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V Á MO SS Z A B A D I
Mi újság?!
Polgármesteri köszöntő
Tisztelt Vámosszabadi Lakosok!
Az elmúlt időszakban több esemény történt, melyek hatással vannak
településünkre.
813-as út építése: Elkezdődött a Győr Keleti elkerülő III. ütemének
építése, melynek végpontja a 14-es főút mellett épülő körforgalmi
csomópont lesz. Az építkezéshez a nagytömegű szállítmányozás a
14-es főúton történik, ezért lassabb a közlekedés, valamint több kavicsfelverődés okozta kárról tudunk. Ezért, ha tehetik az Ergényi lakótelep felé vezető úton közlekedjenek, ahol az út rövidebb szakasza
érintett.
Kerékpárút fejlesztések: A Kormány 1012/2017. (I. 11.) Korm. határozatába, mely a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szól, kiemelt projektként szerepelteti a 10 kilométeres
Vámosszabadi–Győr kerékpárút megépítését. A közbeszerzések és
pénzügyi egyeztetések előkészületei még folynak, a tervezés ezt követően kezdődhet.
A Vámosszabadi Befogadó Állomás helyzete: Jogi határzárat szigorító módosításokat fogadott el az országgyűlés. A törvénymódosítás
2017. március 28-án hatályba lépett. Lényeges pontja, hogy a válsághelyzet idején, a menedékjogi kérelmet kizárólag a határon lévő
tranzitzónában lehet benyújtani, a menedékkérőnek pedig a kérelme
jogerős elbírálásáig ott kell várakoznia. A menedékjogi és az államhatártörvényben is kimondták: tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben a rendőrök Magyarország területén - vagyis nem csak a
határtól számított 8 kilométeres sávon belül - feltartóztatják az itt
jogellenesen tartózkodó külföldieket, és a határkerítés kapuján átkísérik őket.
A tranzitzónában tartózkodó menedékkérőket akkor lehet beléptetni
Magyarországra, ha a menekültügyi hatóság nemzetközi védelmet
biztosító döntést hoz, vagy ha fennállnak a menekültügyi eljárás általános szabályok szerinti lefolytatásának feltételei - rögzíti az államhatártörvény.
Fentiek alapján az ideiglenes Vámosszabadi Befogadó Állomás működtetése feleslegessé válhat.
A BÁH sajtóközleménye: A kormány célja, hogy a megerősített jogi
határzár hatálybalépését és az elhelyezési feltételek megteremtését
követően fokozatosan a határon létrehozott tranzitzónákba szállítsa a befogadó intézményekben tartózkodókat. A törvénymódosítás
szerint a menedékkérelmi eljárás végét a tranzitzónában kell megvárniuk a migránsoknak. A törvény célja, hogy teljesen megállítsuk
az illegális bevándorlást, lezárjuk a balkáni útvonalat, csökkentsük a
biztonsági kockázatot és megvédjük Európa határait. A menedékkérők átszállításával egyidejűleg az intézmények működtetése felfüggesztésre kerül.
A 2017. évi költségvetésről röviden:
Vámosszabadi képviselő-testülete március 09-én elfogadta a község 2017. évi költségvetését, melynek tartalmáról ezúton szeretném
tájékoztatni Önöket.
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A költségvetés tervezése az önkormányzat részére megállapított állami támogatást figyelembe véve történt. Az önkormányzat további
bevételei a helyi adó bevételek, átvett pénzeszközök és a saját, vagyongazdálkodás bevételei. Helyi adóbevételeinket 45,42 M Ft-ra
terveztük. Ebben az évben Vámosszabadi 231,001 millió Ft-ból fog
gazdálkodni. Ebből a tartalék 53,178 millió Ft, melyből az évközben
felmerülő egyéb költségeket és a pályázati önrészeket tudjuk biztosítani. A tartalékból 5 millió Ft a Pacsirta Lakópark fejlesztéseire és
beruházásaira céltartalékként lett elkülönítve.
Főbb kiadási tételek:
Óvoda fenntartása 43,806 M Ft
Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés 12,526 M Ft
Önkormányzat jogalkotó és igazgatási tevékenysége 15,216 M Ft
Közalkalmazotti bérek és járulékok 23,016 M Ft
Zöldterület-kezelés 9,966 M Ft (Ebből szúnyoggyérítés, hótolás 2 M Ft)
Járdafelújítás, kátyúzás 2,586 M Ft
Közvilágítás költsége 4,660 M Ft
Községgazdálkodás egyéb kiadásai (kamerák, közkifolyók) 2,185 M Ft
Közművelődés, kiadványok, rendezvények, könyvtár 5,593 M Ft
Segélyek és ösztöndíjak 1,28 M Ft
Ez évi főbb beruházások, fejlesztések:
Faluház előtti tér felújítása 2,5 M Ft
Kossuth utca teljes hossza és a Szabadi utca járdaszakaszainak felújítása (pályázat): 15,777 M Ft
Kossuth utca első szakaszának útburkolat felújítása a Szabadi utcáig
(pályázat): 5,607 M Ft
Sportpálya (focipálya) felújítása (pályázat): 4,05 M Ft (önrész)
Köztemetők kerítésének felújítása, temetőközlekedési utak kialakítása (pályázat): 14,5 M Ft
Ovi-Foci sportpálya kivitelezése (pályázat): 2,85 M Ft önrész
Közvilágítás korszerűsítése, energiatakarékos lámpák felszerelése: 4 M Ft
folytatás a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról

Út és járdafelújításra közel több mint 28 millió Ft-ot tervezett be a testület, ennek nagy
része pályázati támogatásból finanszírozott.
A kivitelezések megkezdéséről, folyamatáról
tájékoztatni fogjuk Önöket. A közvilágítás korszerűsítése ez évben is tovább folytatódik, a
régi, kevés fényt adó lámpatesteket cseréljük.
Jelenleg a Rét utca és a Szabadi utca kiviteli tervei készülnek. Megújul a focipálya és az
óvoda udvarán, többfajta sportlehetőséget
biztosító, műfüves Ovi-foci pálya épül. Mindkét temetőben új utcafronti kerítés készül és
térköves közlekedő járdák. A Faluház előtti tér
teljesen megújul és átalakul.
A tavalyi év a pályázatok éve volt, de továbbra
is várunk 4 pályázatunk elbírálására. Ezek közül a két legnagyobb az ipari terület útépítését, közvilágítás- bővítését célozza, valamint
a Széchenyi utcai közösségi tér és a Horgásztó sport- és turisztikai fejlesztését.

Helyi szervezetek, egyesületek támogatására az alábbi összegeket állnak rendelkezésre:
Segítő kéz alapítvány 400 e Ft
Magyar Vöröskereszt 200 e Ft
Vámosszabadi Horgászegyesület 450 e Ft
Vámosszabadi Sportegyesület 1 M Ft
Vámosszabadi Polgárőr Egyesület 360 e Ft
Vámosszabadi Faluépítő közösség 580 e Ft
Római Katolikus Plébánia 150 e Ft
A helyi szervezetek támogatására összesen
3,14 millió Ft-ot szavazott meg a testület, a
Borostyán Nyugdíjasklub és a Vámosszabadi
Tagiskola támogatása a költségvetés egyéb
feladatainál lett betervezve.

Szép tavaszt és kellemes húsvéti
ünnepeket kívánok mindenkinek!
Tisztelettel:
Lizákné Vajda Lívia polgármester

Közlemény az általános
iskolák első évfolyamára
történő beiratkozásról
a 2017/18. évre
A Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri járási Hivatala a 2017. évben tankötelessé
váló gyermekek általános iskolai
beiratkozásának időpontját
2017. április 20. (csütörtök)
8.00-19.00 között és
2017. április 21. (péntek)
8.00-19.00 között
határozta meg.

Az összevont osztályokról
Kedves Szülők!

S

zeretném megismertetni Önöket a
Vámosszabadi Tagiskola összevont
tanulási formájával, mely hosszú évek
óta nagy népszerűségnek örvend a minket
választó szülők és gyermekek körében.
Az összevont osztály húzóerő a kicsiknek – segíteni tudás a nagyoknak.
Az évfolyamokon átívelő tanulás elméleti
háttere szerint
• minden gyermek már iskolakezdés előtt
sok mindent sikeresen megtanult;
• minden gyermek akar tanulni;
• a gyermekek különbözőek;
• a gyermekek aktívan szerzik meg tudásukat és képességeiket;
• minden gyermek a tanulás folyamata
során saját útját járja.
A mi iskolánkban 1-2. és 3-4. összevonásban tanulnak a gyerekek, mely sikeresnek
mondható a következő okok miatt:
• diákok tanítanak diákot (a gyerekek
nemcsak a pedagógustól, hanem az
idősebb gyerektől is tanulnak);
• nyelvi fejlődés miatt (a kisebbek számára a nagyobbak fejlettebb nyelvi kifejezőkészsége például szolgál);

• a kulturális örökség átadása (gyermekjátékok,
dalok, viselkedési szabályok hatékony továbbadása);
• a szociális és érzelmi fejlődés kilátásai (a kisebbek világos perspektívát
látnak maguk előtt);
• differenciált és egyénre
szabott oktatás.
Tapasztalatok és szülői vis�szajelzések alapján a közösségfejlesztő munka itt a
leghatékonyabb. Talán már
Önök is hallottak a reformpedagógiai törekvésekről, az újonnan indult
kísérleti- és magániskolákról, ahol pont ilyen
„elavult módon” direkt szerveznek heterogén összetételű tanulócsoportokat.
Ez a módszer a gyerekek számára cseppet
sem megerőltető, pillanatok alatt megszokják; „csak” a pedagógustól kíván pluszmunkát, plusz felkészülést. Iskolánk diákjai
ötödik osztályban – bármelyik iskolát is
választják – az átlaghoz képest kiemelkedő kezdeményező és probléma megoldó
képességgel rendelkeznek, önállóak, magabiztosak.

„A Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola diákközössége és a tantestület is - Kisbajcson nagy szeretettel
várja a leendő ötödik osztályos tanulókat. Korábbi évek tapasztalata,
hogy a tagiskolából hozzánk került tanulók nagy tanulási önállósággal,
önellenőrzési képességekkel rendelkeznek. Jó közösséget alkotnak és
az osztály húzóerőihez tartoznak. Kezdeményező készség és megbízhatóság jellemzi a csoportot, jól beilleszkednek a korábban kialakult
osztályközösségbe. Olyan alapokat hoznak a tagiskola alsó tagozatos
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Az igazi megerősítést
mégiscsak a nyílt tanítási órák jelentik, hiszen
addig szinte az összes
szülő számára idegen
volt ez a tanítási-tanulási forma; de miután
megismerkedtek vele,
beszéltek a pedagógusokkal, sokkal nyitottabban álltak az iskolaválasztás kérdéséhez.
Ezért várjuk Önöket
iskolánk nyílt tanítási
óráira, hogy meggyőződhessenek minderről!
Illetve megtekinthetik
a faliújságon az I. félévben versenyeken
szerzett okleveleinket, melyek ismét csak
azt bizonyítják, hogy tanulóink mindenhol
megállják a helyüket, büszkék lehetünk rájuk!
Ha lemaradtak eddigi bemutatkozó programjainkról, szeretettel várom Önöket bármelyik délelőtt, hogy bepillantást nyerjenek
mindennapjainkról, az összevont tanítási
formában folyó nevelésről, oktatásról!
Hívjanak bátran: 30/5103959.
Kamocsai Antalné, elsős tanító néni

évfolyamaiból, amit ha sikerül tovább fejleszteni, akkor szép sikerek elérését vetítik elő. „ -Szabó Miklós iskolaigazgató
„A Vámosszabadi Önkormányzat a Tagiskola működését sokrétűen
támogatja. Az itt tanuló gyermekek részére eszközöket, lehetőségeket, színes programokat nyújtunk, sőt az idei évtől további támogatásokkal segítjük a könnyebb iskolakezdést és tanulást.”
Lizákné Vajda Lívia polgármester
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Miért választanám újra a vámosszabadi általános iskolát gyermekeim számára?
„Itt van ez a kisiskola a falunkban, kedves tanítókkal és kis létszámú csoportokkal. A tanítónők
ismerik a gyerekeket (szüleiket, családi hátterüket), és ez nagyon fontos, mert ha ismeri, akkor
jobban tudja nevelni és oktatni is. A gyerekek
korán megtanulják, mit jelent az önálló munka,
a másik tanulócsoporthoz, más korcsoporthoz
alkalmazkodás. Nagyon fontosnak tartom, hogy
sok lehetőség adódik a szereplésre, erre mindig
nagy lelkesedéssel készülnek gyerekek, tanítók
egyaránt.
A tanulók semmiben sem szenvednek hiányt.
Sőt! Szeretetből biztosan többet kapnak. Több
lehetőség jut az önálló és csoportos munkára,
szereplésre, kreativitásra és egyéni fejlődésre,
amik – meggyőződésem, hogy – a gyerekek érvényesülésének jövőbeni zálogát jelentik.
Eleinte ellenérzéseim voltak az összevont oktatással szemben, de számomra szülőként (és
tanárként) meggyőző volt, hogy aki ügyesebb
a tananyagban, az „felfelé” hallgathat, aki pedig
gyengébb, az óra közben „lefelé” figyelve ismételhet. Amikor Réka két osztálytársával együtt
negyedik osztály után bekerült az egyik győri
egyházi iskolába, a bemutató óra után ámulva
nézték a tanárok a gyerekek gyönyörű füzetvezetését és felkészültségükről is áradoztak. Réka
azóta 8. osztályos lett, jelenleg a Gárdonyiba jár,
az osztálya egyik legjobb tanulója. Amikor a kisebbik gyerkőc, Katica is nagycsoportos lett, már
nem volt kérdéses számunkra az iskolaválasztás. Idén már ő is utolsó évét tölti a vámosi iskolában és biztos vagyok benne, hogy az itt szerzett tudással meg fogja állni a helyét bármelyik
győri iskolában is.
Az idő bebizonyította, hogy az eredmény tekintetében nincs különbség a differenciált és az
összevont óravezetés között. Mindkét változathoz alapos, lelkiismeretes felkészülés kell, aminek a vámosszabadi iskola tanítói véleményem
szerint maximálisan eleget tesznek. „
Dr. Buruzs Adrienn (4. osztályos Katica és
8. osztályos Réka édesanyja)
„Nyitottság, odafordulás, bizalom, kooperáció.
Ezzel jellemezhető a pedagógusok kapcsolata
mind a diákok, mind a szülők felé. Alaposság, a
tudásszint megkövetelése, motiváció. Ezek az itt
zajló oktatás alapkövei. A gyerekek ugyanakkor
teret kapnak saját ötletek megvalósításához.
Bátran megnyilvánulnak és magabiztosságra
tesznek szert. A tanárok megszólíthatók, bármilyen felmerülő kérdés esetén konstruktív a
hozzáállásuk. A viszonylag kis létszámnak köszönhetően pedig családias a hangulat, jó a közösség.”
Vörös Erzsébet (2. osztályos Soma édesanyja)
„A kis létszám nyújt lehetőséget arra, hogy tanulóit jól megismerje, és hogy azok egyéni erősségeit és gyengébb oldalát is átlássa. Nagy hangsúlyt
fektetnek a tehetséggondozásra, a gyermekek
évről évre kiemelkedő eredménnyel szerepelnek
a városi-, megyei tanulmányi versenyeken. A sok
közösségformáló program hozzájárul a boldog
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gyermekkorhoz, ezek az élmények maradnak
meg igazán, erre emlékeznek vissza legszívesebben. (pl: erdei tábor, rendezvényeken történő
közös szereplések, kutatók éjszakája, szakkörök,
stb.) Kislányom - aki már egy másik iskolában állja
meg kitűnő eredménnyel a helyét - mondta, mikor megkérdeztem milyen az új iskola: „olyan jó
sosem lesz, mint a vámosi iskolában volt”! Kisfiamnak – aki most elsős és a helyi oviból ment át
a helyi suliba - nem volt olyan nagy váltás az első
osztály, hiszen az általa jól ismert ovis társaival
együtt jár suliba. Megnyugtató érzés látni, hogy
reggelente derűsen indul iskolába, délutánonként
pedig mosolygósan jön haza.”
Kollerné Gróf Zsanett (5. osztályos Kamilla és
1. osztályos Ádám édesanyja)
„Sem anyaként, sem tanárként nem bántam
meg, hogy a gyermekeimet a Vámosszabadi
Tagiskolába írattam. Nem okozott nekik törést
az iskolakezdés, mert ismerős környezetben
és az ovis társaikkal kezdték meg a tanévet.
Az alacsony osztálylétszámnak köszönhetően
gyorsan összebarátkoztak a tanító nénikkel. Pedagógus szemmel az iskola legnagyobb előnye,
hogy kimagaslóan sok idő jut az egyes tanulókra
a tanítók figyelméből. Az átadott ismeretanyag a
vegyes osztályokra jellemző folyamatos ismétlésből fakadóan alaposan rögzül. Ez az írás-olvasás és a számolás elsajátításában különösen
fontos. Summa summarum: a gyerekek megtanulják amit kell - távol a tömegoktatástól, egy
számukra ismerős és biztonságot nyújtó környezetben.”
Böröczki-Rózsa Mariann (3. osztályos Blanka és
1. osztályos Örs édesanyja)

„Manapság nincsenek már távolságok, minden elérhető és nagy a választási lehetőségünk, bármiről is legyen szó. Ritka, hogy pont
az a legjobb a választási lehetőségek közül,
ami a legkézenfekvőbb és legkönnyebben elérhető. Az iskolák közül a vámosszabadi iskola pont egy ilyen hely. Sokan – köztük mi is –,
amikor iskolát választottunk gyermekünknek,
ezt nem tudtuk, nem volt összehasonlítási
alapunk, de végül gyermekünknek ez volt a
legszimpatikusabb és hallgattunk rá, ide írattuk be. Azóta már tudjuk, hogy a lehető legjobb
döntést hoztuk és azon kivételes szülők közé
tartozunk, akiknek a gyereke ennek a csodának nap mint nap részese lehet. Ő nem ismeri
az iskola miatti szorongást, nem érti, hogy
egy dolgozattól, felelettől miért kellene félni
és hogy lehet az, hogy mások nem szeretnek iskolába járni. A gyermekek különbségeit
a tanítók itt elfogadják, megfelelően kezelik
és minden helyeztben maximális támogatást
nyújtanak. A gyerekek biztonságos, családias
és szeretetteljes légkörben töltik a napjaikat az
iskola első négy évében, mely nagyon fontos a
személyiségfejlődésük szempontjából. Magabiztosan, önbizalommal telve lépnek az ötödik
osztályba és bárhol megállják a helyüket. „
Az összevont oktatás az ide járó gyermekek-

nek teljesen természetes, hátrányuk pedig
nem származik belőle. SŐT! A tananyagot
gyorsabban, mégis alaposabban sajátítják el
a kis létszám miatt, a köztük lévő különbségeket pedig jobban lehet kezelni. Ha egy gyerek valamiből gyengébb, azt felzárkóztatják,
ha pedig valamiből kiemelkedő képessége
van, tovább fejlesztik és versenyekre készítik
fel. Ez az iskola minden gyermekből a maximumot hozza ki. A tanulók az egyéni illetve
csoportos feladatmegoldás miatt átlag feletti
önállóságra tesznek szert a tanulás terén. Mi
eddig csak az előnyét tapasztaltuk ennek a
tanulási formának.
A tanítók által közvetített pozitív szemlélet és
elfogadás példa értékű. Erre egy példa, hogy
az évzárón a kitűnő tanulók és a versenyeken
jól szereplő gyerekek után a tanító néni kérésére az addig nem említett gyerekek is nagy
tapsot kaptak, hiszen ők is keményen végig
dolgozták az évet.
A jogosan kritizált oktatási rendszer gyengeségeit ebben az iskolában a pedagógusok sikeresen áthidalják, így a gyermekek és a szülők a lehető legkevesebbet érzékelik belőlük. A
pedagógiai módszerek és a létszám miatt is
olyan, mintha egy magániskolába járnának a
gyerekek
Gyenese Tímea (2. osztályos Dóra édesanyja)
„Nagyobbik gyermekünk egy győri iskolában
26 fős osztályban kezdte meg általános iskolai tanulmányait. Laurát már a vámosszabadi
iskolába írattuk, mely már elsős korában
előnyösnek bizonyult. Laura úgy kezdte az
első osztályt, hogy a betűket egyáltalán nem
ismerte. December közepére már készség
szinten jól olvasott, egész oldalas meséket,
jobban, mint testvére az adott időpontban.
Ugyanez elmondható az írásra és a többi tantárgyra is, melyben véleményünk szerint az is
segítette, hogy a másodikasokkal párhuzamosan folyó tanórák alatt megismerhette a
következő év anyagát. Például a „J” és az „LY”
megkülönböztetése, mire ők tanulták már
akarva, akaratlanul tudta, hisz az előző évben
„elleste” a másodikasoktól. Ez vissza fele is
érvényes a gyakorlás és a megszerzett tudás
átismétlése terén.
A tanítási módszereken felül, az iskola családias hangulata is segíti az elsősöket a beilleszkedésben, a nagyobbakat pedig a mindennapi tevékenységükben, nem úgy, mint
egy nagy létszámú, futószalag szerűen működő városi oktatási intézményben. A kisebb
létszám előnye még az is, hogy a tanároknak
több ideje jut egy-egy gyerekre, a tananyagot
részletesebben, ha kell, többször átismételve
tudják oktatni.
Összegezve az alapok megszerzése, amire az
egész tanulás épül, a vámosszabadi iskolában
történő oktatási formában sajátítható el a
legeredményesebben.”
Katalin (6. osztályos Kata és a
2. osztályos Laura édesanyja)
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Kisiskola nagy szerencse

A

szülők többsége biztosan egyet ért azzal az állítással, hogy
alsó tagozaton a kisebb osztálylétszám érzelmileg, szociálisan és eredményesség tekintetében is jobb a gyerekeknek,
mint a nagyobb létszám. Ha azonban egy iskolában a kis létszám
mellé összevont osztályképzés párosul, - azaz különböző évfolyamos gyerekek egy osztályteremben tanulnak - azzal kapcsolatban már megoszlanak a vélemények. Nemrégiben olvastam
egy tudományos felmérésről, melyben kisiskolákról kérdezték a
résztvevőket. Sajnos elmondható, hogy a kisiskolák megítélése
rossz, a többség hajlamos a „falusi kisiskola” jelölés hallatán valami elavultra, valami ósdira, valami szükséges rosszra gondolni. Mi
vámosszabdiak, akik pontosan ismerjük ezt az iskolatípust, mert
gyermekünk a helyi iskola összevont osztályaiban tanul vagy tanult,
tudjuk hogy milyen téves ez a gondolattársítás. Az említett felmérést is tartalmazó OFI (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) kutatás
„Falusi kisiskola – múzeum vagy reformpedagógiai műhely” címen
érhető el az interneten, és a felmérés kiértékelésében ez áll: „általánosságban elmondhatjuk, hogy az osztatlan oktatást kívülről számos
bírálat éri, sokszor pedagógiai érveket sorakoztatnak, azonban ezeket
az állításokat nem támasztják alá kutatások”
Eredményesség
A kisiskola a tanulók alacsony számából adódóan együtt járhat az
összevont osztályszervezéssel. Ez nem ritka, ma Magyarországon
a kistelepülési kisiskolákban az összevont osztályban tanuló diákok
aránya csaknem egynegyed.
Számos beszámoló található az interneten, mely arról tájékoztat, hogy Európa több országában kezdik felismerni az összevont
osztály lehetőségeit, erősségeit. Az Oktatáspolitikai Elemzések
Központjának egyik 2006-os elemzése szerint „a kisiskola mint intézménytípus nagy pedagógiai hozzáadott értéket produkáló iskolává
tehető, és – minden korábbi vélekedéssel szemben – alkalmas a 21.
századi oktatással kapcsolatos követelmények kielégítésére”.
A fentebbi tanulmányból az ide vágó rész: Finn kutatók azt állapították meg, hogy „Továbbtanulás szempontjából sem a kisiskolák, sem
az összevont osztályok nem mutatnak érzékelhető különbséget.” Francia kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy jobb a 3. osztályosok
teljesítménye, ha elsőtől negyedikig minden osztályt összevonnak.
Egy másik francia eredmény szerint a bukás valószínűsége jelentősen
csökken a felső tagozaton, ha osztatlan iskolába járt a diák. Berlinben 1992-ben elkezdődött az az oktatási program, melyhez mára
szinte valamennyi berlini általános iskola csatlakozott: alsó tagozaton összevont osztályok vannak, melyet „jahrgangsübergreifendes
Lernen”-nek neveznek, amit talán évfolyamokat összefogó vagy
évfolyamokon átívelő tanulásnak fordíthatunk.
Téves lenne persze az a következtetés, hogy a falusi kisiskolák általában és minden körülmény között jobbak mint a nagyobb, városi iskolák, de tudományos tény, hogy az esetleges alacsony tanulói teljesítmények oka nem az oktatásmódszertan, hanem a települések eltérő szociális
összetétele, azon belül a szülők háttere, azok társadalmi helyzete.
Magyarországra visszatérve jelenleg nincs független központi
mérés az alsó tagozatos iskolák tanulmányi eredményességének
objektív összehasonlítására. Ezért kigyűjtöttem és összevetettem
a vámosi iskola (kislétszám, összevont osztály), és a kisbajcsi iskola (nagyobb létszám, differenciált osztályok) versenyeredményeit három évre visszamenőleg. Az országos Zrínyi matematika,
a megyei Holenda matematika és a győrladaméri iskola körzeti
magyar versenyeken elért helyezéseket vizsgáltam a 2-4. évfolyamok létszámadatainak függvényében. Az adatokból egyértelműen
megállapítható, hogy a kevesebb mint fele akkora létszám ellenére
mindkét iskolában ugyan annyi diák ért el kiemelkedő illetve díjazott
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eredményt a versenyeken. (A részletes eredményeket terjedelmi
okok miatt itt nem szerepeltetem, de érdeklődő szülők számára
természetesen át tudom adni)
És ha már versenyeredmények, akkor eljutottunk ahhoz a gondolathoz, hogy az összevont osztály kinek okoz igazán többletmunkát: a pedagógusnak. Ahhoz, hogy a kislétszámmal együtt járó
összevont osztályokban rejlő lehetőségeket maximálisan kiaknázzák, máshogy kell az órára készülni, máshogy kell a gyerekeket
foglalkoztatni, egy időben „két fonalat kell vezetni”, a pedagógusok
számára ez sokkal nagyobb szellemi teljesítményt igényel. Ebből a
szempontból is szerencsés a Vámosszabadi iskola, hiszen lelkes és
lelkiismeretes tanítóink áldásos munkájának köszönhetően rendszeresen olvashatjuk gyerekeink előbb említett előkelő verseny
eredményeiről.
Érzelmi biztonság
A kislétszám és a pedagógusok felkészültsége és személye alkalmas a családias légkör megteremtésére. Szülőként tapasztaltuk,
hogy a gyerekek reggel minél hamarabb akarnak érkezni és délután
minél később akarnak eljönni: mert szeretnek ide járni. Az óvodai
évek után az iskolában sok minden változik: feladatok, tanulás, fegyelem. Milyen jó, hogy nálunk Vámosszabadiban az óvoda mellett
van az iskola, az óvónénikkel még egy darabig tudnak találkozni,
ebédelni visszajárnak az oviba, a kisebbekkel tudnak még játszani az udvaron – a váltás így mégsem olyan megterhelő. Vekerdy
Tamás pszichológus, író, egyetemi tanár így írt erről: „Azt is jó azért
tudni: az iskolába soha nem iskolások mennek, hanem mindig óvodások, akik a következő egy-két évben lesznek iskolaéretté nagy egyéni
különbséggel! … a tudás helyett az érzelmi biztonság adja meg a biztos
alapokat gyermekeinknek”
És mit jelent egy iskola a településnek?
Hogy egy falusi kisiskola még megvan, az nagy szerencse. Teljes
mértékben egyet értek a következő, Kozma Tamás (oktatás-kutató, debreceni egyetem) féle gondolattal: A falusi térségekből történő elvándorlás után a gyerekek „eladása” volt az utolsó lépés, ami
ellen sok falu a rendelkezésére álló szűkös eszközökkel annak idején a
végsőkig tiltakozni igyekezett. Az iskola elvitele nem egyszerűen annyit
jelent, hogy a gyerekek is ingázni kényszerülnek - ha mégoly kedvező
feltételek között is. Az iskola a társadalom szimbolikus jelenlétét fejezi ki, a kulturális tőkéből való részesedést, a gyermekek sorsáért viselt
társadalmi felelősséget. Hiánya pedig a mindettől való megfosztottság
érzékelhető eleme. Természetesen nem az iskolarendszerű tanulástól
érzi magát megfosztva az iskola nélküli település, hanem a helyi iskola
épületében, berendezésében, pedagógusaiban, tevékenységében tárgyiasult kulturális tőkétől, gyermekeik jövőjének, életútjának társadalmi
biztonságától.
Egy másik elgondolkodtató írást is találtam az interneten, amit szeretnék ezzel kapcsolatban megosztani: „Ha volna egy olyan kisiskola
a falumban, amelynek ráadásul közös udvara van a gyermekem régi
óvodájával, és az udvara szép, virágos, kedves tanító nénik és kis létszámú csoportok vannak benne, és oda fejlesztő pedagógus, logopédus is jár, semmi pénzért nem cserélném el városi iskoláért. Semmiért
nem adnám, hogy a gyermekem a szünetekben szaladgálhat, mert a
tanító néni kettőt tapsol, s a kicsi tanulócsoport már ott is áll a lábainál.
Akkor az én gyermekemnek nem kellene az ezernyi tanuló egyikének
lennie, akárkinek, aki sorakozik, hanem a tanító nénije valóban ismerné, tudná, hogy ő kicsoda. Mert ha ismeri, akkor jobban tudja nevelni
és oktatni is. Örülnék, hogy az összevont oktatás alatt a gyermekem
korán megtanulja, mit jelent az önálló munka, a másik tanulócsoporthoz, más korcsoporthoz alkalmazkodás. Annak is örülnék, hogy a szünetekben láthatná régi óvó nénijét, óvodás társait. Boldoggá tenne, ha
a kultúrházban Anyák napján összegyűlne a falu fiatalja, öregje, hogy
megnézzék az óvodások és iskolások közös ünnepségét. Az évnyitó, az
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Anyák napja, a farsangi bál, a karácsonyi ünnepség, a nemzeti ünnepek, a megemlékezések azokat a néniket és bácsikat is összegyűjtik,
akik különben már nem szívesen mozdulnak ki hazulról, de azért még
ünneplőbe öltöznek, hogy megnézzék a gyerekek ünnepét. Így adhatjuk
vissza a falunak az életet, amit az elmúlt években elvettek tőle”. – Milyen jó, hogy nekünk Vámosszabadin ez megvan!
Összefoglalásul
Volna még pár szempont, amiről szívesen írnék. Technikai felszereltség, önkormányzati támogatottság, stb. De talán már így is
túl hosszúra sikerült az irományom. Én a fent leírtakat tudom és
érzem, mert ide jártam én is iskolába és idejártak a gyerekeim is.
Azonban ahogyan minden évben, most is hamarosan eljön a beiratkozás napja. Az iskolaválasztás előtt álló gyermekek szüleiben
felmerülnek a kérdések, kételyek, hogy hova írassák gyermeküket,
mi lenne a legjobb neki. Hogy személyes tapasztalataimat alátámasszam, én most az összevont osztály mellett érvelő szakirodalom után kutattam. Mielőtt megvádolnak részrehajlással, tudom
hogy az általánosan elterjedt osztott oktatás mellett is fel lehetne sorakoztatni érveket. Azonban számomra úgy tűnik, hogy az
összevont osztályokkal működő kisiskolák korábbi felszámolása,
körzetesítése elsősorban anyagi okokból történt, később pedig a
„kisiskola” szegénységet, elmaradottságot szimbolizáló jelentése
miatt talán kevesebben választották ezt az iskolatípust. Közben eltelt az idő, és az újabb oktatáskutatási és tapasztalati eredmények
igazolják ezen iskolatípus létjogosultságát, szükségességét. Ahol
a helyi kisiskola átvészelte ezt a körzetesítéstől napjainkig tartó
időszakot és fennmaradt, az egy rendkívül szerencsés település. A
kormányzati szándék ma szerencsére megvan a fennmaradásukra,
fenntartásukra - ahol igény van rá. Most már csak a szülőkön múlik,
hogy az iskola mindig megteljen kisdiákkal és tovább örökítsük ezt
a felbecsülhetetlen értékű kincset. Még van nagyjából egy hónap a
beiratkozásig. Azt kívánom, hogy minden érintett szülő jó döntést
hozzon, és gyermeke boldog, kiegyensúlyozott, eredményes, a lakóhelyét ismerő és szerető kisiskolás legyen.

A tanító néni megkérdezte…

M

egkérdeztem kis elsőseimet, mit szeretnek iskolánkban,
elevenítsék fel egy kedves élményüket!

Íme az eredmény:
Regi:

Szeretem a csoportmunkát és több barátom is van.
Minden tanórát szeretek.
Kata: Nagyon jó tanulni, de a kirándulások is nagyon jók. A szünetekben a teremben hátul játszunk az építőkockákkal.
Patrik: Nagyon jó szerepelni! Az Iskolanyitogatón én voltam az
apuka és megtapsoltak.
Denisz: Amikor év elején megjöttünk az iskolába, hamar lettek
barátaim. A Halfesztiválon táncoltunk, utána bemehettem a barátomhoz, Baluhoz és ott játszottunk.
Kevin: Sokat tanulunk a másodikasoktól, már kívülről tudom az
egész ABC-t. Kedvencem a környezetóra.
Lóci:
A farsangon seriffnek öltöztem. A sütik nagyon ízlettek,
sokat lufiztam és táncoltam.
Örs:
Mindenki sokat segít nekem, mindenki egyformán sokat. De a legjobb, hogy sokat tanulunk.
Ádi:
Karácsonykor örültem, hogy az a fiú volt az angyalkám,
akit szerettem volna; pont a legjobb barátom, Levi!

Pajor Károly

Hallgatói szemmel
Kedves Szülők!

O

rmos Mártonnak hívnak, negyed éves tanító hallgató vagyok
a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán. Idei, 8 hetes gyakorlatomat a Vámosszabadi Tagiskolában töltöttem.
Különösebb ismerettel ugyan nem rendelkeztem az iskoláról, viszont eltökélt szándékom és a célom az volt, hogy egy helyi kisiskolával, pedagógusaival és tanulóival ismerkedjek meg.
Az egyeztetés során derült ki számomra, hogy az iskola összevont
osztályokkal dolgozik. Ezt csak édesanyámtól hallottam korábban,
aki szintén ebben a rendszerben tanult. Az iskolás éveimet én városi nagy létszámú intézményekben
töltöttem, ahhoz szoktam, ezért nem
voltam teljesen meggyőzve arról, hogy
napjaink kihívásainak, pedagógiai és
tanulási elvárásainak az összevont
osztályok eleget tudnak tenni.
Tévedtem!
A rohanó mindennapjainkban, amiben
már rendszeres a felületesség, ezáltal
a felszínesség, a Vámosszabadi Tagiskola egy teljesen más szellemiséggel
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rendelkezik. A kis létszám előnye többek között az, hogy a gyerekek
sokkal inkább szociálisan érzékenyek, mint egy nagy közösségben
tanuló társaik. Mindenki ismer mindenkit és napi kapcsolatban
vannak.
Ebből adódóan közösségi emberek lesznek!
Tagadhatatlan, hogy az összevont osztályok folyamatos kihívások elé állítják a pedagógusokat. A rendszeres felkészülés emiatt hosszabb, de egyben alaposabb is, mert pontosan meg kell
tervezni azt, hogy amíg az egyik osztály önállóan dolgozik, addig
társaikkal én, mint tanító mit és mennyi feladatot tudok közösen elvégezni, majd újra felvenni a fonalat és közösen haladni
tovább. Nem utolsó sorban az önálló és közös órák „rákényszerítenek” a differenciálásra, az egyéni képességek állandó figyelembe vételére, ami miatt a gyerekek saját tempójukban tudnak
tanulni és fejlődni.
Milyen volt számomra maga az iskola és
az itt eltöltött idő?
Öröm volt mindennap bejönni egy nyitott és
elfogadó közösségbe, ahol családias hangulat van, ami a gyerekeken is tükröződik.
Kapcsolatuk a pedagógusokkal szoros és
őszinte. Az itt dolgozó tanárok szakmailag
elhivatottak és felkészültek. Nem utolsó
sorban imádják a gyerekeket, és megmutatják nekik a tanulás és felfedezés örömét,
így megszeretettik az iskolát is!
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évvel ezelőtt költöztünk Vámosszabadiba, ahol sem rokonunk, sem barátunk nem volt. Azóta éljük itt egyszerű, izgalommentes életünket.
Édesanyaként én dolgoztam, a fiam iskolába járt,
majd szakmát tanult és Ő is dolgozni kezdett.
Kezdte szépítgetni, alakítgatni kis otthonunkat.
Kezdtünk egyenesbe jönni, míg az idei év januárjának egyik leghidegebb éjszakáján rémálom tört
ránk, kigyulladt a házunk, oda lett mindenünk,
amiért dolgoztunk, egy óra alatt a tűz és a víz
martaléka lett egy élet munkája. Kétségbeesés
és kilátástalanság érzésével borultunk egymásra és teljes elkeseredettség lett úrrá mindkettőnkön.
És ekkor történt a CSODA.
Mindig azt hallottuk, hogy az emberek nem figyelnek egymásra, elmennek a másik mellett
anélkül, hogy segítő kezet nyújtanának a rászorulónak.

Mi ennek az ellenkezőjét tapasztaltuk meg nehéz helyzetünkben. Nem volt hova mennünk,
rokonunk nincs a közelben, a szomszédok barátként fogadtak be bennünket, ahol jelenleg is
élünk, míg a lakásunk beköltözhető nem lesz.
A tűzeset másnapján kora reggel sorban jöttek a
segíteni akaró emberek, falubeliek, munkatársak
ismerősök, ismeretlenek a segíteni akarás szándékával. Ponyvát hoztak, hogy mentsék a még
menthető javainkat, konténert hoztak, hogy legyen mivel a romokat eltakarítani és szervezték,
segítették a romeltakarítást, majd az újjáépítést.
Ki mivel tudott azzal segített. Ponyvával, nylon
takaróval, konténerrel, festékkel, építőanyaggal,
pénzzel és szervezéssel, munkával. Magánszemélyek, az önkormányzat, a civil szervezetek, az
egyházközség gyűjtést szerveztek a javunkra,
hogy a fejünk fölé ismét tető kerülhessen és legyen hol álomra hajtani a fejünket. Egy emberként állt mellénk az egész falu.

És ez a CSODA. A rémálmot, az elkeseredettséget, a kilátástalanságot felváltotta a bizakodás,
hogy a jó emberek jóvoltából néhány nehéz hét
után ismét a saját házunkban élhetünk.
Az értünk való összefogásért, segítségért szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek.
Barátnak, munkatársaknak, ismerősnek, ismeretlennek, önkormányzati képviselőknek, dolgozóknak, magánszemélyeknek és szervezeteknek, akik bármilyen módon, otthonnal, anyaggal,
munkával, pénzzel, imádsággal vagy együtt érző
szóval mellettünk álltak.
Köszönettel:
Danissné Kozma Zita és Daniss Dávid.

813. sz. keleti elkerülő út / III. ütem-Lakossági fórum
Rövid összefoglaló a 2017. február 14-i
lakossági fórumról.

A beruházás Vámosszabadit érintő szakasza
(a térkép fordított tájolású, fent van Dél!)

A

lakossági fórum elején Vizy Norbert, a
beruházó NIF ZRt projektmenedzsere
beszélt a beruházás előzményeiről, az
engedélyezési szakasz közbeni változtatásokról és a közigazgatási területünkön készülő létesítményekről, majd a felmerült lakossági kérdésekre válaszolt.
A beruházás építése a 14-es főúttól nagyjából 700 méterre keletre, a Bácsai csatorna
felett létesülő híd építésével január elején
elkezdődött, majd márciustól a leglátványosabb, egyben legnagyobb plusz forgalmat
okozó anyagbehordással fog folytatódni. Mivel a készülő 2*1 sávos út, illetve a 14-es és a
1302-es utak kereszteződésében létesítendő
körforgalmak is a jelenlegi terepszintnél 4-5
méterrel magasabb töltésekre fognak épül-
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ni, ezért ez a folyamat hatalmas mennyiségű
anyagbeszállítással jár, melyet a kivitelező
Győrön és a 14-es úton keresztül tervez megoldani.
Mindez a 14-es út érintett szakaszán több
hónapon keresztül tartó hatalmas forgalomnövekedéssel és jelentős forgalmi terelésekkel fog járni, melyről a kivitelező folyamatos
tájékoztatást ígért.
A 2012-ben készült előzetes Környezetvédelmi Hatástanulmány nem mutatott ki jelentős
zajterhelést az útépítés körüli területekre, de a
több fórumon is elhangzott panaszok miatt a
kivitelező előbb 2017 március elején, majd a
kivitelezés befejezése és az út átadása utáni
fél,- egy évvel is zajterhelés próbákat fog végezni az elkerülő út környékén elhelyezkedő
településeknél. Ha ezen vizsgálatok jelentős
zajterhelés változást állapítanak meg, akkor
a beruházó ígéretet tett arra, hogy az érintett
helyekre utólagos zajvédelmet fog kiépíteni!
Több lakossági, illetve
képviselői kérdés és
észrevétel hangzott
el a kisajátításokkal, a
forgalomterelésekkel,
az építkezés alatti,illetve utáni, településen belüli (elsősorban Szabadi utcai)
forgalomnövekedés
miatti félelmek miatt,
illetve több javaslat is
elhangzott a Győr és
Vámosszabadi között
kialakítandó kerékpárút lehetséges útvonalaira.

A kivitelező ígérete, hogy megpróbálja minél
kisebb fennakadásokkal megoldani az előttünk álló, majd másfél éves építkezést (2018.
május a jelenlegi befejezési határidő) nem
tudjuk, hogy mennyire tartható, de az biztos,
hogy a mindennapi Győrbe tartó közlekedés
a tavasztól- nyártól induló Széchenyi hidas
(a Szövetség utcai új rákötés kiépítése miatti)
forgalomkorlátozással együtt sokkal nagyobb
menetidőket fog eredményezni!
Az önkormányzat folyamatosan nyomon követi az építkezést. A munkálatokkal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető a beruházó NIF Zrt. info@nif.hu email címén.

A vállalkozó (SHS konzorcium)
panaszirodájának címe:
9022 Győr, Schwarzenberg utca 8/b.
E-mail: szilvia.babos@strabag.com
A panaszokat csak írásban lehet benyújtani!

Vámosszabadi Mi Újság?!

I

Vackor Óvoda hívogatója

dén is, mint minden évben tavasszal sok
család életében fontos kérdésben kell döntést hozni. Sok fiatal szülő először találkozik
azzal a helyzettel, hogy csemetéjüket be kell
íratniuk egy intézménybe. Sok szempontot
figyelembe véve próbálják a legjobb óvodát
megtalálni az alig 3 éves szemük fényének.
Az óvodáskor a legmeghatározóbb időszak
a kisgyermekek életében. Ebben a korban
kezdődik a gyermekek társas viselkedésének
kialakulása, érdeklődnek a kortársaik felé. Elmondható, hogy az óvodai tapasztalatok nagy
mértékben befolyásolják a majdani iskolai élményeket is. Ezért is fontos, hogy szülőkként
különös gonddal válasszunk intézményt.
Természetesen mindenki szeretné, hogy a
gyermeke szívesen járjon majd óvodába, szeretettel kötődjön óvó nénijéhez és társaihoz.
Lényeges, hiszen ebben az intézményben
fogja tölteni a következő 3- 4 évben napjainak
jelentős részét.
A következőkben különböző szempontok figyelme vételével és annak felsorolásával szeretnék segíteni a döntésben.
Az első és alapvető szempont a távolság. Végig kell gondolni, hogy naponta utaztatjuk a
gyerkőcöket oda-vissza a munkahelyünkhöz
közeli óvodába, vagy maradunk a lakóhelyhez
tarozó intézménynél. Át tudjuk- e szervezni a
napirendet - este korán lefektetni, korán kelni- mert ez bizony nagyon megterheli a gyermekeket. Azt is meg kell fontolni, hogy mindezt hosszú távon kell vállalni.
A következő fontos szempont a csoportlétszám. Ez azt gondolom, túl sok magyarázatot
nem igényel. A gyermekre több figyelem jut
egy alacsonyabb létszámú csoportban. Tudvalevő, hogy a városi óvodák jellemzően túlzsúfoltak.
Az óvoda külső és belső adottsági is meghatározóak. Van-e saját udvar, ami lehetőleg füvesített, jó levegőjű és biztonságos legyen. A
csoportszobák és egyéb helyiségek kialakítása megfelelően tágasak, világosak legyenek.
Van-e tornaterem, esetleg más egyéb szobák
mint pl.: sószoba, különfoglalkoztató szoba.
Mérvadó lehet a felszereltség is.
Egy újabb szempont lehet, hogy milyen a csoport összetétel. Tiszta vagy vegyes? Mindegyik más előnyöket tartogat. A tiszta csoportban eredményesebb a fejlesztés, hiszen
nagyrészt azonos életkorú gyermekekkel
foglalkoznak. A vegyes életkorú gyermekek
csoportjában a szociális érzékenység, az egymásra odafigyelés kap nagyobb figyelmet.
Érdemes a különfoglalkozásokat is figyelembe venni. Ha azt szeretnénk, hogy sportoljon,
barkácsoljon, idegen nyelvet tanuljon kön�nyebbség, ha az intézmény erre lehetőséget
biztosít.
A fenti szempontok lényegesek, de legjelentősebb kérdés azt gondolom mégis a peda-
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gógus személye. A
gyermekeket a legkevésbé szokta érdekelni a körülmény,
mindinkább az óvó
néni, akivel a következő éveket együtt tölti.
A nyílt napok alkalmával, ha teljesen nem is
lehet megismerni, de
valamiféle benyomás
szerezhető róluk. A
gyerekek visszajelzései árulkodók.
Legtöbb óvoda - így a
mi óvodánk is - rendelkezik saját honlappal innen elolvasható
a nevelési program,
működési szabályzat.
Mégis arra biztatom a
kedves Szülőket, hogy
látogassatok
meg
bennünket a gyerkőcökkel együtt, hogy
saját tapasztalataitokból döntsetek. Ezúton
hívunk meg Titeket
nagy szeretettel az óvoda baba-mama klubjára, amit idén második alkalommal szervezünk meg március 30-án 16 órától. Ekkor
lehetőségetek lesz megtekinteni az óvodát,
megismerkedhettek a leendő óvónénikkel.

Óvodai beiratkozás időpontja:
április 24. és 25-én 8:00-16:00 -ig
Ladocsiné Csehi Szilvia
óvodapedagógus

Ismerkedés a Vackor Óvodával…
2017. március 30-án, csütörtöki napon, délután 4 órától szeretettel várjuk azon
kisgyermekeket szüleikkel együtt, akik a következő nevelési évben töltik be
a két és fél, ill. harmadik életévüket!
Foglalkozásunk keretében lehetőséget adunk, hogy intézményünkkel és óvodapedagógusainkkal egy kicsit közelebbről is megismerkedjetek!
Délután 4-órától sok szeretettel várunk Benneteket gyermekeitekkel együtt csoportszobáinkban, ahol alkalom lesz egy kis játékra, barkácsolásra és beszélgetésre…
Pedagógusainknak bátran feltehetitek kérdéseiteket nevelőmunkánkról, Intézményünk
működéséről, ill. éves programjainkról. Gyermekeitek a klub lehetőségeinek keretében
fellátogathatnak gazdagon felszerelt tornaszobánkba, ahol bátran kipróbálhatják erejüket, és ügyességüket a felállított akadálypályánkon, valamint bepillantást nyerhettek
hangulatos só szobánkba, valamint tájékoztatást kaphattok annak
egészségmegőrző, jótékony hatásairól! Ha
Intézményünk felkeltette érdeklődéseteket,
és szívesen eljönnétek
hozzánk, várunk Benneteket és számítunk
Rátok!
Üdvözlettel:
Vida Eszter,
óvodavezető
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Húsvétra készülünk!
Ismét elközelgett az egyházi év legnagyobb ünnepe, a húsvét. Átéljük a Krisztustól kapott titkot.
Azon a bizonyos „első Húsvétvasárnapon” minden megváltozott. Számunkra nagypéntek magányából, nagyszombat sötétségéből fényesség
támadt. Krisztus visszajött, él. Immár bizonyítékunk van a túlvilág igazáról. Az ég nem üres, a föld
nem átkozott, a bűnös ember az isteni feloldozás
által új reményt kap, a temető innentől kezdve
csak az élet megállóhelye, de nem végállomása…
A húsvéti prefáció szavai foglalják össze az ünnep
lényegét: „A húsvéti öröm ezért kiáradt az egész
földre, a nagyvilág örvendezve ujjong.” De vajon a
mai keresztény ember tud-e még örvendezve
ujjongani…? Vagy belefáradunk a mindennapok
terheibe, szürkeségébe? Ebben akar és tud Húsvét ünnepe segíteni, hogy gyengeségeinkből, hibáinkból, bűneinkből fölállva – a Feltámadt Krisztus segítségével – újra induljunk.
Nekünk ma élő keresztényeknek, a feltámadás
örömhíre tanúinak kell lennünk. Örömhírt pedig
csak örvendezve lehet továbbadni. Teréz anya
szavaival: „Az legyen egyik legfőbb gondunk, hogy
megőrizzük szívünkben a feltámadt Krisztus örömét.
Ezt azzal bizonyíthatjuk, hogy szeretetből, szívesen
vállalunk és készségesen végzünk minden feladatot,
amelyet az Isten és emberek szolgálata kíván tőlünk.” Kívánom, hogy minél többen megéljük ezt
a húsvéti örömöt, a feltámadás és a megváltás
örömhírének boldogságát!
A húsvéti misztériumot a liturgia évről évre újra
gyönyörűen megjeleníti előttünk, és így a szentmiséken és szertatásokon résztvevőket bevonja
Krisztus áldozatába. Minden Krisztusban hívőt
szeretettel hívok és várok a nagyböjti, ill. nagyheti
és húsvéti szentmisékre!
Csámpai Norbert plébános
Két napos nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor március 30-31.-én a vámosszabadi templomban. A lelkigyakorlatot Rados László nézsai plébános (váci
egyházmegyés pap) vezeti. A szentmise lelkigyakorlatos szentbeszéddel mindkét napon 18.30-kor
kezdődik. A szentmise előtt 18.00 órától gyónási
lehetőség lesz.

Szentmisék és liturgiák rendje a
vámosszabadi templomban:
04.09 - Virágvasárnap
szentmise 1100
			

04.13 - Nagycsütörtök
szentmise 1900
04.14 - Nagypéntek
keresztút
1830
liturgia
1900
			

04.15 - Húsvéti Vigília
szentmise 1800

(bevonulás barkával,
Máté passió)
(végén oltárfosztás)

(kereszthódolat,
János passió)
(tűzszentelés, keresztkút

			

megáldása, körmenet a

			

templom körül, ételszentelés)

04.16 - Húsvétvasárnap
szentmise 1100
(húsvéti szekvencia)
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…röviden a Nyugdíjas Klubról

T

imaffy László néprajzkutatóról sok mindent megtudtunk Kamocsai Antalnétól,
a helyi iskola vezetőjétől. Többek között, hogy a Szigetköz, a Rábaköz és a Hanság volt az etnográfus fő kutatási területe. Timaffy munkájáról, annak gazdagságáról könyveiből –Szigetközi krónika, Táltosok, tudósok, boszorkányok…- és az
akkor megjelent cikkeiből kaphatunk képet.
A helyi iskola tanulói az évente
megrendezett Timaffy Lászlóról elnevezett néprajzi verseny rendszeres résztvevői. A
Nyugdíjas Klub tagjai a verseny
aktuális témájához kapcsolódó
ismereteikkel mindig szívesen
segítették a kis csoportot a felkészülésben.
Gulyás Róbert őrnagy vámosszabadi lakos- újabb
meghívásunkat sem utasította
vissza: ősszel is és télen is eljött a klubba. A történelmi, de
ugyanakkor aktuális témájú, gazdag tudásháttérrel tartott előadásainak mindig
nagy sikere van.

Hofi Géza életét- kérésünkre- Berényi Éva
művelődésszervező ismertette, majd nevethettünk a humorista kabaré műsorán.
Rebák Sándor ismét érdekes vetítéssel
egybekötött előadást hozott a Felvidék
nevezetességeiről.
Horváth Ferenc, a Városi Könyvtár nyugdíjasa, Japánban és Magyarországon élő
emberek életvitelét, mentalitását hasonlította össze.
Virág Lajos fotós busójárásról tartott vetítéses előadást. A török időkre visszavezethető mohácsi busójárás szokásáról, a

Gyermekvédelem

A

hazai gyermekvédelem első írásos
emléke Szent István királyunk nevéhez kapcsolódik. I. törvényében
foglalkozott az özvegyek és árvák védelmével. A középkori magyar jogrend csak
a vagyonos árvákkal törődött. Ebben az
időben az árvákról való gondoskodást a kis
közösségek, illetve az egyházak végezték.
Az állam ugyanis több évszázadon keresztül elhárította magától az árva gyerekekről
való gondoskodást, ugyanakkor püspökök
kötelességévé tette az özvegyek és árvák
oltalmazását. Itt kell megemlíteni Gellért
püspököt, aki az elhagyatott gyerekeket
összegyűjtötte és otthont rendezett be számukra, valamint Szent Özséb által alapított
pálos rendet is, aminek célja a betegek ápolása és az elhagyatott árva gyerekek gondozása volt.
Hosszú idő után I. József hozott rendele-

busó jelmezek fajtáiról,
a különféle öltözetekről
készített szebbnél szebb
felvételei elvarázsoltak
bennünket.
Kozma Imre atyával készített riportot Szilágyi János újságíró. Ezt a riportot
és egy a Magyar Krónika
folyóirat hasábjain róla
megjelent cikket is meghallgattuk.
A Magyar Kultúra napjaa Himnusz születésnapja
számunkra is jeles nap. Soha nem feledkezünk el erről az ünnepről, így történt ez
múlt hónapban is.
Valamint megismerhettük a híres Fabergé
tojások történetét is egyik alkalommal.
Előadásaink általában 1 órások, ezt követően beszélgetünk, kvízkérdésekkel
tornásztatjuk agyunkat. A közeljövőben
Arany János 200-ik születésnapja alkalmából tartunk megemlékezést, és készülünk a tavaszi kirándulásunkra is.
Szívesen
várjuk
jelentkezőket!

klubunkba

a

Bellovicz Imréné
klubvezető

tet 1711-ben vagyonos árvákkal kapcsolatban, akik mellé „tutorokat” neveztek ki,
ezt az intézkedést lehet gyermekvédelmi
intézkedésnek venni.
A gyermekvédelem fogalmának sokféle
meghatározása létezik, hiszen nagyban
függ attól, hogy a társadalomtudomány
mely ága által fogalmazza meg: - jogi,
szociológiai, pedagógiai stb. A számos
definíció elolvasása után, azt gondolom,
összefoglalva: a gyermekvédelem tágabb
értelemben minden olyan tevékenység, amit a gyermek érdekében tesznek
különböző intézmények, szervezetek,
személyek. Szűkebb értelemben a gyermekvédelem az állam azon feladata,
amelyet a védelemre szoruló gyerekek
érdekében tesz.
A gyermekvédelem ellátásainak és
intézkedéseinek rendszere:
1. A pénzbeli ellátások közé tartozik:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- óvodáztatási támogatás - rendkívüli gyer-
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A báltól a bemutatóig - Néhány szó a színjátszókról

A

Vámosszabadiban működő színjátszó
szakkör a győri Kaméleon Színjátszó Közösség tagja, mely ebben az évben ünnepli 18. születésnapját. Ebből az alkalomból
„Nagykorúsági Bált” rendeztünk Győrben, a József Attila Művelődési Házban.
A 200 vendéget számláló bálon többször is fontos szerephez jutottak a vámosi színjátszók.
A színvonalas műsort Bognár Zoltán konferálta
végig. A fiatal színjátszó profi módon, fegyelmezetten látta el feladatát.
A tombolasorsolás fődíját – egy gyönyörű tortát
– a vámosi Rogács Zétény nyerte.
A nyitótánchoz az élőzenét Lindemann Gergő
szülei: Lindemann László és Lindemanné Gosztonyi Annamária szolgáltatta.
A báli szórakozás után visszatértünk a hétköznapokhoz és folytatjuk tovább a készülődést,

ugyanis mint minden évben,
így idén is színdarabbal készülünk a májusi Színjátszó Találkozóra.
A vámosi csoportunk „A Rigócsőr király” című Grimm
mese színpadi adaptációjával
vesz majd részt a május 26án és 27-én megrendezésre
kerülő 16. Szinjátszó Találkozón Győrben, a József Attila
Művelődési Házban.
A csoport lelkesen készül az új
bemutatóra. Szerda esténként
gyermekzsivaj, és kacagás tölti meg a vámosi Faluházat. A Rigócsőr király próbái zajlanak koncentráltan, fegyelmezetten, ám
mégis vidám hangulatban.
Külső szemlélő azt hiheti, hogy könnyű dolog
egy színpadi produkcióban szerepelni. De a
szöveg pontos megtanulása, az instrukciók
teljesítése, a tánclépések elsajátítása, a jelmezek viselése még a felnőtt, profi színészeket is
próbára teszi. A vámosi csoport ifjú tagjai komoly munkát végeznek azért, hogy a színdarab

létrejöhessen, és méltóképpen képviselhessék Vámosszabadit a májusi fesztiválon.
A vámosi csoport előadásán
kívül további 9 előadás lesz
látható a Színjátszó Találkozón a drámától a komédiáig,
80 színjátszó közreműködésével. A legjobban teljesítő
szereplőket szakértő zsűri
díjazza majd. Minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk!

Bank Zsuzsanna, Károly Szabolcs

Itt a farsang, áll a bál…
„Maskarások, bolondok
Rázzátok a kolompot!
Takarodjon el a tél,
Örvendezzen aki él!”
is iskolánk tanulói is örvendeztek annak,
hogy elérkezett február, és vele együtt
közeledett a várva-várt farsangi bál ideje! A gyerekek egyre többet sugdolóztak, ki
minek öltözik be; de volt közöttük jó pár ügyes
is, aki titkát megtartotta egészen a „nagy napig”. Móni néniék kedd reggel farsangi díszbe
öltöztették a termeket és a folyosót, ami még
izgatottabbá tette a nebulókat. Számolták a
napokat, s végre péntek lett!
Minden kisgyerek fülig érő szájjal vonult be reggel az iskolába, kezében a jelmezével. A szülők,
nagyszülők kipakolták a szörpöt és a süteményeket, majd még pár hasznos tanáccsal látták
el csemetéiket. Aznap nagyon lassan teltek a
tanórák, de végre kicsengettek a 4. óráról, és
kezdődhetett a termek átrendezése: Kriszti
néni termében megterítettünk, mindenki elhelyezhette a rajzórán készített
névtábláját, Kati néni termét
táncparketté alakítottuk át.
Bekapcsoltuk a diszkófényt,
melyet Áki hozott, elindítottuk a magnót és kezdetét
vette a jelmezes felvonulás,
melyhez Eszter néni, mint
csigalány, Marci bácsi, mint
favágó és jómagam, mint kalózlány csatlakoztunk. Mondanom sem kell, mekkora
sikerrel!

K
mekvédelmi támogatás - otthonteremtési támogatás
2. A személyes gondoskodás keretébe tartózó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás, - gyermekek napközbeni
ellátásai: bölcsőde, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi
gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás
- a gyermekek átmeneti gondozása
3. A személyes gondoskodás keretében tartozó gyermekvédelmi szakellátások: - területi gyermekvédelmi szakszolgálat - otthont nyújtó
ellátások: nevelőszülő, gyermekotthon, utógondozói ellátás
4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: - védelembevétel - családba fogadás - ideiglenes hatályú
elhelyezés – nevelésbe vétel - nevelési felügyelet
elrendelése - az utógondozás elrendelése - utógondozói ellátás elrendelése
Köszönöm, hogy elolvasta a cikkemet!
Üdvözlettel:: Bugár Barbara

Vámosszabadi Mi Újság?!

Miután mindenki bemutatkozott és elkészült
az elmaradhatatlan csoportkép, kezdetét vette
a nagy „farsangi lakoma”: zsíros és vajas bagett
főtt tojással és uborkával, valamint a szülők által készített finomabbnál finomabb édes és sós
sütemények.
Mire mindenki jól lakott, előkerültek a lufik is
és kezdődött a mulatság: seprűs és újságpapír
tánc, székfoglaló; szinte észre sem vettük, úgy
elrepült az idő.
A gyerekek kulturáltan szórakoztak – ahogy
megbeszéltük -, és annak ellenére jól érezték
magukat, hogy egy jelmez sem szakadt el, egy
kardot sem kellett elvenni a gyerekektől.
Ezután már csak egy félóra közös szórakozás,
beszélgetés volt hátra az érkező szülőkkel,
testvérekkel, majd következett a „romeltakarítás” (köszönjük a szülőknek, hogy ebben is
segítettek), majd jóleső fáradtsággal indultunk
haza, hogy aztán hétfő reggel kipihenten elevenítsük fel élményeinket a gyerekekkel!
Bálintné Mitring Szilvia
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Ismét környezetvédelmi csapatverseny
-

-

„A Földet nem őseinktől örököltük, hanem
unokáinktól vettük kölcsön.” - indián közmondás szellemében készítsetek egy
tablót arról, ti mit tudtok tenni azért, hogy
a Földet megőrizzük a jelennek és a jövő
nemzedék számára!
Készítsetek valamit az újrahasznosítás jegyében textilhulladékból, rongyból!

E

zekkel az előzetes feladatokkal indult
már január elején útjára – immár harmadik éve – a „Láss zölden” környezetvédelmi csapatverseny.
Iskolánkban is megalakultak a csapatok,
(mindjárt 3!) és Bálintné Mitring Szilvia tanárnő vezetésével megkezdődött a felkészülés.
- Mi legyen a tablón? Először beszéljük meg
a csapat nevét és az indulót! Legyünk egyforma pólóban! De mi legyen a tabló címe?
És mit készítsünk textilből? - Fontosabbnál
fontosabb kérdések és feladatok sorjáztak a
gyerekek előtt. Nagy lelkesedéssel vetették
bele magukat a – csaknem 2 hónapig tartó –
felkészülésbe.
A sok munka nem volt hiábavaló, a gyerekek
nagyon jól szerepeltek!
Közben pedig sokat tanultak; nem csak a Láss
zölden! szemléletről, hanem az összefogásról,
egymás segítéséről is!
Takács Nóra 4. osztályos tanuló írt arról,
hogyan élte meg ezt gyerekszemmel:
Amikor Szilvi néni kérdezte, hogy ki szeretne
jelentkezni a Láss zölden! versenyre, azonnal
alakítottunk egy csapatot Katicával. Nem maradt lány, ezért fiút kellett választani harmadiknak. Senki nem akart jelezni, mikor megszólalt Áki:
- Tartom a tablót!
- Kell egy csapatnév is! – mondta Katica.
Gondolkodtunk, majd megszólaltam: Természetes Eszesek!

- Jó, Nóra, ez remek! – mondta Áki.
Így hát nekiálltunk elkészíteni a tablót. Vágtunk, ragasztottunk, dolgoztunk, de nem voltunk elégedettek az eredménnyel, ezért újat
kezdtünk. Újra vágtunk, ragasztottunk, dolgoztunk, Eszti néni is segített.
- Kész a tabló! – mondta Áki.
Ezután – szüleink segítségével – elkészítettük az újrahasznosított alkotásokat, én például baglyos párnát anyuval, Áki telefontartót
apukája régi nyakkendőjéből.
Jöhet a tanulnivaló! Nekiálltunk a felkészülésnek és tanultuk az anyagot.
Néhány nap múlva elérkezett a verseny! Felmentünk a Faluházba, ahol a 10-es számú
asztalhoz ültünk, így 10.-ként mutathattuk be
a tablót.
- Már a 9. csapat, most mi lesz, izgulunk, hiszen mindjárt mi jövünk!
Mi következtünk, Katica beszélt, mindent elmondott szépen és részletesen.
Jöttek a feladatlapok, megcsináltuk a 9 kérdést.
Majd ettünk, ittunk, néztük a többi tablót.
- Eredményhirdetés! – kiáltotta Kriszti néni.
3. helyezett: bla, bla, bla …!
2. helyezett: bla, bla, bla …!
1. helyezett: holtverseny! Az egyik az Ökológusok Győrújfaluról, a másik pedig mi, a
Természetes Eszesek!
Ötöst és sok ajándékot kaptunk, sokat tanultunk, úgyhogy megérte!
Én pedig – mint a verseny kitalálója és szervezője - szeretném megköszönni a részt vevő
iskolák (Győrújfalu, Győrladamér, Kisbajcs,
Kunsziget, Tulipános, Vámosszabadi) pedagógusainak, hogy a sok munka és program
mellett ilyen magas színvonalon felkészítették a gyerekeket, hiszen a zsűrivel együtt
nem győztünk álmélkodni a jobbnál-jobb,

ötletesebbnél ötletesebb megoldások láttán!
A versenyt a Vámosszabadi Önkormányzat
támogatta, akiknek külön köszönjük az ös�szes megjelent nevében!
Kamocsai Antalné

Versenyeredményeink 2016/17-es tanév szeptembertől-februárig

V

állalt feladatunk, iskolánk hagyományainak fontos eleme, hogy minden gyereket eljuttassunk a képességei szerint
elérhető legmagasabb tudásszintig. Ez vonatkozik a valamely terület iránt kiemelkedő
érdeklődést mutató, tehetséges gyerekek
igényeinek a kielégítésére is. Ők szeretnek és
akarnak versenyezni. Mi pedig segítjük őket
ebben.
Kiskutatók akadályversenye
(Győr, Széchenyi Egyetem)
• Eszes üstökösök (3.-4. osztály) - 1. hely
• Vámosszabadi Picúrok (1.-2. osztály) 2. hely
Nyelvtan-helyesírás (Öttevény)
• Csala Boglárka (2. o.) – 1. hely
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• Csikár Péter Soma (2. o.) – 3. hely
• Oross Gerda Anna (3. o.) – 1. hely
• Magyar Erika (3. o.) – 2. hely
Hangos olvasás (Öttevény)
• Tarlós Dóra (2. o.) – 3. hely
• Takács Nóra (4. o.) – 3. hely
Mesemondó verseny (Nyúl)
• Horváth Dóra Emília (1. o.) – különdíj
Logika verseny (Kisbajcs)
• Csala Boglárka (2. o.) – 1. hely
Holenda Barnabás Megyei
Matematika-logika Verseny (Győr)
• Csala Boglárka (2. o.) – 8. hely
• Tarlós Dóra (2. o.) – 9. hely

Vita-Manók környezetismereti
csapatverseny (Győr)
• Balogh Ákos, Csala Milán, Sass Levente,
Sinkó Benedek (3.-4. o.) – 3. hely
Anyanyelvi verseny (Győrladamér)
•
•
•
•

Csala Boglárka (2. o.) – 1. hely
Tarlós Dóra (2. o.) – 3. hely
Oross Gerda Anna (3. o.) – 3. hely
Buruzs Anna Katica (4. o.) – 2. hely

Láss Zölden! környezetvédelmi
csapatverseny (Vámosszabadi)
• Buruzs Anna Katica, Takács-Babos Ákos,
Takács Nóra (4. o.) – 1. hely
• Böröczki
Blanka,
Magyar
Erika,
Oros Luca (3. o.) – 2. hely

Vámosszabadi Mi Újság?!

Énekszóval, zeneszóval...
A szokatlanul hosszú és hideg tél gyorsan telt a
Borostyán Nyugdíjas Kórus számára.
Alig kezdődött el a 2017-es esztendő, településünk ügyes kezű asszonyainak munkájából készült kiállítás megnyitóján énekeltünk.
Február első napján a Szivárvány Nyugdíjas Klub
kedves meghívására Győrbe utaztunk. Slágereinkből egy órás műsort adtunk, ami a felhőtlen
jókedvről szólt.
A jól sikerült délután bizonyította a kórus tagjaiban rejlő energiát, bájos vidámságot s nem
utolsósorban a kórus tenni akarását. Slágereinkkel jókedvet varázsoltunk a győri nyugdíjasok
arcára, figyelmük nagyon nagy örömet szerzett
az énekkar számára.
Nemzeti ünnepeink kiemelt figyelmet kapnak a
kórus életében. Idén március 15-én a Kossuth

utcai Harangláb adott otthont településünk ünnepi műsorának. Mit üzen ma március 15-e?
Sokan és sokszor elmondták. Az énekkar Ez az
otthonunk c. dalában nem is konkrétan március 15-ről énekelt, hanem magáról a haza és az
ünnep fogalmáról- így rábízta a hallgatóságra,
hogy saját magukban fogalmazzák meg azokat
az érzéseket, amiket a szöveg és a zene váltottak ki belőlük.

Mit adhat egy nyugdíjas, akinek a hangja már
nem a régi, külsején is meglátszanak az évek, a
színpadra is nehezebb fellépnie?
Azt, hogy a nehézségek ellenére is érdemes kitartani, így is értéket lehet teremteni, így is örömet szerezhetnek másoknak. Minden fellépésre nagy energiákkal készülnek, nagy örömmel
vesznek részt kis falunk rendezvényein. Kitartó,
töretlen munkájukkal példaként állhatnak a fiatal
generációk előtt is.
Szép tavaszt és sok napsütést kíván mindenkinek a Borostyán Nyugdíjas Kórus nevében:
Klausz Adrienn
kórusvezető, zenetanár

A vámosszabadi Borostyán Nyugdíjas Kórus
tagjai hetente összejárnak, hogy együtt
próbáljanak. Szeretnek énekelni, de legnagyobb vágyuk, hogy
dalaikkal megajándékozzanak másokat...
A költészet napján, 2017. április 11-én a Vámosszabadi Önkor-

A vers ünnepe

mányzat és a Vámosszabadi Tagiskola hagyományaihoz hívenversmondó versenyt rendez.
Helyszín és időpont: Vámosszabadi Faluház díszterme, 14 óra
A jelentkezők nevét-névsorát kérjük küldjétek el e-mailben
április 7-ig a konyvtar@vamosszabadi.hu címre!
További információk:
Berényi Éva Tel.: 06/20 949 32 45
Kamocsai Antalné-Kriszti néni T.:06/20 204 55 45

Várunk szeretettel!

Az ünnepi megemlékezések pillanatai

V

ámosszabadi Község Önkormányzata a Nemzeti Ünnep tiszteletére tartott megemlékezéseket a Faluházban
és a Kossuth utcai harangláb előtt. A díszteremben a Vörösmarty Mihály Általános
Iskola Vámosszabadi Tagiskolájának 3.-4.
osztályos diákjainak verses-zenés műsorát
hallgathattuk meg.
A Kossuth utcai haranglábnál Lizákné Vajda
Lívia polgármester asszony ünnepi beszéde
nyitotta meg a műsort. A beszédet követően a Vámosszabadi tagiskola tanulóinak
szavalata hangzott el, majd Alasztics Antal előadásában Tompa Mihály: A gólyához
című versét élvezhette a közönség.
Ezt követően 1848 anekdotakincséből hallhattunk néhányat Ormos Márton előadásában. Végül zenével is megemlékeztünk
a forradalom és szabadságharc napjaira:

Vámosszabadi Mi Újság?!

a vámosszabadi Borostyán Nyugdíjas kórus előadásában Menyhárt János –Miklós
Tibor „ Ez az otthonunk…”című dala hangzott el.
Köszönjük a szereplők és a felkészítő
pedagógusok, Tóth Katalin és Bubernik
Eszter, valamint Klausz Adrienn kórusvezető munkáját, amiért tartalmas műsorral
eleveníthettük fel az 1848. március 15-i
eseményeket.
Berényi Éva művelődésszervező
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Mi történt nálunk

A

tél közepe január, hideg van, a kert még
pihen, a meleg szobából kitekintve van idő
egy kis kézimunkázásra.

Elő lehet venni a hímzést, a kötést, horgolást,
vagy bármilyen bent végezhető barkácsolást.
A végeredmény? Az Ügyes kezek kiállításán a Segítő Kéz Alapítvány rendezésében mindez látható
volt a Faluházban jan 30-febr. 4 ig.
Ismét sikert arattak a kézimunkák, a gyönyörű hímzések, a szebbnél szebb horgolások, a fafaragások,
rajzok, festmények, gobelinek, az applikációval
díszített használati tárgyak, párnák, hátizsákok,
pici babáknak való finom ruhaanyagból készített
könyv, melyet minden látogató megcsodált.
A falu templomának mérnöki pontossággal, mézeskalácsból készített makettje a felnőttek és
gyerekek kedvence lett, csakúgy mint a légiesen
könnyű, habból mintázott cukorgömb.
És ami még a kiállításon volt a kézimunkák mellett? A fényképek, melyek kis időre felidézték a
régi falusi élet eseményeit, a sokak által nosztalgiával emlegetett betakarítást, a cséplés mozzanatait, a falun is ma csak szinte képeken látható
lovakat, melyek egykor a parasztember mindennapi életéhez tartoztak.
A régi családi és iskolai fényképek, melyek az eltűnt időket, régi világ mai szemmel elképzelhetetlen iskolai életét villantották a látogatók felé. A
mai összevont osztály helyett összevont iskola,
egy, netán két tanítóval... A képeken, melyek a 20as, 30-as években készültek, mutatják az akkori
ruházatot, hajviseletet, sikerült felismerni és név-

vel ellátni régi őseink közül néhányat a még a faluban élő idősek segítségével. A képekért köszönet
Alasztics Ervinnek.
A képek másik része a közelmúlt falusi kultúráját,
sportját mutatta be az 50-es, 60-as években.
A táncosok, színjátszók többsége itt élt és él ma
is köztünk, és látogatókként örültek a kiállított relikviáknak.
Elgondolkoztató, hogy tornaterem és mindenféle
anyagi támogatás nélkül a szabadban végezhető
sportok szinte mindegyikét űzték kis falunkban.
Volt kispályás foci, kézilabda, négytusa, futás,
asztalitenisz, télen az osztályteremben sakk, a
befagyott patak és tó jegén korcsolyaverseny,
jéghoki saját készítésű ütőkkel és koronggal.
Ami nagyon érdekes volt, hogy mindezekről az
eredmények, nevekkel, gólszámokkal, stb… szépen táblázatba foglalva, fényképekkel ellátva kerültek a tablókra.
Ezt köszönhetjük a volt igazgató bácsinak, Molnár Antalnak, aki a sportokat szervezte, és
mindezt ilyen precizitással leírta, megőrizte, valamint lányának Molnár Zsuzsának, aki a faluba
visszajuttatta,és Lukácsi Attilánénak, aki rendelkezésünkre bocsátotta, hogy most nosztalgiázhassunk kicsit.
A képek sorát szeretnénk gyarapítani, ezért kérjük,
hogy akinek tulajdonában akár sporttal, kultúrával,
egyházi eseményekkel, a régi falusi élettel kapcsolatos olyan kép van, amit szívesen megmutatna,
kérjük hogy juttassa el hozzánk hogy lemásoljuk.
A kiállítás az idei falunapkor lesz megtekinthető.
A képeket a könyvtárba várjuk Berényi Évához,
vagy Czeglédiné Angihoz.

Kiállítók névsora:
Bita István, Bitáné Ihász Jolán, Bognár Zoltán,
Czeglédi Andrásné, Czeiter Csabáné, Czinger Jánosné, Cseri Mihályné, Csuka Zsófia, Danissné
Kozma Zita, Dinya Györgyné, Fekete Anita, Feketéné Eke Éva, Gergely Ivánné, Gyurics Jánosné,
Kovács Béláné Pinczér Timea, Kovács Zoltánné,
Lukácsi Ferencné, Nagy Andrásné, Pék Józsefné, Rácz Gézáné, Rapcsák Balázs, Rapcsákné
Csuka Viktória, Siska Dezsőné, Szombathelyi
Zoltánné,Takács Ferencné, Tolnay Lajosné, Vass
Ágnes. 			
Köszönjük!

Segítségüket előre is köszöni a
Segítő Kéz Alapítvány.
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