MECSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2021. MÁRCIUS

Örök Március
Mostanában többször eszembe jut Vörösmarty Mihály.
Lehet, hogy a kor teszi, lassan-lassan fölnõ az ember, s
megérti a reformkor nagyjainak lobogását, szorongásait, s
a tragédia utáni csöndet. A döbbent csöndet.
Most tél van és csend és hó és halál – írja Vörösmarty az
Elõszóban 1849/50-ben, bomlott lélekkel kérdi a fájdalmában megõszült Földet, hogy hova tevé boldogtalan fiait?
Úgy érzi, már minden virágzás álság ezután.
Hogy miért Vörösmarty és miért nem Petõfi jut eszembe elsõként március idusán? Mert a mindent felperzselõ
forradalom késõszessziós társadalmunkban a nemzet egységét jelképezõ szimbólummá vált (talán azért is próbálunk lázasan azonosulni vele, mert ennek az egységnek
vagyunk leginkább híján), s az elért reformokat féltõ Vörösmarty, a forradalom perzselõ lángjától reszketõ költõ
nem igazán válhat példává.
Pedig a forradalmak sokszor erõszakosak és véresek, s e
vérben megszületõ jövõ sokszor nem is múlja felül a fölforgatott múltat.
Mi az akkor, ami mégis olyan izgató bennünk, olyan vérpezsdítõ? Talán a remény. Talán a láng lobogása, talán a
merészség, a pimaszság, a fiatalos hév. Talán a hit. Minden
száz évben egyszer föllázad a magyar rabtartói ellen, 1703,
1848, 1956 – sorolja egyik versében Faludy a dátumokat. S
mindig leverik, toldjuk meg a verset, de hozzátehetjük: a
legnagyobb alávetettségben sem szabad föladni. Hadd
emlékeztessek, a zsidó nép is a babiloni fogságban kezdi
lejegyezni a Bibliát, amelynek legrégebbi történetei (Tízparancsolat például) szájról szájra öröklõdtek.
1848 március elsõ napjaiban bizonyára bolondnak neveznék azt, aki véres szabadságharcról vizionál a közeljövõben. A március 15-én csöpörgõ esõben összegyûlt alig
egy tucatnyi fiatal sem gondolt bele, hogy történelmet csinál, hogy a kipattanó szikra fölgyújtja az egész országot.
Petõfi már elkészült a megrendelt Nemzeti dallal, elért
Pestre a bécsi forradalom híre, s a felhevült ifjúság elindult
Táncsics börtöne felé. Nótáztak, énekeltek. Úgy vélték,
talán eljött az idõ a függetlenedéshez, az Európát fölgyújtó láng meghátráltatja az udvart.
S tudjuk, így is lett. S április végére az elért eredményekkel sokan – köztük Vörösmarty is – megelégedett, kevesen
akartak eleinte többet. Petõfi szangvinikus vérmérséklete
igen. „Akasszátok föl a királyokat” –írja elhíresült versé-
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ben, amely sokakat megrettentett. Sok barátot eltántorított
tõle. S mikorra magára eszmélt, már egyedül volt. Egyik
kortesbeszédérõl menekülnie is kellett, nehogy megverjék
1848 júniusának egyik napján. Majd csak Bem seregében
talál ismét közösségre, tollal és fegyverrel egyaránt küzdve,
vállalva a hõsi halált is.
Hogy miért mondom ezt? Mert a forradalom emberi arcát is látnunk kell, a sorsokat benne. Madáchét is, aki Kossuth titkárát bújtatva ítéltetett egy év börtönre, s akinek testvérét és annak családját az Erdélybe betörõ románok koncolnak fel.
A forradalmároknak is emberi arcuk van. Családjuk. Félelmeik és reményeik.
Akkor mégis miért? Mert úgy látszik, van egy pillanat,
ahonnét nem lehet meghátrálni, ahonnét csak elõre van,
ahonnét csak a hõsi halál van. S ez a pillanat 1848. március
15-én jött el, s a kérdés az volt csupán, hogy megszületik-e a
magyar nemzet, vagy eltûnik a süllyesztõben.
Megszületett. Leveretett és mégis megszületett. Gyõzelemmel felérõ vereség volt 1848-49-é, jöhetett a megtorlás
(ritka történelmi sor, kivégzik az aradi vértanúkkal egy napon Magyarország törvényes miniszterelnökét – követni
Folytatás a 2. oldalon!
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2021. március

Örök Március

Folyatás az elsõ oldalról

fogja még néhány Nagy Imre legutóbb), de már nem lehetett ott folytatni többé, ahol március 14-én abbamaradt a
történelem. 1848 az ez utáni magyar történelemben megkerülhetetlenné vált. Viszonyulni kellett hozzá. És a bukás

deztette 1848-ból. 1948-ban pompás ünnepségeket csaptak, persze központi direktívák szerint.
Nem volt könnyû visszatalálni 1848-hoz. Nem volt
könnyû letisztítani közel két évszázad porát, kiemelni levéltári adatok közül, s szabadon, büszkén ünnepelni.
Ma különösen igaz ez, hiszen a világjárvány megakadályoz bennünket, hogy együtt lehesünk ezen a nagyszerû
napon, de tudjuk, ez nem ok a felejtésre, hisz március idusa az a biztos pont történelmünkben, amelyhez a járvány
múltával biztosan visszatalálunk. Mert ez az ünnep mindegyikünk ünnepe, minden magyar, éljen a világ bármelyik
pontján dobogó szívvel gondol csak rá.
2021 márciusa is az összetartozás élményével ajándékoz
meg bennünket, amikor feledjük a hétköznapok nyûgét,
gondját és bánatát. S büszkék vagyunk, hogy európaságukat
magyarként tudjuk megélni.
Böröndi Lajos
Az 1848/49-es forradalom-és szabadságharc tiszteletére
a COVID-19 fertõzés terjedésének megelõzése érdekében
ünnepi megemlékezést nem tartunk. Ezért március 12én Mecsér Község Önkormányzata szûk körben helyezi
el az emlékezés koszorúját.

Miniszteri látogatás Mecséren

pillanatában elkezdõdtek a magyarázgatások.
Sem békével sem erõszakkal, hangoztatja Gyulai
Pál Katona József Bánk bánjáról értekezve. Nem szabad
fellázadni a rend ellen, de eltûrni sem a zsarnokságot. 1848
félelme van e magyarázatban. Katona darabját ugyanis
sebtében bemutatják Pesten 1848. március 15-én ezzel
ünnepelve a forradalmat.
Egyszeri és kivételes pillanat volt, írják a századvégen Ferenc Jóska békéjében megnyugodva a forradalom unokái,
elfeledve a 19 éves, tejfelesszájú gyilkos rémtetteit, hisz
kenyeret és békét hozott uralkodása a század alkonyán.
Képeit a hálószobák falán is megtaláljuk, s a jovális öregúr
nagyapó szerepben tetszeleg. Ki tehet róla, hogy a gyilkosok is megöregszenek?
Aztán 1923-ban Petõfi századik születésnapján osztják
fel újra az örökséget hivatalosságok és a nép. Valahogyan
azonban mindig a nép azonosulása, ünneplése a hitelesebb.
Késõbb a grúz rablógyilkos képe alatt masíroznak 1848
kiterelt örökösei, leghûségesebb talpnyalója, a Borzasnak
becézett tök kopasz Rákosi egyenesen a szocializmust ere-
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Dr. Nagy István országgyûlési képviselõ január végén látogatást tett községünkben. A munkamegbeszélésen egyeztettünk
a község fejlesztési elképzeléseirõl és beruházásokról.
Átbeszéltük a 2021-2027 közötti EU-s pályázati lehetõségeket, amit közszemlére bocsájtottak. Ez azért fontos, mert
számunkra kedvezõ pályázati lehetõségekre fel tudunk idõben készülni
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Megújultak a hirdetõtáblák
A község területén lévõ 9 db hirdetõtábla az elmúlt
idõszakban elavult, tönkrement, szükséges volt a cseréjük.
Mindegyik helyett új tábla készítésére került sor, ami

arra hivatott, hogy az önkormányzati híreket, tájékoztatásokat kiplakátolva eljuttassuk a lakossághoz.
Minden forgalmasabb helyen, falurészen található hirdetõtábla. Mûködik egy facebook csoport is, így biztosított, hogy az aktuális tájékoztatás mindenki számára el-

érhetõ legyen. Ez a két kapcsolattartási lehetõség
teljeskörû tájékoztatást ad az állampolgároknak. Aki bejáró dolgozó és számítógép tulajdonos az a facebook csoportot elérheti. Aki pedig nem rendelkezik informatikával, annak a hirdetõtáblánál meg kell állni, és elolvasni
az aktuális tájékoztatásokat.
Kérem éljenek a lehetõségekkel, az idõben érkezõ információ fontos számunkra, segítheti ügyeink intézését,
és tájékoztatást ad számunkra!

Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Közel egy éve küzd az ország – közte a mi falunk is – a
járvánnyal, ami nagyon sok kellemetlenséggel járt, és jár
jelenleg is. A járvány elsõ két szakasza sok áldozattal járt,
most a harmadik hullám támad, ami erõsebb, veszélyesebb, mint az elõzõ kettõ. A mutáns vírusok fertõzése a
fiatalabb korosztály fele tolódott, terjedése a korábbinál
gyorsabb, és a betegség lefolyása is súlyosabb.
A vírus valódi pusztító természetével csak az nincs tisztában, aki még nem találkozott vele. Sajnos már én is saját tapasztalatokról beszélhetek, és elmondhatom nagyon
nehéz volt megélni.
Február 5-én jelentkeztek a tünetek nálam és páromnál. Az elsõ három napon erõs köhögés gyötört bennünket, ami magas lázzal párosult. Ezzel párhuzamosan izom
és végtag fájdalmak jelentkeztek. A tünetek enyhültek,
majd három nap múlva ismétlõdõen visszatértek. Ezért is
nehéz megértenem, hogy nálunk is vannak vírustagadók,
oltásellenesek. Nem is értem, hogy merülhet fel bármilyen kérdés a védõoltás szükségességérõl, hogy vesz bátorságot valaki a vírus jelenlétének tagadására, mások
elbizonytalanítására. Senki ne gondolja, hogy oltatlanul
elkerüli a COVID fertõzést. Saját, erõs immunrendszerünkben vagy az immunerõsítõkben nem bízhatunk. Én
is betartottam minden elõírást, ahogy említettem, mégis
elkaptam.
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Mindenkit arra kérek és buzdítok, hogy mindenképpen éljen a lehetõséggel és adassa be az oltóanyagot függetlenül attól, hogy az hol készült, mi az eredete.
Kérem, tartsa be mindenki a rendszabályokat, viselje a
maszkot, tartsa be a távolságtartási elõírásokat. Szeretném elérni, hogy a falu azon települések közé tartozzon,
ahol mindez teljeskörûen megvalósul, és az esetleges megbetegedés után pedig nem marad szövõdmény.
Csaplár Zoltán polgármester
Oltásra regisztráljon a www.koronavirus.gov. hu
portálon!
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Iskolai hírek

A jelenlegi járványügyi korlátozások miatt elmaradt
programjainkat többször emlegetik tanulóink. Hiányzik
nekik a sok élmény, amit az eddigi iskolás éveik alatt
szereztek. A tanév elsõ felében is igyekeztünk iskolai keretek között megtartani az ünnepségeket és a tanév második felében is törekszünk arra, hogy ez így legyen.

készült mézeskalácsból. Szép kézmûves munka, amit
Lébényben Fehérvári Andrea készített. Torma Tibornak köszönjük a finom fánkot.

December 18. Karácsonyi ünnepség az iskolában. A
Vöröskereszt helyi szervezete ismét támogatta az iskolát 20 000 Ft-tal. Délelõtt ünnepi asztal várta a gyerekeket.Az ünnepi hangulat, a kis mûsor, az ünnepi asztalnál közösen elfogyasztott tízórai, ebéd és uzsonna, ha
már egy tanuló lelkében nyomot hagyott, akkor megérte a készülõdést. Felvétel is készült, amit a Szülõk a
messengeren megtekinthettek. Minden tanuló családja
köszönetét fejezte ki, hogy ily módon részese lehetett az
iskolai ünneplésnek.

A tanév során többször kapunk a heti alma és gyümölcslé mellé zöldségeket is. Sárgarépát, céklát, paprikát, paradicsomot, karfiolt… A tanulók többsége ismeri
és rendszeresen fogyasztja, néhányan valóban csak megkóstolják a kínálatot.A megtartott kóstolást fotókkal kell
igazolnunk.

December 19. Évbúcsúztató vidám, játékos délelõtt
az iskolában.
Február 11. Farsangi bál az iskolában -Délelõtt néhány tanóra megtartása után korábbi farsangokon készült felvételeket néztünk meg, mindenki nagy örömére. Ebéd után elkezdõdött a mulatság. Fánkot ettünk házi
baracklekvárral, teát ittunk, utána egy jót mulattunk.Egy
kis ajándékkal leptük meg a gyerekeket. Farsangi álarc
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Az oktató-nevelõ munka során pozitív hatást értünk
el a következõkkel:
• A folyamatos, azonnali dicséret /szóban, piros pont,
matrica, nyomda, osztályzat/ motiválja a tanulókat.

• A csoportmunka a gyengébb, szorongó tanulónak
sikerélményt nyújt.
• A tanulók közötti együttmûködés, az egymásra
utaltság kitûnõ színtere az a csoportmunka, amit vetélkedõk során alkalmazunk. Az 1-4. összevonás elõnye
ebben az esetben az, hogy különbözõ korosztályú tanulók alkotnak egy csapatot.
• Tanórákon, napközis foglalkozás keretében tanmesékkel, bábozással, szerepjátékokkal segítjük a helyes
viselkedési szabályok rögzülését.
• Ismét nagy hangsúlyt fektetünk a szelektív hulladékgyûjtésre, papírgyûjtésre, a környezetvédelemre, az
egészségvédelemre, a helyes higiénés szabályok betartására.
Mellékelek egy pályázati kiírást. A bátor jelentkezõknek jó munkát kívánok!
Knollné Élõ Zsuzsanna
osztályfõnök
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Vers-, és prózaíró pályázat általános iskolásoknak
„Mi a tûzhely rideg háznak,
Mi a fészek kis madárnak,
Mi a harmat szomju gyepre,
Mi a balzsam égõ sebre;
Mi a lámpa sötét éjben,
Mi az árnyék forró délben,...
S mire nincs szó, nincsen képzet:
Az vagy nekem, oh költészet!”
(Arany János)
Mosonszentmiklós község Önkormányzata és Lébény város Önkormányzata a 2021. évi április 11-én tartandó költészet napja alkalmából pályázatot hirdet szépirodalmi alkotások (vers és próza) létrehozására általános iskolás
korú gyerekeknek.

1.Általános pályázati feltételek:
1.1. A pályázaton az általános iskola alsós (I. kategória), valamint felsõs (II. kategória) tanulói vehetnek részt.
1.2. Feladat, hogy a kis költõk szabadon választott témában írjanak verset ill. prózát.
1.3. A pályamûveket saját kézírással kérjük leadni, tehát fontos a szép külalak és forma is.

2.A pályamunkák benyújtása
2.1. A pályamûveken pontosan és olvashatóan szerepelnie kell a következõ adatoknak:
2.1.1. a gyermek telje neve és hogy hányadik osztályba jár,
2.1.2. a gyermek iskolájának neve, címe
2.2. A pályamunkákat az adott iskola gyûjti össze.
2.3. Leadási határidõ: 2021. április 1. csütörtök
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Tisztelt Mecséri Lakosok!
Elõször is engedjék meg, hogy a köszönetemet tolmácsoljam Önöknek, amiért az elmúlt egy évben a járványhelyzet kezelése kapcsán olyan felelõs magatartást
tanúsítottak, mellyel sikerült megakadályozni, hogy a
településen tömeges vagy nagyon súlyos megbetegedésekre kerüljön sor. Köszönöm a hivatalunk irányába
tanúsított együttmûködõ magatartásukat is, hogy a védõ
óvó rendszabályokat mindannyiunk biztonsága érdekében igyekeztek betartani.

gedett, az alábbi óvintézkedések betartása mellett:
A hivatalba érkezõknek maszk viselése kötelezõ, valamint kérjük, hogy belépéskor használják a kihelyezett kézfertõtlenítõt és tartsák be a biztonságos távolságot.

Sajnos azonban, bármennyire bíztunk is benne, még
nem beszélhetünk múlt idõben a járványról, hiszen épp
annak a harmadik, egyes szakemberek szerint minden
eddiginél erõsebb hullámát éljük, melynek kapcsán a
Kormány elrendelte a veszélyhelyzet 2021. május 23-ig
történõ meghosszabbítását.
A veszélyhelyzet meghosszabbítása nem jelenti automatikusan az egyes védelmi intézkedések (pl. vendéglátóhelyek zárvatartása, rendezvények tilalma) meghosszabbítását is, azok további sorsáról a Kormány a
járványügyi helyzet alakulásának függvényében dönt.
Mivel e szabályok folyamatosan változhatnak, és egyébiránt is a jelenleg hatályos rendelkezések minden bizonnyal már teljesen ismertek a lakosság számára, így
ismertetésük nem képezi a jelen tájékoztató tárgyát.

Oltásra regisztráljon a www.koronavirus.gov. hu portálon!

A hivatali ügyfélfogadás rendje: Hétfõ: 8:00-12:00,
Kedd: 8:00-12:00, Szerda: Nincs ügyfélfogadás, Csütörtök: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00.
Az ajtót zárva tartjuk, kéjük, hogy csengessen!
Végezetül, kérjük Önöket a mindenkori központi védelmi intézkedések szigorú betartására, a hatóságokkal való együttmûködésre, valamint arra, hogy a vírushelyzet témájában mindig hiteles forrásból tájékozódjanak.
Arról azonban tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban és annak Együttmûködésüket megköszönve, tisztelettel:
Mecséri Kirendeltségén bevezetett védelmi intézkedédr. Tóth Tünde jegyzõ
seink azonban továbbra is érvényesek.
Ezek értelmében, mint a hivatal vezetõje, továbbra is
arra kérem a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyeiket lehetõség szerint elektronikus úton, vagy telefonon intézzék, és ne személyesen keressék fel ügyintézõinket. A
Mecséri Kirendeltség elérhetõségei talán közismertek,
nem kell e helyütt ismételnünk, de szükség esetén a
www.mecser.hu weboldalon is megtalálják õket, a
www.lebeny.hu oldalon pedig a lébényi székhelyhivatalra vonatkozó információk, dokumentumokis megtalálhatók.
Hivatalunk Mecséri Kirendeltségén a személyes ügyintézés csak a feltétlenül szükséges esetekben megen-

Pilinszky János
Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
s megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szíve Harmadnapra legyõzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Békés, áldott húsvéti ünnepeket kíván minden mecséri
polgárnak az önkormányzat! Vigyázzanak magukra,
vigyázzunk egymásra!
hírmondó.p65

6

2006.08.09., 20:19

2021. március

Csapadékvíz elvezetési projekt
A Dózsa és Kossuth utcai csatlakozástól (a körforgaA TOP 2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztések” címû pályázaton – me- lomtól lefelé) a Varga bolt elõtti átereszig, valamint az Ady
Endre utca 8. számú háztól – figyelembe véve a domborgyei segítséggel – településünk is indult.
zati viszonyokat – csatlakozás lesz a Kossuth utca árokhálózathoz. A Varga bolttól a Petõfi utcáig marad a régi árok.
A Petõfi utca északi oldalán a focipálya melletti gyûjtõárkon keresztül jut el a csapadékvíz a gyûjtõig.

Ezen három szakaszon elõre gyártott elemekbõl burMint ismert a 1402. számú összekötõ út (M1 fõútvokolt
árokhálózat épül ki az átereszek és az Ady Endre utca
naltól a szigetközi útig) elsõ ütemének felújítására kerül
fedett
árokrész karbantartásával.
sor. A község belterületi szakaszán a közút melletti árokEnnek
a projektnek a költsége közel 50 millió forint.
hálózatot is felújították.
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A Széchenyi István Egyetem kutatócsoportja Mecséren
Gondolatok

A Széchenyi István Egyetem kilenc egyetemi karral, négy
doktori iskolával, idegennyelvi oktatási központtal, a tanítóképzéshez kapcsolódó gyakorló általános iskolával és középiskolával rendelkezõ nyitott, szolgáltató Egyetem. 15 000
hallgatójával meghatározó szereplõ Magyarország felsõoktatási terében. A Széchenyi István Egyetem jelenleg több,
mint 90 akkreditált alap- és mesterszakkal, illetve felsõfokú
szakképzéssel rendelkezik. Ezek között megtalálhatóak jogi,
gazdasági, mûszaki, bölcsész, egészségügyi, mezõgazdasági
és zenemûvészeti képzések is. A legnépszerûbbek a mûszaki és a gazdasági szakok, ezen belül is a gépészmérnök, a
mérnökinformatikus, a villamosmérnök és a gazdálkodási
alapszakok.Az Egyetem képes átfogó módon kiszolgálni
Gyõr, a sikeres társadalmi, gazdasági, kulturális központ
mûködését. Ahogy Gyõr város gazdaság-, és térségszervezõ ereje, úgy a Széchenyi István Egyetem hatása is túlterjed
a város, a nagytérség határain. Az Egyetem kutatói, tanárai
oktatási tevékenységük mellett aktívan vesznek részt a társadalom és a gazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó alap, és
alkalmazott kutatásokban, kísérleti fejlesztésekben a
mikrogazdaságtóla nemzetgazdasági szintig mûszaki-, gazdasági-, jogi-, és természettudományi területeken egyaránt.
Az elmúlt három évtizedben kollégáink mindig fontos szerepet játszottak a térség településfejlesztési, megyei és regionális fejlesztési koncepcióinak elõkészítésében, formálásában, kidolgozásában is.
A Széchenyi István Egyetem a kutatói utánpótlás kiválasztására és nevelésére is figyelmet fordít. Ennek keretében indult el az úgynevezett Hallgató-Oktató Projekt, melynek keretében az egyetemi hallgatónak lehetõségük van
tanáraikkal együtt dolgoznia vállalatok, civil szervezetek és
az államháztartás intézményei megrendelésére indított projektek megvalósításában.
A mecséri önkormányzat, más önkormányzatokhoz hasonlóan, a település napi szintû mûködésénekbiztosítása, a
települési infrastruktúra fenntartásamellett a település jövõképének alakításával is kell, hogy foglalkozzon.Ennek
okán számos olyan kérdés merül, merülhet fel, melybe
érdemeskülsõ szakértõket bevonni. A külsõ szakértõk bevonása általában nem a napi szintû feladatellátás és az operatív mûködés kapcsán lényeges.Egy gazdasági térség és
azon belül egy település fejlesztésipályájának meghatározásáhoza település történeti, demográfiai, társadalmi,
infrastrukturális, gazdasági környezetének elemzése, a helyi társadalom státuszának, attitûdjeinek, identitásának és
az ezekkel összefüggõ szükségleteinek pontos megismerése elengedhetetlen. Ezek ugyanis befolyásolják a jelen operatív és stratégiai döntéseit, s hatást gyakorolnak a település fejlõdési pályájára rövid-, közép-, és hosszútávon.
Mekkora lesz a település mérete? Milyen lesz a település
demográfiai összetétele? Milyen korszerkezetû, foglalkozású, származású, vallású, gondolkodású és identitástudatú
lakosság fog itt élni? Hogyan, mibõl fog élni? Milyen nyelven fog beszélni? Hogyan tud alkalmazkodni a változó világ kihívásaihoz? Mennyire lesz képes egymásnak köszön-
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ni, egymással kommunikálni, alkalmazkodni, összefogni?
Hogyan fog túlélni? Számos, talán elsõre idegen,filozófikus,
távolinak tûnõ, messzire vezetõ kérdés merülhet fel településünk jövõjével kapcsolatban. Ugyanakkor a kérdések húsbavágóak és a válaszok attól függenek, hogy mennyire ismerjük magunkat ma és milyen döntéseket hozunkjelenben
a település jövõjével kapcsolatban.
Az egyetem szolgáltató, térségszervezõ szervezõ szerepe, kutatási potenciálja és az önkormányzati igény ezen a
ponton találkozhatott. Egy nagyobb térségi kutatási folyamat részeként, de önálló projektben Mecsér kiemelt szerepet kaphatott az Egyetemen 2020-ban induló HallgatóOktató Projektjében. A közös projekt célja az volt, hogy a
településsel kapcsolatos egyes stratégiai kérdésekben adjon olyan meditációs objektumokat a települési önkormányzat számára, melyek átgondolása, operatív tervekbe történõ beépítése és megvalósítása érdemi hozzájárulást tesz a
település fejlõdési folyamataihoz.
Az egyetemi kollégák településen végzett munkájára 3
hónap állt rendelkezése, a járványügyi helyzet miatt szûk
mozgástérrel. A munka három részbõl állt.
Az elsõ részben a település történeti, demográfiai, gazdasági, infrastrukturális helyzetét és az elmúlt 70 év
médiamegjelenéseit elemezték. Vizsgálták a térség úgynevezett benchmark településeit és külföldi település fejlesztési példákat.
A második részben primer adatfelvételi módszerekkel
(spontán interjúk, mélyinterjúk és fókuszcsoportos beszélgetések) a lakosság attitûdjeit, szükségleteit, identitását,
településsel kapcsolatos elképzelésit, várakozásait vizsgálták.
A harmadik részben pedig a két elsõ rész elemzési eredményei alapján néhány lényeges meditációs objektumot
fogalmaztak meg az önkormányzat részére.
A felmérés tervezésében és lebonyolításában, mint helyi
lakos és képviselõ nem vettem részt, koordinatív szerepet
töltöttem be a projektet megvalósító kollégák, a települési
önkormányzat és az Egyetem között. Az önkormányzat részére elkészült jelentés önkormányzati és képviselõtestületi feldolgozása folyamatban van. A projekt egyik fontos
hozadéka a mecséri önkormányzat és a Széchenyi István
Egyetem által kötött együttmûködési megállapodás.
A projekt eredményeként számos megfontolásra érdemes, értékes gondolatot kaptunk, de az operatív megvalósítás rajtunk, mecséri polgárokon múlik.
A jelentés fõ üzenete az, hogy Mecsér fejlõdési pályája
és jövõje belsõ összetevõtõl függ jelentõsen:
1. az állampolgárok által választott önkormányzat mûködési hatékonyságától;
2. a településen mûködõ és alakuló civil szervezetek céljaitól, aktivitásától és a választott önkormányzattal való
kapcsolatától;
3. az állampolgárok és az általuk választott önkormányzat kapcsolatától;
4. az õszinte kommunikációtól;
5. az állampolgárok aktivitásától, önszervezõ képességé-
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tõl, közösségteremtõ és mûködtetõ képességétõl.
A közösség emberi létfeltétel. Az ember jelentõs evolúciós újítása a közösség kialakítása volt. Az emberi evolúcióban nem az egyének versenye a döntõ, hanem a közösségeké. A közösség sok fejjel, sok végtaggal rendelkezõ, mindent szemügyre vevõ és figyelõ felépítmény. Az emberi lény
számára a közösség adja az optimális mûködési teret,az
evolúció során megbízható, kiegyensúlyozott környezetet

adott emberi életnek. A globális, atomizált társadalmakban
a közösség háttérbe szorult, de jól látszik, hogy újra életre
kel, teret, helyet követel. Nagy szükség van lokális közösségekre, melyekben mindenki felismeri és megtanulja, hogy
az ember csak közösségekben életképes. A központosítás
és a globalitás elõnyeinek felismerése és megõrzése mellett
a helyi közösség és kultúra a fontos érték és mérték.
Dr. Kovács Norbert

Búcsúzunk
Kedves Erzsike! Megrendülten búcsúzom Tõled, Búcsúzom Németh Frigyes barátomtól, aki Mecséren is
miközben tódulnak az emlékek, a csodás „Mecséri kulcsos hagyott emléket magáról.
kalács” emléke, melyet általad ismert meg ország-világ, a Õ volt az, aki tervezte és kivitelezte Mecsér 800 éves
2000-es évek turisztikai kiállításain megyénk illetve a fennállásának emlékére készült, a település múltjának
Szigetköz standján.
emlékét, a kardkovácsokat és a hajó vontatókat megjelenítõ emlékmûvet.

Füsi Rudolfné, Erzsike

Vitte hírét az induló Ladikos Fesztivál is, ahol a fellépõ
népzenei együttesek a kulcsos kalácsot kapták ajándékba.
Szálláshelyükön a népzenészek reggelinél is megízlelhették a csodálatos kalácsot. Országos TV csatornák is elvitték Mecsér hírét a kulcsos kalács révén is (mûsorvezetõ
Borbás Mária). Köszönöm fáradozásodat, Isten nyugosztaljon!

Aktív részese volt Mecsér amatõr sportrendezvényeinek, nemzetközi focitornáinak Mecséren és Svájcban. (Az
1995-2005-ös évek között). Munkásságát festményeiben,
szobraiban õrzi az utókor.
Egyszerû és természetes tehetséggel megáldott jó barát
távozott közülünk.
Feketéné Tolnai Katalin, a Megyei Falusi és Agrárturizmus
Fekete Zoltán
tiszteletbeli tagja
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Oltakozzunk! – „Egy (EMBER) Mindenkiért!”
Gyõzzük le a járványt! – „Mindenki Egy (ÉLET)ért!”
Engedjék meg, hogy megosszam Önökkel röviden gondolataimat és segítséget, támogatást adjak helyes döntésükhöz a Corona vírus elleni védõoltással kapcsolatban.
Egy éve tart a koronavírus járvány Magyarországon. Pontosan nem is tudjuk, hogy honnan jött ez a vírus, de
pillanatok alatt térdre kényszerítette a világot, és megjelent nálunk is. Nem volt ellene hatásos gyógyszer. Az életünket megkeserítõ járványügyi korlátozásokkal igyekeztünk lelassítani a járvány terjedésének az ütemét, hogy idõt
nyerjünk. Legyen ideje a tudósoknak megtalálni az ellenszert, a vírus legyõzésének igazi fegyverét, a vakcinát.
Erre vártunk! Sikerült,megvan, és itt van a vakcina!
Közben megérkezett a járvány minden eddiginél durvább harmadik hulláma.Újabb korlátozások váltak szükségessé a megbetegedések drámai növekedése miatt. Talán két hét múlva jobb lesz, de a járványt csak védõoltással lehet
megfékezni. A vírus legyõzéséhez a lakosság mind teljesebb átoltottságára van szükség, idõre és még több vakcinára
és oltási hajlandóságra.
Ezért kérek mindenkit, aki még nem tette meg, hogy regisztráljon és fogadja el mindenki azt a vakcinát, amelyiket
a számára felajánlanak. Nincs idõ válogatni! Az a jó vakcina, amit már megkaptunk.
Legyünk hatékonyak! Érjük el idõben az áhított nyájimmunitást! Ne legyenek újabb hullámok, bizonytalanság!
Gyõzzük le a járványt, hogy a legkisebb veszteség árán kapjuk vissza a régi életünket!
Dr. Varga Tamás háziorvos

Örömmel adunk hírt az óvoda gyarapodásáról, gazdagodásáról!

Az óvoda életébõl

A téli idõszakban több udvari játékot pítettek be pályázat segítségével: a fiatalabbak számára rugós autó, ló, és
motor, az idõsebbek egyensúlyérzékének fejlõdését tetszetõs lengõ gerenda és a fa libikóka segíti. A gyerekek
boldogan vették birtokba az új eszközöket.
Megoldódott a tetõ beázásának megszüntetése is. Köszönjük a helyi önkormányzatnak a fejlesztési és állagmegóvási munkálatokat!
„Februárban van a farsang,
Tánc van akkor s muzsikahang.’’
Vízkereszttõl hamvazószerdáig húzódik a farsangi idõszak. A csattanót, a jelmezbált a végére, húshagyóra ter- tosan és folyamatosan történt. Az idõszakkal kapcsolatos
veztük. A ráhangolódás, a díszítés, a kiteljesedés fokoza- teendõk kínálták a kihasználható nevelési lehetõségeket.
Álarcok készítése közben megneveztük az érzelmeket,
megjelenítettük mimikával, tevékenységet és emléket kötöttünk hozzá.
A bohóc ruháját síkidomokkal díszítettük, megneveztük, csoportosítottunk, drámajátékot építettünk rá. A
krepp papírból hajtott boszorkánylépcsõvel hosszúságot
mértünk, becsültünk, összehasonlítást végeztünk.
Sütemény formázásánál elõtérbe került a súly lemérése, kimérése, becslése, összehasonlítása, az alapanyagok
kóstolgatása, az ízek beazonosítása, megnevezése.
Az idei farsangdélelõttön jelmezbált szerveztünk bemutatkozással, versengéssel, játékkal, fánkkal.
A délutáni Szigetközi Gyerekbálra a legények elkérték
a lányokat az apukájuktól. Az elengedés jeléül egy bármilyen technikával készített szívet kellett a kislánynak az
óvodába hozni. A táncos összejövetelt a legénybíró - Far-
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kas Bendegúz - irányította Palenik József segítségével.
A lányok feladata a terítés, a legényeké az ital öntése
és a tánctudás bizonyítása volt. Ezután indította a legénybíró a zenét. A talpalávalót mosonszentmiklósi citerások

Nálunk az oviban Cibere vajda legyõzte Konc királyt.
„Gyere tavasz várva várunk,
hozz zöld ruhát fûnek- fának!
Takarodjon el a tél,
Boldog legyen, aki él!”
Tamás I. Zoltánné óvónõ

biztosították: Eördögh Regina és Lakatos Mercédesz.
Mielõtt a legénybíró véget vetett a muzsikaszónak, utolsó feladatként a gyerekek megmutatták, hogyan tudnak
az asztalnál mulatni. Együtt énekeltek szigetközi népdalokat a citerákkal.
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A Mecsér KSE hírei

A vírus miatt a bajnokság õsszel két fordulóval korábban
ért véget, ezt most tavasszal kellett bepótolni. Hosszú szünet után, egy nagyon korai felkészülésen vagyunk túl, ahol
játékosaink nagy része megfelelõen végigdolgozta a
felkésazülést. Fõleg magasabb osztályú ellenfelekkel készültünk.
Sajnos az ilyenkor szokásos rendezvényünket, összejövetelünket nem tudtuk megtartani, és a már hagyományossá
vált villányi edzõtábor sem jött össze. Már nagyon várjuk,
hogy nézõk elõtt játszhassunk, és a meccsek utáni szokásos
összejöveteleinket meg tudjuk tartani. Reméljük, hogy hamarosan újra a szurkolóinkkal együtt ünnepelhetünk a mérkõzések után.
A játékosmozgást tekintve minimális változásokról számolhatok be. Távozott Csengei Lajos Mosonszentmiklósra,

érkezett Domoszlai Péter Lébénybõl és Lantos Mihály
Dunaszentpálról.
A tavaszi rajtunk nem a vártaknak megfelelõen sikerült,
sajnos két meccsen is a 90. perc után kaptuk a gólunkat.
Ezen próbálunk javítani, a tavaszi szezon még csak most
kezdõdik, van 15 forduló hátra.
Továbbra is arról tudok beszámolni, hogy a TAO-s pályázatok révén a felszereléseink, játékeszközeink a csoport legjobbjai közé tartoznak. Szeretnénk a továbbiakban is két olyan
csapatot versenyeztetni, amire büszke lehet a település, ahol
mindenki jól érzi magát, amire sok szurkoló kíváncsi.
Kérjük szurkolóinkat, hogy adójuk 1%-os felajánlásával
támogassák a csapatunkat. Mecsér KSE Adószám:
19882053-1-08
Dániel Csaba, a Mecsér KSE elnöke

Eplényben síeltünk
Az osztályfõnökünk egyik januári napon értesített bennünket, hogy lehetõségünk lenne egy pályázat keretein
belül elmenni Eplénybe síelni. Február 8-ra esett a kirándulás.
Mindenki nagy izgalommal várta, sokan voltak közülünk, akik elõször léptek sílécre. Mikor megérkeztünk a
sípályára, rögtön egy szép hóvihar fogadott minket.
Kis idõ elteltével bejutottunk és megkaptuk a sífelszerelésünket. A szervezõk két csapatra osztottak minket, így hatékonyabban tudtuk elsajátítani a síelés alaplépéseit. A kisebb dombokon örömmel próbáltunk lecsúszni.
Az oktatás végén kaptunk meleg ételt és italt, és kis
idõ múlva indultunk haza. Sokat nevettünk és jól éreztük magunkat, máskor is szívesen elmegyünk.
Simon Tamara, Varga Melitta
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