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X. évfolyam 1. szám2014. április

Minden embernek megvan a maga keresztje. Saját 
magunk. A gyengeségeink és a gyarlóságaink. Sok-
szor vagyunk önmagunk és egymás terhére. Isten a 
szeretetre hívott meg bennünket, de mi emberek az 
önzésünkkel gyakran nehezítjük meg egymás ke-
resztjének a terhét. Ritkán gondolunk bele, milyen 
mély fájdalmat és szenvedést okozunk másoknak. A 
bűneink miatt újra és újra elbukunk. Erre az elesett 
állapotra írja József Attila a „Nem emel föl”. c ver-
sében: „Nem emel föl már senki sem, belene-
hezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, 
hogy ne legyek kegyetlen árva.”

És Isten nem hagy el ben-
nünket, erről szól számunk-
ra a Szentírásban, a nekünk 
írt üzenetében. Újra és újra 
készséges a megbocsátásra 
és örömmel segít fel ben-
nünket. Ahogy Ezekiel 
próféta könyvében írva 
van: ”Talán örömöm te-
lik a bűnös halálában – 
mondja az Úr, az Isten 
–, s nem azt akarom in-
kább, hogy letérjen útjá-
ról és éljen?” (Ez. 18.23) 

Isten szinte elkényeztet minket, embereket: életet ad 
nekünk, ránk bízza a világot, szeret bennünket és ha-
zavár az Ő mennyei otthonába mindannyiukat.

Erről szól a Nagyböjt és a Húsvét ünnepe: Isten 
feláldozza értünk egyszülött Fiát is! Vajon én meny-
nyire viszonzom az Ő jó szándékát? Hogyan hálálom 
meg az Ő irgalmas jóságát? Elárulom, mint karióti 
Júdás?! Vagy ígérgetek, mint Péter az Utolsó vacso-

rán: „Életemet adom érted. Jézus leintette: Éle-
tedet adod értem? Bizony, bizony, mondom 

neked: Mire a kakas megszólal, háromszor 
tagadsz meg engem?” 

Nekünk, keresztényeknek Szűz Mária, 
a mi Égi Édesanyánk a példaképünk, 

aki a legnagyobb fájdalmak és kínok 
közepette is mindvégig hűséges 

volt Jézushoz a keresztúton. Hitt 
Istenben, Aki az életben min-

dent jóra tud változtatni.
Ebben a hitben és öröm-

hírben legyen kegyel-
mekben gazdag Húsvéti 
ünnepe mindenkinek!

Balogh Tibor 
plébános

Húsvéti cikk

Vámosszabadi 1600 lélekszámú falu Győr szom-
szédságában, a várostól 7 km-re. Éppen földrajzi 
helyzetéből adódóan és a városból való kitelepülési 
hullámot látva az Önkormányzat tudatos fejlesztési 
stratégiát határozott meg, melynek végrehajtása során 
nagy számban alakított ki építési telkeket. Ennek ered-
ményeként ma a népesség kb. egyharmada új lakó, 
akik közül sokan a múlt nyári árvízi védekezés során 
ismerték meg egymást és az őslakosság egy részét. A 
gáton végzett önkéntes munkájuk elismerésre méltó. 
A falu és a saját családjuk érdekében, illetve a szor-

galmuk révén épített otthonuk védelmében mindent 
megtettek. 

A dunai árvízveszély után a falu éppen felvehette 
normál életritmusát, amikor jött a hír: a megyei napi-
lap tudósított a Megyei Közgyűlés ülésén történt beje-
lentésről, miszerint a község közigazgatási területén, 
a falutól 2 km-re lévő állami tulajdonú, üresen álló 
egykori munkás- majd honvédségi szálló épületében 
menekülttábor létesül. 

folytatás a 2. oldalon

A menekültügy és a migráció hatása egy kistelepülés életére 
- önkormányzatai tapasztalatok -
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A múlt év nyara a tábor elleni tiltakozó megmozdulá-
sokkal telt el, melyek többsége Győr belvárosában zajlott le, 
részben a nagyobb érdeklődés kiváltása, másrészt a győriek 
szimpátiájának és együttműködésének megszerzése érde-
kében. Ez utóbbi szándék sikertelennek bizonyult. 

A befogadó állomás – a köznyelvben csak menekülttá-
bor – megnyitása elleni tiltakozás alapját a tájékozatlanság, 
a községgel való egyeztetés hiánya, a más településekről hal-
lott hírek képezték. Ebben az időszakban fórumok szerve-
zésével, a demonstrációk rendőri biztosításának előkészíté-
sével, a fiatal családokból kikerült aktív lakossági szervezők 
csoportjával együttműködött az Önkormányzat. Eközben 
levélben kerestük meg a szakhatóságokat a különböző koc-
kázati tényezőket felvetve a járványveszélytől a bűncselek-
mények esetleges bekövetkeztéig. 

A civil szervezők kitartó akcióinak jelentős szerepe volt 
abban, hogy a belügyminisztériumi tárgyalás eredményeként 
ideiglenes minősítést kapott a befogadó állomás azzal, hogy 
2014. márciusában újra megbeszélés lesz ebben a tárgyban. 
A befogadó állomás megnyitása utáni hetekben az un. civil 
ellenállás vezetői számon kérték az Önkormányzattól a kom-
munikáció hiányát és a maguk eszközeivel, elsősorban az in-
terneten írták meg véleményüket. Ezek a megnyilvánulások 
egyre több túlzást tartalmaztak pl. „a lakosság őrjöngő pá-
nikhangulatba került”, vagy, hogy „zengett a falu a verekedő, 
gyümölcslopó, bandázó niggerektől”. Eközben a valóságban 
semmi rendkívüli esemény nem történt.

Ebben az időszakban már a Képviselő-testületen belül is 
véleménykülönbség alakult ki arról, hogy az intézményen 
belüli események mennyire tartoznak ránk, a faluban élők-
re. Miért szirénázott a mentő, miért jelent meg több rendőr 
a helyszínen, hány személy van elhelyezve az intézmény-
ben, mely országokból érkeztek? 

Az aktuális – nem csak a befogadó állomást érintő - 
ügyekben való egyetértés hiánya újraélesztette a testületen 
belüli korábbi vitákat. A három önkormányzati képviselő 
lemondása után mindennapossá vált a képviselők és a pol-
gármester iránti kritika, mely azóta is tart és nagyrészt már 
nem a befogadó állomásról szól.

Nem szeretnék számháborúba bocsátkozni, ezért csak 
megemlítem, hogy élnek nálunk olyan emberek, akik meg-
értőek a messziről jött emberek sorsa iránt, mások elfogad-
ják az ittlétüket, megint mások nem foglalkoznak ezzel a 
kérdéssel, mert nem tapasztaltak olyan jelenséget, amely a 
mindennapjaikat negatívan befolyásolta volna.

A tiltakozások idején megfélemlített helyi lakosok „az 
alacsonyan kvalifikált 20 munkahelyre” sem mertek jelent-
kezni. Az akkori nyilatkozatokkal ellentétben, már a tapasz-
talatok birtokában folytatódik a szomszédos területre ter-
vezett pezsgőtabletta gyár beruházásának előkészítése. Az 
ingatlanok nem veszítettek értékükből és ismereteink sze-
rint a menedékkérők ittléte miatt egyetlen adás-vétel sem 
hiúsult meg.

Március 31-én sor került az újabb belügyminisztériumi 
tárgyalásra. Az önkormányzati testület újra elmondta a ko-

rábbi érveket, melyekkel az intézmény mielőbbi bezárását 
kérte és hangoztatta, hogy a befogadó állomás léte miatt 
generált belső ellentétek, feszültség források és a megosz-
tottság csak így szűnhetnek meg.  

A migrációs adatok ismeretében önkormányzatunk elfo-
gadta a minisztérium helyzetelemzését és ígéretet kapott az 
őszi önkormányzati választások utáni újra tárgyalásra. Kér-
tük, hogy az eddig biztosított működési feltételek továbbra 
is teljesüljenek, azaz: 

- a tábort továbbra is ideiglenesnek tekintsék
- a menedékkérők szállítása továbbra is rendszeres le-

gyen, orvosi és iskoláztatási ellátásuk továbbra se a 
faluban történjen

- a fokozott rendőri jelenlét szintje ne csökkenjen
- a tábor feltöltöttsége arányos legyen a többi befoga-

dó állomáséval, mert az eddig tapasztalt nyugalom 
főként az alacsony kihasználtságból adódott

- az épület a bezárás után önkormányzati tulajdonba 
kerülhessen

- a megnövekedett migráció terheiből Vámosszaba-
dira jutó állampolgári és önkormányzati kötelesség 
teljesítése ellentételezést kapjon

Kértük, hogy a község belterületén áthaladó egyik állami 
utat újítsák fel, mert nagy forgalmú és baleset- veszélyes . A 
Nemzeti Fejlesztési Miniszter Asszonyhoz írt kérelműnket 
Belügyminiszter Úr támogatta, így kérésünk teljesítve lesz.

A civil kontroll csoport vezetői ezt árulásnak és becsa-
pásnak tartják, szerintük: „Eladtuk a falut egy útért, pedig 
csak egy cél lehet, a tábor bezárása egy fix időpont megje-
lölésével.”

Jelenlegi ismereteink szerint nem gyengül az illegális 
migráció. A válságövezetek felszámolása szinte lehetetlen. 
Az onnan menekülő emberek vagy puszta életüket mentik 
vagy csak egyszerűen biztonságban szeretnének élni, hogy 
dolgozhassanak és legyen meg a mindennapi betevőjük és 
biztosan vannak olyanok is, akik a célországban nem tud-
nak, vagy nem is akarnak beilleszkedni.

Nehéz levonni a tanulságokat és felvázolni a megoldást, 
különösen egy kis falu esetében, ahol a menekültek száma a 
helyi lakosok számához képest nagyarányú.

Nehezen képzelhető el, hogy bármely település örömmel 
fogadna egy menekült tábort.

Vámosszabadi története lehet, hogy megérne egy szocio-
lógiai és/vagy szociálpszichológiai elemzést, de a másság elfo-
gadására való nevelést már a gyermekkorban el kell kezdeni.

Forrásként felhasználtam a levelezések, a sajtóban megje-
lent írások, önkormányzati tájékoztatók és internetes bejegy-
zések részleteit.

Réti Csaba polgármester

Elhangzott Gödöllőn 2014. április 16-án a Konrad Ade-
nauer Stiftung és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége ál-
tal szervezett a „Menekültek és migráció hatása az európai 
társadalomra” című konferencián.
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Vámosszabadi szíve és új jelképe lehet
Legutóbbi testületi ülésünkön támogatást kapott az 

az elképzelés, hogy az Egyházközség tulajdonát képe-
ző területen, a plébániakert művelés alatt álló részén, 
parkolót, illetve emlékparkot hozzon létre az Önkor-
mányzat az Egyházközséggel karöltve. Az ez irányú 
terveink már egy új faluközpont-struktúrát vetítenek 
elő.

Természetesen még rengeteg a nyitott kérdés a pro-
jekt lebonyolításával  kapcsolatban, az építész tervek, 
illetve az előzetes költségbecslés még kidolgozás alatt 
állnak és számítunk a lakossági véleményekre, javas-
latokra is. 

Egyben biztosak lehetünk: az emlékpark megvaló-
sítása nagyban hozzájárul Vámosszabadi szépítéséhez, 
kulturális szempontból történő fejlődéséhez és a falu 
ékkövévé, akár jelképévé válhat.

Az Önkormányzat az idei évi költségvetésben 6 
millió forintot különített el erre a célra, a tartalék ter-
hére. Azt még nehéz lenne megmondani, hogy ez az 
összeg mire lesz elég, ezért mind az Egyház, mind az 
Önkormányzat törekszik a plusz források előteremté-

sére, akár pályázat, akár adományok, támogatók kere-
sésével.

Azt gondoljuk, hogy az eddig elkészült látványter-
vek magukért beszélnek és bízunk abban, hogy a meg-
valósításukra is sor kerül.

Kukorelli Norbert alpolgármester

 Tényleg ilyen ma Vámosszabadi? 
Melyik a Vámosszabadi Civil Kontroll igazi arca?

Már több hónapja „tevékenykedik” egy közös-
ségi oldalon a Vámosszabadi Civil Kontroll nevű, 
indulatgerjesztő csoport. Mit is akarnak? Hatal-
mat? Hisztériát? Bomlást? Úgy gondolom, mint  
közszereplőknek,  többet, olykor sokkal többet kell 
tűrnünk és tűrtünk is, hiszen az utóbbi hónapok-
ban már mindenek voltunk, csak akasztott embe-
rek nem, de lehet, hogy  talán még azok is. Sajnos 
fájnak nekik községünk rendkívül jó mutatószámai, 
sikít bennük az irigység az eredmények miatt, mely 
eredményeket - ahogy mondják - „a csonka” Testü-
let produkál… már bele se merek gondolni, hogy 
teljesítenénk, ha nem mondott volna le a testület 
néhány tagja… a szívem hasad meg…

De amiért most úgy gondolom, hogy elérkezett 
az idő arra, hogy az Önkormányzat hivatalos közlé-
si felületén megszólaljak, az az, hogy a tervük arra, 
hogy megfutamodásra kényszerítenek bennünket, 
nem jött be, ezért most más, immár sokkal durvább 
módszerekkel próbálkoznak: a fenyegetés, a zakla-
tás eszközéhez nyúltak…

A Polgármester Úr és én is a hivatali telefonom-

ra a következő sms-t kaptuk: „DÖGÖLJETEK 
MEG TETVES GERINCTELEN FÉRGEK! TÖNK-
RETETTÉTEK ENNEK A FALUNAK A JÖVŐ-
JÉT!„ Tudomásom szerint egy, a stílusáról hírhedt 
vámosszabadi lakos küldte… hát ilyen Vámosszaba-
dit akarunk??

Sajnos ilyen és ehhez hasonló bejegyzések százai 
olvashatók ezen a közösségi portálon, amihez rend-
szeresen írogatnak, többször a Vámosszabadi Civil 
Kontroll álnév mögé bújva… Legújabban pedig már 
a fizikai atrocitástól, a tettleges becsületsértéstől 
sem riadnak vissza. Nem is kérdés, hogy ezek után 
megtettük a rendőrségi, illetve az ügyészségi felje-
lentést. TÉNYLEG EZT AKARJA VÁMOSSZABA-
DI BÉKÉS, SZORGALMAS NÉPE? EZEKET AZ 
EMBEREKET SZERETNÉK MAJD ŐSZTŐL AZ 
ÖNKORMÁNYZAT ÉLÉN LÁTNI?

Mi NEM! Mi dolgozunk tovább, tesszük a dol-
gunkat, és mindent megteszünk azért, hogy ősszel 
kiállhassunk Önök elé, hogy mit tettünk Önöknek, 
Önökért.

 Kukorelli Norbert  alpolgármester

ui.: Nos, kitől is kell hát akkor most félnem?
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Újtelep utcai 
kis bekötőút

2014. március
Elkészült egy újabb mini-projekt. Lakossági ész-

revételeket, kéréseket meghallgatva, komfortosabbá 
tettük az Újtelep utcáról nyíló kis bekötő utunkat. A 
munkákat helyi vállalkozók segítségével végeztük el.

Vámosszabadi Nemzeti Park
Ez az ötlet több okból vetődik fel és válik szüksé-

gessé:
A Vámosszabadi Egyházközség részéről:
1. Szeretnénk a Plébánia területét úgy felhasznál-

ni, hogy az a közösség javára váljék.
2. Megszabadulnánk attól a gondtól és tehertől, 

amely ez a földterület minden évben jelent.
3. Jó együttműködés jele és gyakorlata lenne min-

denkor az Egyházközség és Önkormányzat kö-
zött.

4. Szükségessé vált az autóparkoló és a kerékpár 
megőrző kialakítása a szentmisére és minden 
más templomi valamint plébániai rendezvé-
nyen résztvevők hívek és vendégek számára.

5. Plébániai összejövetelek alkalmával hasznos 
egy szabadtéri helyszín elkészítése.

A Vámosszabadi Önkormányzat részéről:
1. Olyan emlékhely megalkotása, amely alkalmas 

és méltó a nemzeti ünnepek megtartására.
2. Legyen szabadtéri, sok személyt befogadó és 

könnyen megközelítő helyszín.
3. Egy település szíve mindig a templom, így érde-

mes a vallási és nemzeti ünnephelyeknek egy-
más közelében elhelyezkednie.

4. Legyen a falu számára egy 
olyan helyszín és alkotás, 
amely a település jelképé-
vé válik.

5. Mind a helybelieknek és 
mind a vendégeinknek 
legyen egy ünnepi talál-
kozóhelye.

A Vámosszabadi Egyház-
község és a Vámosszabadi Ön-
kormányzat együttműködése:

1. A terület az Egyházközség 
tulajdona, amelyen öröm-
mel és szívesen támogatja 
a Vámosszabadi Nemzeti 

Park elkészítését, mivel az minden ember javára 
válik.

2. A helyszín ideális, hiszen Győrből, akár a főút-
ról, akár Bácsáról érkezve jól látható.

3. Mindenkori jelkép lenne az összefogásnak az 
emberek között.

A Nemzeti Park alkotóelemei:
1. Vallási és nemzeti szempontból:
Az egész egy térkőből kirakott feszületen helyezkedik el.
- Feszület: amely mindig Isten szeretetére tanít 

bennünket
- Kopjafa: négyoldalú emlékoszlop a Nemzeti 

ünnepeinkhez
- Kőtömb: amelyen a Nagy-Magyarország és a 

szétdarabolt csonka Magyarország látható, az 
elcsatolt részekkel összekötve

2. Szabadidős szempontból
- Fedett terasz: pihenés szándékából
- Szökőkút:  a Duna jelképeként, amely meghatá-

rozza a mindennapi életünket
- Asztalok és padok: a közös étkezés számára.
- Fák és virágok: A zöld környezet és a természet 

otthonossága céljából.
Vámosszabadi Egyházközség, 2014. április 9.
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Sikeresen zárult a már hagyománnyá vált, tavaszi sze-
métszedésünk. Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani a résztvevőknek, akik nemcsak szavakkal, hanem 
tettekkel is hozzájárultak Vámosszabadi tisztaságához. 

„Tavaszi 
nagytakarítás”

Képviselői fogadóóra minden hónap utolsó péntekjén 
17:00 - 18:00 óráig a Faluház épületében.

Kukorelli Norbet alpolgármester
Alasztics Ervin képviselő

Méri Attila képviselő 

Fogadóóra

 A levágott fű begyűjtésére szolgáló zsákokat 
2014. március 17-től 100 Ft/db áron  

- készpénz átutalási megbízás teljesítése ellenében - 
igényelhetik az  alábbi helyeken azok a lakosok, 

akik élni szeretnének a kezdeményezéssel 
(minimális vásárlási mennyiség: 10 db)

 
Szállítás a korábban megszokott 
ütemben hétfői napokon lesz. 

 Zsákok igényelhetők:
Feketéné Vitéz Gabriella 

Széchenyi I. u. 36.; tel: 06/20 949-32-45
Kukorelli Norbert 

Kökényszeg u. 24.; tel: 06/20 497-45-15
Nagy Géza 

Fő u. 27.; tel: 06/20 253-61-29
Önkormányzati Hivatal 

Szabadi u. 57.; tel: 96/560-200

Indul a 
zöldhulladék-gyűjtés 

A vízparti sétaút 
megszentelése

2014. január 
Örömünkre szolgált, hogy a közelmúltban szép kis fa-

lunk újabb értékkel gyarapodott, és eddig murvás vízparti 
sétautunk térkőburkolatot kaphatott.

Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a térköves sétány elkészülhessen, és külön 
köszönjük Balogh Tibor plébános úr áldását.

Önkormányzatunk eddig is, és a jövőben is kiemelt fi-
gyelmet fordít közterületeinek megújítására, rendben tartá-
sára azért, hogy Vámosszabadi továbbra is élhető település 
maradjon és az itt élők komfortérzete növekedjen.

Az ünnepélyes átadás után jól esett egy pohár forralt bor is.  
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Elkészült a Rét utcai buszváró és a járda
Az idei évre tervezett be-

ruházások újabb fejezetét 
megvalósítva, megtörtént az 
elkészült Rét utcai buszvá-
ró és az ahhoz kapcsolódó 
Kossuth utcai járdaszakasz 
műszaki átadása. Ez a pro-
jekt már abból a 20 millió 
forintos állami támogatás-
ból valósulhatott meg, amit 
a hitel nélküli gazdálkodá-
sunkra tekintettel biztosí-
tott Önkormányzatunk ré-
szére a kormányzat.

Bízunk abban, hogy mind-
ez hasznos és célszerű volt, 
a fejlesztés pedig komfor-
tosabbá teszi az Önök min-
dennapjait Vámosszabadin.   

Kukorelli Norbert 
alpolgármester 

Beszámoló beadott pályázatokról 

Az idei 
évre tervezett 
beruházások 
újabb fejezetét 
megvalósítva, 
a mai napon 
megtörtént az 
elkészült Rét 
utcai buszvá-
ró és az ahhoz 
k a p c s o l ó d ó 
Kossuth utcai 
járdaszakasz műszaki átadása. Ez a projekt már abból a 20 millió forin-
tos állami támogatásból valósulhatott meg, amit a jó gazdálkodásunkra 
tekintettel biztosított Önkormányzatunk részére a kormányzat.

Bízunk abban, hogy mindez hasznos és célszerű volt, a fejlesztés pe-
dig komfortosabbá teszi az Önök mindennapjait Vámosszabadin.   

Kukorelli Norbert alpolgármester 

Családi nap
A Vámosszabadi Plébánia 2014. 

április 26-án, szombaton második al-
kalommal ad otthont a Családi Nap 
eseményének. Célunk egy olyan nap, 
amelyet közösen tölthetünk el barát-
ságban és beszélgetésben. 

A program 11.15. kor szentmisével 
kezdődik, amelyre szeretettel várjuk a 
kedves testvéreket és családokat, ame-
lyet a Családokért, a Településünkért 
és Egyházközségünk élő és elhunyt 
tagjaiért ajánljuk fel. Ezt követően 
ebédre várunk mindenkit a plébánia 
kertjében a közös asztal és teríték mel-
lett.

A gyermekek számára játszóházat 
és kézműves foglalkozást szervezünk 
valamint sorversenyeket és ügyességi 
vetélkedőket Kriszti tanító néni segít-
ségével.

Balogh Tibor plébános
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Torna szakkör
Óvodáskorban óriási a mozgás jelentősége.  A mozgásos 

cselekvésen, játékon keresztül tapasztalja meg önmagát, tár-
sait és az őt körülvevő világot. 

A torna, és a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek 
természetes mozgását, állóképességet. Kedvezően befo-
lyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró-ké-
pességét és az egyes szervek teljesítőképességét. Fontos 
szerepük van az egészség megőrzésében, megóvásában. Fel-
erősítik és kiegészítik a gondozás és egészséges életmódra 
nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítik 
a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, valamint a 
személyiség akarati tényezőinek alakulását.

Óvodánk lurkóinak a mindennapos testnevelés, a heti 
rendszerességgel tartott tornaszobai testnevelés foglalkozás 
(v. ahogy ovisaink hívják: átöltözős torna), és a friss levegőn 
az óvoda udvarán végzett szabad mozgás mellett  lehetősé-
gük van hetente egyszer tornaszakkörön való részvételre is. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy sok kisgyerek él is ezzel a le-
hetőséggel, így hétfőn, kedden délután 2 csoportban, velünk, 
a szakkört tartó óvó nénik vezetésével birtokba vehetik jól 
felszerelt tornaszobánkat, hogy változatos mozgásformákkal, 
játékos feladatokkal fejlesszük többek között a kicsik erőnlé-
tét, állóképességét, mozgás koordinációját. Reméljük a csa-
ládi nevelés mellett így mi is hozzájárulhatunk a mozgás, a 
sport megszerettetéséhez, természetes igénnyé alakulásához.

 Gulyásné Csatlós Annamária

Ovifociról pár szóban…
Nagy érdeklődés mellett 2013 októberében elkezdődtek 

óvodásaink számára az ovifoci foglakozások.
A kisgyermekekkel, heti rendszerességgel foglalkozik 

nagy szakmai tudással, tapasztalattal és pedagógiai érzékkel 
Horváth Emil edző.

A fociláztól tündöklő gyermekek nagy örömmel és lelke-
sedéssel várják az edzéseket.

A kellemes tavaszi idő beköszöntével már a szabadban 
tölthetik el a picik ezt a tartalmas és sokoldalú fejlesztést 
nyújtó képzést.

Az egészséges életmódra nevelés mellett az állóképesség 
fejlesztésével a mozgás javítja az erőnlétet, fejleszti a moz-
gáskoordinációt, a koncentráló képességet, gazdagítja a 

mozgásműveltséget.
Az edző számára nem a mérkőzés a cél, hanem a képzés, a 

mérkőzés egy eszköz ebben a folyamatban, melyben felméri, 
hogy hol tartanak önmagukhoz és a többiekhez képest. Elő-
ször technikai felkészítés történik, majd később ehhez jön 
hozzá a taktikai képzettség és a kondicionális felkészítés.

A rendszeres testmozgás a testi és lelki egészségükre 
gyakorolt kedvező hatása mellett nevelési szerepe sem el-
hanyagolható. A félénk visszahúzódó gyermekek számára 
is javasolt a közösségi sport, ahol csapatban kell dolgozni 
és ez által észrevétlenül játékos formában fejlődik a társas 
kapcsolatok kialakításához szükséges készségük is.

Kukorelli Eszter

       Kézműves szakkör az óvodában
A barkácsolás az óvodás életének aktív részét kell, hogy 

képezze. Fejleszti a gyermekek kreativitását, alkotóképessé-
gét. Fejlődik képzeletük, gondolkodásuk, kézügyességük. 
Fejlődik a szem-kéz koordinációjuk, finommotorikájuk. Ez 
utóbbi fejletsége, elengedhetetlen lesz majd az iskolában az 
írás elsajátításához. 

Akinek nem elég az óvodában a délelőtti barkácsolás, 
annak lehetősége van kéthetente részt venni a kézműves 
szakkörön. Immáron hatodik éve három csoportra osztva 
19-20 fővel működik „bütyköldénk”, ahová öt éves kortól 
jöhetnek a VACKOR ÓVODÁS gyerekek. Nagyon nagy 
kedvvel és lelkesedéssel látnak neki minden alkalommal 
a munkáknak. Szinte minden szakkörön előkerül a festék, 
az olló, a ragasztó, a papír, de megismerkedhetnek többek 
között a decoupage technikával is. Bizony sokszor nagy 
feladat egy-egy előrajzolt forma pontos kivágása. Látni az 
elkészült munka okozta örömöt, büszkeséget a gyermekek 
arcán, szívet melengető érzés óvodapedagógus és szülő szá-
mára egyaránt. Büszkeséggel tölt el az, amikor egy-egy már 
régi, iskolába járó gyermek szülője megállít, és azt mondja 
: „Kati néni ! Még mindig a polcon sorakoznak a kézműves 
szakkörön készített alkotások.” Remélem a következő évben 
is sok gyermeknek nyújt örömforrást a Vackor óvoda kéz-
műves szakköre.

Szeretettel vár mindenkit: Kati óvó néni 
Nagy Gézáné Kati 

Fakultatív programok a Vackor Óvodában….
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Március 15-e
„Ne törődj vele, hogy mit mondanak, 

az vagy, akinek tartod magad,
még akkor is, ha szembe fúj a szél.

Ne törődj vele, hogy mit mondanak,
az vagy, akinek tartod magad,

ne feledd el, hogy szabadnak születtél!”

Ezzel a csodaszép Bródy János dallal kezdődött a 
vámosszabadi iskolások ünnepi műsora a Faluház dísz-
termében. A gyerekek már hetekkel előbb megkezdték 
a felkészülést, ami szereplésükön meg is látszott.

Felelevenítették 1848-49. főbb eseményeit, az elbe-
szélést versek és zenei betétek színesítették.

A lányok fehér ruháján a kokárda, hajukban a nem-
zetiszín szalag, a fiúk komoly arca, az ünnepélyes nép-
tánc – mind emelte a meghatottság érzését.

Felléptek még a Vackor óvodások, a Borostyán 
Nyugdíjas Klub Klausz Adrienn vezetésével, Klausz 
Máté dob-kíséretével. 

Réti Csaba polgármester úr mondott ünnepi beszédet.
Szép megemlékezés és együttlét volt.

Kamocsai Antalné Vámosszabadi Tagiskola

Ismét útnak indultak a Szent-Gergely vitézei

Ismét útnak indultak a Szent-Gergely vitézei
Vámosszabadin már hagyomány, hogy min-

den évben márc. 12. táján lelkes hagyomány-
őrző gyerekek felkeresik az iskolába készülő 
ovisokat, hogy kedvet 
ébresszenek bennük a 
tanulásra.

Idén sem történt ez 
másképp. A március 
15-i megemlékezés után 
kerékpárra pattantak a 
huszárok, maga Gergely 
pápa, a kisdobos, a zász-
lós és a tarisznyás, vala-
mint lányok nemzetiszín 
pártában – és elindul-
tunk.

Az ovisok és szüleik 
már vártak bennünket. 
Köszönjük a kedves fo-

gadtatást és a szíves vendéglátást, melyben min-
den családnál részünk volt!

És még a vihar előtt haza értünk!!
Kamocsai Antalné Vámosszabadi Tagiskola
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Az idei tanévben is már a verseny előtt hónapokkal 
megkezdtük a felkészülést - az előzetes feladatok el-
készítésével. Közmondásokat gyűjtöttünk és illuszt-
ráltunk, felelevenítettük a régi vásárok hangulatát és 
idős emberekkel készítettünk interjút régi ételekről.

Ezek a hetek ugyanolyan örömet okoztak ne-
künk, mint interjúalanyainknak: nagymamák és a 
nyugdíjasklub tagjai meséltek lelkesen arról, mi volt 
a kedvenc csemegéjük, vagy éppen mit nem szeret-
tek  gyermekkorukban. 

Közösen örültünk, hogy ismét maximális pont-
számmal jutott be mindkét csapatunk a megyei 
döntőbe.

A következő hónapban néptánc órákon gyako-
roltuk a produkciókat, valamint a csapatok meg-
kezdték a felkészülést: az Apáról fiúra c. könyv két 
fejezetét kellett megtanulni.

Igyekeztem változatos feladatokkal segíteni a 
„Csön, csön gyűrű” (gyermekjátékok) és a „Dolgos 
hétköznapok, jókedvű ünnepek” feldolgozását.

A gyerekek nagyon lelkesek voltak: Együtt 
mondtuk a tapsoltató, cirógató, höcögtető gyerek 
mondókákat, megismertük mit játszottak a székfű-
vel, a pásztortáskával, a pipaccsal; mit  a kisfiúk, és 
mit a kislányok.

Belemerültünk az ünnepek és a jeles napok vilá-

gába -  amiből rengeteg volt régen a parasztember 
életében -, és megtudtuk kinek mi volt a feladata a 
disznóölésben.

A verseny napján reggel az egész 3.-4. osztály el-
indult. A falubusszal, valamint szülői segítséggel ju-
tottunk el Ménfőcsanakra, ahol az izgatott fiúkkal és 
sárga-piros szoknyás lányokkal megálltunk Timaffy 
Laci bácsi emléktáblája előtt: „Bennetek élek tovább, 
szívem együtt dobban veletek” – olvastuk.

A megnyitóban Széles Imre a MPI vezetője el-
mondta, hogy nem is verseny ez már, hanem ünne-
pély; a  győri tankerület vezetője pedig arról beszélt, 
hogy a világnak, melybe belemerültünk, nem csak 
jelene, hanem múltja is van, a cél pedig: a múlt érté-
keinek megőrzése és új tartalommal való megtöltése.

Ennek szellemében megoldottuk a feladatokat, 
előadtuk a néptáncot és a mondókákat, üdvözöltük 
a régi ismerősöket, felderítettük a kastély parkját, 
megettük a lekváros és zsíros kenyeret; és már el is 
érkezett az eredményhirdetés: a vámosszabadi gye-
rekek ismét nem tértek haza díj nélkül, az előkelő II. 
és III. helyezést szereztük meg!

Büszkék vagyunk erre az eredményre! És már 
alakulnak a csapatok a jövő évi versenyre!

Kamocsai Antalné tagiskolavezető Vámosszabadi

Élmény volt minden pillanat! 
Néprajzverseny a Bezerédj kastélyban

A Timaffy-lányok iskolánk tanulóival
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A vers mindenkié
József Attila születésnapján, április 11-én ismét 

ismét összehívta a Vámosszabadi Önkormányzat az 
óvodásokat és iskolásokat, hogy megünnepeljék a 
Költészet napját.

Nagy örömünkre a helyi Vackor Óvodán kívül 
még elfogadta meghívásunkat a győri Móra Ferenc 
és Prohászka Ottokár, a kisbajcsi Vörösmarty és a 
ladaméri általános iskola, valamint Csilizradványból 
is érkeztek versmondó gyerekek.

Vitéz Gabriella népművelő megnyitója után a 
helyi általános iskolások egy kis 
meglepetéssel kedveskedtek a 
megjelenteknek – Békés Márta: 
Iskolabolygó c. humoros versfü-
zérével -, így igazán jó hangulat-
ban kezdődhettek a szavalatok.

A pici ovisoktól kezdve a 8. 
osztályos komoly nagylányokig 
igazán kedves és színvonalas elő-
adásokat hallhattunk nagy költő-
inktől pl. Arany János, de meg-
jelentek a kortárs versírók is pl. 
Lackfi János.

Az izgalmak után – amíg a zsű-
ri tanácskozott - jól esett a finom 
szalámis és lekváros kenyér, vala-
mint a szörp.

És már el is jött a nagy pillanat! Popper Ferenc 
zsűri elnök – a Győr-Moson-Sopron Megyei Vers-
mondók Egyesületének elnöke - több jó tanáccsal 
is ellátta a versenyzőket, majd kiosztotta a díjakat. 
Volt nagy öröm gyerekek, szülők és pedagógusok 
körében!

Én úgy gondolom, hogy aki most nem ért el he-
lyezést, egy építő, családias délután emlékével távo-
zott. Jövőre mindenkit visszavárunk!

Kamocsai Antalné tagiskola vezető
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 Az év legszebb ünnepe a Karácsony. A családdal együtt 
töltött napok után már hiányoztak a klubnapok program-
jai.  Az első negyedév is gazdag volt ismeretterjesztő elő-
adásokkal, ilyenek  voltak például: hírhedt diktátorok fele-
ségei, háremek világa, többnejűség, japán gésák igazi arca 
; megismerkedhettünk a herendi porcelán, zsolnai por-
celán, hollóházi porcelán gyárak történetével. Egy másik 
világot mutatott be Rebák Sándor Indiáról szóló előadása. 
Megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról; farsangról 
az itt látható képek árulkodnak; részt vettünk a  március 
15-i ünnepélyen; és készülünk a tavaszi kirándulásunkra, 
melyre április 23-án kerül sor.

Borostyán Dalkörről…
A Dalkör tagjainak a karácsonyi koncert után kel-

lemetlen hírrel kellett szembenéznie. Vezetőnk Mol-
nár Gabika február végi elköszönése mindannyiunkat 
elszomorított, de ugyanakkor már lelkileg felkészül-
ve vettünk tudomást erről a tényről. Tudtuk azt, 
hogy bármikor bekövetkezhet ez a fordulat, Gabiká-
ban ezt a tisztelettudó, magas empátiával rendelkező, 
szerethető tanárt ismertünk meg. A sok-sok együtt 
töltött óra örök emlék marad. Nem búcsúztunk vég-
legesen, hiszen családi kapcsolatai is a faluhoz kötik, 
és így ha ideje engedi, meglátogat majd bennünket. 

Köszönjük azt 
a sok szebbnél 
szebb éneket, a 
sok türelmet, amit 
felénk tanúsított.

A Gabika elkö-
szönése előtt már 
megismerkedhettünk új vezetőnkkel, Klausz Adriennel. 
A zenetanár házaspár és két fiúgyermekük ősszel költö-
zött községünkbe. A március 15-i ünnepségen már az ő 
vezetésével szerepeltünk. Szeretnénk, ha a közös mun-
kánk-vezetőnk, a kórustagok és a községünk számára is 
gyümölcsöző lenne.

Nyugdíjas klubról röviden…
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Újságot az iskoláért! 
A gyűjtés ideje: 

• 2014. 05. 15. (csütörtök)    8 órától 
• 2014. 05. 19. (hétfő)           8 óráig. 

Helye: 

• Vámosszabadi Faluház mögötti szabad 
terület. 

Kérjük a község lakóit, 

hogy vegyenek részt papírgyűjtő akciónkban, 
ezzel támogatva iskolánkat! 

Köszönjük!! 

             


