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2016. október 

Beled Város Önkormányzatának hírei 
 

FELHÍVÁS! 
 

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
38/2016.(III.30.) határozatával új településrendezési terv elkészí-
téséről döntött. Szükséges, hogy az Önök véleménye, javaslata, ötlete 
megjelenjen mindezek elfogadása előtt, hogy azokat összegezve a 
rendezési tervbe be tudjuk építeni.  
 

Megfelelő színvonalú településrendezési tervet csak az Önök 
hatékony közreműködésével tudunk készíteni.  
 

Most lehetőség van jelezni, ha problémát észleltek a jelenlegi 
tervben. Amennyiben ezzel kapcsolatban észrevétele, javaslata van, 
lehetőség nyílik személyes megbeszélésre hivatalunk műszaki 
irodájában ügyfélfogadási időben. Továbbá kérjük, hogy ezzel 
kapcsolatos észrevételeit, javaslatait 2016. november 30-ig írásban 
juttassa el hivatalunkhoz. 
 

A településrendezési terv térképi és szöveges részekből áll.  
A település közigazgatási területének felhasználásával és 
beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített 
értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, 
jogokat és kötelezett-ségeket megállapító építési előírásokat térképen 
a szabályozási terv ábrázolja, szövegesen a helyi építési szabályzat 
írja le. A szabályo-zási tervet és a helyi építési szabályzatot a 
településszerkezeti terv alapján a települési önkormányzat képviselő-
testülete készíti elő, és rendelettel hagyja jóvá. 
 

Beled, 2016. szeptember 27.                                           Major Jenő  
                                                                                        polgármester 
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A Beledi Közös Önkormányzati Hivatal 
pályázatot hirdet 

 
projektmenedzser - pénzügyi ügyintéző 

munkakör betöltésére. 
 

A közszolgálati jogviszony időtartama és jellege: 
Teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
 
A munkavégzés helye: Beledi Közös Önkormányzati Hivatal  (9343 Beled, 
Rákóczi u. 137.) 
 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
I. 21. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok 
I. 16. Pénzügyi igazgatási feladatok 
 
Ellátandó feladatok: 
Pályázatok megírása és elszámolása, vagyongazdálkodási feladatok, számlák 
kezelése, pénztárkezelés és elszámolás, számlázás, banki feladatok ellátása, 
pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, közfoglalkoztatásban 
résztvevők munkaügyi adminisztrációja, civil szervezetek pályázatainak 
előkészítése. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások:  
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
 Magyar állampolgárság, 
 Cselekvőképesség, 
 Büntetlen előélet, 
 Legalább középfokú képesítés, 
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 6 hónap próbaidő vállalása 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 államháztartási szakirányú végzettség 
 közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodás területén szerzett szakmai 

gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
 pályázatok kezelésében, elszámolásában szerzett szakmai tapasztalat 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formátumú 

szakmai önéletrajz 
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 iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolása 
 a pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról 
 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) 
 a pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

teljesítésének vállalásáról 
 nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2016. november 1-jén tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
 Postai úton, a pályázatnak a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi u. 137.) Kérjük a borítékon 
feltüntetni a munkakör megnevezését. „projektmenedzser-pénzügyi 
ügyintéző” 

 Személyesen: Dr. Gál László jegyzőnél, 9343 Beled, Rákóczi u. 137. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26. 
 

Szelektív hulladékgyűjtő-edény kiosztás 
 
A Kisalföldi Hulladékgazdálkodás Nonprofit Kft és Beled Város 
Önkormányzata ezúton tájékoztatja Tisztelt beledi lakossági ügyfeleit, hogy 
a Polgármesteri Hivatalban 2016. október 11-től megkezdi a kék színű 
szelektív hulladék-gyűjtő edények kiosztását.  
Az edények kiosztása  
október 5-én (szerdán) 9:00-16:00 óráig  
október 11-én (kedden) 13:00-17:00 óráig,  
október 12-én (szerdán) 9:00-12:00 óráig,  
október 18-án (kedden) 13:00-17:00 óráig,  
október 19-én (szerdán) 9:00-12:00 óráig történik a 
díjtartozás mentes ügyfelek részére. Az edények 
díjmentes használatba kerülnek az ügyfelekhez. 
A választható edénytípusok a háztartásban élők számának függvényében 
választhatók: 

1-2-3 fős háztartás: 120 literes edény 
4 vagy több fős háztartás: 240 literes 
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A közszolgáltató kéri Tisztelt Ügyfeleit, hogy az edények átvételéhez 
személyi igazolványt és lakcímkártyát hozzanak magukkal. Amennyiben az 
edényt az ügyfél nem magának igényli, úgy az átvételhez meghatalmazás 
szükséges.  
 
Az edényekbe papír csomagolási hulladék (karton), újság, prospektus, 
társított csomagolási hulladék (tejes-, üdítős-doboz kimosva!) műanyag 
italcsomagolás (PET palack), fólia, reklámtáska, kimosott tisztító-, és 
mosószeres flakonok, valamint fém italos-doboz kerülhet. A palackokat, 
italos-dobozokat és kartonpapírokat lapítva, az újságpapírt kötegelve 
tegyék a gyűjtőzsákba.    
 
A közszolgáltató kéri tisztelt ügyfeleit, hogy a zsákba csak az abba 
elhelyezhető hulladékokat tegyék, ellenkező esetben a gyűjtést végző 
munkatársaknak nem áll módjában elszállítani azt. Az edényt a 
közterületen szállítást megelőzően oda kell kihelyezni az ügyfeleknek, 
ahová a hulladékgyűjtőedényt is szokták. Az első szállításra november 1-
én (kedden) kerül sor. Természetesen az edények mellett a korábban 
használt zsákokban is elviszi a szelektív hulladékot a közszolgáltató.  
 

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 
BELED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

Közérdekű közlemények 
 

BELED HIDEG NAPJAI 1944-45 
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy dr. Baranyai Lenke legújabb 
könyve Beled Város Önkormányzatánál és a Művelődési Házban  

megvásárolható 2.500,- Ft-os egységáron. 
                 

 
2016. október 13-án, csütörtökön 12-16.30 óra között  

VÉRADÁS  lesz a Művelődési Házban. 
A helyi V öröskereszt szervezet tisztelettel kéri a település lakói, hogy akinek 

az egészsége engedi, vegyen részt a rendezvé nyen. 
                 

 
TERMELŐI PIAC a Művelődési Ház előtti téren 

Ideje: kéthetente szombaton 
október 8. és 22.     november 5. és 19.     december 3. és 17. 
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Anyakönyvi bejegyzések 
 
Köszöntjük városunk közelmúltban született polgárait! 
 

Bokor Noel (Bokor Sándor és Szemán Georgina gyermeke)  
Kóczán Rebeka (Kóczán Imre és Hajtó Erika gyermeke)  
Simon Patrik László (Simon László és Molnár Réka 
gyermeke)  

Légrádi Izabella Éva (Légrádi Gyula és Bognár Krisztina gyermeke)  
 

Búcsúzunk… 
 
Bödecs Zoltánné sz.: Tóth Edit 
Horváth  Géza 
Horváth László  

Jakab Istvánné sz.: Risavi Ilona  
Szőcs Sándorné sz.: Halász Irén  
Varga Csaba Ferenc  

 
Nyugodjanak békében!    

 

Beledi Általános Iskola 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
Köszönetet mondunk mindazoknak a szülőknek, magánszemélyeknek, 
vállalkozóknak és vállatok képviselőinek, akik a 2015/2016-os tanévben 
munkájukkal vagy anyagi támogatásukkal segítették a Beledi Általános 
Iskola diákjait. Nagy segítséget jelentett az iskolai rendezvényeken (pl. 
farsang, gyermeknap, hulladék-gyűjtés, Halloween-parti, családi sportnap, 
stb.) való személyes segítség és támogatás, az erdélyi gyerekek 
táboroztatásában nyújtott munka, az alsós udvar járdájának megjavítása, a 
homokozók feltöltése, a fizika-kémia szertár fejlesztése, a sportszerek 
javítása, a sajátos nevelési igényű gyerekek foglalkozásainak támogatása, 
jó tanulók jutalomkirándulásához való hozzájárulás, a Suliújság 
fénymásolása, versenyre való felkészítés, utaztatás. 
Köszönjük önzetlen segítségüket, és kérjük további támogatásukat! 
       Borosné Tóth Zsuzsanna 

      igazgató 
 

Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137). 
Szerkesztette: Pallag Jánosné művelődésszervező 
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Papírgyűjtés 
 

Szeptember 23-án tartottuk a 
hulladékgyűjtést. Az akció ismét 
sikeres volt: összesen több mint 22 
tonna papírt gyűjtöttünk és közel 
300 kg akkumlátort. Ezzel hozzá-
járulunk a gyermekek környezet-
tudatos neveléséhez, anyagilag pedig 
az osztálykirándulásokhoz és a 
gyermeknaphoz. Köszönjük a szülők 
segítségét, és kérjük további 
támogatásukat. 
Barabás Istvánné  igazgatóhelyettes 

 
AZ ÚJ TANÉV HÍREI 

 
2016. augusztus 25-26-án a leendő elsősöket "Iskolára hangoló" 
programra vártuk. Az új kezdeményezés során megismerkedtek az 
iskolával, a tornacsarnokkal, az iskolai élettel és a tanító nénikkel. 
 

Az új első osztályosaink 

 
1.A osztály Kovács Zoltánné osztályfőnök 
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Biczó Benedek, Buthi Viktória, Csizmazia Hunor, Egyházi Dorka, Farkas 
Noel, Goldschmied Kinga, Horváth Balázs, Kertész Kristóf Bence, Kóh 
Edina, Molnár Fanni Eszter, Riskó Róbert, Soós András, Szupinger 
Marcell, Velner Cecília, Vexli Dániel 
 

1.B osztály Pallag Eszter osztályfőnök 
Balogh Ármin Krisztián, Buthi Eszter, Czank Jázmin Kíra, Felhőfalvi 
Milán, Galambosi Jázmin Violetta, Horváth Vivien, Kocsis Ármin, 
Maroskövi Angelina Virág, Mikics Leona, Németh Kristóf, Németh 
Krisztián, Rácz Gréta Erika, Takács Gréta, Török Mira Gréta 
 

Beledi ÁMK Óvoda 
 
 Október 4-én a Könyvtári hét alkalmából ismerkedhetnek a 
gyerekek a könyvekkel, CD és mese gyűjteményekkel.  
 Október 13-án Holle Anyó színházi előadásban tekinthetik meg az 
óvodások a Kacsavarázslat című mesejátékot.  
 Egészséghónap keretében a csoportok különböző egészséges 
ételeket készítenek közösen egymás megvendégelésére. 
 
                                                                 Gerencsérnél Németh Erika 
                                                                          intézményvezető 
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Beledi ÁMK Könyvtár 
 

BELEDI ÁMK 
VÁROSI ÉS ISKOLAI  KÖNYVTÁR  PROGRAMJAI AZ 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI HÉTEN 
 

2016. okt. 4. kedd 11.50-13.30 óra   
Okoseszközökkel a fenntartható fejlődésben. 
Előadó: Patonai Gábor informatikus 

2016. október 6. (csüt.) 17 óra  
Anekdoták a magyar irodalom és színház világából 
Előadó: Horváth Ferenc művelődésszervező 

2016. október 9. (szombat) 10 óra    
− „Betűfaló vakáció” 
− Szelfizz a könyvtárban! 
− Környezetvédelmi vetélkedő  

4-5. osztály eredményhirdetése 
Október 3-4-5-6.  

Órák a könyvtárban - Bemutatók, csoportfoglalkozások  
óvodásoknak, alsó tagozatosoknak : 
 -„Zöld könyvtár” 
- Ősz a könyvtárban- Mesefoglalkozások 

MEGBOCSÁTÁS HETE!! 

− Beiratkozási és késedelmi díjak elengedése 
− Időkorlát nélküli ingyenes internet 
− Minden új belépő számára apró meglepetés! 

Szeretettel várunk mindenkit  programjainkra! 
  A BÁMK Művelődési Ház  emeletén ( 9343 Beled, Vásártér u. 2/1). 

 
A BÁMK Városi és Iskolai Könyvtár szeretettel hívja az óvódásokat és 
az alsó tagozatos kisdiákokat 2016. október 18-án, kedden 9  órától a 
TODÓ KITÁLAL AZ OVIRÓL, és  A PUSZIRABLÓK című vidám 

előadása. 
Vendégünk: VÍG BALÁZS meseíró 
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Balázzsal a találkozás mindig nagyon 
kalandos és mulatságos.  
(Ezt megelőzően A rettegő fogorvos 
című könyvét mutatta be nálunk.)  
Ezúttal Todóként, majd kalóz-
kapitánynak öltözve köszönti a 
gyerekeket, és be is vonja őket a 
mesélésbe… 
        Jó szórakozást kívánunk! 

Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtzáros 
Beledi Egyesített Szociális Központ 

 

Pünkösdi Fesztivál – Sütemény vásár 
 

A pünkösdi fesztivál alkalmával a Családi Napközis gyermekek szülei 
jótékonysági sütivásárt szerveztek. A befolyt összeget a Csana 
támogatására fordították. Megvásárlásra került egy trambulin, két szőnyeg 
a két csoportba, ballagási tarisznyák költsége, valamint gyermeknapra fagyi 
és édesség. 
Ezúton szeretnénk megköszönni minden szülőnek, nagyszülőnek , aki egy 
tálca süteménnyel támogatta a kezdeményezést, valamint, a vásárlóknak 
támogatást is nagyon köszönjük. 
 

Erzsébet-tábor Rábakecöl 
 

2016.augusztus 22-26. között az Erzsébet program keretein belül 
megrendezésre került egy napközis tábor a rábakecöli Soós Imre Kulturális 
Központ Integrált Közösségi (SIKK IKSZT)és Szolgáltató Tér és a Beledi 
Egyesített Szociális Központ szervezésében. A pályázat keretein belül 50 
gyermek vehetett részt a táborban. 

A hétfői napon az IKSZT szépítésén dolgoztunk. Színes papírból 
készített díszekkel és üvegfestés segítségével tettük szebbé az épületet. 
Közben elbeszélgettünk a gyerekekkel azokról az alapvető viselkedési 
szabályokról, melyek ahhoz szükségesek, hogy a számunkra biztosított 
épületet szép állapotban adhassuk vissza a hét végén tulajdonosának, 
Rábakecöl lakosságának. Délután Mosonmagyaróvárra, a Futura 
élményközpontba utaztunk el. A kiállítás 4 szintje a minket körülvevő 
környezetet mutatja be. A föld, tűz, víz és levegő szintjei egész délutános 
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szórakozást és intellektuális fejlődést biztosított táborozó gyermekeink 
számára.  

Mivel a gyermekek több településről érkeztek, senki nem ismerte 
az összes résztvevőt, így a tábor megnyitásaként egy névtanulós-
ismerkedős feladattal indítottunk. 

A táborok lebonyolításakor mindig ügyelünk arra, hogy a 
résztvevők emocionális képességei is fejlődjenek. Ezt helyeztük előtérbe a 
keddi napon. Beszélgettünk a különböző érzéstípusokról, érzéseinkről, 
majd 10 fős csoportokban készítettek egy plakátot, melyen három érzéshez 
3-3 mondatot fogalmaztak meg. Ezután mindenki készített 2 smile-t, 
melyeket kettő, számára szimpatikus táborozónak adott át. Volt, aki egy a 
táborban megismert személyt választott ki és volt, aki egy számára ismerős 
embernek, barátjának adta át.  
A kedd délutánt a Fertő-tó partján töltöttük el, valamint egy 
hajókiránduláson vettünk részt. A hajókázás jó alkalom volt arra, hogy 
megismerkedjünk a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal, a tó és a tópart 
élővilágával. 

Szerdán ismét közösségépítő és mozgásos feladatokkal indítottuk el 
a napot. Ezt követően fogadó településsel, Rábakecöllel és a helyi 
hagyományokkal, nevezetességekkel ismerkedtünk meg. Délután 
Pajtaműhely Hagyományőrző Közművelődési Alapítvány székhelyén – 
közismert nevén: „Bábi néni Kincsesháza”-ban – fogadott minket. Az 
alapítvány egyik helyi tagja, Horváth Gyuláné Varga Judit óvónéni várt 
minket Rábaközi Barangolások című meséjével. Az interaktív foglalkozás 
során, versek, történetek és mondókák segítségével körbe jártuk a Rábaközi 
településeket, megismerhettük nevezetességeiket. A mese után a gyerekek 
megtekinthették a Kincsesházban található két kiállító termet, valamint egy 
vetélkedőn vehettek részt a gyerekek. Régi eszközöket kellett felismerniük.  

Csütörtökön, a Kislődön található Sobri Jóska Kalandparkba 
látogattunk el. Talán ez volt a gyermekek számára a legnagyobb élmény. 

Pénteken az egészséges életmód témakörét feszegettük. Egy plakát 
készítése volt a feladatuk. Összeszedték azokat a dolgokat, melyek 
szükségesek ahhoz, hogy egy ember egészséges legyen. Jutalomként és az 
egészségmegőrzés érdekében gyümölcsöket fogyasztottunk el közösen. 
Ezen kívül egy a hetet összefoglaló totó ill. rejtvénysorozattal készültünk a 
résztvevők számára. Szintén a hetet összefoglaló, élményeiket felelevenítő 
és megőrző plakátot készítettek el a csapatok. A napot mozgásos, közösség- 
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és személyiségfejlesztő feladatokkal és játékokkal tettük még színesebbé. 
Az egységes zöld pólók festése is az utolsó napra maradt.  
                                       Takácsné Horváth Mónika mb. intézményvezető 

Evangélikus Egyház 
 

Szeptemberi történések: 
 Szeptemberben elindult az iskolai hitoktatás, 52 gyermek iratkozott be a 
8 évfolyamon. A hittankönyveket a Magyarországi Evangélikus Egyház 
ingyenesen biztosította a diákoknak. Szeptemberben megtörtént az óvodai 
hitoktatásra való jelentkezés is. Szeretettel köszöntjük a legkisebb 
hittanosokat! 
 Szeptember 17-én gyülekezetünk fiataljaival a Farádi Egyházközségben 
szolgálatunk énekekkel - gyülekezeti délutánon. Köszönjük a 
gyermekeknek és tisztelendő asszonynak a szolgálatot. 
 Szeptember 17-én eltemettük Bödecs Zoltánné Tóth Edit testvérünket, 
akit 80 éves korában hívott el az élet és halál Ura. 
 Szeptember 18-án, vasárnapi istentiszteletünkön megkereszteltük Balog 
Lotti és Balog Zsombor kisgyermek testvéreinket. Istenünk gazdag áldását 
kérjük a gyermekekre és családjukra! 
 Templomunk oltárképét restaurálásra vitték szeptember 20-án. Egyházi 
pályázaton nyertünk reastaurálási támogatást, amelynek segítségével 
decemberben megszépülve kerül majd vissza az oltárra a kép. 
 Elhunyt Jakab Istvánné Risavi Ilona testvérünk 90. életévében, temetése 
szeptember 28-án, 17 órakor volt. Istenünk vigasztaló szeretetét kérjük a 
gyászolókra. 
 

Októberi események 
 Elhunyt Szalai Imréné Csite Katalin, aki 68 esztendős volt, amikor 
elszólította az Úr. Temetése október 3-án, 15 órakor lesz! 
 Októberben 13 kisgyermekkel indul az óvodai hitoktatás is! Az első 
óvodai hittanórát október 3-án, hétfőn 15:30-16 óráig tartjuk. 
 Október 7-én tartjuk az első konfirmandus órát, 17 órai kezdettel. Utána 
18 órától ifjúsági órára hívjuk a konfirmált fiatalokat! 
 Október 8-án kerül sor az Országos Evangélizációra, melynek helyszíne 
a Budapest Deák Téri evangélikus templom. Mindenkit szeretettel hívnak a 
szervezők. Közös, egyházmegyei, vagy egyházkerületi utazásról nem 
kaptunk információt. 



 13 

 Október 15-én, szombaton a szakonyi gyülekezetben szolgálunk 
gyülekezetünk fiataljaival, gyülekezeti csendesnapon. 
 Terveink szerint október 16-án vasárnap a Pesterzsébeti Evangélikus 
Egyházközség néhány tagja, lelkészük, Győri János Sámuel vezetésével 
különleges istentiszteleti szolgálattal látogat gyülekezetünkbe. Délelőtti 
istentiszteleten közreműködnek, valamint egy kora délutáni gyülekezeti 
alkalmon szolgálnak közöttünk Hammond orgonás zenei szolgálattal. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
Kísérje figyelemmel gyülekezetünk életét a Facebook-on is: 
https://www.facebook.com/beledievangelikus 
Erős vár a mi Istenünk!                        Blatnitczky János Dániel lelkész 

Római Katolikus Egyház 
 
 Október folyamán az olvasót imádkozzuk. Hétköznapi alkalmakkor 
végezzük: Egyetemes szándék: hogy az újságírókat munkájuk végzése 
során az igazság iránti tisztelet és erős etikai érzék vezérelje. 
Második szándék: A missziók terjedéséért.  
 Október 23-ra esik az évi Missziós Világnap. E napon tartjuk egyúttal a 
missziós gyűjtést, amit továbbítunk a Központba.  
 Ezúton megemlítem, az egyházközségi hozzájárulással tudjuk segíteni a 
templomi és mindenkori kiadásainkat. Keresőknek 4 ezer Ft, 
nyugdíjasoknak, egyéb helyzetben levőknek 3 ezer Ft az összege. Az 
egyházközség működésére fordítjuk.  
 A Közösségi Házunk táblájának elkészítését ezúton is megköszönöm. 
Igyekszem megfelelő alkalmakat szervezni. A legközelebbi Brenner János 
mártír pap életéről lesz. Október 19-én szerdán, du. fél ötkor.  
                                                   Tisztelettel: Smudla Tamás plébános  

Beledi ÁMK Művelődési Ház 
 

Napközi Erzsébet-tábor a Művelődési Házban 
 
Augusztus 8-12 között a művelődési házban napközis táborban vehetett 
részt 20 is-kolás gyermek  az Erzsébet Táborok Kft. pályázatának  
jóvoltából 
A tábor célja a gyermekek nyári szabadidős tevékenységének bővítése az életmód, 
az életminőség, az egészségnevelés érdekében. Személyiségük fejlesztése, a 
közösségi szellem kialakítása, az öntevékenység segítése. A tábor alatt különböző 
programok nyújtottak a kultúrával, természeti környezettel és annak védelmével 
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kapcsolatosan információkat. Minden nap volt a gyerekeknek sport és egyéb 
mozgásos program. Szellemi fejlődésük érdekében kulturális, szórakoztató, 
kézműves programokkal is készültünk. A gyerekek megismerhették a tábori élet 
szabályait, a helyes magatartási normákat, a társas élet szokásait. A tábor 
tematikájában az Őrség megismerését tűztük ki célul. Az első napon ismerkedős, 
csapatépítő és mozgásos játékokat játszottunk. Majd az együttműködő készség és a 
csapatszellem fejlesztése érdekében kiscsoportokban folytattuk a munkát a 
könyvtárban. Megnéztünk egy 20 perces ismeretterjesztő filmet az Őrségi Nemzeti 
Parkról. A gyerekeknek feladatul tűztük ki, hogy megadott szempontok alapján 
minél több információt, érdekességet keressenek róla. Az ismeretek birtokában 
egy-egy tablót készítettek.  
A kedden reggel 8 órakor két iskolabusszal indultunk felfedezni az Őrség titkait. 
Az első állomásunk Nádasdon volt, ahol Takács Lajos plébános úr röviden 
ismertette a település és a hét domb történetét. Megtekintettük a templomdombi 
szoborparkot, a Szent Márton plébániatemplomot, és úti célunkat a 11. századi 
erődített rotundát. A következő állomás Pankasz volt, ahol az Őrség jelképévé vált 
szoknyás harangláb áll. Ez 1755 óta emelkedik a település legmagasabb dombján. 
A harangláb közelében található XIX. sz-i kovácsműhelyben a gyerekek szájtátva 
hallgatták, hogyan dolgoztak régen a kovácsok. Kíváncsian próbálták ki a 
nagykalapácsot és a fújtatót, majd a pankaszi helytörténeti gyűjteménybe láthattuk 
az őrségi fazekasság, a paraszti és mindennapi élet, valamint a kultúra és az oktatás 
tárgyait, emlékeit. Az ebéd előtt rövid sétát tettünk Őriszentpéteren, ahol 
megnéztük a vidékre jellemző épületeket (kódisállásos lakóházak, pajták) és 
fazekasműhelyeket. Majd ebéd után a város játszóterét vettük birtokba, ahol 
mindenki örömmel próbálta ki az ügyességi játékokat. Eztán utunk az erdei 
iskolába vezetett, ahol végig mentünk a Rezgőnyár tanösvényen, ahol a táj 
jellegzetes növényeit, madarait és a tókák élővilágát ismertük meg. A nap utolsó 
állomása a szalafői falumúzeum volt, itt a tökmagsajtolást láthattunk. 
A hét folyamán több alkalommal szerveztünk sporteseményeket (Tökolimpia, 
Tökkergető, kooperációs játékok, stb.) a gyerekeknek.  
A munkáltató foglalkozásokon a hagyományos és újabb kreatív kézműves 
technikák sok lehetőséget biztosítottak, hogy a gyerekek élvezzék az alkotás 
örömét. Készítettek nemez tárgyakat, selyemképet és fa képkeretet. Tanultak vasi 
népdalokat és gyermekjátékokat, bepillantást nyertek a hegedűkészítés 
folyamatába, valamint különféle népi hangszereket próbálhattak megszólaltatni. 
Első nap elkészíthette mindenki az „Élmény befőttes üvegét”, amelybe naponta 
beleírták az aznap megélt legjobb élményüket és egy jócselekedetüket. Utolsó nap 
az Őrvidék jellegzetes ételeit készítettünk el. A tábor öt napja alatt a résztvevő 
gyerekek megismerkedtek a közösségi élettel, a közösségben elfoglalt helyükkel. 
Megtanultak kicsik és nagyok együttműködni.  Egyéni és közös élményeket 
szereztek. Képet kaphattak a szabadidő értelmes és hasznos eltöltéséről. 
(Fotók a BÁMK Művelődési Ház Facebook oldalán megtekinthetők.) 

Pallag Jánosné művelődésszervező 
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