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Kedves Vámosszabadi Lakosok!
Vámosszabadin az ősz színeiben pompá-
zik, az iskolában és az óvodában a gye-
rekek vidáman játszanak és tanulnak és 
lassan a télre készülhetünk. Az óraátállí-
tás miatt hamarabb sötétedik és a hosszú 
téli esték már az adventi időszak közeled-
tét jelzik.

Az ősz most is mozgalmas volt 
községünkben, mert szeptem-
ber végén az V. Vámosszabadi 

Halfesztiválra és az Európai Polgárok 
Első Testvérvárosi Találkozójára vártuk 
Vámosszabadi és a testvértelepülések 
lakosait és a fesztiválozó közönséget. 
A rendezvény évről évre több látogatót 
vonz és egyre ismertebb. Szeretném 
megköszönni a segítséget mindazoknak, 
akik hozzájárultak a fesztivál sikeréhez 
és segítettek a szervezésben és a lebo-
nyolításban. A fesztiválról bővebben ol-
vashatnak az újságban. 

Községünk közterületeit tovább szépítjük. 

Az utazók kényelme miatt új utcabútoro-
kat, padokat és szemeteseket helyeztünk 
ki több buszmegállóba, ahol csak járda-
szigetek voltak. Biciklitárolók kerültek ki 
közterületeinkre, illetve a temetőkbe. 
Szeptemberben befejezésre került a Fő 
utca elején található, 1861-ben épített 
feszület és a mellette található Erzsébet 
kő felújítása és a Vackor Óvoda elé új kerí-
tés épült. Itt a járdaszakasz térköves borí-
tást kap és az árok is megszépül.
Most ősszel a Vámosi körúton a zöldte-
rület-fejlesztési stratégia keretein belül a 
tervek alapján nyárfa fasort és japán fűz 
cserjéket telepítünk és az Emlékparkba is 
fákat ültetünk. 
A zöldterületek fűnyírásának hatéko-
nyabb megoldására új, nagyobb telje-
sítményű John Deer fűnyírótraktort vá-
sároltunk, amely Vámosszabadi területi 
igényeinek megfelelően, nagyobb terület 
karbantartására is alkalmas. 

Vámosszabadi a világhálón

Elkészült az önkormányzat Facebook 
közösségi oldala, melynek célja a 
vamosszabadi.hu weboldal tartalmának 
megosztása, információk megjelentetése, 
és a minél gyorsabb információközlés. Az 
oldalt és a községi weboldalt is folyamato-
san aktualizáljuk, friss információkkal bővít-
jük. 
A temetoinfo.hu honlapon megtalálják Vá-
mosszabadi mindkét temetőjének térké-
pét. Az oldalon lehetőség van a temetőkben 
a sírhelyek azonosítására, így könnyebb a 
tájékozódás és az elhunytak adatait is meg-
találják a honlapon. 

Pályázati hírek

Az elmúlt időszakban beadott és megnyert 
pályázatokból a jövő évben megújulnak, 
térköves borítást kapnak a járdák a Sza-
badi utca önkormányzati tulajdonban lévő 
szakaszain, illetve a Kossuth utca teljes 
hosszában. Továbbra is elbírálás alatt van 
a többi beadott pályázatunk, melyekben a 

Széchenyi utcai közösségi tér befejezése, 
sportpark kialakítása, iparterületi utak fej-
lesztése, temetők felújítása, illetve a Kos-
suth utca rövidebb szakaszának felújítása 
szerepel.

Utcák házszámozása

Vámosszabadin néhány utca újraszámo-
zása szükséges, hogy a címnyilvántartás 
egységes, hiteles és a valóságnak megfele-
lő legyen. A Kossuth Lajos utca, Fő utca, Kis 
utca, Kertész utca, Újtelep utca felmérése 
már folyamatban van. A házszám-megálla-
pításról szóló határozatokat kiküldjük min-
den érintettnek.
Önkormányzatunk Vámosszabadi minden 
közterületére vonatkozóan – így a ház-
számváltozással nem érintett utcák vonat-
kozásában is - térítésmentesen biztosítja 
a házszámtáblát azon lakosok részére, 
akik kommunális adótartozással nem ren-
delkeznek. Két méret közül választhatnak 
házszámtáblát: 30x22 cm és 21x15 cm-es 
méretben. Házszámtábla iránti igényüket 
december 1-től jelezhetik a Polgármesteri 
Hivatalban.

Lizákné Vajda Lívia
polgármester
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V. Vámosszabadi Halfesztivál és az Európai Polgárok  
Első Testvérvárosi Találkozója

Kettős ünnepségre készült Vámos-
szabadi idén szeptember végén: A 
testvértelepülési találkozóra és az 

immár fél évtizede minden évben megren-
dezésre kerülő gasztronómiai és kulturális 
fesztiválra, a Vámosszabadi Halfesztiválra.
Vendégül láttuk Szlovákiából Gomba község 
delegációját és az erdélyi Vámosgálfalva 
polgárait.  Gomba község  2002 óta test-
vértelepülésünk és törekszünk arra, hogy 
közös programokkal még szorosabb kap-

csolat alakuljon ki a civil egyesületek között 
is. A Halfesztivál gasztronómiai versenyén 
évről évre szép sikereket ér el a gombai 
csapat. 
Vámosgálfalva községgel sem új a kapcso-
lat, mert a Vámos Települések Szövetségé-
nek tagja Vámosszabadi és Vámosgálfalva 
település is. 
Az Európai Polgárok Első Testvérvárosi Ta-
lálkozója alkalmából a többnapos találkozó 
szombati napján, a fesztivál ünnepélyes 

megnyitója után Vámosgálfalva és Vámos-
szabadi  polgármesterei aláírták a két köz-
ség közötti testvértelepülési együttműkö-
dési megállapodást.
A találkozó alkalmával bemutathattuk ven-
dégeinknek Vámosszabadit és környékét. A 
programok és beszélgetések során tapasz-
talatcserére és a későbbi együttműködési 
lehetőségek tervezésére is lehetőség volt.

Folytatás a 12. oldalon…
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A legkisebbek: elsőseink Vámosszabadi kiskutatók
„Tra-la-la, tra-la-la, kezdődik az iskola!

Vidám a gyereksereg, hogy iskolába mehet.
Kincsestár az iskola, tanító az osztója.

abraka és dabraka, nyílik a tudás kapuja.”

12 kis elsősünk már tudja, hány szótagból áll a szó, hol ta-
lálható benne az adott hang; válogatnak és összeha-
sonlítanak, és már ismerkednek a számokkal, betűkkel. 

De emellett ismerkednek az iskolatársakkal és a betartandó sza-
bályokkal, hogy a tanórán jelentkezni kell és mindig figyelni a tanító 
néni szavára. Néptáncoltak már Halfesztiválon és voltak kirándulni, 
a Kiskutatók akadályversenyén pedig a Vámosszabadi Picúrok csa-
patát erősítették.
Szeptembertől - örömünkre - a Vámosszabadi Tagiskola kis kö-
zösségéhez tartoztok ti is: Bálint Ádám, Böröczki Örs, Harmath 
Vanessza Letícia, Herczeg Kata, Horváth Dóra Emília, Koller Ádám, 
Lizák Lóránt, Nagy Patrik, Oross Denisz, Raffael Kevin Róbert, 
Szigethi Balázs, Szűcs Regina.

„Együtt van a kis csapat, még egy kicsit izgulnak.
Eltelik majd néhány nap, már vidáman kacagnak.
Azt zengi majd mindenki: de jó iskolásnak lenni!

Abraka és dabraka, remek ez az iskola!” 

Idén már 4. alkalommal vettünk részt a győri Széchenyi Egyete-
men a Kiskutatók akadályversenyén a Kutatók éjszakája prog-
ramsorozat keretében. Mind a két csapatunknak (1-2. és  3-4. 

osztály) 5 állomáson kellett bizonyítania nyitottságát, érdeklődé-
sét, ügyességét. Miután – vezetőnk nyomában – keresztül-kasul 
bejártuk az egyetemet, meghallgattuk az előadókat (akik a gyere-
kek nyelvén és humorral megfűszerezve beszéltek);  válaszoltunk a 
kérdésekre, közben  ha kellett kincset kerestünk vagy épp modell-
autót irányítottunk.
A nagy izgalommal várt eredményhirdetés előtt az egyetem dékán-
ja előtt a gyerekek letették az esküt és így tiszteletbeli kiskutatókká 
váltak. A koronát pedig az élményre a büszke I. (Eszes üstökösök) és 
II. hely (Vámosszabadi Picúrok) tette fel! Lássuk mire emlékeznek 
vissza az Eszes üstökösök az élményekből:
„Az egyetemen először regisztráltunk, kaptunk kalapot, üdítőt és cso-
kit. Az első jogi állomáson nagyon sok mindent kérdeztek, de maximum 
pontot kaptunk. A második állomáson magyar és angol feladatok vol-
tak; itt először Luca írt, majd Levi.  Kimentünk a betonkenuhoz, ahol Rozi 
felvett egy beton fülbevalót és nyakláncot, és természetesen a kalapot is 
felvette. Nagyon jól állt neki!  Majd következett az Audi kar, ahol láttunk 
egy citromsárga audit. Az utolsó állomáson Luca hajszálát raktuk a mik-
roszkóp alá. Kaptunk cukrot, aminek nagyon örültünk, de még jobban 
örültünk, hogy elsők lettünk!”

Kamocsai Antalné

Alasztics Antal köszöntése 90. születésnapja alkalmából
Lizákné Vajda Lívia polgármesterasszony  és Vámosszabadi Község Képviselő Tes-
tülete ajándékával köszöntötte a szépkorú Alasztics Antalt kilencvenedik születés-
napja alkalmából.
Megható szavakkal adták át a Magyar Kormány ünnepi emléklapját. A jeles évfor-
duló alkalmából szeretettel köszöntjük, és további jó egészséget kívánunk Alasztics 
Antal bácsinak!
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1. nap

A Vértesi Natúrparkban, a Vértes hegység déli lábánál, a 
vértesboglári Nagy-legelőn, szemet és szívet gyönyörköd-
tető természeti környezetben található a Boglártanya Er-

dei Iskola. Ide indult 19 tanulónk Bálintné Mitring Szilvi nénivel és 
Kamocsai Antalné Kriszti nénivel egy szép szeptemberi napon .
Izgatottan gyülekezett kis csapatunk – lelkes gyerekek és aggódó 
szülők – a győri vasútállomáson. Kisebb és nagyobb táskák, tanító 
nénik, gyerkőcök – épségben feljutottunk a vonatra. Integettünk és 
kezdődhetett a nagy kaland!
Vonat után busz, busz után séta a gyönyörű tájban, és megérkez-
tünk úti célunkhoz. A szobákat sikerült mindenki megelégedésére 
elosztani, a kis felfedezők – több kevesebb tanító nénik által nyúj-
tott segítséggel - felhúzták az ágyneműt, majd kezdődött is az első 
– vadászati – előadás. Hallottunk többek között a nagy- és apró-
vadakról, a vadgazdálkodásról, a táplálékláncról, a szarvasbőgés-
ről, az agancs felépítéséről. A gyerekek türelmesen figyeltek – sőt 
jegyzeteltek! -, de egy idő után már alig várták, hogy megkezdjük 
az erdei túrát. Menetelés közben szakvezetőnk rengeteg érdeke-
set mesélt: pl. hogy a vadkörtefa termése a vackor, az év madara 
a haris, az év rovara a tücsök; láttunk szarvas nyomot és vadka-
merát. De még mindig nem ért véget a nap: sötétedés után indul-
tunk szarvasbőgést hallgatni az éjszakai erdőbe. Gyönyörködtünk a 
csillagokban, meghallgattuk Göncöl történetét (aki a monda szerint 
egy táltos volt); megtudtuk, mi az a fényszennyezés, sőt láttuk is a 
jelenséget!, és végül a szarvasbikák is hallatták hangjukat.

2. nap

Tudják, mi kell 
a madárgyű-
rűzéshez? Mi 
már tudjuk: 
három dolog 
- madár, gyű-
rű és enge-
dély. És még 
azt is tudjuk, 
miért Buda-
pest szerepel 
a gyűrűn ( itt található a Magyar Madártani Egyesület), miért gyű-
rűzzük a madarakat (a vonulás tanulmányozása miatt) és hogy mit 
kell beírni a Madárgyűrűzési Terepnaplóba. Sőt mindezt a gyakor-
latban is láthattuk: a reggeli állatetetés után kifeszített függönyhá-
lóban fennakadt barátposzáta, citromsármány, erdei pinty, mezei 
veréb és zöldike gyűrűzését követtük végig testközelből.
Délután pedig felkészültünk a „hosszú túrára” a Vértesi-natúrpark 
területén. 
Észre sem vettük az órák múlását, észre sem vettük a fáradtságot, 
annyi érdekes, tanulságos ismeret kaptunk szakvezetőnktől, töb-
bek között ezen szép nevű növényekről: tarka koronafürt, vajszínű 
ördögszem, mezei cickafark, szarvaskerep, gyújtoványfű, mezei 
iringó.
Este pedig tábortűz, szalonnasütés és elemlámpás fogócska az 
udvaron. Hát kell ennél több?

3. nap

Az utolsó nap délelőtt még utoljára végigjártuk a tanyát a so-
kat simogatott pumi-puli juhászkutya társaságában. A gyümöl-
csös, konyha- és fűszerkert után találkoztunk többek között a 
„biofűnyírókkal” (kecskék, birkák), nyuszikkal, szamarakkal, gyöngy-
tyúkokkal, és egy sasfiókával . Majd szabadon engedtünk egy két 
hete ápolt, és immár meggyógyult kuvikot. Boldog reptének em-
léke kísért minket a hazafelé vezető úton, hiszen kora délután in-
dulnunk kellett. De a békés, szívet és lelket melengető vértesi táj 
és Magyarország egyik legnagyobb madártani kincse, a parlagi sas 
szárnyalása velünk marad!

Kamocsai Antalné

Erdei iskola
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Szeptemberi óvoda kezdés

Az otthoni nyári szabadabb élet után 
nehéz az újrakezdés gyermeknek, 
szülőnek és pedagógusnak egyaránt, 

hiszen a már kialakult jól működő szokások 
és szabályok egy része a nyár folyamán fe-
ledésbe merül.
Ezeknek újra tanulásához idő kell, de ez 
már természetesen nem olyan hosszú, hi-
szen gyermekeink már sok tapasztalattal 
és ismerettel rendelkeznek az óvodai szo-
kásokról, így ezeknek csak a felelevenítése 
szükséges.
A legnehezebb és legszívszorongatóbb 
helyzetben mégis az első óvodai napjukat 
megkezdő kicsik és szüleik vannak ebben 
az időszakban. Hiszen az elválás és az új 
körülményekhez való alkalmazkodás nem 
könnyű feladat.
A még mindig aggódó anyukáknak sze-
retnénk a sok tanács közül néhánnyal 

szolgálni.A szülők (általában az anyuka) 
bíztató támogató magatartása segíti az új 
környezet elfogadását. 
Kedves anyukák! Sajnos a lelkünket tré-
ningezni kell, mert egy síró gyermektől el-
szakadni  nem bíró szülő gyermeke nem 
fogadja el az új helyzetét. Az időhúzást 
igyekezzetek elkerülni. Ez nagyon nehéz, 
mert vannak gyerekek akik „tudják mit kell 
tenni” ennek érdekébe pl: csak még azt 
akarom mondani …, stb. 
Határozottan köszönjetek el gyermeke-

tektől. Ne menjetek vissza a csoportba 
ellenőrizni, hogy minden rendben van e. 
Aránylag hamar biztonságot nyújt a gyer-
meknek ha ugyanabban az időben érkeztek 
és távoztok az óvodából. Szintén bizton-
ságot nyújt egy-egy otthonról behozott 
kedvenc tárgy pl. egy alvóka. Higgyetek az 
óvónőknek bízzatok tapasztalatukban, fo-
gadjátok meg tanácsaikat hiszen ők látják a 
gyermek óvodai életét.
Gyakran a tomboló gyermek az anyuka tá-
vozása után kisangyal lesz és jól érzi magát, 
a szülő pedig idegeskedik mi lehet gyerme-
kével. Ez egy játszma. Ha „bedőlünk” neki a 
gyerek újra és újra neki kezd, egyúttal sakk-
ban tartva a szülőt és bűntudatot gerjeszt-
ve benne. Olya is előfordul, hogy a gyermek 
első pillanattól kezdve örömmel lép az óvo-
dába hisz hajtja a kíváncsiság. Ilyenkor a 
szülő talán el is bizonytalanodik saját sze-
repét illetően. Ezek a gyerekek sokszor az 
újdonság és a felfedezés adta örömök után 
jönnek rá, hogy mi is történik velük. 
Amire érdemes felkészülni:  gyermeke 
viselkedése megváltozhat, átmenetileg 
szorongásos tüneteket mutathat (sírás, 
félrehúzódás,dac, hiszti, alvás problémák, 
vizelet –széklet visszatartás, bepisilés, ne-
tán az étel elutasítása).
Egy-egy betegség, hiányzás esetén is ta-

pasztalhatunk visszaesést  viselkedésük-
ben. A gyermek számára legfontosabb az 
otthoni környezet, a szülői szeretet. 
Az első öt év anya és gyermek kapcsola-
tában a legmeghatározóbb. Az óvoda csak 
kiegészítő (segítő) szerepet vállalhat  a 
gyermekek nevelésében. Bátorítunk min-
den szülőt, hogy gondjaikkal, problémáikkal 
de örömeikkel forduljanak bizalommal cso-
portjuk óvónőihez.
Szívből kívánjuk, hogy minden Vackor óvo-
dás gyermek és szülője sok-sok kellemes 
és örömteli élménnyel legyen gazdagabb 
az óvodás időszak során. 

Nagy Gézáné 
óvodapedagógus
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A WHO augusztus 1-t anyatejes világnappá, augusztus első 
hetét pedig a szoptatás világhetévé nyilvánította. Mi védő-
nők, egészségügyi dolgozók- a tanácsadókban, az egész-

ségügyi intézményekben és a rendezvényeken- minden évben 
megemlékezünk az anyatejes táplálás fontosságáról. Célunk a 
szoptatás népszerűsítése, ezért tartottam egy anyatejes napi ren-
dezvényt a Nagybajcsi Faluházban. Az édesanyák előadást hallhat-
tak a szoptatás fontosságáról, majd csecsemőkkel zenés mozgás 
fejlesztő foglalkozáson vehettek részt.
Az életben maradás alapvető feltétele a táplálékhoz jutás. Magunk-
kal hozzuk megszületéskor ezt az ősi ösztönt. A baba önkéntelenül 
megtalálja az anya mellét és a szopó reflex segítségével szívni kezdi 
a tejet. Az anyatej fontosságát a világ minden részén felismerték.
Az édesanyák 6 hónapos korig lehetőleg csak anyatejjel táplálják 
gyermeküket és fokozatos elválasztással legalább a gyermek 2 
éves koráig folytassák a szoptatást.

Az anyatej élő folyadék, a csecsemő első védőoltása.

- Mindig megfelelő hőmérsékletű, teljesen tiszta
- 90 % - vizet tartalmaz, így semmilyen folyadékra nincs szüksége 

a kisbabának,
- Falósejteket tartalmaz, mely elpusztítja a csecsemő szerve-

zetében a kóros baktériumokat, vírusokat, az immunanyagok 
koncentrációja szülés után 2 órával a legnagyobb, ezért fontos, 
hogy a baba azonnal mellre kerüljön

- Sok életfontosságú alkotóelemet tartalmaz /szénhidrát, fehér-
je, zsír, vitamin, ásványi anyagok.

- Az anyatej összetétele napszakonként változó a csecsemő 
szükségletének megfelelően.

- Az első 2 hétben termelődő előtejben magasabb a fehérje és 
a vitamin, nincs még bélflórája az újszülöttnek, ezek az anya-
gok az ellenanyagok szállításában, fertőzés elleni védelemben 
játszanak szerepet. Kevesebb zsír és szénhidrát tartalmuk van, 
ezért a babáknál fiziológiás súlyvesztés lép fel, születési súlyuk 
10 %-át elvesztik, 2. hétre nyerik vissza.

Miért előnyös a babának az anyatej?

- szoptatott babák, nyugodtabbak intim anya-gyermek kapcso-
lat alakul ki

- legmegfelelőbb tápanyagokat tartalmazza, könnyen emészthető
- védőanyagokat tartalmaz
- csökkenti az allergiás légúti, bőrbetegségek kialakulására való 

hajlamot
- segíti a bélműködést, idegrendszer fejlődését
- szoptatott gyermekeknek magasabb az intelligenciájuk
Miért előnyös az anyának?
- csökkenti a mell-petefészek rák, csontritkulás, cukorbetegség 

kialakulását
- segíti a méh visszahúzódását
- késlelteti a menstruációt
- könnyebben megszabadul felesleges kilóitól

Sok édesanya aggódik vajon elég-e a teje. Ha laposabb a melle, 
baba néha nyűgös vagy gyakrabban akar szopni, nem azt jelenti, 
hogy kevés a teje. Biztos lehet benne, hogy elég, ha van 2-3 szék-
letürítés, 4-5 pisis pelenka, megfelelő a súly gyarapodása hetente 
130-150 g.
Köszönöm, hogy elolvastátok és remélem, hogy sok hasznos infor-
mációhoz jutottatok. 

 Szalainé Szentmihályi Andrea /védőnő/ 

Anyatejes Világnap

Néptánc gyermekeknek
2016. október 6-án elindult a néptánc oktatás az edző-
teremben. Az órák heti egy alkalommal csütörtökönként 
16.15-től 17 óráig tartanak. A foglalkozásokat Zoller Tamás 
a Rába Néptáncegyüttes tagja vezeti. Aki csatlakozni sze-
retne ehhez a vidám kis csapathoz, jöjjön el csütörtökön az 
edzőterembe! Várjuk!

Buruzs Adrienn,
Németh Zsolt,
Farkas Csaba,
Lukácsi Attila,
Kiss Teréz,
Farkas József,
Farkas Józsefné,
Burján Dóra,
Luka Zoltán,
Siska Lajos Józsefné,
Molnár Attila,
Vass Gábor,
Bóna Emília,
Amring  Dániel,
Sinkó Gábor Zoltán,
Oros Péter
Pintérné Jászberényi 

Gabriella,

Kovacsics Béla Gyula,
Németh Anikó,
Kovács Gábor,
Adorján Zoltán,
Tarlós Gergely,
Takács Ferenc,
Miletics Anikó,
 Vásárhelyi Lívia,
Horváth Zsolt,
Orbánné Izsáki  

Gabriella,
Alasztics Petra,
Alasztics Zsolt,
Alasztics Róbert Id.,
Alasztics Róbert Ifj.,
Kapa Máté,
Németh László,
 

Szalainé Ormos 
Gertrúd,

Ambrus Gellért János,
Alasztics Sándorné,
Alasztics Edina,
Alasztics Sándor,
Csonka László,
Lukácsi Eszter,
Bocskai Melinda,
Seitz Ildikó,
Buruzs István,
Csuta Mihály,
Hordós Tamás István,
Tarlós Gergely.

SEGÍTSÉGÜKET 
KÖSZÖNJÜK!

Véradóink
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Októberben Kamocsai Antalné, a Vámosszabadi Tagiskola 
pedagógusa tartott színvonalas előadást. Dr. Timaffy László 
tanár, néprajztudós küzdelmes életéről és gazdag életművé-

ről hallhattunk, születésének 100. évfordulója alkalmából.

Az első félév további előadói:

Klausz Adrienn zenetanár 
Gulyás Róbert őrnagy
Zsámbokiné Budai Anna tanítónő
Horváth Ferenc előadó 

Várható témák többek között: a tetoválás története, a Romanov 
ékszerek, a Fabergé tojások eredete. Kvizjátékokkal tesztelhetjük 
tudásunkat. 
December 1-én Horváth Ferenc előadását hallgathatják meg Japán 
kultúrájáról, a keleti és a nyugati gondolkodás különbségeiről.

Bellovicz Imréné
klubvezető 

Nyugdíjas klub programjairól röviden...

Családsegítés - A családsegítő szolgáltatás
Tisztelt Olvasó!

A családsegítés a szociális vagy men-
tálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló 

személyek, családok számára az ilyen hely-
zethez vezető okok megelőzése, a krízis-
helyzet megszüntetése, valamint az életve-
zetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás. 
A családsegítés keretében végzett tevé-
kenység – a szolgáltatást igénybe vevő ér-
dekében, mások személyiségi jogainak sé-
relme nélkül – a szükséges mértékig kiterjed 
az igénybe vevő környezetére, különösen 
családjának tagjaira. 

Családsegítés keretében a következő 
tevékenységeket végzem:

- Figyelemmel kísérem a lakosság szociá-
lis és mentálhigiénés helyzetét, feltárom 
az egyén és a család életében előforduló 
probléma okait, és jelzem azokat az ille-
tékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó 
szerv felé.

- Veszélyeztetettséget - 
krízishelyzetet észlelő és 
jelző rendszert működ-
tetek, ennek keretében 
elősegítem az egészség-
ügyi szolgáltatók, oktatási 
intézmények, társadalmi 
szervezetek stb. részvéte-
lét a megelőzésben.

Az általános segítő szolgáltatás 
keretében az egyének és a csa-
ládok életvezetési képességének megőrzése, 
valamint az egyén és a család életében jelent-
kező probléma megszüntetésének érdekében: 

- Tájékoztatást adok a szociális, család-
támogatási és a társadalombiztosítási 
ellátások formáiról, az ellátáshoz való 
hozzájutás módjairól.

- Szociális, életvezetési és mentálhigiénés 
tanácsadást nyújtok. 

- Segítek az egyénnek a szociális ügyek, 

gyermekjóléti, gyermekvédel-
mi ügyek vitelében.

Az alábbi munkamódszere-
ket használom:

- Szociális esetkezelés
- Ügyintézés
- Közvetlen, szemtől-
szemben találkozás, illetve 
közvetett beavatkozások so-
rozata a kliens érdekében (te-
lefonos ügyintézés, levelezés, 

adminisztráció stb,)
- A kliens által megfogalmazott problé-

mára fókuszálok, ő adja a problémát, ő 
az, aki dönt, cselekszik (alapelvem, hogy 
nem a kliens helyett hanem a klienssel 
együtt oldom meg a problémát.) 

Ügyfélfogadási időm:

Csütörtök 800 – 1200 óráig
Vámosszabadi, Szabadi u. 57. 

Üdvözlettel: 
Bugár Barbara, családsegítő
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Színjátszókör Vámosszabadin

13 tanéven át nagyszerű produkciókat 
hoztunk létre. 
Rögtön az első bemutatónkkal, a Csizmás 
kandúr című mesével aranyérmet nyer-
tünk a „Kultúrával a nyugat kapujában” 
című fesztiválon. 
Néhány év múlva a Kakukkfészek című 
előadásunkkal a Mosonmagyaróváron 
megrendezett Nemzetközi Színjátékos 
Fesztiválon ezüst minősítést nyertünk. 
Ugyanezen a versenyen a Legjobb fiú fő-
szereplő díját és a Legjobb fiú melléksze-
replő díját is elhoztuk. 
A Győri Színjátszó Találkozók is mindig dí-
jakat, elismeréseket hoztak a csoportnak.
 Nagybajcs vezetői 2016. tavaszán meg-
váltak tőlünk, de szerencsére Vámossza-
badi segítő kezet nyújtott és átvette a 
csoportot. Már az előző tanév bemutató 
vizsgaelőadását is - a János vitézt - Vá-
mosszabadin tartottuk meg.
Ettől a tanévtől már Vámosszabadihoz 
tartozik a színjátszó szakkör. Szerdán-
ként fél 6-tól tartjuk a foglalkozásokat a 
Faluházban. 

Hogy miért jó közénk tartozni? 

Először is talán azért, mert kell egy csa-
pat, egy közösség, amely kapaszkodót, 
támaszt és közös célt nyújt a gyerekek-
nek. Egy célt, amelyet együttesen érünk 
el a tanév végére, hiszen májusra egy 
igazi színdarabot hozunk létre. Díszletek 
közt, jelmezekben, színpadi technikával. 
A foglalkozások alatt a gyerekek észre-

vétlenül tanulják meg a beszédtechnika 
fortélyait, fejlődik mozgáskoordinációjuk, 
- de ami a legfontosabb – a kreatív alko-
tó munka során kialakul a személyiségük, 
magabiztosabbá, öntudatosabbá válnak.

Megismerik a színház, a mese, a dráma, a 
vígjáték izgalmas világát. A közös munka, 
a közös játék, az együtt átélt élmények 
közösség és személyiség formáló erővel 
bírnak. A csoport tagjai képesek lesznek 
az együttműködésre, kialakul a csapat-
szellem, de az egyéni sikerért való küzdés 
képessége is. 

Ha nem férsz a bőrödbe, gyere el hozzánk, 
és mi megmutatjuk, hogyan bújj másoké-
ba! Lehetsz királylány, katona, varázsló, 
tündér vagy boszorkány… 

„Színház az egész világ!”

Nálunk mindezt megkaphatod! 
Szeretettel várunk szerdánként fél 6-kor 
Vámosszabadin, a Faluházban! 

Károly Szabolcs
Károlyné Bank Zsuzsanna

szakkörvezetők

13 évvel ezelőtt keresett fel minket a nagybajcsi Faluház akkori vezetője 
azzal az ötlettel, hogy szeretne Nagybajcson színjátszó szakkört indíta-
ni. Győrben már akkor több csoportot is irányítottunk, ezért esett ránk a 

választása, mi pedig igent mondtunk. 
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Emlékvitamin

Elmúlt október, az óvoda- és isko-
lakezdés után ezer teendővel, és a 
nyárnak sajnos vége. Szeptember-

ben visszazökkent mindenki a régi kerék-
vágásba, és gyakran mondogatjuk: „Rövid 
volt a nyár, hamar elszállt!”. Kezdhetjük is 
számolni, mennyi van még a következő 
vakációig. 

A táborok, a nyaralások-minden, ami a 
vakációnk - szabadságunk alatt történt 
velünk, feltölt minket az elkövetkező hét-
köznapokra. Az élmény lassan szívódik fel, 
mint egy vitamin, ami gondolatainkat hosz-
szú időre ellátja a megfelelő tápanyagokkal. 
Ha valakinek elmesélhetjük, közben újra-
éljük az eseményt. Társaságban megerő-
sítést kap vagy akár újra is rendeződhet 
az élmény egésze. Nemcsak bánatunk-
ban kell osztozni, hanem tudni kell együtt 

örülni is. A jó élmények többszöri elme-
sélésre várnak, hogy kibomolhassanak 
belőle a részletek, a nyári élmények ne 
röppenjenek el annyira hamar. Az emlé-
kek közös felidézése-amikor már időben 
kicsit már távolabb léptünk tőle- vissza-
hozza a nyarat!
Íme, néhány fénykép a nyári táborainkról, 
jó szemezgetést kíván:

Berényi Éva
művelődésszervező

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. június 
15. napjával megváltozott  a 72/1996. (V. 22.) Kormány-
rendelet , amely szerint a saját fúrt kút  fennmaradásá-

hoz a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szük-
séges abban az esetben, ha az magánszemélyek részéről a 
házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja. 
Továbbá a bejelentési kötelezettséggel párhuzamosan előírja 
a vízminőség-vizsgálatot is. Tehát amennyiben Ön olyan fúrt 
kúttal rendelkezik, amely 
• magánszemélyek házi ivóvízigényének kielégítését szolgálja,
• karszt- vagy rétegvízkészletet nem érint,
• hozama az 500 m3/év mennyiséget nem haladja meg,
• épülettel vagy annak építésére jogosító határozattal vagy 

egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon található,
• a víz igénybevétele nem gazdasági céllal történik, kérem azt 

Hatóságomnál bejelenteni szíveskedjék!

Amennyiben tehát a létesítendő fúrt kút vizét fogyasztják is, 
a fenti feltételek megléte esetén a www.vamosszabadi.hu 
honlapról letölthető, illetőleg az Önkormányzati Hivatalban 
is elérhető nyomtatványon kérelmezni szükséges a jegyzőtől 
a kút létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és 
megszüntetésének engedélyezését. 
Ez esetben a jegyző köteles szakhatóságként megkeresni 
az ÁNTSZ-t annak érdekében, hogy a víz minőségi paramé-
tereinek megfelelőségét laboratóriumi vizsgálattal igazolja. 
Az üzemeltetési engedély kizárólag a szakhatósági hozzá-
járulás birtokában adható ki. Ennek költsége a kérelmezőt 
terheli.

Domjánné dr. Fehérvári Diána, 
aljegyző

Belterületi csatornák

Vámosszabadi belterületi csatornáin rendszeres időközönként 
meder- , illetve növényzet karbantartási feladatokat végez-
nek az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-

tóság munkatársai. 
A munkálatok elvégzése, illetve Vámosszabadi természeti értéke-
inek megőrzése érdekében kérjük az érintett Ingatlantulajdonoso-
kat, hogy a csatorna partján lerakott vagy tárolt hulladékot, építési 
anyagot, vagy minden oda elhelyezett tárgyat a Magyar Állam tu-
lajdonát képező 5 méteres sávról haladéktalanul eltávolítani szí-
veskedjenek!

Tisztelt Lakosok!
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A Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Álta-
lános Iskola és Vámosszabadi Tag-
iskolájának diákjai a Nemzeti Te-

hetség Program keretében megvalósított 
„Ifjú olvasókkal Fekete István nyomában” 
című pályázati nyertes, egész tanévet át-
ölelő komplex tehetségprogramban vet-
tek részt. Célunk az volt, hogy a természet 
világának irodalmi ábrázolásából szerzett 
olvasmányélmények nyomán tanulóinkban 
erősödjön az olvasás szeretete, becsülete, 
az irodalmi művek megértésének, feldolgo-
zásának, gondolati értékelésének készsé-
ge, egyúttal példának állítsuk eléjük a ter-
mészet, az állatok szívből jövő szeretetét, 
a magyar táj iránti tiszteletet, vonzalmat, a 
jóság, a szeretet erejében való hitet, amely 
Fekete István regényeiből árad.
A programban résztvevő diákok az egész 
tanévben folyamatosan olvasták az író 
regényeit, amelyet heti rendszeresség-
gel tartott foglalkozásokon dolgoztunk fel.  
Tanulóink naplót, könyvajánlókat, tablókat 
készítettek az olvasottakról, a témában 
végzett könyvtári kutatómunkával bőví-
tették irodalmi és természettudományos 
ismereteiket.
Három napos tábor keretében felkerestük 
a Fekete István Emlékházat, a regények 
helyszíneit, bejártuk a Kis-Balaton csodá-
latos rejtekeit, Bütyök és Tutajos nyomába 
eredve fedeztük fel a Diás-sziget, Kánya-
vári-sziget vizes élőhelyeinek titkokat rejtő 
élővilágát. Gyenesdiáson élőhely ismereti 

foglalkozásokon vettünk részt, majd hajó-
kirándulást tettünk a Keszthelyi-öbölben. 
A Káli-medencében terepi gyakorlat kere-
tében tanulmányoztuk a jellegzetes Ba-
laton-felvidéki táj egyedülálló szépségeit 
a szentbékkálai kőtengertől Hegyestűig. 
Feledhetetlen élményeink helyszínei vol-
tak még: a Festeticsek balatonszentgyör-
gyi vadászvára, a Tapolcai-tavasbarlang, a 
Zalavári Bivalyrezervátum, a Festetics Imre 
Állatpark.
A tehetségprogram során előadásokat 
hallgattunk a természetvédelemről, is-
merkedtünk a haltenyésztés, a halászat és 
horgászat titkaival, a vadgazdálkodás tudo-
mányával. 
A programsorozatot vetélkedő és élmény-

beszámoló zárta. 
„Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a fü-
lem fogta, a simogatást a kezem érezte, szép 
utakon a lábam vitt, és a gondolatok a fejem-
ben születtek, mint az ég távoli villódzása, de 
mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle 
lett minden, ami Szeretet.”/Fekete István/
A programot kidolgozó és megvalósító pe-
dagógusok:

Kamocsai Antalné, Zalkáné Béres Andrea, 
Veszelka Attiláné

Ifjú olvasókkal Fekete István nyomában
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A Vámosszabadi Borostyán Nyugdíjas 
Kórus nagyon sűrű, fellépésekkel teli 
őszt tudhat maga mögött.

2016. szeptember 2-án tizenegyedik al-
kalommal került megrendezésre a nyugdí-
jasklubok kórusainak, dalköreinek találko-
zója Vámosszabadin. A találkozón 6 kórus 
színvonalas előadását hallgathattuk meg. 
Településünk nevében Lizákné Vajda Lívia 
polgármester köszöntötte a vendégeket. 
A faluvezető többek között beszélt a zene, 
az ének közösségteremtő szerepéről. A 
kórustalálkozó színvonalát emelte Bedecs 
Ilona népdalénekes és Alasztics Antal elő-
adása. Az elhangzott dalok a közönség 
és az énekes társaik tetszését is elnyerte. 
Nem volt verseny, nem volt minősítés, s 
ez meglátszott a kórusok produkcióján is: 
lámpaláz nélkül, felszabadultan énekeltek. 
A többórás előadás után Lizákné Vajda Lívia 
polgármester asszony a kórusvezetőknek 
emléklapokat adott át és meleg szavakkal 
gratulált a dalosoknak. Tartalmas, szívet 
melengető rendezvény volt. A találkozó 
második része az éttermi nótás vacsora 
volt. A finom étel mellé hagyományosan a 
közösen énekelt legszebb magyar nóták 
csendültek fel. Elmondható, hogy egy nagy 
baráti társaság ült le az asztalokhoz egy kis 
nótázgatásra, kötetlen beszélgetésre, fellé-
pés utáni lazításra. 
Nyugdíjasaink még hátra sem dőlhettek a 
kórustalálkozó után, már lázasan készül-
tek a Vámosszabadi Halfesztiválra és a 
Nagybajcson megrendezett Őszköszöntő 
délutánra. Szeptember 17-én retro sláge-
rekkel szórakoztattuk a nagybajcsi közön-
séget, majd fiatalos lendülettel, több mint 
800 ember előtt énekelt a kórus szeptem-

ber 24-én a Vámosszabadi Halfesztiválon.
Időközben meghívást kaptunk Mórichi-
dára, ami egyben újabb feladatot adott a 
kórusnak. Betyárdalos találkozóra voltunk 
hivatalosak, így alig ért véget a Halfeszti-
vál, már újabb dalokat tanultunk. Október 
8-án voltunk Mórichidán, ahol hamisítatlan, 
lóról pattant betyáros fogadtatásban volt 
részünk. A kórusok tagjai a közös dalolás 
mellett emlékeket is felidéztek, ugyanakkor 
új ismeretségek, barátságok kötődtek.
A sikeres fellépések után a munka nem állt 
meg. Alig 2 hetünk maradt, hogy nemzeti 
ünnepünkre méltón felkészüljünk.
A Borostyán Nyugdíjas Kórus napjai szeren-
csére folyamatos munkával telnek. A fellé-
pésekhez szükséges munkát, energiát, a 
kórustagok kitartását ezúton is szeretném 
megköszönni. 
Köszönet illeti a Judit ABC, a Fenyőfa Boro-
zó, a Vámosi Abc vezetőjét, Szigeti Tibornét, 
a Vámosszabadi Önkormányzatot és annak 
dolgozóit is, hogy támogatásukkal, munká-
jukkal segítik az énekkart.
 Rohanó világunkban sok mindent megvál-
tozott, de a dalra, a közös éneklésre vál-
tozatlanul nagy szükség van ma is. Luther 
Márton szerint:

„Öröm e földön nemesebb,
nem is tudom, mi más lehet,

mint amit az ének szerez,
az édességes, zengzetes”
Klausz Adrienn kórusvezető, zenetanár

Énekszóval, zeneszóval…

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulója alkalmából ren-
dezett ünnepi műsort október 23-án 
láthatták a Faluház Dísztermében az 
érdeklődők.
 A Himnusz közös eléneklését követően 
Lizákné Vajda Lívia polgármesterasz-
szony ünnepi beszédét hallgathatták 
meg a jelenlévők.
Színvonalas előadást adtak a Vámos-
szabadi Tagiskola volt és jelenlegi tanulói 
Kamocsai Antalné -Kriszti néni - tanárnő 
vezetésével. 
Az iskolások műsorát követően Kiss Dé-
nes Velünk vagy ellenünk című versét 
Csukáné Nagy Judit szavalta el nekünk.   

A megemlékezést a vámosszabadi Bo-
rostyán Nyugdíjas kórus előadásában 
Zorán: Volt egy tánc című dalának fel-
dolgozása zárta.

Kiss Dénes
Velünk vagy ellenünk
(részlet)

„Döntsd el magyar, mondd ki a szót!
Itt visszalépni nem lehet!
Az ifjúság acél-szíve
a forróságtól megreped!
Döntsd el magyar, döntsd el diák,
és fonjuk lánccá kezünk!”

1956. október 24.

Megemlékezés 1956-2016
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Idén szeptemberben nagy sikerrel ke-
rült megrendezésre az V. Vámosszabadi 
Halfesztivál és az Európai Polgárok Első 

Testvérvárosi Találkozója. Sokan látogattak 
hozzánk Győrből és a környező falvakból, 
de a határon túlról is érkeztek vendégeink. 
Örülünk, hogy ellátogattak hozzánk, megis-
merték Vámosszabadit, és jó hangulatban 
együtt ünnepelhettük a találkozó és a fesz-
tivál napjait. A rendezvény hivatalos ese-
ményei után a gasztronómiai megmérette-
téssel folytatódott a nap: ismét ecetes hal 
és hideghalétel kategóriában indulhattak a 
jelentkező amatőr szakácsok. 
Az idei halétel készítő versenyen 12 csapat 
vett részt. Voltak, akik egy, de többen mind-
két kategóriában indultak.
A kóstoltatással egy időben a neves szak-
mai zsűri megkezdte a szemet-szájat 
gyönyörködtető halételek pontozását. Az 
öttagú szakmai zsűrinek-, Pető Istvánnak, 
Eperjesi Józsefnek, Sátor Lászlónak, Tolvaj 

Csabának és Mészáros Gábornak- nem volt 
könnyű dolga, hiszen nagyon szoros volt a 
mezőny.
A rendezvényen az igényekhez igazodva 
közel 1000 adag halászlé is készült - a helyi 
horgászegyesület közreműködésével-de 
sült keszeg, pisztráng és füstölt- sült busa 
közül is választhattak a kilátogatók.
A vendégsereg örömére fellépett a NAV 
Pénzügyőr Zenekar, a Borostyán Nyugdíjas 
Kórus és a Vámosszabadi Tagiskola tanulói, 
majd a Hidro-Pláne zenekar játszott nekünk. 
Az óvónénik és a tanítónénik társaságá-
ban a gyerekek kézműveskedhettek, de 
íjászkodni is lehetett.
Arcfestő is várta a kicsiket, a szalmabála 
játszótér pedig ismét szétszedésre várt. 
Kézműves vásár és sok színes program is 
várta az idelátogatókat: egy  újszerű kezde-
ményezésben a  Pillar Alapítvány is komoly 
feladatot vállalt- a vendégek elmélyíthették 
európai uniós ismereteiket-interaktív kör-

nyezetben ismerkedhettek meg a részt-
vevők az EU intézményrendszerével, tör-
ténetével - feladataival, és egyben bátran 
kifejthették véleményüket és választ is 
kaphattak kérdéseikre. Az uniós közösségi 
kapcsolatok erősítésén és fejlesztésén kívül 
színes zenei program várt mindenkit: a dél-
után az Apnoe muzsikájával folytatódott . 
Este a  fellépők között köszönthettük Pély 
Barnát, aki a United együttessel lépett a 
színpadra.
Sötétedés után a  tóparton a Lángoló Ördö-
gök tűzzsonglőr bemutatóját láthattuk .
A táncos lábú közönség az Esti Egyenleg 
zenéjére rophatott, végül Retro diszkóval 
zárult a rendezvény. Az újonnan szerződött 
testvértelepülések tagjai pedig a kapcsolat-
építés folytatásának reményében búcsúz-
hattak a nap végén.
Ezúton is köszönjük a verseny zsűrijének-
neves gasztronómiai szakembereknek-
Pető Istvánnak, Eperjesi Józsefnek, Sátor 
Lászlónak, Tolvaj Csabának és Mészáros Gá-
bornak a nívós szakmai közreműködést.

Berényi Éva

V. Vámosszabadi Halfesztivál és az Európai 
Polgárok Első Testvérvárosi Találkozója


