel tolmácsolta a megrendítő eseményeket. Az ünnep
zárása, a Szózat éneklése után rendhagyó módon néhány sort
hallhattunk Sajó Sándor: Magyarnak lenni című verséből. Ez
a rövid részlet gyönyörűen összefoglalja e fontos ünnep által
keletkezett érzelmeinket, hazánkhoz való elszakíthatatlan kötődésünket. A műsor felkészítő tanárai: Hajas Györgyné és Nagy
Margit.
Köszönjük!
„Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...
De túl minden bún, minden szenvedésen
Önérzetünket nem feledve mégsem.
Nagyszívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni nagy szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva:
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva örök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön - örökre!...”

1. osztályosok faültetése
A hosszúra nyúlt napsütéses
ősz elmúltával beköszöntött a
faültetések ideje.
Intézményünkben már
hagyománya van annak, hogy

iskolánk legifjabb tanulói
fát ültetnek annak emlékére,
hogy elsősök lettek. Az 1.a
és az 1.b osztály Szentpáli
Balázs tanár bácsi segítségével hárs- és bükkfát
helyeztek el az iskola
udvarán. A gyerekek
megígérték, hogy figyelemmel kísérik a
kis fák növekedését,
és kíváncsian várják,
hogy mire nyolcadik
osztályos ballagó diákok lesznek, mekkorára nőnek meg.

Mese-mese mátka

Ebben az évben Bálint
Ágnes szellemének adóztunk a hagyományos meseestünkön. Kukori, Kotkoda,
Frakk, Károly bácsi, Szerénke és Lukrécia a felnőtteknek kedves emlékeket idéznek fel, de a mai kicsik nem
ismerik őket. Ezért is szerettük volna megismertetni
velük őket, és azért is, mert
Bálint Ágnesnek kötődése
van megyénkhez, pontosabban Adonyhoz.
A tanító nénik is izgatottan készülődtek erre az estére.
Bábokkal, színdarabbal, énekkel, vetítéssel, és természete-

sen mesékkel készültek, hogy
megörvendeztessék a gyerekeket. Nagy volt az izgalom
a gyerekek között is, hiszen
este, sötétben kellett eljönni
az iskolába, pizsiben lehetett
heverészni a tornateremben, és
végre el lehetett hozni azokat
a kedves alvójátékokat amiről
már annyit meséltek.
A jól összeszokott iskolai
csapat emlékezetessé tette
ezt az estét is. Mónika néni
gyönyörűen vetített, hangosan szóltak a mesék, Ági néni
teája most is finom volt. Már
most kérdezgettik a gyerekek.„Jövőre is jöhetünk?”
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November - Őszutó - Enyészet hava - Szent András hava
Neve a latin „novem” = kilenc szóból ered, ami a görög
„ennea”, „enneva” származéka,
ez viszont a „neosz-neá”-ból
eredt, jelentése: „új, félig felnőtt, tapasztalatlan” - amely
megnevezése a jobb kéz gyűrűsujjának. Más néven Szent
András havának, nyilas havának, enyészet havának vagy
őszutó hónak is nevezik.
Novemberi jeles napok:
November 1. - Mindenszentek napja (latinul: Festum
omnium sanctorum):
A halottak kultuszát szolgálja.
A 4. századból ered, amikor
is Szent Efrém és Szent János
május 13-án, illetve pünkösd
utáni első vasárnap ülték meg
Mindenszentek napját. E nap
neve a görög egyházban ma is
a Szentek Vasárnapja.
Majd a 8. században május
13-ról november 1-jére tevődött át mindenszentek ünnepe,
azért, mivel november 1. volt
a kelta év kezdete, amikor
halotti áldozatokat hoztak az
elhunytak tiszteletére. Angliában már a 8-9. században
közünnep volt, de a francia
Egyház csak a 9.- 10. század
óta ünnepli, amikor is megerősödött az Egyházban is a
kelta elem, akkor a maguk ősi
ünnepét - persze átkatolizálva

- áthozták a katolikus egyházi
évbe is.
Végül 835-ben Jámbor Lajos császár hivatalosan is elismerte az új ünnepet, és a Mindenszentek ezek után az egész
kereszténység ünnepe lett.
November 2. - Halottak
napja:
Halottak napját november
2-án 998 óta tartja meg az egyház. Ez a nap Sz. Odiló clunyi
apáttól ered.
Ilyenkor szokás a sírok
megtisztítása, virággal díszítése, gyertyák gyújtása.
A néphit szerint ilyenkor
hazalátogatnak a halottak,
ezért a terített asztalra kenyeret, sót, vizet tettek. A család
minden tagja gyertyát gyújtott a gyertyák égésidejéből a
hiedelem szerint arra következtettek, ki hal meg előbb a
családban.
Ezen a napon tiltották a
munkát, mert megzavarja a
holtak nyugalmát.
November 11. - Márton
napja:
316-ban született Pannóniában. E nap volt a fizetés,
tisztújítás, jobbágytartozás lerovásának napja. A pásztorok
végigjárták a házakat, köszöntőket mondtak és nyírfavesszőt
ajándékoztak a gazdának, aki
megőrizve azt, tavasszal az
állatok kihajtásánál használta.

Várjuk felajánlásaikat!
A falu karácsonyfájához várjuk fenyőfa felajánlá
saikat idén is.
Fenyőágakra valamint gallyakra is szükségünk
lenne, mert abból is nagyon sok kell Mezőfalva adventi
koszorújához.
Telefon: 06-30-461-2531, vagy a könyvtárban
a 25-506-985.
Segítségüket előre is köszönjük!
Ijjas Gizella

Dologtiltó nap volt. Tilos
volt e nap mosni, teregetni, mert a jószág pusztulását
okozta volna.
Helyette lakomákat rendeztek, hogy egész esztendőben ehessenek, ihassanak. Úgy
gondolták, minél többet isznak,
annál több erőt és egészséget
isznak magukba. A hiedelem
szerint Márton az új bor bírája, mert ilyenkor már iható az
új bor. E nap vágták le a tömött
libát, mert úgy tartották: „Aki
Márton napján libát nem eszik,
egész éven át éhezik.”
Időjárásjósló nap is: „Ha
Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél
várható.”
Ha a Márton napi lakomán
elfogyasztott lúdnak fehér és
hosszú a csontja, akkor havas
lesz a tél, ha pedig barna és rövid a csontja, akkor sáros.
November 19. - Erzsébet
napja:
Árpádházi Szent Erzsébet
(1207-1231).
A legenda szerint rózsává
változott mikor atyja kérdőre
vonta a szegényeknek a kötényében vitt alamizsna miatt.
Időjárásjósló nap is volt,
ha ezen a napon havazik, úgy
mondták: Erzsébet megrázta
pendelyét.
Ez a nap az őszi munkák
zárónapja.
November 25. - Katalin
napja:
Szent Katalin a házasságra
vágyó lányok, a diákok, a tudósok, az egyetemek védőszentje, a kerék (vértanúságának
eszköze) miatt a fuvarosok,
kerékgyártók, fazekasok és
molnárok is tisztelték. A IV.
században élt, hitéért mártírhalált halt.
Időjárásjóslás is kötődik e
naphoz:
„Ha Katalin kopog, akkor
karácsony locsog, viszont ha

Katalin locsog, akkor karácsony kopog.”
E naphoz férjjósló hiedelmek és praktikák is kapcsolódtak. Mezítláb ágakat
loptak a fákról, amelyet vízbe tettek, s ha karácsonyig
kizöldült, következtettek a
leány közeli férjhezmenetelére. Ezt az ágat katalinágnak
nevezték.
De a legények is praktikákhoz folyamodtak, pl. párnájuk
alá lopott leányinget tettek,
hogy megálmodják jövendőbelijüket.
November 30. - András
napja:
A keleti egyház védőszentje, az I. században élt. A néphit
szerint átlósan ácsolt kereszten
halt mártírhalált, az ilyen keresztet ezért andráskeresztnek
nevezik.
Ez a nap a legjelentősebb
házasságjósló, varázsló nap.
Szent András napján a legény
vagy leány egész nap böjtöl,
csak 3 szem búzát és 3 korty
vizet iszik, imádkozik, s akkor
ékkel megálmodja, hogy ki lesz
a párja.
A lányoknak többnyire
magányosan, titokban kellett
különböző praktikákat elvégezniük:
– ha egy leánynak sikerült
ellopni egy férfi fehérneműjét, azt a párnája alá téve, éjszaka megálmodta, ki lesz a
férje.
– gombócot főztek, minden
gombócba beletettek egy férfinevet, s amelyik elsőnek jött
a víz tetejére, az lett az illető
férjének neve.
– amely irányból hallották a
kutyaugatást, abból az irányból
várhatták leendő férjüket.
– ólmot olvasztottak, majd
azt vízbe öntötték, a megolvasztott ólom vízbeöntés utáni
alakzata megmutatta a leendő
férj foglalkozását.
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„Ahogy én
látom!”
Kedves olvasóim! Tudom,
Petőfi verset már közöltem,
de Petőfiről van elnevezve az
iskolánk, Petőfinek nagyon sok
szép verse van, meg különben
is, az egyik kedvencem. Most
egy kevéssé ismert, de gyönyörű, hangulatos költeményével
ismertetem meg Önöket, fogadják szeretettel:

Nógrádi Gergely író

Itt van az ősz,
itt van ujra…

Író - olvasó
találkozó volt
a könyvtárban
November 22-én, kedden
14 órakor író- olvasó találkozót rendeztünk a mezőfalvi
könyvtárban. Két híres vendégünk volt:
NÓGRÁDI GÁBOR író,
költő és forgatókönyvíró. Ismertebb könyvei többek között a Pete Pite és Az anyu én
vagyok. Olyan filmforgatókönyvek kötődnek a nevéhez,
mint a Csocsó, a Meseautó
vagy a Sose halunk meg.
NÓGRÁDI GERGELY
író, operaénekes, a Vau! és a
Nyau! című ifjúsági regények
írója, a klasszikusok, többek
között Jókai és Gárdonyi újramesélője, Albert Györgyi
és Vujity Trvtko könyveinek
társszerzője.
Bízom benne, hogy a találkozó valamennyi résztvevőjének kellemes perceket szereztek neves íróink.
Horváth István
könyvtáros

Használt könyvek
kaphatók !
2011. december 5-től állományból törölt, használt
könyvek kaphatók a könyvtárban

nagyon kedvező áron.

Horváth István
könyvtáros

OLVASÓKÖR
Ismételten szeretettel várunk mindenkit a könyvtárban,
aki szeretné gondolatait megosztani egy örök érvényű műről, szeretne részt venni egy tartalmas beszélgetésben.
Témánk:
Antonie de
Saint - Exupéry:
A kis herceg c.
műve.
Időpont:
November 29.
(kedd) 18 óra.
Horváth
István
könyvtáros

Nógrádi Gábor író, költő

Itt van az ősz, itt van ujra
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? De szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.
És valóban, ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.
Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat ,amikben
Legnagyobb kedved telik.
Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpendítem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem.Kedvesem, te ülj le mellém,
Ülj itt addig szótlanul,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonul.
Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.
Tarány Sándor
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Már napokkal ezelőtt megjelentek a virágárusoknál az ádventi koszorúk. A „szabályos” koszorú
fenyőből készül, rajta három viola és egy rózsaszín
gyertya. Más díszek is rákerülhetnek, de azok már
nem tartoznak a lényeghez.
A katolikus templomokban és családi otthonokban egyaránt elhelyezik, és a négy adventi
vasárnap, vagy már előző este mindig eggyel több
gyertyát gyújtanak. A gyertyagyújtást közös énekkel, szentírási szakaszok felolvasásával és közös
imádsággal végzik.
Az Ádvent (az Úr eljövetele) Szent András
ünnepe körül - idén december 2-án - kezdődik.
Négy ádventi vasárnap van karácsonyig. A katolikus templomokban ebben az időszakban nem
díszítik virággal az oltárt, az orgona csak az ének
kíséretére szorítkozik, a miséző pap viola
miseruhát használ, de a harmadik vasárnap lehetséges a rózsaszín. Az Ádvent
eredete a 4. századig nyúlik vissza.
Régi szokás templomainkban, hogy az
ádventi hétköznapokon hajnali, úgynevezett rorate misét végeznek.
Az ádventben a keresztény ember
készül karácsonyra, Krisztus születésének
ünnepére, de egyben Krisztus világvégi eljövetelére
is. A népi jámborság megnyilvánulásai az ádventi
koszorú mellett a karácsony előtti betlehemezés,
és a keresztény család közös Szent Család-járása. Amíg a betlehemezés karácsony eseményeit
mondja el, addig a Szent Család-járás inkább a
felkészülés ájtatossága a családi otthonokban.
Ebben az időben sokszor felhangzik a csodálatos gregorián himnusz: Rorate, coeli desuper, et
nubes pluant justum - Harmatozzatok, egek onnan
felülről, és felhők hozzák az igazat.
Ádvent - maga az ünnep
Mit is jelent az „Ádvent” szó?
Ádvent, Adventus Domini = az Úr eljövetele,
röviden: Úrjövet. Ádvent az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés időszaka.
Mikor tartjuk az Ádventet?
Ádvent - egyben az egyházi év - a Szent András
ünnepéhez (nov. 30.) legközelebb eső vasárnappal,
illetve annak előestéjével kezdődik. Négy hétből áll,
a negyedik többnyire csonka. A liturgikus szín: viola (kivéve Ádvent III. vasárnapján, amikor szabad
rózsaszínt használni). December 17-től már a közvetlen karácsonyi előkészület jeles napjait tartjuk.
Milyen Úrjövetről emlékezünk meg Ádventben?
1. Történelmi Úrjövet. Az Ószövetség várakozása Krisztus első (alázatos) eljövetelére „az idők
teljességében".
2. Kegyelmi Úrjövet. A hívő lélek várakozása
Krisztus folytonos (lelki) eljövetelére a Karácsonyban.
3. Eszkatologikus Úrjövet. Az Egyház virrasztó
várakozása Krisztus második (diadalmas) eljövetelére az Utolsó Napon.
Kik az Ádvent lelki mesterei?
1. Izaiás próféta, a vágyakozás tanítója: „Harmatozzatok, egek, onnan felülről!” (Iz 45,8)
2. Keresztelő Szent János, a felkészülés tanítója:
„Készítsétek az Úr útját!” (Mt 3,3)
3. Szűz Mária, az önátadó, alázatos várakozás
tanítója: „Legyen nekem a te igéd szerint!” (Lk
1,38)

Mi ellemzi az ádventi lelkületet?
1. Saját gyengeségünk, megváltásra való rászorultságunk tudata, mert „Isten a kevélyeknek
ellenáll, az alázatosaknak megkegyelmez” ( Jak 4,6).
2. Bűnös múltunk elutasítása, állandó fohászkodás Isten irgalmáért: „Mutasd meg nekünk, Urunk,
irgalmasságodat!” (Zsolt 84,8).
3. Figyelmes, éber várakozás, reménykedő virrasztás: „Virrasszatok, mert amely órában nem is
gondoljátok, eljön az Emberfia!” (Mk 13,35).
Melyek az Ádvent sajátos gyakorlatai?
1. Csönd, elmélkedés, imádság.
Foglalkozzunk többet Isten dolgaival, ismerjük meg jobban azt, akit várunk. Legyünk többet

Ádvent, éber várakozás
Krisztus eljövetelére
csöndben, magunkban. Kerüljük most a hangos helyeket, izgalmakat, szórakozásokat. Járjunk Mária
lelki iskolájába: figyeljük őt, imádkozzunk hozzá,
vegyünk részt a Roráte (ádventi hajnali) miséken.
2. Készülés Karácsonyra.
Készüljünk elő családunk karácsonyi liturgiájára. Ajándékainkat a helyes lelkület és szeretet
készítse elő és hitelesítse: gondos, személynek szóló
kiválasztás, és nem üzleti szellem.
3. Bűnbánat.
A közelgő Karácsony várakozásában szorgosan, mégis vidáman tisztítsuk ki lelkünket minden
szennytől.
Melyek az Ádvent szimbólumai?
1. A viola szín: az összeszedettség, szent fegyelem és bűnbánat színe.
2. Az oltár díszítetlen, az orgona legfeljebb az
éneket kíséri: ezek a visszafogottság, a várakozó
komolyság jelei.
3. Nem liturgikus jelkép - s nem is kerülhet a
liturgia megszentelt formái elé -, de segítheti elmélyülésünket az újabb korban divatba jött ádventi
koszorú. Mintegy élő naptár mutatja a családnak,
a templomi közösségnek a Karácsony közeledését.
Az adventi naptár kitalálója
Adventi naptár már hetekkel karácsony előtt
mindenfelé vásárolhatunk. A préselt ajtócskák
mögött kis csokoládé-meglepetések várnak a kíváncsi „édesszájúakra". Más adventi naptárak fából
készült kis dobozokból állnak, vagy hosszú ajándékcsomagokból. De mindig 24 ajtócska, 24 zacskó
vagy csomagocska van a naptárban, hogy december
minden napjára jusson egy ajándék szentestéig.
Ezt a szép szokást egy édesanya találta ki. Ros�szul esett neki, hogy kisfia minden este azzal a kérdéssel nyaggatta: „Hányat kell még aludnunk, hogy
megjöjjön a Jézuska?” Egy nap fogott egy kartont,
huszonnégy mezőre osztotta, mindegyikre rátűzött
egy bonbont. Kisfia mindennap lecsippenthetett
egyet. A kisfiúból idővel felnőtt lett.
Eszébe jutott egyszer az édesanyja naptára.
Úgy gondolta, hogy más gyerekeknek is örömet
szerezhetne vele, és ezért elhatározta, hogy adventi

naptárakat készít és árusít. Nagy sikere lett. Nemsokára gyárak sora foglalkozott adventi naptárak
készítésével. Gerhard Lang, az adventi naptárak
atyja 1974-ben hunyt el Münchenben, igen idős
korában.
Advent növényei
Sok családban már advent első vasárnapján
megkezdődik a karácsonyi készülődés, hiszen
karácsonyig alig néhány hét van hátra. Ünnepi
hangulatot teremthetünk, ha adventi koszorúval
díszítjük a lakást.
Az adventi koszorú története nem olyan régi,
mint gondolnánk. Az ötlet XIX. századi, egy Johann Heinrich Wichern nevezetű német protestáns lelkésztől származik, aki úgy próbálta karácsonyig múlatni az időt, hogy minden egyes
istentiszteleten újabb és újabb gyertyát
tűzött a csillárkoszorúba, karácsonyig
összesen huszonnégyet. A szokás hamar
elterjedt, de a gyertyák száma mára négyre
redukálódott.
Pár évtizede szemfüles kertészek újítást
vezettek be, így a koszorúk megjelentek az
ajtókon és ablakokon is.
Adventi koszorút mi magunk is készíthetünk,
nem kell beérnünk a bolti „műanyag” változattal. A
lényeg, hogy természetes anyagokat, illetve növényeket használjunk. A koszorún három szín dominál:
a zöld, amely a termést, a piros, amely az életet, és
a sárga vagy az arany, amely a fényt szimbolizálja.
Ha megvesszük a mohából, cirokból vagy
szalmából készült koszorúalapot, akkor már csak
a díszítéssel kell foglalkoznunk.
Zöld
Mikor elmegyünk beszerezni a család fenyőfáját, gyűjtsünk be néhány ágat és dróttal vagy zöld
színű cérnával erősítsük az alapra. Használhatunk
más örökzöld növényt is, így például magyalt vagy
a több szempontból is aktuális fagyöngyöt.
De körbenézhetünk az otthoni fűszerek között
is, a babérlevél kellemes illatot kölcsönözhet a koszorúnak. A tiszafával azért vigyázzunk, mert bár
rendkívül dekoratív növény, de a piros bogyóján
kívül minden része mérgező.
Piros
Piros színű hozzávalókból bőséges a választék.
Kezdjük rögtön az almával. Kis méretű almát használjunk. A felhasznált négy alma lesz a gyertyatartó, melyekbe a szár eltávolítása után könnyedén
beleszúrhatjuk a gyertyákat.
A csipkebogyó begyűjtésének is elérkezett az
ideje, a piros bogyók szintén díszítő célt szolgálnak. Ha túl sok csipkebogyót gyűjtöttünk volna,
az sem probléma, egyéb felhasználási lehetőségei is
ismertek. Felhasználhatjuk a madárbirs termését is.
Sárga
Most jöhetnek a sárgás levelű örökzöldek.
Elővehetjük a tavalyról megmaradt fenyőtobozokat. Egzotikussá tehetjük a koszorút, ha fahéjjal,
szárított narancs- vagy citromkarikával díszítjük.
Néhány szegfűszeget is beleszúrhatunk az alapba,
így lesz igazi az illatkavalkád.
A gyertyák kiválasztásának arra figyeljünk,
hogy színben és illatban harmonizáljanak a többi
dísszel. A méhviasz alapú gyertyák a karácsonyi
sütemények illatát idézik. A meggyújtott gyertyák
meleg fénye adja meg a koszorú ünnepi hangulatát.             Ijjas Gizella
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Ádvent-várakozás
Mi a várakozás értelme? Tudunk-e várni valakit vagy valamit? A mai ember nem tud várni, várakozni. Mindent azonnal
meg akarunk tudni, szerezni, használni, stb. Semminek sem
várjuk meg a maga idejét. A kérdéseinkre azonnali választ akarunk, a munkánkért azonnali fizetséget, a pénzünkért azonnali
boldogságot, a mosolyunkért azonnali szeretetet, és még sorolhatnám. Persze óriási erővel kísértenek a reklámok, már-már
erőszakosan próbálnak meggyőzni minket házaló és telefonos
ügynökök. " Vegyél autót, házat, bármit, vidd el most nulla
forintért!" Azután fizetjük a részleteket, persze kamatokkal
együtt, és már észre sem vesszük, hogyha csak pár hónapot,
vagy egy évet vártunk volna a vásárlással, akkor a kamatokra
"kidobott" összeget valami más, okosabb dologra is fordíthattuk
volna. Ma már nem pusztán a birtoklás vágya a kísértésünk,
hanem az, hogy rögtön, azonnal akarunk mindent birtokolni.
Az ószövetségi Izrael népe századokon át várakozott Megváltójára. Több próféta is szólt a Messiás eljöveteléről, az ő személyéről. Amikor Jézus Krisztus megszületett, sokan mégsem
fogadták el megváltónak. Miért? Mert egy gyermek, akiből
később ácsmester lesz, s aki még felnőttként sem óhajt uralkodni, háborúzni. Egyszerűen csalódottak voltak, mert már ugyan
megvolt, amire vágytak, de nem olyan volt, amit elképzeltek.
Hányszor van ez így a mi életünkben is! Felvesszük a milliós
kölcsönöket, hogy azonnal megszerezzük pl. egy menő autót,
s pár hét múlva azon kapjuk magunkat, hogy elégedetlenek
vagyunk új "zsákmányunkkal", mert nem is egészen olyan,
mint amilyet elképzeltünk, nem is ezt a típust szerettük volna
igazán, de most már mindegy, mert fizetni kell a kamatokat,
tehát csalódunk. Csak azért, mert nem gondolkodtunk rajta
eleget, mert nem tudtunk várni egy kicsit.
Pedig várni, várakozni nem olyan keserves dolog, mint azt
gondoljuk. Az édesanyák kilenc hónapon át várják gyermekük
megszületését, mégsem hiábavaló ez a várakozás. Hiszen tudják,
hogy megéri, mert végül egy csoda történik, s ők is részesei,

közvetítői ennek a csodának, amelyet életnek, születésnek nevezünk. Örömteli várakozás ez. vagy amikor egy menyasszony
várja haza a vőlegényét. Kitakarít, szépen felöltözik, csinosítja
magát. S mindezt csak azért, mert várja azt a férfit, akit őszintén
szeret. Várakozása nem hiábavaló, hiszen mikor megérkezik a
vőlegénye, végre megláthatják, megölelhetik egymást.
Manapság persze ez a helyzet is felborulni látszik, nem
találunk jegyeseket. A fiatalok nem várnak egymásra, ha az
egyik nem jön, addig ott a másik. Nemhogy kuszák a kapcsolatok, hanem szinte nincsenek igazi emberi kapcsolatok.
Ma megismerkedünk, holnap már nálad is alszom, stb. A
mai barátságokban vagy szerelmi kapcsolatokban már nem
hangzanak el olyan kérdések, hogy hány éves a mamád, hiszel-e Istenben, kik az unokatestvéreid, stb. A fiataloknak
nincs kedvük megvárni, hogy a másik őszintén megnyíljon,
nincs idő a megismerkedésre. S ezek híján hamar csalódás
lesz az együtt járásból. Pedig ha megvárnák míg a másikat
megismerhetik, akkor talán megláthatnák egymás igazi jó és
rossz tulajdonságait, szokásait, értékeit. Akkor volna idejük
igazán megkedvelni, megszeretni egymást. S ez sem lenne
hiábavaló várakozás.
Nagyjából egy hónap múlva itt a karácsony, amikor a Megváltónk születését ünnepeljük. Addig várakozunk. S csakis rajtunk múlik, hogy milyen lesz ez a karácsony. A várakozásunkon.
Nem azon, hogy hány csomag ajándékot veszünk szeretteinknek, vagy mennyiért. Hanem azon, hogy tudunk-e minden
nap egy picit kedvesebbek, türelmesebbek, megértőbbek lenni
a másikhoz, hogy ki tudjuk-e várni, amíg elmondja gondjait,
amíg kipiheni magát, amíg igazán önmaga tud lenni.
Mert mindenkinek szüksége van szeretetre, de a szeretet ott
kezdődik, hogy előbb mi adunk a másiknak önmagunkból, s
nem várunk viszonzást. S meg fogjuk látni, hogy sokszorosát
kapjuk majd vissza saját szeretetünknek.
Valter atya
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Második helyen a felnőttek!

Az időszak végére nagyot
lépett előre Mezőfalva felnőtt
együttese. Az Ercsi elleni kudarc már nyomokban sem fedezhető fel a csapatnál, így az
elmúlt négy mérkőzésen rendre nekünk írták a pontokat.
Az abai mérkőzésekről:
Újra a valós formájában
tündökölt a mezőfalvi foci!
Az abai vendégségből 0:2 -es
eredménnyel megérdemelten
hoztuk haza a három pontot.
Az IFI óriási küzdelemben
méltó ellenfélként harcolt. A
találkozó végén reális eredményként született a döntetlen. Aba - Mezőfalva IFI 0:0
Az IFI-ről:
Noha sokan Abán is győzelmet vártak fiataljainktól,
azt ne felejtsük el, hogy nem
akármilyen csapattal szemben
kellett pályára lépni. Bár gól a
találkozón nem született, de a
fiúk szinte oroszlánként harcoltak végig a mérkőzés ideje
alatt. A lefújást követően Masinka Csaba edző egy percig
sem neheztelt tanítványaira.
Egy nagy csapat otthonában
sikerült pontosztozkodást elérni. A meccs végeredménye
teljesen reális volt.
A felnőttekről:
Az első félidőben egyik
együttesnek sem sikerült gólt
rúgni. Mezőfalva többször volt
a vendéglátók térfelén, mint
Aba a mezőfalviakén. Aba
erősen védekezésre szorult, de
maradt ereje veszélyes kontrákra, mit néhol szerencsével,
néhol jó védéssel sikerült hárítani. Sajnos egy tizenegyest is
kihagytunk. A 35' -ben Móricz Csaba egy kissé elkapkodta a büntetőt, így maradt a 0:0.
A pihenő után 10 perccel
Szepesi Konrád kapott remek
labdát Váradi Tamástól. Szepesi a védőt kicselezve, a kapus
mellett a hálóba gurított.

A következő találatra egy kissé várni kellett. Masinka László
a 82' -ben a gólszerző Szepesit
lecserélte Szilva Tamásra. A csere olyan jól sikerült, hogy Tamás

felnőtteknél egy pillanatra elhitték a vendégek, hogy van keresni
valójuk. Egy szerencsétlen mezőfalvi kapushibának köszönhetően az első félidő 10. percében

2 perc múlva egy nagyon okos
és görcsmentes gólt szerzett.Tórizs Attila kapott jó labdát a jobb
oldalon. Próbálta megtartani, de
a védővel folytatott csat során
az oldalvonalon kívülre került
a labda. A bedobást követően
újra Tórizshoz került a labda,
aki jó ütemben ugratta ki Szilvát. Ezzel beállította mérkőzés
végeredményét, 0:2 Mezőfalva
javára.
Vajtán taroltak a mezőfalviak! Mezőfalva - Vajta 19:1;
IFI 14:0
Nem okozott fejfájást Vajta
együttese a Megye II. osztály
10. fordulójában. Mezőfalva
együttesei rekordmennyiségű, összesen 32 gólt lőttek a
vendégeknek. Az edzők az
eredménnyel és a játékkal is
elégedettek.
Hullottak a gólok, mint
ősszel a falevél!
Rekord mennyiségű találattal örvendeztették a szurkolókat
a mezőfalvi csapatok a Megye
II. osztály 10. fordulójában. A
vajtai ellenfél tudásához mérten tisztességesen küzdött, de
az utolsó helyen álló együttesnek még halvány esélye sem volt
jobb eredményt elérni. Pedig a

1:1 volt az állás. Természetesen
csak néhány percet kellett várni,
hogy a nagyobb tudású csapat
elkezdje a gólgyártást. A 19:1
-es végeredmény hűen tükrözi
a két település együttesi közötti
különbséget.
A találkozó teljesítménye
után javulást tapasztalhatunk
a felnőttek tabelláján, mert
Mezőfalva a harmadik helyre ugrott. Az IFI tovább őrzi
vezető pozícióját és a felnőttekkel együtt a gólarányon is
jelentősen sikerült javítani.
Lajoskomáromban folytatódott a jó szereplés. Az IFI
1:4-es eredménnyel tovább
javította mérlegét. A felnőttek pedig szinte lemásolták
a fiatalok teljesítményét. Az
eredmény itt is 1:4.
A mérkőzések végén a találkozón mutatott játékkal mind
a kettő edző elégedett volt.
Mezőfalva megérdemelten
gyűjtötte be a pontokat.
Kötelező 3 pont Mezőszilas ellen
Papírforma eredmény született a vasárnap a Megye II.
osztály 12. fordulójában Mezőszilas ellen. A fiatalok kezdték a pontgyűjtést. Az első fél-

időben egy gól született, de a
másodikban még néggyel szaporodott. Mind az öt gól Tokai
Lászlónak köszönhetjük!
A felnőttek sem voltak lustábbak. Itt az első játékrészben
már kettő találatnak örülhettünk. Szünet után újabb két
labda landolt a vendégek hálójában. Sajnos, egy hazai futballista Váradi Tamás sérülése miatt - kifordult a térde - három
perccel előbb véget ért a játék.
Tamást gondos orvosi kezek
részesítették első segélyben,
és mint később Cseke Ottó
elnöktől megtudtuk, szerencsére nem szakadtak el az inak.
IFI:
Nem okozott különösebb
fejfájást a mezőszilasi fiatalok
a mieinknek. Bár az első félidőben csak egy gól született,
ennek ellenére biztosan nyert
Masinka Csaba csapata. A második játékrészben táltosodtak
meg igazán a fiúk. Az 5:0-nál
nagyobb gólarányi is elérhető
lett volna, ami nem a vendégeken múlott. Ha röviden akarunk fogalmazni: meg volt,
szép volt, jó volt!
Góllövő: Tokai László 43',
48', 59', 73', 86'
Felnőttek:
Félidő 2:0, A végén 4:0
A felnőtteknél is kiütközött
a két csapat közötti tudáskülönbség. A jóval nagyobb játékerőt képviselő Mezőfalva az
elején egy kicsit nehezen törte
fel a védelemben betömörülő
Mezőszilast, de a második
menetben lőtt újabb két gól
világossá tette az erőfölényt.
Sajnos a találkozó utolsó
perceiben a mezőfalvi csapat
közép pályásának - Váradi
Tamás - kifordult a térde. A
mérkőzést három perccel a
vége előtt a csapatok közös
megegyezésével lefújta a játékvezető.    Horváth László

Eredmények a nagy csapatnál:		
Aba- Sárvíz–Mezőfalva
0:2
Mezőfalva–Vajta
19:1
Lajoskomárom–Mezőfalva 1:4
Mezőfalva–Mezőszilas
4:0

Eredmények az IFI-nél:
Aba- Sárvíz–Mezőfalva
Mezőfalva–Vajta
Lajoskomárom–Mezőfalva
Mezőfalva–Mezőszilas

A felnőttek helyezése a tabella szerint:
Ercsi
11 10 1 0 60 13 47 31
Mezőfalva 11 8 2 1 40 8 32 26
Nagylók 11 7 4 0 33 11 22 25
Aba-Sárvíz 11 7 3 1 31 15 16 24

Az IFI helyezése a tabella szerint:
Mezőfalva 12 11 1 0 65 7 58 34
Ercsi
12 10 1 1 58 8 50 31
P.szabolcs 12 10 1 1 54 15 39 31
Aba-Sárvíz 12 9 2 1 47 7 40 29

Váradi Tamás büntetőjét lepkézi a mezőszilasi kapus

0:0
14:0
1:4
5:0
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MEZŐFALVI SZTÁR...

Tarány Tamás az X-faktorban
Mezőfalván számos tehetség
született, nevelkedett, illetve
él ma is, akikre méltán lehetünk büszkék. Egyikük Tarány
Tamás.
A mellékelt fotó tanúsága
szerint az RTL Klub X-faktor című népszerű sztárkereső show-műsorának egyik
versenyzője, Tarány Tamás
mezőfalvi. A Petőfi Sándor
Általános Iskola tanulója volt
gyermekkorában. (Az osztályképen a leghátsó sorban ő balról a legszélső fiú.)
A tehetséges fiatalember
Tarány Sándor, volt önkormányzati képviselő unokája.
Kérjük Önöket, szurkoljunk
közösen a mezőfalvi Tarány
Tamásnak, hogy minél nagyobb sikereket érhessen el a
televíziós műsorban, illetve az
életben!

Szent Márton napján
Fontos telefonszámok:

Az általános iskola német
nyelvű osztályai és nevelőik
a maguk által készített színes
lámpásokkal vonultak a Piac
térre péntek este, ahol egy
rövid megemlékezés keretén
belül Szent Márton emlékének tisztelegtek. A magyar
hagyományokban is fellelhető Márton napi eseményeket
településünkön is meghonosítani igyekvő kezdeményezésre

sok szülő kísérte el csemetéjét.
A sikeren felbuzdulva a szervezők és a résztvevő felnőttek
már most ígéretet tettek a jövő
évi folytatásra, aminek csak
örülhetünk, hiszen egy régi és
szép népszokást illeszthetünk
be újra a néprajzi naptárunkba.
Horváth László
(Fotó: Horváth Boglárka.
További képek: mezohir.info
honlapon)

Polgármesteri hivatal:
509-876
Általános iskola:
506-930
Óvoda:
506-987
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 506-900
Könyvtár:
506-985
Rendőrség ügyelet:
510-510
Tóth Viktor (körzeti megbízott): 06/30-400-3047
Remsei Tamás (körzeti megbízott: 06/70-4171-999
Orvosi rendelő:
dr. Bartos Krisztina:
506-837
dr. Tassy Péter:
506-925
dr. Kosztándi-Molnár Éva:
506-889
Védőnő:
506-888
Gyógyszertár:
506-810
Változás:

Polgárőrség:

06/30-621-0712
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Felhívás!
Kérjük, hogy szeretteik lejárt sírhelyeit váltsák meg vagy
egyéb szándékukról nyilatkozzanak.

Egyes sírhely: 650Ft/év
Kettes sírhely: 1300Ft/év
Turcsán János temetőgondnok: 06-30-499-99-80



Köszönetnyilvánítás
DEÁK GYULÁNÉ

utolsó kérései közt hagyta ránk,
hogy fejezzük ki köszönetünket:
Dr. Tassy Péter orvosnak
és Vincze Anita nővérnek,
segítő szívélyes munkájukért.
Tóth Attiláné

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
nővérünk, Deák Gyuláné, Lak Mária temetésén részt vettek,
fájdalmunkban, gyászunkban velünk voltak.
Lak testvérek: Anna és István

AUTÓSOKNAK!
A hideg idő beálltával fontos a téli gumik használata! A mai
modern technikával gyártott autógumik alkalmatlanok az évszaktól
független használatra (kivétel a 4 évszakos). Az összetétele miatt
a nyári gumi hideg úton sokat veszít a tapadásából. Bizonyított
tény, hogy 100 km/óráról száraz úton nyári gumival 50 méter alatt
állunk meg. Hidegben ugyanez a táv havas úton 300-500 méter.
Ezeket figyelembe véve ajánlott az évszaknak megfelelő gumit
használni autónkon!
Télen fontos még a hűtőfolyadék minőségének ellenőrzése is,
mivel a fagyállóban lévő etilénglikol bomlani kezd és ezáltal a
keletkező savszármazékok korrodálják a hűtőrendszert. A túl régóta használt, felhigított hűtőfolyadék megfagyhat komoly károkat
okozva akár a motorban is.
Fontos figyelmet fordítani a szélvédőmosó folyadékra is, mivel
hidegben a fagyálló nélküli folyadék az ablakmosó rendszer elfagyását okozhatja, vagy a szélvédőre fagyhat.
Ha autójának üzemeltetésével kapcsolatban tanásra van szüksége, várom megkeresésést!
MÁRKAFÜGGETLEN JAVÍTÁS!
- Ingyenes átvizsgálással (december 15-ig)
- Bankkártyával történő fizetési lehetőséggel
- Vállalt ár és határidő betartásával
Várjuk MEGLÉVŐ és LEENDŐ megrendelőinket!
Árajánlat-kérése csak egy telefonhívásba kerül!
06-30/271-7143
Kovács Zoltán
autószerelő mester

Római Katolikus Egyházközség

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!
Pinke Ferenc, gázszerelő
Nagyvenyim
Tel.: 06-20-9-131-736

ÉPÍTÉSZETI ÉS STATIKUS
TERVEZÉS, SZAKÉRTÉS–
VALAMINT
A 176/2008. VI. 30. sz. kormányrendeletben az újépítésű házakra, illetve a tulajdonosváltozások esetén
2012. január 1-től kötelező épületenergetikai tanúsítás
készítése, hőszegetelési tervezés, tanácsadás

Krokovay Attila
Telefon: 06-30-9224-300

Felhívás!
Kérjük, a hirdetéseket ne rajzszöggel
tegyék ki a boltokhoz, hanem ragasztószalaggal, mert a rajzszög leesik és kilyukasztja a mozgáskorlátozottak járműveinek kerekeit!
Köszönjük.
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
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Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy
a Zrínyi Miklós 49. szám alatti

REÁL Pont

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt
Ekler Györgyné Erzsike

üzletünk kínálata

PB gázpalack cserével bővült, melynek ára 4.900 Ft
Nyitva tartás naponta 6.30- 11-ig és 14.00 - 17-ig
Szombaton: 6.30 -11.00
Akciós újságunkat keresse postaládájában.

Régi redőnyök javítását,
új redőnyök gyártását
és szerelését vállaljuk.

Úti beszámolójára

a Szent Jakab zarándoklatról (El Camino)
Időpont: 2011. december 14. szerda 17 óra
Helyszín: művelődési ház (ha nem készül el, akkor
a könyvtár)
Ijjas Gizella

Szeretett Szüleinknek!

Südi Lászlónak és Lukács Juliannának

50. házassági évfordulójuk alkalmából
„S idő, állj meg egy pillanatra,
S ti rohanó percek várjatok,
Amíg ők ketten esküt tesznek,
Hogy egymáshoz hűek lesznek.
Csak addig várjatok!”
( John W. von Goethe)

Rövid határidő, 4 év garancia.
Telefon: 06-25/462-094,
06-70/314-15-75,
érdeklődni a Lottózóban.

   Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

CSÉPLŐNÉ KUTI MÓNIKA

temetésén résztvettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Cséplő család

Dr. Endl Gábor István
ügyvéd
Tel.: 25/789-709
mobil: +3630/306-9000

Minden szerdán 15 órától
ügyvédi fogadóórát tart
a Mezőfalvi Polgármesteri Hivatalban.
Bejelentkezni telefonon lehet.

Szívből gratulálnak gyermekeitek!
Izolda és László, vejetek András,
unokáitok Robi és Norbi



Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

id. TÓTH JÁNOS

Temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetet mondunk Feth Jánosnak
és nejének a temetés lebonyolításáért.
Gyászoló család

DARÁLT PAPRIKA
ELADÓ
3000 Ft/kg

Virág Ernőné – Hajdú György
Mezőfalva
Vörösmarty utca 10
Tel:06/30 4124-874
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A „Piac Téri Advent” az a hely Mezőfalván,
ahol ingyen is találunk ajándékot:

– az óriáskoszorú és gyertyáinak fénye
– a karácsonyi zenék hangulata
– az adventi naptár meglepetései
– a gyermekek kedvence, az állatsimogató
– a Betlehemi jászol meghittsége
– találkozások, beszélgetések, mert itt nincs rohanás
– a hetente megújuló, szívélyes vendéglátás

I. november 27.
vasárnap 15.30
Adventi koszorú szentelése,
és első gyertyájának meggyújtása.
Szentelést végzi:
Kristofory Valter plébános úr.
Adventi totó 1. forduló.
Gyertyát gyújtanak és műsort
adnak a Civil Szervezetek

III. december 11.
vasárnap 15.30

Adventi koszorú harmadik
gyertyájának meggyújtása.
Kristofory Valter plébános úr adventi
gondolatai.
Gyertyát gyújtanak és műsort
adnak: az óvodás és iskolás gyerekek.
Adventi totó 3. forduló

II. december 4.
vasárnap 15.30

Adventi koszorú második
gyertyájának meggyújtása.
Kristofory Valter plébános úr
adventi gondolatai.
Gyertyát gyújtanak és műsort
adnak: a Nyugdíjas Klubok tagjai.
Adventi totó 2. forduló.
Vendégünk: a Mikulás

IV. december 18.
vasárnap 14.30

Karácsonyi műsor a templomban
Óvónők betlehemes előadása,
a Mezőfalvi Nőikar gyertyás
karácsonyi koncertje.
Gyertyagyújtás a Piac téren
Gyertyát gyújt: Márok Csaba,
Mezőfalva Nagyközség polgármestere
Műsort adnak:
a község önkormányzatának dolgozói.

Minden vasárnap Adventi Vásár:
Adventi koszorúk, méz, gyertyák, kosarak, fazekas termékek, foltvarrók munkái, mézeskalácsok, könyvek, gyöngyök, kürtőskalács.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Művelődési Ház, Mezőfalva. Felelős: Ijjas Gizella.
Szerkesztőség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár, Mezőfalva, József n. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Magyar út 106/b.
Készült 2011. március 17-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 00010

