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V Á MO SS Z A B A D I
Mi újság?!
Polgármesteri
köszöntő
Kedves Vámosszabadi Lakosok!
ombol a vakáció! A gyerekek nyári táborokban élvezik a színes programokat, sokan nyaralnak, kirándulnak, vagy
pihennek. Az idei nyár már megmutatta
mit tud. Többször is hőségriadót jeleztek,
a meleg időjárás és a magas UV sugárzás
miatt. Élvezzük a nyár örömeit!

T

Aktualitások, hírek:
A Szabadi utca felújításának közbeszerzési
eljárásában a kivitelező kiválasztásra került és „papírforma” szerint folyik az eljárás.
Reményeink szerint augusztus-szeptember körül elkezdődhetnek a munkálatok és
a Szabadi utca megújulhat.
Közben a Rét utca útburkolatának részleges javítása is megtörtént. A Szabadi utca
és a Rét utca is a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. kezelésében van.
A KEOP napelemes pályázat kivitelezése
a végéhez közeledik. A kivitelezők az E-on
felé készre jelentették a szerelést, várjuk a
bekötést. Ekkor már termelnek a napelemek.
A rendszerekről néhány szó:
A faluház villamos-energia rendszerét kisegíti egy 60 darab 255 Wp-es napelemből
álló napelemes rendszer 15,3 kWp csúcsteljesítménnyel. A napelemek az edzőterem tetejére kerültek. Éves szinten 16.700
kWh-t termelnek a napelemek, mellyel az
éves villamos igény kb. 95 %-a megoldható.
Az óvoda tetejére egy 16 darab 255 Wpes polikristályos napelem modulból álló
rendszer került fel, ami az óvoda villamosenergia-igényének a 90 %-át fedezi.
A tűzoltó szertár és az edzőterem tetejére további 13 darab napelem került fel,
amely kis rendszer 3.620 kWh-t termel
egy évben.
A napelemrendszer monitoring felügyeletének kiépítése még folyamatban van, de már
mindhárom rendszer termelésre alkalmas
állapotban van. Ez pár héten belül elkészül és
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így interneten ellenőrizhető a visszatáplálás
mértéke az elektromos hálózatba.
A KEOP közvilágítási pályázatunk kivitelezése is hamarosan elkezdődik és nyár végére befejeződik. A nagyobb fogyasztású
közvilágítási lámpatesteket energiatakarékos LED-es lámpákra cseréljük. Így a közvilágítás költsége csökkenthető.
2015. április 23-i testületi ülésen Hordós
Tamás képviselő lemondott mandátumáról, ezért a törvényi szabályozás szerint, a
következő testületi ülésen képviselői esküt
tett Tóth Géza önkormányzati képviselő.
2015. május 21-i testületi ülésen elfogadásra került az anyakönyvi rendelet, amely
a házasságkötés helyi szabályait tartalmazza.
2015. június 17-i testületi ülésen, a Gazdasági Bizottság javaslatai alapján, a közterület-használati rendelet-tervezet megtárgyalása és a helyiséghasználati és bérleti
díjak kerültek megállapítása.
A rendeletek és határozatok a www.
vamosszabdi.hu honlapon megtalálhatók.
2015. július 7-én tartott rendkívüli testületi ülésen, a 813-as út, a Győr, keleti elkerülő
Vámosszabadit érintő szakaszával kapcsolatban, a helyi építési szabályzat módosítására került sor.
A 813-as út kivitelezésével kapcsolatos
egyeztetésre július 27-én 10 órára kaptak

meghívót az érintett földtulajdonosok. A
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársával a későbbiekben lakossági tájékoztatást adunk az érdeklődőknek a beruházásról a Faluházban.
Az óvodai és Széchenyi utcai játszótéri játékok -kötelező és eddig elmaradt- akkreditációja lezajlott, a játékok és a kerítés
felújítása, festése hamarosan befejeződik.
A későbbiekben figyelmet fordítunk a játszóterek folyamatos ellenőrzésére.
Vámosszabadira költözik a körzet új plébánosa, ezért a Plébánia épületét az egyházmegye felújíttatja. Az ott található Falumúzeum jelenleg nem látogatható, helyiségeit
a későbbiekben szeretnék közösségi célokra használni.
A Mária kegyhely építési munkálatai hamarosan elkezdődnek, a dombormű elkészült.
Köszönjük, hogy a munkálatokat felajánlásokkal és adományokkal segítették!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fűnyírási és egyéb hangos kerti munkálatokat
lehetőség szerint úgy időzítsék, hogy a
szombat délutánok (18 órától) valamint a
vasár- és ünnepnapok mindenki számára
csendben, pihenéssel telhessenek.
Jó nyaralást és kellemes kikapcsolódást kívánunk mindenkinek!
Lizákné Vajda Lívia
polgármester
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Tavasz-nyár a Vackor Óvodában…
Egy kellemes áprilisi délutánon, futásra hívtuk óvodánk apróságait szüleikkel, családjaikkal
együtt. Immár 3. alkalommal rendeztük meg a „Futás a Vackor Óvodáért rendezvényünket”.

E

zzel a programmal is szeretnénk az
óvodásaink számára követendő példát mutatni. Célunk az egészséges
életmód részeként a mozgás szeretetére,
egészségnövelő, testszépítő szerepére felhívni a figyelmet a kisgyermekek részére. A
versenyt különböző korosztályokra bontva
hirdettük meg, mely már egy önfeledt, jó
hangulatú hagyománya óvodánknak.
Gyermekeink május első napjaiban az
édesanyákat, nagymamákat köszöntötték
egy kedves, meghitt műsorral, majd e hónap végén évzáró műsoraink keretében 16
kisgyermektől búcsúztunk el, akik szeptemberben már az első osztályokban kezdik
meg iskolai tanulmányaikat.
Örömmel mondhatjuk, hogy az óvodai beíratás alkalmával nagy érdeklődéssel jelezték szándékukat az intézményünk iránt
érdeklődő szülők és gyermekeik. Nagyon
nagy szeretettel köszöntjük őket a következő tanévben!
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2014/2015-ös tanévünket a napokban
zártuk egy vidám Családi nappal, mellyel
szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek, hogy bennünket, intézményünket
választották gyermekeik óvodai nevelése
színteréül, az egész tanév során támogatták óvodánkat, munkánkat valamint a
gyermekek fejlődése érdekében együttműködő magatartást biztosítottak.
Külön köszönöm a Vámosszabadi Önkormányzat, Képviselő-testület, Civil szervezetek, helyi és nem helyi vállalkozók
segítőkész adakozásait az év során megrendezésre kerülő programjaink színvonalas lebonyolításához!
Valamennyi kolléganőm nevében szeretnék
minden kedves Családunknak tartalmas,
élményekkel teli napsugaras vidám nyarat
kívánni szeretettel!
Vida Eszter
óvodavezető
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Összefoglaló a
közbiztonsági
fórumról
A Vámosszabadi Befogadó Állomás megnövekedett létszáma községünkben egyre több problémát és panaszt okoz. Közbiztonságunk megőrzése mindannyiunk
érdeke, ezért július 9-én lakossági fórumot tartottunk erről.
A fórumon Váczi Attila, a Győri Rendőrkapitányság vezetője, dr. Sipos Anikó, a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
(BÁH) regionális vezetője és a Vámosszabadi Polgárőr Egyesület tagjai is tájékoztatást adtak és válaszoltak a kérdésekre.
Mi, akik itt élünk, nap mint nap tapasztaljuk a befogadó állomás negatív hatását.
A tábor rendkívüli létszáma miatt most
még fokozottabban kell óvni a közbiztonságunkat.
A legtöbb panasz a helyközi buszjáratokon tapasztalható kritikus helyzetre vonatkozott. Kértük a BÁH-tól a saját járatainak sürítését és hogy a buszok az esti
órákban is közlekedjenek. A busz megállóhelye az ÁRKÁD mögül átkerült az ETO
Park parkolójába és ez azt eredményezte,
hogy a Vámosszabadi buszokon rendkívül
sok migráns utazik. (Közben a BÁH busz
győri állomása az ETO Parktól átkerült az
Szeszgyár úti Lidl mögötti területre.)
Továbbra is kértük a táborhoz irányító
információs táblák kihelyezését, hogy a
migránsok ne „kószáljanak” a faluban, a
befogadóállomást keresve.
Váczi Attila győri rendőrkapitány a szubjektív biztonságérzet romlásával kapcsolatban azt mondta, hogy a nap 24 órájában három rendőr van a településen,
fokozottan figyelnek biztonságunkra,
valamint az utolsó buszjáratot minden
esetben rendőri kíséri.
A lakossági fórum végén a Vámosszabadi
Polgárőr Egyesület képviselői felajánlották, hogy a délután 6 és este 10 óra között közlekedő autóbuszokról leszállókat,
ha kérik, a helyi polgárőrök hazakísérik.
Azóta több lakos is jelezte, hogy biztonságérzetet nyújt a jelenlétük és köszönetüket fejezi ki a Polgárőrség tagjainak!

Vámosszabadi Mi Újság?!

Aktív élet a Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesületnél
A tavaly alakult Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület alapgondolata az volt,
hogy létrejöjjön egy olyan civil szerveződés,
amely szerepet vállalna a falu fejlesztési
lehetőségeinek a kiaknázásában, legyen
az pályázati részvétel, vagy egyéb önkormányzat részére nyújtott szakmai segítség.
Több olyan fejlesztési irány is van, ami egy
ilyen civil szerveződés részére is kezelhető
mértékű: faluház és környéke, edzőterem,
iskola, óvoda, Széchenyi utcai játszótér és
környéke, horgásztó.
Az eredeti elképzeléshez azonban szükség
van megfelelő pályázatokra, de az ilyen jellegű kiírások még nem jelentek meg. Addig
maradnak az apróbb léptékű dolgok.
Ezévi első programunk a tavaly indított kertészeti előadássorozat folytatása volt márciusban. Helybéli lakó vállalta, hogy a több
évtizedes szerteágazó tapasztalatait előadás keretében megosztja az érdeklődőkkel. A dísznövények pusztítóin át a minden
kertben megtalálható gyümölcsök kártevőin keresztül sok mindenről szó esett, sok
növény megmenthető egy kertben az ott
átadott információknak köszönhetően.

Második, már hagyományosnak mondható
programunk a húsvéti tojásvadászat volt.
Tavalyhoz képest a Széchenyi utcai játszótér akkori állapota miatt új helyszínt választottunk: az ovi udvara és a faluház környéke. Az ovi udvara tökéletesen alkalmas volt
arra, hogy azt a közel ezer édességet elrejtsük, aminek megtalálását örömmel vállalták a gyerekek, kézműves programoknak
pedig a civil terem adott helyet.
Még tavalyról merült fel az ötlet, hogy sportolási lehetőség bővítéseként a betonos

pályára kosárlabdapalánkokat lehetne telepíteni. Egyesületünk szervezésében az idén
ez megvalósult ( felerészben önkormányzati támogatásból, felerészben magánszemélyek adományából), a két gyakorlópalánk
áll, már csak a pálya felfestése van hátra. A
későbbiekben szeretnénk gyerekeknek is
alkalmas másik pályát is telepíteni a betonos pálya másik felén.
Egyesületünk, kihasználva a Duna-Régió
Víziturisztikai Szövetségbe való belépéssel megnyíló lehetőségeket, idén tavas�szal két hétvégén is ingyenes kenutúrákat
szervezett Vámosszabadi környékén. Április 25.-én a Bácsai- és a Szavai csatornák
belterületi szakaszain, míg 26.-án a 2015
elejére rehabilitált Patkányosi ágrendszerben biztosítottunk kenuzási lehetőséget
az érdeklődőknek. Szombaton mintegy
150-200 helyi- és környékbeli gyermeknek
és felnőttnek mutattuk meg lakóhelyünket egy kicsit más szemszögből, a vízről, a
kertek felöl, vasárnap pedig mindegy 30 érdeklődővel jártuk be az újra vízzel és élettel
megtelt Matláki- és Pulai ágakat.

Reméljük, hogy minden résztvevőnek maradandó emlékként maradnak meg e túrák,
és bízunk benne, hogy többükben felkeltettük a vízi sportok, ezen belül is a túrakenuzás iránti érdeklődést.
A június eleji Falunapon szintén a Bácsai
csatornára szerveztünk nagysikerű kenuzást, délután kettőtől egészen nyolc óráig
szinte megállás nélkül használatban voltak
a szövetségtől kölcsönkapott vízi eszközök.
A későbbiekben, lehetőleg pályázati forrásból saját eszközök beszerzését is tervezzük, melyeket ingyen vagy kedvezményes
díjjal a falu lakóinak a rendelkezésére is
szeretnénk bocsátani, illetve hasonló rendezvényeket szeretnénk az erre alkalmas
vizekben bővelkedő településünkön és környékén szervezni!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik bár nem egyesületi tagok, de mégis szívesen és első szóra vállalták, hogy segítséget nyújtanak a különböző
programok során az egyesületünknek.
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Visszatekintés
2014/2015 tanév programjai

7. Márton napi felvonulás (1-2. o. színdarabot adott elő a templomban)
22. Iskolanyitogató (1-4. o. + szülők és
csilizradványi testvérosztály részvételével)

Szeptember
26. Kutatók éjszakája (Vámosszabadi
Picúrok - 1-2. o.- csapata II. hely)
21. Családi nap nyílt órákkal, sportvetélkedővel (iskolások, óvodások, szülők részvételével)

22. Katalin bál
24. Idősek Világnapja (1-4. o. műsora)
December
27. Halfesztivál (néptánc fellépés)
30. Őszi kirándulás

5. Mikulás műsor (3-4. o. - bemutatása az
óvodában is)
23. Láss Zölden! - körzeti verseny megszervezése

Október

Március

1. Zene Világnapja (gyerekek felléptek a
nyugdíjas klub kórusával)

15. Március 15-i megemlékezés az iskolában
és a vámosszabadi haranglábnál (3-4. o. versei)
Április

6. Aradi vértanúk megemlékezés (3-4. o.
műsora)
9. Kerékpárút avatás

14. Adventi koncert (gyerekek felléptek a
nyugdíjas kórussal, versek, néptánc)
15. Harmónia komolyzenei koncert
18. Karácsonyi barkácsolással egybekötött
teadélután (szülők, ovisok részvételével)
19. Karácsonyi ünnepély (Betlehem előadása a templomban)

9. Újsággyűjtés
13. Nyílt órák
13. József Attila Versmondó Verseny szervezése (az önkormányzattal közösen)
24. Harmónia komolyzenei koncert
28. Érzékenyítő tréning a gyerekeknek (a
másság elfogadása)

15. Harmónia komolyzenei koncert
18. Európa nap (szülők részvételével, 1-4 o.)
22. ’56-os megemlékezés (3-4. o. műsora)
November

Május

5. Újsággyűjtés
Január
23. Habakuk bábszínház előadása
Február
4. Harmónia komolyzenei koncert
13. Farsang
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1. Húsvéti barkácsolással egybekötött teadélután (szülők, ovisok részvételével)
2. Kirándulás a FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpontba (pályázat
keretében)

4. Anyák napi ünnepély
7-8. Kirándulás Sopronba és a Fertő-Hanság Nemzeti Parkba (pályázat)
Június
6. Falunap
12. Év végi kirándulás (óvodások és szülők
részvételével)
15. Habakuk bábszínház előadása
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Nyitott szemmel nyitott szívvel vizek mélyén, erdők rejtekén

E

zzel indult útjára a Nemzeti Tehetségprogram keretében a Vámosszabadi
Tagiskola és a Kisbajcsi Vörösmarty
Iskola pedagógusainak (Kamocsai Antalné,
Veszelka Attiláné, Zalkáné Béres Andrea)
közös pályázata, egy tehetségeket felkaroló
30 órás programsorozat.
Azok a gyerekek vehettek részt benne, akik
kiemelt érdeklődéssel fordulnak a növények
és állatok világa felé.
A csodálatos élményeket a következő programokon szereztük:
- mosonmagyaróvári Futura Interaktív Élményközpont (1 napos kirándulás)

- Soproni-hegység, Fertő-Hanság Nemzeti
Park (2 napos kirándulás)
- Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd előadása „A Nap, amely nélkül nincs élet” címmel
- Horváth Gyula agrármérnök előadása a
Szigetköz növény- és állatvilágáról
- kerékpáros túra a Duna-partra.
A záró rendezvényen – bizonyára nem utoljára – felelevenítettük a rengeteg látnivalót
és tudást, melyekkel gazdagabbak lettünk
egy vidám vetélkedő keretében, valamint a
gyerekek bemutatták útinaplóikat is.
Felejthetetlen napokat köszönhetnek a

Tagiskola versenyeredményei
Nyelvész Megyei Nyelvtanverseny
Herczeg Sára 1. o.
VIII. hely
Magyar Erika 1. o.
VIII. hely
Hunyadi szépíró verseny
Oross Gerda 1. o.
III. hely
Klausz Máté 3. o.
III. hely
Nyelvtan verseny Győrladamér
Balogh Ákos 2. o.
III. hely
Klauz Csenge Napsugár 3. o.
II. hely
Nyelvtanverseny Öttevény
Buruzs Anna Katica 2. o.
III. hely
Klauz Csenge Napsugár 3. o.
II. hely
Szépíró verseny Töltéstava
Takács Nóra 2. o.
III. hely
Oros Hanna Málna 4. o.
I. hely
Nyelvtanverseny Töltéstava
Klauz Csenge Napsugár 3. o.
I. hely
dr. Timaffy László Megyei Néprajzverseny
Klauz Csenge Napsugár 3. o. III. hely
Pajor Aliz 3. o.
III. hely
Hidasi Zalán 4. o.
III. hely
Oros Hanna Málna 4. o.
III. hely
Láss zölden! környezetvédelmi verseny
Koller Kamilla 3. o.
I. hely
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Pajor Aliz 3. o.
I. hely
Oros Hanna Málna 4. o.
I. hely
Matematikaverseny Győrladamér
Pajor Aliz 3. o.
II. hely
Zrínyi Ilona Megyei Matematikaverseny
Pajor Aliz 3. o.
X. hely

Nemzeti Tehetségprogramnak gyerekek és
pedagógusok egyaránt!

Holenda Matematikaverseny
Hidasi Zalán 4. o.
III. hely
csapatban VII. hely
Lizák Viola 4. o.
csapatban VII. hely
Oros Hanna Málna 4. o.
IX. hely
csapatban VII. hely
Matematikaverseny Dunaszeg
Hidasi Zalán 4. o.
II. hely
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Ismét eltelt egy tanév…

M

int minden szeptemberben, most
is felültünk együtt a gyorsvonatra,
ami rengeteg élményen, tanuláson
át – sok örömmel, néha szomorúsággal –
végigszáguldott velünk a tanéven.
Kedves Elsősök!

Mintha csak pár nappal, héttel ezelőtt lett
volna, amikor mondtátok verseteket a tanévnyitón – most pedig már a tanévzáróhoz
is elérkeztünk.
Micimackó ezt üzeni nektek:
„Bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint
sejted, és okosabb, mint véled.”
Én pedig szeretném megköszönni, hogy
ilyen ügyesek, okosak, szorgalmasak és
igyekvőek voltatok ebben a tanévben.
Pillanatok alatt beilleszkedtetek kis iskolánk
közösségébe, nem okozott gondot nektek
az összevont osztályban való tanulás.
De miért is okozott volna?
Hiszen tele voltatok – és vagytok – lelkesedéssel, érdeklődéssel.
Nekem a legnagyobb örömet az jelentette
sok más mellett:
- amikor Sári otthon elmondta, hogy mit
tanult a 2-asoktól József Attiláról;
- amikor Luca tartalom-mondásból verhetetlen lett;
- amikor Gerda boldogan mutatta az oklevelét, amit a szépírás versenyen kapott;
- amikor Máté és Gergő önszántukból
összepakoltak a padban,
- amikor az Európa-napon Tomi és Blanka bátran és talpraesetten bemutatta a
választott országot;
- amikor Erika pillanatok alatt végzett a
Kisszámoló feladatokkal és visszalapozott, hogy újabbakat keressen;
- és amikor Alexet megdicsérte Tekla
néni, hogy jól viselkedett az órán.
És még sorolhatnám, hiszen rengeteg szép
és emlékezetes élményben volt együtt részünk, és még lesz a jövő tanévben is.
Kedves 4. osztályosok!
Sok szép emlék fűz hozzátok, amit nem
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fogok elfelejteni és remélem, hogy ti sem
felejtitek el ezt a kis iskolát. Valamint Kati
nénit, aki 3 éven állt mellettetek és tanított
benneteket nemcsak a tudományokra, de
minden szépre és jóra;
Eszter nénit, akivel nagyon szerettétek az
éneket, testnevelést és a napközit,
Szilvi nénit, aki mindig kedves volt veletek,
valamint Eszter nénit, Klári nénit, Andi nénit,
akitől az angolt, németet és számítástechnikát tanultátok.
Nektek Tarzan üzenetét adom át:
„az úton, melyen lépkedsz, ezer kérdés
mélye vár, és csak akkor érhetsz csúcsra,
ha egy hegy elédbe áll...”
Kívánom, hogy ne ijedjetek meg a hegytől, hanem másszátok meg és legyetek
nagyon ügyesek és okosak a felső tagozatban is!
Büszke vagyok rátok, gyerekek! Ti – mind
a 36-an– éltetek azzal a lehetőséggel,
hogy minden nappal többek legyetek,
ahogy egyre többet tanultatok a világról
és önmagatokról.
Bebizonyítottátok, hogy van létjogosultsága ennek a kis iskolának a község életében, becsületesen helyt álltatok tanulmányi téren – az iskolában és a versenyeken
is - és emellett tevékenyen részt vettetek
a község társadalmi és kulturális életében.
A programokon pedig mindig méltó módon
képviseltétek az iskolát.
Most pedig köszöneteket szeretnék
mondani!
Kedves szülők! Köszönöm nektek, hogy
együttműködésetekkel segítettétek oktató-nevelő munkánkat. Mindig mindenben
számíthattunk Rátok, jöttetek és segítettetek. Nagy öröm számunkra, hogy gyerekszülő-pedagógus hármas ismét jól működött!
Köszönöm kollégáimnak egész éves magas színvonalú oktató-nevelő munkáját, a
technikai dolgozóknak a segítséget, végül,
de nem utolsósorban Lizákné Vajda Lívia
polgármester asszonynak és a képviselő-

Felhívás amatőr
író-költő pályázatra

V

ámosszabadi Könyvtár író, költő
pályázatot hirdet azok számára,
akik úgy vélik, rendelkeznek alkotói vénával és gondolataikat szívesen
megosztják másokkal is akár vers vagy
próza formájában.
Az írásokat leadhatjátok a Könyvtárban
személyesen vagy elküldhetitek elektronikusan a konyvtar@vamosszabadi.hu
email címre.
Kategóriák:
- vers
- próza.
Kategóriánként egy-egy mű adható be
szabadon választható témában.
Beküldési határidő:
2015. szeptember 15.

Érvényes pályázatnak minősül:
- saját ötlet alapján készül,
- nem került még nyilvános bemutatásra,
- szerepeljen rajta a mű címe és
írójának a neve.
Az illusztrált alkotásokra külön „pont” jár!
Várunk mindenkit a Könyvtárba ötletet
és ihletet meríteni a sok-sok könyvből.
testületnek egész éves támogatását.
Végül: Én azt gondolom, hogy nem minden
kisgyerek lehet kitűnő és természetesen ez
nem baj.
De mindenkinek kötelessége, hogy megszerezze a képességeinek megfelelő tudást.
Mit is adjunk búcsúzóul?
A szép emlékeket, egy őszinte szót, hogy jó
egészségben, családi boldogságban teljen a
nyári szünet.
Végül Herkules szavaival szeretnék
elköszönni:
„Az embert nem az teszi igazi hőssé,
hogy milyen erős a karja, hanem
hogy milyen erős a szíve.”
Kamocsai Antalné tagiskola- vezető

Vámosszabadi Mi Újság?!

Költészet napján áprilisban ismét megrendeztük a szavaló versenyt gyerekeknek.

A

hagyományunkká vált megmérettetésen a Vackor Óvoda apróságaink kívül ismét
több iskola tanulói vettek részt.
Nagy örömünkre a Vámosszabadi Tagiskola diákjai mellett jöttek a Vörösmarty Mihály Általános Iskolából Kisbajcsról, Győrújfalui Tagiskolából valamint a Csilizradványi
Iskolából. Sajnos a zsűri késve érkezett, mégis türelemmel várták óvodásaink a szereplést.
A helyi általános iskolások egy kis meglepetéssel kedveskedtek a megjelenteknek.

A Vackor ovisoktól a következő előadásokat hallhattuk:
Nagy Ágoston: Kányádi Sándor; Költögető. Harmadik helyezést ért el.
Fehér Noel: Benedek Elek; Szegény madárkák
Herczeg Kata: Zelk Zoltán; A kis patak. Különdíjat kapott.
Szűcs Vivien: Bartos Erika; Cipőfűző. Első helyezést ért el.
Kovacsics Boglárka: Szalai Borbála Hápi kacsa
Pintér Veronika: Gazdag Erzsi; A méhecske inge
Klausz Dávid: Móra Ferenc; A cinege cipője
Gábor Liliána: Gyárfás Endre; Bújócska
Tarlós Dóra: Kányádi Sándor; Májusi szellő.
Gulyás Szófia: Kányádi Sándor; Április hónapja.
Hadik Áron: Móricz Zsigmond; A török és a tehenek. Második helyezést ért el.
Csala Boglárka: Kovács Borbála; Ma rossz leszek.

Köszönjük a kedves és színvonalas előadásokat. Gratulálunk az
elért helyezésekhez! Büszkék lehetünk rá, hogy a vámosszabadi
gyermekek ilyen sok díjat magukénak tudhatnak.
Jövőre mindenkit visszavárunk!

Vámosszabadi Tagiskola diákjaitól hallhattuk:
Böröczki Blanka: Bartos Erika; Kavicsok.
Horváth Tamás: Vesztergom Andrea; Saroklakó.
Herczeg Sára: Nagy Bandó András; Mesét kérek.
Takács Nóra: Bartos Erika; Gyümölcskosár.
Magyar Erika: La Fontine; A holló és a róka.
Buruzs Anna Katica: Fazekas Anna; Öreg néne őzikéje.
A Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskolatanulóitól
hallhattuk:
Kiss Csillag: Donászy Magda; Nagykarimás kicsi kalap. Első helyezést ért el az 3-4. osztályos kategóriában.
Dékán Dorottya: Kovács András Ferenc; A pettyes petymeg.
Második helyezett lett az 1-2 osztályos kategóriában.
Bóka Zalán: Kovács Barbara; Kutyakaland. Első helyezett lett az 1-2
osztályos kategóriában.
Csiza-Pák Luca: Móra Ferenc; Az egyszeri szarka. Harmadik helyezést ért el az 1-2. osztályos kategóriában.
Rózsa Kitti Laura: H. Lakatos Margit; Gyerek gondok. Harmadik helyezett lett a 3-4 osztályos kategóriában.
Horváth Liza: Pósa Lajos; Kelemen és kakas koma.
Rédei Dávid: Arany János; Érzékeny búcsú.
Kiss Virág: K. László Szilvia; A halacska meséje. Első helyezést ért el
a felső tagozatos kategóriában.
Klauz Veronika: Arany János; Mátyás anyja.
Fekete Éva: Petőfi Sándor; A Tisza. Harmadik helyezett lett a felső
tagozatos kategóriában.
Nyul Georgina: Giovanni Pascoli; A vasderes kanca. Második helyezést ért el a felső tagozatos kategóriában.
Popper Ferenc a zsűri elnöke – a Győr-Moson-Sopron Megyei
Versmondók Egyesületének elnöke - átadta a díjakat. Nagy volt az
öröm a gyerekek, a szülők és a pedagógusok körében!
Akinek most nem sikerült helyezést elérnie, jövőre újra megpróbálhatja!

Vámosszabadi Mi Újság?!
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Hajrá Vámos!
Tisztelt Vámosszabadi Polgárok!

A

Vámosszabadi Sport Egyesület 2014-15 évi teljesítményéről
szeretnék néhány gondolatot megosztani a falu közösségével.
Többször írtam már ezen a fórumon, de ez a mostani helyzet egy
kicsit más. A 2014-15 évben egy olyan évadot zártunk, ami meghatározó lehet az egyesület életében! Miért is gondolom így?
Eljutottunk oda, hogy jelen pillanatban négy csapatot működtetünk
és versenyeztetünk. Felnőtt, tartalék, serdülő és ovi foci. Megyei III.
osztály szinten ez párját ritkítja!
Az idei évben ismét megrendezésre került a focitábor, aminek olyan
nagy sikere volt, hogy a nyár végén egy újabb turnus indul. Az időjárás nem volt mindennap kegyes hozzánk, de a gyerekek remekül
érezték magukat.
2015.06.27-én tartottuk az évadzáró rendezvényünket, melyen
szép számban megjelentek a VSE tagjai.
Kívánom, hogy a következő szezon még ennél is sikeresebb legyen,
kérek ezért minden labdarúgót és szülőt, hogy tartson ki mellettünk
és közös munkával tovább öregbítsük a falu hírnevét.
Köszönettel:

Kiss Attila
VSE elnök

A felnőtt és a tartalék csapatunk egyaránt a bajnoki tabella közepén
fejezte be a szezont. Bízok benne, hogy a 2015-2016 év valamelyik
számára akár „fényesre” is sikerülhet!
A fiatalabb generációt továbbra is indítani akarjuk a Bozsik program
keretében az U7 és az U11-es bajnokságban. Továbbra is keresünk
11-13 év közötti gyerekeket, akik szívesen sportolnának az egyesület keretein belül, mert egy U13-as csapat még hiányzik ahhoz,
hogy a folyamatos versenyeztetés, fejlődés és előrelépés mindenki
számára biztosított legyen.
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Énekszóval, zeneszóval....
„ A dalos embert Isten küldte, hogy dala víg és szomorú legyen, a kemény szív attól meglágyuljon és minket a mennybe felvigyen”
-mondta a XIX. század közepén egy amerikai költő. Bölcselete a
XXI. századig mit sem változott, amire jó példa volt a Kisbajcson
megtartott Tavaszi Kórustalálkozó ahová a Borostyán Nyugdíjas
Kórus is meghívást kapott. A májusban megrendezett találkozón
bőven volt példa víg és szomorú dalokra, hogy a jelenlévők szíve
attól meglágyuljon.
A falunapi szereplés mindig nagyon fontos a kórus életében. Lelkes
próbákkal készült az énekkar és jóízű énekléssel köszöntötték a
falu lakosságát a nagy napon.
A következő hétvégén már Nagybajcs falunapján vett részt a kórus,
ahol jó volt érezni a közönség lelkes biztatását és figyelmét.
Az énekkar a nyarat jól megérdemelt pihenéssel tölti, hogy augusztusban újult erővel készüljön majd a hagyományosan szept-

emberben megrendezett Kórustalálkozóra, és a Halfesztiválra.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segíti, támogatja a kórus munkáját. Külön köszönöm Nagy Gézának,
hogy áldozatos munkájával lehetővé tette, hogy a kórus eljusson
Kisbajcsra.
Hallgatóságunk minden tagjának, minden barátunknak szép nyarat
kíván :
Klausz Adrienn
zenetanár, kórusvezető és a
Borostyán Nyugdíjas Kórus

Nyugdíjas Klub életéről röviden…

A

tavaszi Klubnapok programjai közül néhány:
- Mátyás Király fiáról, Corvin Jánosról gyermekkorától haláláig- hallhattunk
érdekességeket.
- XVII-XVIII sz. divatjáról, a rizsporos
parókáról, a fűzőről, a gyilkos gallérról, a divatszínről, a sápadt bőrről.
- Dalai Láma életéről és tanításairól.
- Bözödújfaluról , az elsüllyesztett faluról (Románia) jelenlegi életéről.
- Megemlékeztünk József Attila születésének 110. évfordulójáról.
- Május 14-én az önkormányzat támogatásának köszönhetően Zala és
Vas megye volt a tavaszi kirándulás
úti célja. Néhány helyszín: Hegyhátszentpéter, Vasboldogasszony, Egervár, Zalaegerszeg, Körmend.

Borostyán kórusról:
A továbbiakban is örömmel és lelkesen
készülünk az előttünk álló feladatokra,

kórusvezetőnk és családja támogatását
köszönjük.
Bellovicz Imréné
klubvezető

A nyári szünetben jó pihenést kívánok a
klubtagoknak, találkozunk szeptemberben az első csütörtökön.

Vámosszabadi Mi Újság?!
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Véradás
Vámosszabadi Vöröskereszt Szervezete
véradást szervezett
„ A világnak leginkább az olyan emberek
hiányoznak, akik mások hiányaival törődnek”
(Albert Schweitzer)

V

ámosszabadin évente két alkalommal szervezünk véradást; tavasszal
és ősszel.
A 2015. évben június 26. és október 2. ez az
időpont.
Kérünk minden egészséges felnőttet, hogy
vegyen részt a véradásokon. Legyen tagja a
véradók csapatának, ezzel segítve a beteg
emberek gyógyulását.
A vér az emberi test egyik legfontosabb
alkotó része. Szervezetünk 5 liter vérrel
rendelkezik, ami a keringésen keresztül
biztosítja szerveink működését. A vér
gyógyszer, ami semmi mással nem pótolható. Szükség van rá műtétek elvégzésénél és gyógyszerek előállításánál.

A véradás megszervezése a Vöröskereszt aktivistáinak a feladata, elvégzése pedig a regionális véradó munkatársaival együtt történik.
Véradó lehet minden 18 és 65 év közötti
egészséges ember. A nők évente 3, a férfiak
5 alkalommal adhatnak vért. Egy alkalommal 4,5 dl vér levételére kerül sor.
A véradás az önzetlen segítség mellett egy

Közérdekű

A

Települési ügysegéd

segélyezési rendszer átalakulásával
összefüggésben a járási hivatalok
szociális ellátások megállapítására
vonatkozó hatáskörei jelentősen bővültek,
emiatt a települési ügysegédek munkája
is megnő, az ügyfélfogadási idejükben az
ügyfélforgalom bővülésére lehet számítani. A fentiek miatt a települési ügysegédek
minden héten ügyfélfogadási időt biztosítanak a lakosság részére a Vámosszabadi
Polgármesteri Hivatalban.
Ügyfélfogadási idő:
szerda 1445-1530 óra!

szűrővizsgálatot is jelent, eltérés esetén
visszajelzés érkezik, és további vizsgálatokat javasolnak a véradó részére.
A június 26-án történt véradáson 47 fő
adhatott vért az 51 önkéntes véradásra
jelentkezőből. (Vámosszabadin a 18-65 év
közöttiek száma 1072 fő) A véradókat virslivel, ásványvízzel, üdítővel, sörrel és nasival
vendégelte meg a helyi szervezet. A központi szervezettől pedig ásványvizet, csoki
szeletet és étkezési utalványt vehettek át.
Az első véradóink ajándékot is kaptak a Vámosszabadi Vöröskereszt Szervezetétől.

Hőség és hangulat
a csúcson

J

úlius 6. és 9. között ismét megrendezésre került a hagyományos kézműves tábor a vámosszabadi iskolában.
Huszonhat kisgyerek – 6-10 éves korig –
töltötte el vidáman és kreatívan ezt a hetet két tanító nénivel és két nagylánnyal,
Csala Daniellával és Csala Vikivel, akiknek
ezúton is köszönjük a segítséget.

Köszönjük nekik ezúton is az önzetlen
segítséget!
Tóth Gézáné, Alasztics Sándorné, Alasztics
Sándor, Klausz Tamás, Miletics Anikó, id.
Alasztics Róbert, ifj. Alasztics Róbert, Kovacsics Béla, Lukácsi Attila, Baranyi Zoltán, Szabóné Horváth Tímea, Luka Bence,
Buruzs István, Hidasi Zoltán, Molnár Mihályné, Kapa Márkó, Kapa Martin, Blaskó
Ferenc, Alasztics Evelin, Alasztics Zsolt,
Dorfinger Andrea, Pajor Károly, Siska Lajosné, Farkas Csaba, Horváth Zsolt, Bagári
Márta, Hordós Tamás, Csonka László, Kovács Bálint, Kovács Gábor, Axente Róbert,
Buruzs Adrienn, Luka Zoltán, Németh Imre,
Pintér Zoltán, Farkas Józsefné, Németh
László, Csuta Mihály, Csuta Péter, Vaday
Tamás, Fekete Róbert, Ódorné Smuk Szílvia,
Ódor Kornél, Tóth Edina, Békési Szabolcs
Falugazdász félfogadása
A falugazdász félfogadási ideje:
kedd 1430-1600 óra között.
Helyszíne: Faluház emeleti tárgyaló terem
Elérhetőség: Káldy János 06/70 436 26 87
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elérhetősége:
Győr, Corvin u. 9. Tel.: 06/96 310-245
Rendőrség
A Győri Rendőrkapitányság kihelyezett
irodát működtet a faluházban.
Az iroda / ügyeletes rendőr közvetlenül a
20/291-7937
Illés Miklós körzeti megbízott a
20/239-90-65
telefonszámokon érhető el.
A rendőrség központi száma:107 vagy 112

Már megszokott tematikus napjainkon
ismerkedtünk és csapatépítő játékokat
játszottunk, gurultunk (görkoriztunk és
rolleroztunk), csereberéltünk, bicikliztünk és számháborúztunk, fagyiztunk.
Emellett persze rengeteget barkácsoltunk: készült pet palackból kosárka, harisnyából levendulás zsák, hungarocelból
hajó, zseníliadrótból és fonalból baba, papírmasé kistál, gyöngyfa, lufifigura, babzsák; kereteztünk képet és készítettünk
sok-sok kispárnát (köszönjük Pethes
Gyula kárpitos-mesternek az anyagokat).
Pénteken – pedig a nap fénypontjaként –
a csapatok előadták a saját maguk által kitalált és begyakorolt produkciókat a nagyszámú nézőközönség (ovisok és szülők)
előtt. Igazi meglepetés volt, méltó lezárása
táborunknak, melyhez még a - Pajor Aliz
által készített - finom torta is hozzájárult.
„A körülötted lévő emberek jelentik az élet
gazdagságát” idézetet véve, mi mind nagyon gazdagok voltunk ezen a héten és
gazdagok is maradunk visszaemlékezve
a közös élményekre!
Kamocsai Antalné (Kriszti néni)
és Veszelka Attiláné (Ági néni)

Tisztelt anyukák és kismamák!

DR. NÁGEL JÓZSEF, HÁZIORVOS

2015. 08. 19-31. között szabadság miatt
a tanácsadás szünetel.
Kismamák felvétele sürgős esetben
időpont egyeztetéssel történik a
20/549-3949 telefonszámon!

Munkanapokon 7-16 óráig hívható: 30 / 956 45 18

Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő
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Péntek

Falunapi sikerélmény a Segítőkéz Alapítvány szemszögéből

2

015.06.06. Reggel 8 óra. Hangos, vidám zenével ébresztik a falut. Igaz
nem mindenkit, mert a serény asszonyokat nem kellett kelteni, süteménnyel teli
tálcákkal jöttek egymás után a Faluházba.
A Segítőkéz Alapítvány felhívására hozták
a szebbnél szebb, finomabbnál finomabb
süteményeket, édeseket, sósakat, krémeseket, szárazakat. Nagy tálcákra, gusztusosan sorba rakva, elrendezve vártak az ebéd
utáni kóstolásra.
Közben megérkeztek a kiállítók, Hédi néni
varrodája, aki gyönyörűséges babakölteményeket hozott, és mutatott be a kíváncsiaknak. Az érdeklődő kislányok figyelmesen lesték, hogy készül varrás nélkül
a csutkababa modern kivitelben. Néhány
ügyes kezű, bátor gyerek meg is próbálkozott Hédi néni türelmes irányításával ilyen
apró babák készítésével. Nagyon szép kis
ajándékok kerültek ki az apró gyerekkezek
közül.
A gyöngyfűző Kővágó Norbert sátra is telis
–tele volt az apró gyöngyökből készített kü-
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lönféle tárgyakkal, fülbevalók, nyakláncok,
gyűrűk, virágok kellették magukat a nyári
kánikulában.
A Faluház mellett házi készítésű lekvárok,
dzsemek idézték az elmúlt nyarat, kínálva
magukat, és ötleteket adva az idei termés
felhasználásához.
A civil teremben festmények, faragások
várták a látogatókat.
Közben a nádtető alatt már készültek az
ételek, nagy üstökben főzték a Vadászok
a vaddisznó, a Polgárőrök és a Focisták a
marhapörköltet, a Horgászok rotyogtatták a halászlét a sok látogató örömére.
Mellettük Pokornyiné Klári kínálta finom
fokhagymaillatos, sajtos- tejfölös lángosait.
De nem unatkoztak otthon a nyugdíjas
nagymamák sem, szerepelni jöttek, de
hogy ne üres kézzel, ezért hozták nagy
tányérokon a gyerekek kedvencét, a palacsintát.
Délután a kisiskolában retro játékok kiállítása idézte fel az idősebbeknek a gyerek-

korukat, de a mai gyerekek is érdeklődéssel
figyelték a nekik régi játékokat.
Közben a színpadon tánc és énekes műsorok szórakoztatták a közönséget.
A pályán is mozgalmas volt az élet, rúgták a
labdát focistáink.
Volt rendőrmotoros és tűzoltó autó bemutató a gyerekek nagy örömére.
Ennyi minden látnivaló után a melegben jól
esett a finom ebéd és a hideg sör a sátor árnya alatt, miközben slágerek, magyar nóták,
operett részletek szórakoztatták az ebédelő közönséget.
Ebéd után lehetett kóstolni a süteményeket, egymás után ürültek le a tálcák, kicsik
és nagyok valamint a készítők örömére és
dicséretére.
A nyugdíjas kórus népdal összeállítása,
majd a táncos lábú lányok bemutatója sok
nézőt vonzott a színpad mellé.
A Falunap az éjszakába nyúló zenés táncos
szabadtéri bállal zárult.
Czeglédi Andrásné
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