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IX. évfolyam 2. szám2013. október

Kezdődött a dunai árvízzel, amely súlyosan veszélyez-
tette a Szigetközi településeket. Községünknek a közigaz-
gatási határ sajátosságaiból adódóan nincs töltésszakasza. 
A védekezésre kijelölt rész Győrzámoly területéhez tarto-
zik és szomszédjainkat talán még súlyosabban szorongatta 
a Mosoni-Duna visszaduzzadt vize, részben a rossz idő-
pontban megkezdett gátbontás miatt is. 

A közel 2 km-es dunai szakaszon a hivatásos Vízügyesek 
irányításával folyamatosan dolgoztak a vámosszabadiak, a 
tizenévestől a nyugdíjasokig bezárólag, de jöttek Győrből, 
Nyúlról és Szombathelyről is. A védekezés a legnehezebb 
napokban kiszámíthatatlan létszámot követelt. Az Önkor-
mányzati Hivatal munkatársai folyamatos ügyeletet tar-
tottak és a nyilvántartás szerint mindig volt elegendő erő 
készenlétben, akikre számítani lehetett a buzgárok változó 
viselkedésekor. Közben lányaink és asszonyaink készítet-
ték az enni- és innivalókat, melyek közül a lilahagymás 
zsíroskenyér volt a legkedveltebb. Nagy segítséget jelen-
tett a helybéli és szomszédos falvakbéli kereskedőktől és 
vendéglátósoktól a sokféle élelmiszer-alapanyag és ital. A 
gáton dolgozóknak jólesett a gulyásleves a helyi Polgár-
őröktől, egy-egy győri és falubéli családtól. 

Az árvízi védekezés napjaiban érezhető volt a közösség 
ereje, amely önzetlen segítésben jutott kifejezésre. A ve-
szély összehozta az embereket, mert mindenki féltette a 
sajátját és a közöset egyaránt.

Talán éppen fellélegeztünk, amikor megtudtuk, hogy 
előzetes tájékoztatás nélkül menekülteket befogadó ál-
lomást alakítanak ki a falu közelében, a volt Honvédségi 
Szállón. Az információhiány hamar összehozta ismét a te-
lepülés lakosságát és folyamatos tiltakozó megmozduláso-
kat eredményezett. Több demonstráció után egyre inkább 
érezhető volt – bár nem mondtuk ki - hogy a Kormány 
döntésén nem változtatnak. Az itt élők jelentős részének 

aktív részvétele és kifejezett akarata meghozta a Belügy-
miniszter Úr meghívóját. Az Önkormányzat képviselői és 
a tiltakozásokat szervezők együtt készültek fel a tárgyalás-
ra úgy, hogy abból a falu számára elérhető legjobb ered-
mény születhessen. Az adott helyzetben elértük, hogy a 
befogadó állomás ideiglenesen működjön és 2014. márci-
us végén újra tárgyalhassunk abban a reményben, hogy a 
migráció mértékétől függetlenül ne ezen a 216 férőhelyen 
múljon a menekültek elhelyezése, és ezzel az ingatlan jö-
vőbeni hasznosíthatóságának lehetősége. A rendőri jelen-
lét és a kiépülő térfigyelő-kamerarendszer egyaránt a köz-
ség lakóinak biztonságát szolgálja. Megállapítható, hogy 
az Önkormányzat és a civilek folyamatos együttműködése 
eredményesnek bizonyult.

A kialakult helyzetet átmenetileg tudomásul kell ven-
ni, nevezetesen azt, hogy a megváltozott körülmények, 
a menedékkérők jelenléte nem veszélyezteti az itt élőket. 
Az Önkormányzat folyamatos kapcsolatot tart a Beván-
dorlási és Állampolgársági Hivatallal, a befogadó állomás 
vezetőjével, az őrzést ellátó biztonsági céggel, a szolgálatot 
teljesítő rendőrökkel és a rendőrségi vezetőkkel. A havi 
értékelés minden esetben a jobbítás szándékával történik. 
Napjainkig kéthetente az Önkormányzat informális meg-
beszélés keretében tájékoztatta a civileket a történésekről. 
Azonban a civilek néhány megnyilvánulása, általánosság-
ban a „közszolgák” (köztisztviselők és közalkalmazottak), 
a hivatalok vezetői- és ügyintézői ellen alkalmanként „túl 
erősnek” bizonyult. A jogalkalmazók a törvény betűje és 
szelleme szerint látják el feladatukat. Különösen meglepő 
néhány hete a helyi önkormányzat és annak vezetői ellen 
a belső levelezés útján gyakorolt kritika és a sorokat záró 
fenyegetés. 

folytatás a 2. oldalon

Vizes és forró nyár volt…
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Indul a kerékpárút építés
A Magyarország - Szlovákia Operatív Együttműködési Prog-

ram keretében önkormányzatunk kerékpárút építésre és - kijelö-
lésre nyert Európai Uniós támogatást a Csallóköz magyarok lak-
ta négy mikro térségének partnereként 50.723,56 EUR értékben. 
Az építési és kijelölési terv már 2006-ban megszületett, de azóta 
forráshiány miatt nem volt megkezdhető a fejlesztés. 

Most az első 840 m építése valósul meg a 14-es főút határát-
kelőjének pontjától a Matlák- átjáróig vezető szakaszon. A kivi-
telező kiválasztása közbeszerzési eljárás útján megtörtént. Eb-
ben az évben 30 % -os készültségig kell eljutnia, amely egy, a tél 
folyamán is járható útalapot jelent.  Az építés megkezdéséhez 
szükséges első gyakorlati lépés, a kerékpárút nyomvonalának 
kijelölése most néhány hetet késik, mert időközben a Kisalföldi 
Erdőgazdaság Zrt. a tervezett úttal párhuzamos területen beje-
lentés nélkül fakitermelést végzett. A kitermelés közben az utat 
szegélyező, ugyancsak önkormányzati erdősáv súlyos károkat 
szenvedett. 

A helyszíni bejárás és a károk felmérése megtörtént, a meg-
kötendő megállapodás szerint az Erdőgazdaság a szakma sza-
bályainak megfelelően - nyárfacsemeték ültetésével – rehabili-
tálja a kiserdőt. 

A kivitelezés ezért késedelmet szenved, de remélhető, hogy 
november 30-ig a szerződésnek megfelelően el tudja végezni a 
munkát a kivitelező.

Réti Csaba 
polgármester

 Rendőrségi tájékoztató
Tisztelt Vámosszabadi polgárok!

Az Önök községe mellett 2013. au-
gusztusában megnyitott befogadó állomással kapcso-
latosan a Győr Rendőrkapitányság az össz körülmé-
nyeket figyelembe véve és értékelve a helyi, illetve a 
környező települések lakosai biztonságának megőr-
zése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette.

Ennek keretében a Győri Rendőrkapitánysággal 
együttműködő más rendészeti szervekkel közösen 
folyamatosan különböző intézkedéseket teszünk 
meg. Ezek eredményeként az eddig eltelt közel két 
hónap alatt, a tábor működéséhez kapcsolódóan sem 
Vámosszabadiban, sem a környező településeken, 
sem pedig Győrben olyan, a befogadottak részéről 
véghezvitt rendkívüli esemény nem történt – leszá-
mítva Győrben, két szabálysértési értékre elkövetett 
bolti lopást, valamint a tábor épületén belül 3 fő kö-
zötti nézeteltérést -, amely a térségünk eddig is stabil 
közbiztonságára bármely hatást gyakorolt volna.

A vámosszabadi önkormányzat támogatásával a 
Polgármesteri Hivatal épületében a tábor megnyitá-
sával egy időben egy rendőriroda kialakítására került 
sor. Az irodát bázisul felhasználva, szolgálatirányító 
parancsnok irányítása mellett a helyi körzeti megbí-
zottakon túlmenően további, a Készenléti Rendőrség 
állományába tartozó 3 járőrpár a nap 24 óráját átfogva 
járőrszolgálatot lát el az érintett településeken. A visz-
szajelzések alapján a fokozott rendőri jelenlétet a la-
kosság kedvezően fogadta.

A Győri Rendőrkapitányság és az együttműködő 
más rendészeti szervek a továbbiakban is mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy Vámosszaba-
di község, valamint a térség többi településein eddig 
megszokott jó közbiztonság továbbra is fennmaradjon. 

Tisztelettel: 
Horváth Csaba r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

Kijelentjük, hogy munkánkat lelkiismeretesen 
végezzük a település lakóinak érdekében. Remélhe-
tőleg érthető, hogy ebben a helyzetben más eszkö-
zökkel és más stílusban képviseli a helyiek érdekeit 
az Önkormányzat. A közös cél elérését azonban 
mindenki számára jobban szolgálná az együtt-
működés folytatása, a jogszabályokhoz kötött ön-
kormányzati gyakorlat figyelembevétele a civilek 
részéről. Azt is mindenkinek tudomásul kellene 
venni, hogy a rendkívüli helyzeten felül számos 
olyan mindennapos ügyet kell elintézni, amely a 
község és az itt élők mindennapjait meghatározza. 

Személyes mondandómat szeretném még 
hozzáfűzni az elmúlt időszak eseményeihez. A 
betegségem idején nem vehettem részt az Ön-
kormányzat munkájában. Azonban rendsze-
resen kaptam információt, majd visszatérésem 
után gyakorlati segítséget Kukorelli Norbert 
alpolgármestertől. Ezt külön is megköszönöm 
neki. E mellett köszönöm a Képviselő-testület 
néhány tagjának támogatását, és a falu lakossá-
gának a forró nyári időszakban tanúsított önzet-
len összefogását.

 Vámosszabadi, 2013. október 9.
Réti Csaba, polgármester

Vizes és forró 
nyár volt…

folytatás az 1. oldalról
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„Vámosszabadi történetében jelentős változások 
történnek ezekben a hetekben, hónapokban”

Ezekkel a szavakkal kezdtem márciusban - szintén a 
faluújságba írt gondolataimat - és nagyobb részt sajnos 
igazam lett, ezért jó, ha az ember nem jövőbelátó… 
Mert mi is történt? Mindenki tudja. Polgármester Úr 
megbetegedett, helyettesíteni kellett, de bátran vállal-
tam a képviselők kérésére. És mindaz, ami várt ránk, 
annak ellenére, hogy Csabát mindenről tájékoztattam 
telefonon, személyesen, ha kellett a kórházba szalad-
tam tanácsért vagy csak kibeszélni magam a jó, vagy 
éppen a rám rakott nehéz terhek könnyítése végett… 

De  Polgármester Úr, rá jellemző módon, teljesen 
szabadkezet adva csak tanácsolt, soha nem utasított. 
Innen is köszönöm a lehetőséget a Képviselőtársaknak 
is, akik végig kiálltak mellettem, még akkor is, ha té-
vedtem. Mert biztosan tévedtem párszor, néha talán 
túl hevesen, túl keményen viselkedtem, de talán ez is 
kellett….

Végigvittük a csatlakozást Győrzámoly Község 
Önkormányzatával, mely az utolsó utáni pillanatban 
érkezett felkérésünket is barátilag és kedvező hozzá-
állással fogadta, köszönhetően polgármesterének és 
jegyzőjének, és létrejött a Közös Önkormányzati Hi-
vatal, rengeteg kérdéssel a lakosság, illetve a képvise-
lőtársak részéről, melyekre olykor mi sem tudtuk a 
válasz, de megcsináltuk és most már úgy látom, hogy 
a maximumot hoztuk ki belőle. Gyakorlatilag megma-
radt a függetlenségünk, MI döntünk a saját sorsunk 
felől. Ami a legnagyobb bizonyítéka a sikeres csatlako-
zásnak az, hogy ma már senki sem beszél róla. Közben 
természetesen folytak a napi ügyek, amit vinni kellett 
tovább, vagy éppen teljesen új ügyeket kellett kezelni. 
Csak egypár példa az öt hónap történéseiről, amivel 
foglalkoztunk, amit elindítottuk azért, hogy erre az öt 
hónapra se álljon le a település fejlődése. A Szlovákiá-
val közösen nyert kerékpárút terveinek elfogadtatása, 
végső stádiumra való felkészítése szintén sikerült, pe-
dig amikor belevágtunk, és aki kicsit is belefolyt, tudja, 
hogy milyen „nehéz” feladat volt, mire összeállítottuk 
a szükséges dokumentációt. Előkészítettük egy leen-
dő gyógyszeripari cég, egy Vámosszabadira települő 
pezsgőtabletta gyár „alapjait”, ami szintén sikerült, 
megvalósul, jelenleg a tervezési stádiumban van, és kis 
csúszással ugyan, de jövőre szorgos kezek dolgozhat-
nak az új gyárban. 

Kijavítottuk önkormányzati útjainkban télen kelet-
kezett kátyúkat (higgyék el, ez is nagy szó). Leaszfal-

toztuk az önkormányzat egyetlen nem aszfaltos utcá-
ját, a Kis utcát, és új buszvárót építtettünk a Szabadi 
utcában. Pályázatokat adtunk be, többek között a te-
lepülés bekamerázására (amit akkor még nem sejtet-
tük, hogy milyen aktualitása lesz) és ami hamarosan 
meg is valósul, hiszen kivitelezési szakaszban van… és 
emellett még rengeteg, minden napos ügyek, kisebb-
nagyobb, apró-cseprő tennivalók, amiket vinni, intéz-
ni kell és kellett, hogy menjen, működjön, fejlődjön, 
épüljön, szépüljön a településünk.

A szigorú költségvetésnek és a Képviselő-testület-
nek köszönhetően, adósság nélkül, a megtakarított 
pénzünkkel tettük mindezt...

És amikor kicsit megnyugodtunk volna, jött az év-
százados árvíz, de ekkor - a lehető legjobb időpontban 
- Polgármesterünk is munkába állt és sikerült „lekoor-
dinálnia” a Nagy Vizet, szerencsére - a lakosság példa-
értékű összefogásának köszönhetően - sem személyi, 
sem más kár nem történt… egy kis szusszanás és vé-
gül jött a „fekete leves”, ami remélhetőleg - a migrációs 
hullám kedvező alakulásában bízva - csak ideiglenes 
lesz…

Vámosszabadi, 2013. október 8.
Kukorelli Norbert 

alpolgármester

Öt hónap

Óvakodjunk a rossz 
szándékú emberektől 

Az utóbbi hetekben a községben történt betöré-
sek tapasztalatai nyomán felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy ha gyanúsan viselkedő ismeretlen sze-
mélyt látnak, azonnal jelezzék a helyi rendőriroda 
telefonszámán. 

Óvakodjanak a Mindenszentek Ünnepe alkalmá-
val, hogy a temetők környékén esetleg felbukkanó 
bűnözők áldozatává ne váljanak, ezért értékeiket, 
bankkártyájukat tartsák maguknál és az időskorúak 
ne maradjanak sötétedés után a sírkertekben. 

A trükkös faárusok megjelenését is jelezzék a 
rendőriroda  06-20-291-7937 telefonszámán.

Személyes ne jöjjenek a faluházi irodába, mert 
csak váltási időszakokban vannak ott a rendőrök, a 
telefon a mindenkori szolgálatvezetőnél van, aki a 
járőrözésben is részt vesz.

Kérjük, hogy olvassák a hirdetőtáblákra kifüg-
gesztett havi rendőrségi ELBÍR HÍRLEVELET, 
amely felhívja a figyelmet a veszélyekre!

Községi Önkormányzat
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Tisztelt Ebtartók!
 
Vámosszabadi közigazgatási területén az állatok 

védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

 2013. október 15. – 2013. november 30. 
között ebösszeírásra kerül sor.

 
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy 

adatlapot kell kitölteni és az(oka)t az Önkormányza-
ti Hivatal rendelkezésére bocsátani. Az adatlapot a 
vámosszabadi háztartásokba eljuttatjuk.

 
Felhívom egyúttal az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
- 2013. január 1-jétől - a hivatkozott törvény 

szerint - a négy hónaposnál idősebb ebeket 
traszponderrel (mikrochippel) megjelölve le-
het csak tartani. A jogszabály megsértése ese-
tén az ebtartó minimálisan 45.000,-Ft-ig terje-
dő pénzbírsággal sújtható, ezért kérem, hogy 
aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az 
ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja.

- Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az 
állatorvosnál korábban bejelentett, a központi 
nyilvántartásban már szereplő, valamint a bi-
létával rendelkező és a helyi nyilvántartásban 
szereplő ebeket is be kell jelenteni. 

- Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is 
kötelesek az adatokban bekövetkezett változá-
sokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

 Kérem szíves együttműködésüket az ebösszeírás 
sikeres lebonyolítása érdekében.

Vámosszabadi, 2013. szeptember 30.
dr. Torma Viktória 

jegyző

Tájékoztatás 
ebösszeírásról

Bursa Hungarica
Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014

Jelentkezési határidő: 2013. november 15.

A tájékoztató és a pályázati adatlapok meg-
találhatók a honlapon!

Egy megállapodás 
margójára

Néhány hete még álmomban sem jutott volna 
eszembe, hogy hamarosan a belügyminiszterrel, az 
országos rendőrfőkapitánnyal, a Bevándorlási és Ál-
lampolgársági Hivatal (BÁH) országos főigazgató-
jával, és két államtitkárral fogok egyezkedni a falum 
sorsáról. De megtörtént! Hogy a tiltakozáshullámnak, 
a rengeteg aláírásnak, sok-sok sajtóhírnek, vagy a bel-
ügyminiszternek küldött levelünk hatására-e, máig 
sem tudjuk, de tény, hogy július 23-ra a belügyminisz-
ter tárgyalásra hívta a falu polgármesterét. 

Ekkor az önkormányzat képviselő-testülete és az 
ellenállást szervező civil „kemény mag” együtt úgy 
döntött, hogy két önkormányzati (a polgármester 
úr + a jegyző asszony) és két civil személy fogja Vá-
mosszabadit képviselni a tárgyalásokon. A delegáció 
tagjairól végül a képviselőtestület döntött, méghozzá 
határozatképes testületi ülésen. 

A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt a tárgya-
lás előestéjén többen összeültünk, hogy kialakítsuk a 
stratégiát és felkészüljünk a megbeszélésre. A jelenlé-
vők: Réti Csaba, Dr. Torma Viktória, Müller Sándor, 
Vámosi Elek Balázs, Buruzs István, Csiza-Pák Eszter, 
Csiza Tamás, Hordós Tamás, Horváth András Zoltán, 
Tóth Géza, Viandt Fülöp egyhangúan, ellenszavazat 
nélkül állapodtak meg abban, hogy (1) a fő cél a tábor 
megnyitásának megakadályozása. (2) Felhatalmazást 
kaptunk arra is, hogy köztes megoldásként, bizonyos 
feltételek teljesülése mellett elfogadjuk a tábor ideigle-
nes megnyitását, vagy zárttá tételét. (3) Minden egyéb 
kormányzati ajánlatot a delegációnak el kellett utasí-
tania. A minisztériumi egyeztetésen – melyen a lehe-
tő legmagasabb szintű tárgyalópartnerek ültek velünk 
szemben – végül köztes megállapodás született.

A különféle hivatalos és nem hivatalos fórumokon 
történt háttér informálódásnak köszönhetően, vilá-
gossá vált számunkra, hogy a tábor megnyitását tel-
jesen nem tudjuk megakadályozni. Sajnos, a „másik 
oldalon” olyan hatalmi és politikai erők álltak, akikkel 
szemben a mindössze 1600 fős Vámosszabadi nem 
volt valós alku pozícióban.  Az „ellenfél” erejét ismer-
ve, óriási fegyvertény az is, hogy „lett fény az alagút 
végén”, vagyis van remény arra, hogy a belügyminisz-
ter betartja az ígéretét, és jövő tavasszal bezáratja a 
tábort.  

Mi a megállapodás eredménye? 
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•	 A	 tábor	 ideiglenes	 jelleggel	 nyílt	meg,	 előre	
láthatólag március végén bezár.

•	 A	falu	megkapta	a	térfigyelő	kamerákra		kért	
8 millió Ft-ot. A rendszer kiépítése jelenleg is 
zajlik.

•	 A	 faluban	 állandó,	 0-24	órában	nyitva	 tartó	
rendőr-iroda nyílt. A 10+1 rendőrt rendsze-
resen, minden napszakban látjuk a faluban és 
környékén. Várják az érkező buszokat, hogy 
akár gyerek, akár idős falubeli száll le a busz-
ról, ne legyen veszélyben és ne is érezze magát 
veszélyben. 

•	 A	táborlakókat	külön	busz	hozza-viszi	Győr-
be, a faluban és a menetrend szerinti járato-
kon is alig lehet találkozni velük. Nem a mi 
óvodánkba, nem a mi iskolánkba járnak a 
táborlakók gyerekei. Nem a mi boltunkban 
vásárolnak, nem a mi játszótereinken ücsö-
rögnek naphosszat, nem a mi orvosunk kezeli 
a tábor lakóit. 

Mint minden döntéskor, természetesen itt is 
vannak, aki nem érzik helyesnek a megkötött meg-
állapodást. A civil szervezők és az önkormányzati 
képviselők úgy vélik, az adott helyzetben ez volt az 
egyetlen törvényes megoldás a problémánkra, a kö-
vetkezőket figyelembe véve pedig főleg:

•	 Ha	 Vámosszabadinak	 1600	 lakosa	 van,	 ak-
kor miért volt az, hogy egyik tüntetésünkön 
sem voltunk 600-nál többen? Hol volt a többi 
vámosszabadi lakos (a másik ezer fő!), ami-
kor a utcára kellett vonulni? Ha a győrieket 
zavarja a tábor, akkor miért nem álltak mel-
lénk, amikor tüntetni hívtuk őket? (Tisztelet 
annak a néhány embernek, aki részt vett a 
megmozdulásokon!)

•	 Az	utóbbi	20-25	évben	a	mindenkori	Magyar	
Kormányok egyetlen alkalommal sem fújtak 

visszavonulót, soha nem ismerték el, ha va-
lamit elhibáztak. Ennek fényében (és a 4-600 
fős tüntetésekkel a hátunk mögött) vajon re-
ális elvárás vagy csodavárás volt azt remélni, 
hogy a belügyminiszter majd bocsánatot kér 
tőlünk, amiért Vámosszabadira akart tábort 
tenni? Az a tény, hogy „asztalhoz ültettek” 
bennünket, már önmagában is ritka ered-
ménynek számít. 

•	 A	 kiharcolt	 biztonsági	 intézkedéseknek	 kö-
szönhetően ért bennünket sérelem? Loptak 
meg valakit? Bántottak valakit? Mondhatjuk, 
hogy ha ennél nem lesz rosszabb, akkor tava-
szig csak kibírjuk valahogy?

Egyetértünk minden Vámosszabadi és környék-
beli lakóval: ennek a történetnek még nincs vége! 
DE! Vámosszabadi komoly ígéreteket kapott, és 
az ígéreteket eddig be is tartották. 2001-2002-ben 
ugyanez a Belügyminiszter és ugyanez a Bevándor-
lási Hivatal-igazgató alig egy évnyi működés után 
bezárta a frissen megnyitott kalocsai tábort. Mi 
ugyanúgy tiltakoztunk, ugyanerre kaptunk ígéretet. 

A Belügyminisztériumban egy „tűzszüneti meg-
állapodás” született. Amíg az abban rögzített úton 
mennek a dolgok (márpedig eddig úgy van), addig 
szerintünk a tiltakozás helyett a jövőre kell kon-
centrálni, vagyis előkészíteni a táborépület majdani 
funkcióját. Úgy kell készen állnunk, hogy amint a 
tábor kulcsait megkapja a falu, azonnal neki tudjunk 
állni a hasznosításnak. Ne akkor kelljen kitalálni, 
mihez kezdünk az épülettel! Ha viszont az esemé-
nyek letérnek a kijelölt útról, azonnal és az eddiginél 
sokkal nagyobb határozottsággal, nagyobb létszám-
ban kell az utcára vonulni! Mert továbbra is célunk, 
hogy a tábor az ígéretnek megfelelően bezárjon a 
jövő tavaszi országgyűlési választások előtt. 

Buruzs István civil szervező

Mi ez a helyzet, amibe Vámosszabadi települése és 
lakossága egyik pillanatról a másikra belecsöppent? 
Hogy kerültek ide ezek az emberek? Hogy zajlott ilyen 
gyorsan ez az egész? Meddig tart ez …? - ismerős kér-
dések?

Új „falubelijeink” túlnyomó többsége ún. illegális határ-
átlépőként érkezett hazánkba. Hamis dokumentumokkal, 
vagy a zöldhatáron (gyalogosan vagy autóban megbújva), 
embercsempész segítségével, érvényes útiokmányok nél-
kül illegálisan lépték át – többnyire a magyar-szerb – ha-
tárt, ezzel az Európai Unió külső határait. 

Az illegális bevándorlók első fázisban menedék-
kérőkké válnak. Menekültnek vallják magukat, nem-
zetközi védelmet kérnek arra hivatkozva, hogy szár-
mazási országukban veszélynek vannak kitéve. A 
menedékkérők közül csak minden tizedik kapja meg a 
menekültstátuszt, a többiek egyszerű gazdasági mene-
kültek, akik a magyar, de még inkább a nyugat-euró-
pai segélyrendszerre utaznak.

A kérelem elbírálásának ideje alatt, illetve a mene-
kült-státusz elnyerésekor ezek az emberek „menekült-
táborba” kerülnek, ahol különféle ellátásokat (élelme-

Mi ez a helyzet?
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zés, ruha, orvosi ellátás, oktatás, költőpénz) kapnak 
ingyen. Az idén január 01-én életbe lépett EU-jog-
szabály alapján a menedékkérőt nem lehet bezárni, 
egyből nyílt táborban kell elhelyezni. Ezért nőtt meg 
ugrásszerűen a Magyarországra „menekülők” szá-
ma, aki eddig Spanyolországban, Portugáliában, vagy 
Olaszországban próbálkozott, az most mind Magyar-
országot vette célba.

Amíg Magyarországon egy menedékkérő nem kö-
vet el bűncselekményt (szabálysértés nem elég!), ad-
dig jogosult nyílt táborban történő elhelyezésre. Bűn-
cselekmények alapvetően az életellenes cselekmények, 
rablás, kábítószer kereskedelem, gazdasági bűnözés. A 
„bűncselekmény elkövetése” pedig annyit jelent, hogy 
bizonyíthatóan az adott személy követte el, a teljes 
nyomozás, a bírósági tárgyalás is lezajlott és az ítélet 
jogerőre emelkedett. Ez a magyar igazságügy berkei-
ben simán elhúzódhat akár évekig is. Közben a delik-
vens szabadon ki-be járhat a táborból…

Falunk északi határában lévő volt katonai objektum 
(amit mi az első perctől fogva „menekülttábor” néven 
emlegetünk), nyílt idegenrendészeti szállás. Mit jelent 
ez? A táborlakókat nem őrzik, 6-22 óra között a tábort 
szabadon elhagyhatják és „meglétüket” csak naponta 
egy alkalommal ellenőrzik (vonalkódos étkezőkártyá-
juk van, és a számítógép jelez, ha egy kártya 24 órán 
túl nem mozgott). Amennyiben nem térnek vissza 
(időben vagy egyáltalán), úgy velük szemben sem-
milyen kényszerítő intézkedés vagy korlátozás nem 
alkalmazható. 

A menedékkérők „biztonsági előszűrésen” esnek 
át. Érdemes végiggondolni, hogy ezek az emberek 
többnyire mindenféle okmányok nélkül érkeznek 
hazánkba, és ahonnan jönnek, azokkal az országok-
kal a magyar (és európai) hatóságoknak semmilyen 
kapcsolatuk nincsen. A „biztonsági szűrés” saját be-
valláson alapul, fotó készül, illetve 
ujjlenyomatot vesznek, amit a ma-
gyar bűnügyi adatbázissal vetnek 
össze. Beszédes az az adat, hogy a 
menedékkérők közül feltűnően so-
kan január elsején születtek, illetve az 
országuk fővárosából jöttek. Mintha 
a tízmillió magyarból 9 millióan bu-
dapestiek lennének, és január elsején 
lenne a születésnapjuk. Hihető? 

Bár a hivatalos szervek ezt cáfol-
ják, információnk szerint a mene-
dékkérő orvosi vizsgálata alapeset-
ben testsúly-testmagasságmérést 
jelent, valamint külsérelmi nyomok 

keresését (hogy később ne állíthassa: az őrszemélyzet 
verte össze). Ennél részletesebb vizsgálatokat csak ak-
kor végeznek, ha a tünetek alapján a járási tiszti főor-
vos elrendeli a szükségesnek ítélt szűrővizsgálatokat. 
A hosszú lappangási idejű betegségek sajnos átcsúsz-
hatnak.

Ha bejutott a táborba az illető, napi háromszori 
étkezést kap (vallási előírásainak figyelembe vételé-
vel), kap ruházatot, mosnak-takarítanak rá, a tábor-
ban orvos és nővér van, nagyobb baj esetén a győri 
kórházba viszik (a mentőt többször láttuk-hallottuk 
a tábornál). Ezen felül ingyenes utazás jár neki (nem 
csak a különbusszal, hanem papír alapján a magyar 
táborok között is). Gyerekeik oktatásra jogosultak (az 
óvodások a táborban maradnak, az iskolásokat győri 
iskolába hordja a Bevándorlási Hivatal), a felnőttek-
kel együtt magyar nyelvtanfolyamra is járhatnak. Így 
az állam összességében havi 150-200ezer forintot költ 
minden egyes táborlakóra, amiből havi 7.125,- Ft a 
kézhez kapott költőpénzük.

Július 01-től újra szigorodott a jogszabály, bevezet-
ték a menekültügyi őrizetet, amit a menedékkérők szá-
mának alakulása azonnal vissza is tükrözött. Januártól 
júniusig többen és többen jöttek (júniusban már több 
mint 4100-an!), júliusban már csak 2100-an, augusz-
tusban pedig alig több mint 1100 új kérelmet rögzített 
a hatóság. Az új menedékkérők számának csökkenése 
lehetővé teszi a „táborunk” jövő tavaszi bezárását és az 
épület átadását, ahogy azt a belügyminiszter nekünk 
ígérte.

Ezért is fontos, hogy a tavaszra konkrét terveink 
legyenek az ingatlan hasznosítására vonatkozóan, ne-
hogy az állam megint helyettünk találjon ki valami-
lyen új funkciót az épületnek.

Civil szervezők
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Két hónap eltelt, amióta a tábor első lakói megérkeztek. 
Érkezésüket nem vártuk, fogadtatásuk nem volt fenntar-
tásoktól mentes. Féltettük javainkat, testi épségünket és 
arra sem vágyott közülünk senki, hogy a menekültek 
“különös udvarlási szokásaival” kelljen megbarátkoz-
nunk. Aggódtunk, hogy Vámosszabadin megjelenik a 
kábítószer kereskedelem, a tábor közvetlen szomszédsá-
gában a prostitúció, illetve embercsempész bandák kör-
nyékezik meg a menekült státuszért folyamodókat.

 A község lakói közül többen elhatároztuk, hogy a 
táborlakókkal kapcsolatos rendkívüli eseményeket egy 
naplóban rögzítjük. Jelen beszámoló ezen napló alapján 
készült, az itt leírtak nem önkormányzati, illetve nem 
vagy csak részben rendőrségi információkon alapulnak.

Már az első napokban elterjedt a hír a faluban történt 
gyümölcslopásokról. A bűnügyi statisztikák szempont-
jából bizonyára érdektelen, hogy néhány menekült le-
szed-e a fáról pár szem almát, vagy sem, de gondoljunk 
csak bele, milyen döbbenetes látvány lehet az, amikor a 
konyhaablakból kipillantva a tulajdonos meglátja saját 
kertjében a hívatlan vendégeket, amint azok éppen a 
gyümölcsfát dézsmálják.

De persze nem ez az egyetlen jelenség, ami az itt élők 
biztonságérzetét befolyásolhatja.  Akik az esti, éjszakai 
órákban utaznak a Kisalföld Volán járatain, több eset-
ben saját szemükkel is meggyőződhettek arról, hogy a 
táborba éjszakára visszatérő lakók lejárt, érvénytelen 
igazolásokkal kívánnak ingyen utazni, és a buszveze-
tővel vitatkoznak vagy hangos szóváltással éppen egy-
mással keverednek konfliktusba. Egyes meg nem erő-
sített beszámolók szerint az is előfordult, hogy a vita 
hevében a zsebekből egy-egy kés is előkerült.

Akik pedig autóval teszik meg a Győr-Vámosszabadi 
távot, számos alkalommal szembesülhettek azzal, hogy a 
befogadó állomás lakói az esti órákban csoportosan, ki-
világítatlanul mászkálnak. Mindannyian tudjuk, hogy a 
14. számú főúton az erős kamionforgalom miatt nem ve-
szélytelen a közlekedés. Az esős, havas, jeges időjárás és 
a korai sötétedés fokozott veszélyeket hordoz.  Az egyik 
vámosszabadi lakos arról számolt be, hogy csak egy hir-
telen kormánymozdulattal tudta elhárítani a tragédiát, 
ami persze megijesztette, rögtön az jutott eszébe, hogy 
mi lett volna, ha mindez a jeges, csúszós úton történik?

És mi a helyzet Győrben? A győrieknek milyen ta-
pasztalataik vannak? A legtöbb visszajelzés a fiatal lá-
nyokkal történő ismerkedéssel kapcsolatos események-
ről szólnak. Mindennapos, hogy az idegen kultúrájú 
országból érkező férfiak leszólítják a hölgyeket, erősza-
kosan próbálnak társaságra találni.

Hadd osszak meg történetet, amiről egy fiatal hölgy 
ismerősöm számolt be: Győr belvárosában néhány afri-
kai férfi megszólította és egyértelműen kifejezte, hogy 
milyen kapcsolatot kíván vele létesíteni. Miután isme-

rősöm nem volt kellően fogékony az agresszív ismerke-
dési formára, lépteit felgyorsítva elsietett. A férfiak ezt 
nem vették jó néven és utánaeredtek. A hölgy haladó 
küzdősportoló, de az erőviszonyokat felmérve tudta, 
hogy nincs más választása, futnia kell. A férfiak sze-
rencsére feladták a próbálkozást, de valószínűleg ebben 
szerepet játszott az is, hogy mindez fényes nappal tör-
tént. A hölgy pedig torkában dobogó szívvel és remegő 
lábakkal haza sietett.

Az ilyen és ehhez hasonló esetekben persze rendőri in-
tézkedés általában nem történik, de miért is történne, hiszen 
fizikai bántódása senkinek sem esik. Fizikai bántódása!

A táboron belül történt eseményekről legtöbb eset-
ben a sajtó már beszámolt.  A legkirívóbb eset szeptem-
ber közepén történt, amikor két afrikai férfi összeszó-
lalkozott. Az elsődleges hírek késelésről szóltak, amit 
később cáfoltak, a rendőrségi beszámoló szerint egy 
éles kanállal hámsérülést szenvedett el az egyik vereke-
dő, amit a kiérkező rohamkocsi a helyszínen ellátott.

A befogadó állomás megnyitása előtt hetekig de-
monstráltunk, válaszokat vártunk kérdéseinkre, fé-
lelmeinkre. Hogy jogosak voltak-e az aggodalmaink? 
Ezt mára talán mindenki jobban meg tudja ítélni, mint 
2013. augusztus 5-e előtt.

Civil szervezők

Vámosszabadi különös naplója, 
avagy ami a napi híradásokból kimaradt

Tájékoztató 
települési képviselők 

lemondásáról

Vámosszabadi Község Önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2013. október 10-i ülésén az aktu-
ális ügyekről szóló tájékoztató és vita után három 
képviselő, Horváth Anita, Müller Sándor és Vámosi 
Elek Balázs lemondott képviselői mandátumáról. A 
második napirendi pont – a díszpolgári cím adomá-
nyozásáról való döntés – előtt jelentették be elhatá-
rozásukat, melynek hátterében az évek óta kialakult 
kölcsönös bizalmatlanság áll. 

Az önkormányzat és ezzel a település működé-
sét és fejlesztését a testületben maradt képviselők: 
Alasztics Ervin, Kukorelli Norbert és Méri Attila a 
2014. évi őszi önkormányzati választásokig erede-
ti megbízatásukat betartva legjobb tudásuk szerint 
ellátják..

Vámosszabadi, 2013. október 14.
Réti Csaba 

polgármester
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Igen, én nagyon vártam az iskolát. A sok játékot 
(mi nagyon szeretünk focizni, kézilabdázni és röp-
labdázni), a tanulást és a történelmi olvasmányokat.

 Kriszti néni kedvesen fogadott minket a 4. osz-
tályban, mi pedig az elsősöket szeretettel fogadtuk 
az új iskolában. Két új tanár néni is jött: Anyukám-
nak egy Kazinczy-s osztálytársa, Bubernik Eszti 
néni, és az új fejlesztő, Tekla néni.

Egyszer el kell ballagnom, de rokonok mindig 
jönnek iskolámba, ameddig csak van.

Bognár Zoli

Vártam nagyon a 4. osztályt: A színdarabokat, a 
szerepjátékokat fogalmazásórán, a matekozást, az 

„infó” órát, a feladatokat az interaktív táblán, a hü-
lyéskedést újsággyűjtéskor, a srácok megviccelését 
és a találkozást a haverokkal.  

Szalai Levi

Az iskolát azért vártam, mert ez a tudomány or-
szága, és hogy jól megtölthessem tudással a fejemet. 
Vártam a beszélgetős 5 percet, ami mindig legalább 
10 lesz. Vártam az új könyveket, füzeteket, tollakat, 
ceruzákat. Vártam, hogy elmesélhessem a vakációt, 
élményeimet, kalandjaimat. Vártam, hogy újra he-
tes legyek és jelenthessek. Végül pedig azért, hogy 
találkozhassak a barátaimmal, régiekkel és újakkal.

Viandt Léna

Egy gondolat, egy 
ötlet, lelkesedés…
egy kis szervezés és 
október első szom-
batján egy ragyogó 
napsütéses délelőttön 

együtt voltunk Mindannyian kicsik, nagyobbak, még 
nagyobbak és felnőttek, hogy együtt mozogjunk gyer-
mekeinkért, önmagunkért és egészségünkért!

  Semmi különös dolog nem kellett hozzá, mint egy 
jó futócipő, nevezés, jókedv, hangulat…

Boldog vagyok, nagyon sokan jelentkeztetek és 
részt vettetek Óvodánkért, óvodásainkért meghirde-
tett programunkon! Öröm volt látni arcotokon a mo-
solyt, érezni a jókedvet és hogy Mindannyian kelleme-
sen éreztük magunkat szombat délelőtt.

Együtt szurkoltunk a kicsi óvodásainkért, bíztattuk, 
bátorítottuk őket… majd drukkoltunk az alsós korosz-
tálynak, felsősöknek, és természetesen a felnőtteknek! 

A mozgás és a sport által a testi képességeink, fizi-
kai állapotunk, kondíciónk, erőnk fejlesztése mellett 
különösen fontosnak tartottam azt, hogy lelkünkben 
is megújuljunk, feltöltődjünk, kikapcsolódjunk!

Úgy érzem, sikerült elérni ezt a célt, láttam arco-
tokon a boldog mosolyt, mellyel hazatértetek! Talán 
sikerült még közelebb kerülnünk egymáshoz és elfe-
ledni a rohanó hétköznapok robot-világát!

Nem lehet kérdés, úgy gondolom, hogy ennek ren-
dezvénynek is hagyománya lesz ugyanúgy, mint a töb-
bi számon tartott évközi óvodai programnak!

Óvodánk valamennyi dolgozója nevében szeret-
ném megköszönni a szívből jövő önzetlen segítséget:

- Alasztics Zsoltnak, Polgárőrségnek… a védelemért
- Thanának a profi fotózásért…
- Nagy Gézáéknak…
- Vidanet Zrt.-nek…
- Golyónak a kiváló hangosításért, zenéért…
- Illés Miklósnak… a biztonságért…
- CBA-nak…
- Lizákné Vajda Líviának…
- Községi Önkormányzatnak...
- az összes BÁTOR nevezőnek, és támogatónak…

Kukorelli  Eszter

Futás a Vackor Óvodáért!

Vártam-e az iskolát?
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A Vámosszabadi Tagiskola 3-4. osztályosai – az 
Ügyeskék csapat – alig várta már, hogy péntek dél-
után legyen: A Kutatók éjszakájára készültünk. 

A falubusszal érkeztünk a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetemre, ahol regisztráltunk, megkaptuk a 
tudást jelképező fekete kalapot, majd indulhatott is 
a Kiskutatók akadályversenye.  Az első állomáson 
Európa országairól tettek fel kérdéseket, amiket a 
gyerekek mind helyesen válaszoltak meg:  Pl. hol 
uralkodik Erzsébet királyné, mi Szlovénia fővárosa 
vagy melyik ország hasonlít csizmához?

A második állomáson a légzsákok fontosságá-
ról és működéséről, a harmadikon a televíziózásról 
hallhattunk, a negyediken pedig érdekes elektro-
mos kísérleteket mutattak be nekünk.

Az eredményhirdetésre egy nagy előadóban 
gyűltünk össze, ahol először dr. Földesi Péter rek-
tor köszöntötte a gyerekeket, majd egyenként a pe-
dagógusokat – ez nagyon jól esett nekem -, végül 
pedig a kiskutatók letették az ünnepélyes esküt és 
repülhettek a kalapok a levegőbe!

 Mindenki kapott egy színes kis labdát matema-
tikai feladatokkal, melyek megoldásait a Tudás kút-

jában lévő rengeteg labda közül kellett megkeresni 
– ez pedig a gyerekeknek esett nagyon jól!

És még mindig nem volt vége a programok sorá-
nak! Logikai feladatokat oldottunk meg – csoki volt 
a nyeremény -, a gyerekek beülhettek egy szimulá-
torba és röptethettek repülőgép modellt.

Rengeteg élménnyel és ajándékkal (EU-s és ter-
mészetvédelmi kiadványok) távoztunk, és már most 
elhatároztuk, hogy jövőre is eljövünk.

Köszönjük a szervezőknek és az egyetemnek ezt 
az emlékezetes délutánt!

Kamocsai Antalné Vámosszabadi Tagiskola

A vámosszabadi kiskutatók

Kis iskola, nagy kirándulás

Szerda reggel nemcsak gyerekekkel, hanem izga-
lommal is megtelt az iskola!

Megérkezett a busz, mindenki gyorsan elfoglalta a 
helyét, és kiáltottuk: Indulás! Kezdődjön a kirándulás!

Első állomásunk Ászáron a Mini skanzen volt, 
ahol nézegettük a kis, szalmatetős, fehérre meszelt, 
tornácos házakat. Volt régi szélmalom, templom, 
iskolamakett is. Sőt, a szomszédos tájház  kicsinyített 
mását is felfedeztük.

Hamarosan megérkeztünk második állomásunkra, 
a kisbéri Mini Magyarországra.  Sok híres mini épü-
let között sétálhattunk : pl. kecskeméti Cifra Palota, 
hortobágyi Kilenclyukú híd, Hősök tere. Csattogtak a 
fényképezőgépek, csodálkoztak a szemek!

Pákozdon a Katonai Emlékparkban alig győztünk 
válogatni a sok látnivaló közül: egy bácsi mesélt ne-
künk az 1848-as szabadságharcról, láttunk életnagy-
ságú huszárt és tankot, gyönyörködtünk a kilátásban 
az emlékműnél, igazi katonai sisakot próbáltunk fel. 
Nagy sikere volt a repülőgép szimulátornak és az aján-
dékboltnak, ahol sokan betűs nyakláncot, Zalán pedig 
gázálarcot vett.

Hazafelé a negyedikesek a buszban hátul kényelme-
sen ettek, ettek és ettek, valamint az autóknak integet-
tek. Mikorra hazaértünk az iskolához, már mindenki 
álmosan tekintgetett. 

- Hogy éreztétek magatokat? – kérdezték a szülők.
- Szuperül! – vágtuk rá.

A Vámosszabadi Tagiskola 3-4. osztálya 
(szerkesztette a tanító néni)
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Halfesztivál másodszor

Halfasírt, füstölthal pástétom, 
házi olajos hal, halkocsonya, halas 
rétes és ecetes hal… a felsorolás 
korántsem teljes, vállalkozó kedvű 
versenyzőink számos fantáziadús, 
ínycsiklandó étellel várták a fesz-
tivál látogatóit. Mindezt szemet 
gyönyörködtető tálalással, szíves 
invitálással, kínálással fűszerezve! 

Gratulálunk mind a 14 csa-
patnak, akiknek étkei közül Sá-
tor László mesterszakács és Tóth 
Gyula, a Kisalföld főmunkatársa 
választotta ki az első három he-
lyezettet. Mindkét kategória nyer-
tese a Haldorádó csapata, további 
díjazottak: Halimádók, Haladók, 
Továbbhaladók, Hallali és az Ott-
hon Centrum. A közönség díját a 
Kökényszegisták nyerték el. 

Arra törekszünk, hogy a halfesz-
tivál olyan jellegzetes programja 
legyen Vámosszabadinak, mint 
Kőszegé a szüreti- vagy az Őrsé-
gé a tökfesztivál. Nem véletlenül 

említettem ezeket a programokat, 
a Kossuth rádió műsora ezen ese-
mények mellett tudósított fesztivá-
lunkról Müller Sándor ötletgazdát 
megszólítva. 

Köszönjük a díjakat Mosonyi 
Róbert Lászlónak, a dunakiliti Sári 
Csárdának, a Győri Előrének, a 
Vidanet Zrt.-nek! Szeretném meg-
köszönni minden segítő, az óvodai, 
iskolai és az önkormányzati dolgo-
zók munkáját, a Polgárőrség és a 
Horgászegyesület tagjainak támo-
gatását, a kiváló halászlevet! Külön 
köszönet a profi hangtechnikáért 
Golyónak és munkatársainak, és 
Lizákné Vajda Liának, a halfeszti-
vál grafikájáért! 

Köszönjük a versenyzőknek a 
részvételt, bízunk abban, hogy má-
sok is kedvet kaptak ahhoz, hogy 
jövőre benevezzenek! Annak is örü-
lünk, ha sokan távoztak azzal, mint 
egyik látogatónk: nem is tudtam, 
hogy ennyire szeretem a halat!!!!

Dolmányos Katalin

Tisztelt Vámosszabadi 
Lakosok!

Engedjék meg, hogy néhány gondolatban ismételten 
írjak magunkról, a Polgárőrökről.

Az Ideiglenes Befogadó Állomás /Menekülttábor/ új 
kihívások, feladatok elé állította Egyesületünket is. Tény-
szerű, hogy az önkéntes alapon működő Polgárőr Egye-
sület nem ilyen céllal és feladatokkal jött létre, de némi 
hezitálás és bizonytalanság után, az „aktív mag” úgy 
döntött, hogy vállalja az új helyzet miatti plusz mun-
kát. Ami több járőrnapot jelent, és ezáltal természetesen 
több lemondással is jár minden résztvevő társunknak.

A 2012-es évben összesen 180 alkalommal teljesítet-
tünk szolgálatot, azaz majdnem minden második napra 
esett járőrözés.

A Menekülttáborral kapcsolatban felmerült dilem-
mák miatt ez nyilván kevésnek tűnt volna, de nagy örö-
münkre a „tagtoborzás” után 11 fővel bővült csopor-
tunk. 

A Vámosszabadin működő Rendőrirodával a kezde-
tektől fogva „barátinak” mondható együttműködés jött 
létre. Ez megnyilvánul a közös szolgálatokban, és egy-
más segítésében egyaránt.

Mostanra elértük, hogy majdnem minden nap van 
járőrözés a faluban, ott vagyunk minden rendezvényen, 
segítjük az Önkormányzati és más civil szervezet által 
szervezett rendezvények lebonyolítását.

2013-as évben ismételten megszerveztük a vasgyűj-
tést, amiből még ebben az évben szeretnénk egyenru-
háinkat bővíteni. Ezúton szeretnénk megköszönni Min-
denkinek, akik felajánlásaikkal támogattak bennünket.

Augusztus- és szeptember hónapokban elkezdtük az 
irodánk külső felújítását, az Önkormányzat által biztosí-
tott anyagokkal / melyet külön köszönünk/, saját erőnk-
ből elvégeztük a tető cserét, és a homlokzat szigetelését. 

Sok társunk mellett külön köszönjük  Alasztics Gá-
bor és Fazekas János mesterek munkáját, akik a két 
nagy felújítás felelősei, irányítói voltak.

Munkánkkal továbbra is erősíteni szeretnénk telepü-
lésünkön élő honfitársaink biztonságérzetét, és megőriz-
zük azt a bizalmat, amit Önöktől, Vámosszabadi polgá-
roktól kapunk. 

Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel, és elol-
vasták a tájékoztatómat.

Vámosszabadi, 2013. október 01.    
Polgárőrség nevében tisztelettel: Alasztics Zsolt 

Polgárőr Egyesület elnöke
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Több mint egy év telt el azóta, hogy újra megala-
kult a Vámosszabadi Sport Egyesület! 

A 2012-13 év során a csapat a megyei bajnokság 
II. helyezését érte el, ami úgy gondolom, egy újjáa-
lakult csapattól nem kis teljesítmény! Ezalatt az egy 
év alatt lehetőségeinkhez képest a sportlétesítményt  
megpróbáltuk szebbé és komfortosabbá varázsolni. 
Ilyen feladat volt: a világítás egy részének moderni-
zálása, a pályát övező korlátok, vasszerkezetek fes-
tése, labdafogó hálók felszerelése, a talaj és a fű mi-
nőségének javítása, új felszerelések vásárlása … stb.

Nagyon fontosnak tartottam, hogy a 
vámosszabadi fiatalságot sikerült megszólítani és a  
2013-14-es bajnokságban el tudtunk indítani egy 
utánpótlás csapatot. Több oka is van annak, mi-
ért is fontos ez nekünk, illetve a falunak. Egyrészt, 
amennyiben nem lesz utánpótlás, akkor hosszú-
távon ismét életképtelenné válik a Vámosszabadi 
Sport Egyesület, másrészt minden ilyen kezdemé-
nyezésnek közösségformáló ereje van, amiből hosz-
szútávon profitálhat Vámosszabadi, harmadrészben 

reményeim szerint a fiatalok életének részévé válik 
a sport. Így talán ennyivel hozzá tudunk járulni ah-
hoz, hogy egészségesebb felnőttek váljanak a spor-
tolni vágyó fiatalokból.

A legfrissebb újdonság, hogy szervezés alatt van 
az ovi-foci elindítása! A szülők körében tartott fel-
mérés alapján nagy sikere lehet ennek a kezdemé-
nyezésnek is.

Az én személyes vízióm szerint az első szezon a 
túlélés éve volt, a második az alapok lerakásáé, és 
reményeim szerint a harmadik a felemelkedésé lesz!

Bízom abban, hogy a fenti célokat megvalósíthat-
juk, amihez nem kell semmi más, csak kitartás és 
további lelkesedés, ami eddig is jellemezte a Sport 
Egyesület körül dolgozókat!

Ezúton szeretném megköszönni az Önkormány-
zat és a szponzorok, valamint minden önkéntes tá-
mogatását, akik segítették munkánkat, és természe-
tesen továbbra is számítunk az együttműködésükre.

Köszönettel:
Kiss Attila

Tisztelt Vámosszabadi Polgárok!

A Nyugdíjas klubról röviden
A nyári szünet után örömmel találkoztunk és hall-

gattuk a kórus nyári programjainak beszámolóját. 
Júniusban házigazdaként énekeltünk a vámosszabadi 
kórustalálkozón, majd a bácsai Gyöngyvirág klub által 
szervezett Dalok szárnyán kistérségi dalos találkozó, 
augusztusban pedig a szlovákiai Béke község Nemzet-
közi Népzenei Fesztivál egyik fellépő vendége voltunk. 
Ezekről a rendezvényekről mindig gazdag tapasztala-
tokkal térünk haza, amit az elkövetkező fellépésein-
ken hasznosítani tudunk.

Ötödik alkalommal vettünk részt a Vámos 
nevű települések Virág Jánosról elnevezett 
népdal és versmondó (harmadik alkalom-
mal) versenyén Vámosgyörkön. Kórusunk 
most ezüst minősítést  (lesz ez még arany 
is),  Alasztics Anti bácsi által elmondott vers 
(Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért) külön-
díjat és számos elismerést, gratulációt kapott.

Az első féléves programjaink összeállítá-
sánál nagy hangsúlyt fektettünk a klubtagok 
érdeklődési körére , így az ismeretterjesztő, 
az egészségügyi, az irodalmi, a zenei előadá-
sok mellett a játékos szórakoztató progra-
mokra is .

Az őszi kirándulásunk úticélja : Sopron , Fertőrákos 
és a Fertő-tó volt. Vonattal utaztunk Sopronba, várt 
minket egy kisvasút, és ez vitt bennünket városnéző 
útunk során. Kirándulásunkat megkoronázta a Fertő-
tavi egyórás hajóút.

Köszönjük a Faluépítő Közösség támogatását. 
Továbbiakban is szeretettel várjuk a falu nyugdíja-

sainak csatlakozását akár a klubhoz akár  a kórushoz 
vagy MINDKETTŐHÖZ!

Belloviczné Ili, klubvezető
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Gyereknapi plüssállat akció!

A Vámosszabadin idén is 
megrendezésre kerülő gye-
reknapon a győri LEO klub 
plüssállat gyűjtést szervezett 
a Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai Intézetben lakó kis-
gyermekek számára.

Akciónk sikerrel zajlott, több mint 100 plüssfi-
gurát ajándékoztak a helyi gyerekek beteg társaik-
nak.

Volt olyan kislány, aki egyik kedvencétől vált 
meg, vagy olyan kisfiú, aki két nagy szatyorral ho-
zott, olyan is akadt, aki a LEO-s dobozokat látva 
hazament játékaiért és olyan, aki talán most tanul-
ta meg az örök igazságot: „jobb adni, mint kapni”.

Az adományokat szeptemberben, az iskola kez-
déskor adtuk át az intézet lakóinak, hogy könnyeb-
bé tegyük a nyári szünet utáni elválást szüleiktől és 

az új év kezdetét az intézet falai között. 
Az intézet kis lakói boldogan vették birtokba az 

ajándékokat.
Még egyszer köszönjük a vámosszabadi szülők-

nek és gyerekeknek!
Kamocsai Rita


