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Kedves Vámosszabadi Lakosok!

Eljött végre a tavasz, a húsvéti ünne-
pek időszaka. A természet megújul 
és a hideg napok után élvezzük a 

napsütést, a kikelet örömeit és szépsé-
geit. 
Ez a tavasz azonban még több örömet 
hozott Vámosszabadinak. Az ideiglenes 
Vámosszabadi Befogadó Állomás bezá-
rásának híre mindannyiunkat boldogabbá 
és bizakodóvá tett. 
Ahogy 2013-ban, a sajtóból hallottunk 
először a tábor megnyitásáról, úgy most 
is a híradásokból értesültünk a menekült-
táborok bezárásának tervéről. A döntés-
hozók felé intézett kérelmeinkre, eddig 
határozott elutasító válaszok érkeztek. 
Nem időszerű, nincs tervben és hasonlók. 
A tavaly őszi események minden itt lakó-
ra nagy hatással voltak. Ezt követően, mi-
után a déli határokat lezárták, a migrán-
sok száma jelentősen csökkent. Január 
végén a táborba 31 fő érkezett és átlago-
san 100 fő tartózkodott itt. De hamaro-
san, az illegális határátlépők számának 
emelkedésével, a Vámosszabadi Befoga-
dó Állomás létszáma is változott és 300 
főre növekedett. A befogadó állomás lakói 
ismét több problémát okoztak a helyközi 
buszjáratokon, a faluban és megdöbben-
ve értesültünk a győri vasútállomáson 
történt késeléses esetről. Február 21-én 
a Vámosszabadi Önkormányzat testületi 
ülésén, határozatot hoztunk a kötelező 
betelepítési kvóta elutasításáról és kértük 
a Vámosszabadi Befogadó Állámás bezá-
rását. Február 29-én Borkai Zsolttal Győr 
város polgármesterével egyeztettünk és 
a legfontosabb téma a menekülttábor 
volt. Március elején a nagyfai tábor be-
zárása előtérbe került. Csalódott voltam, 
mert ugyanilyen eszközökkel és indokok-
kal kérjük több mint két és fél éve a Vá-
mosszabadi tábor bezárását, de Vámos-

szabadi eddig csak elutasító válaszokat 
kapott. Március 9-én, az egész országra, 
migrációs válsághelyzetet hirdetett a 
Kormány. A rendőröket és katonákat a 
déli határra vezényelték és felkészültek a 
kerítés építésére a magyar-román határ-
szakaszon. Eközben a balkánon felduz-
zadtak a menekülttáborok, merényletek 
történtek és válságos helyzet alakult ki 
Európa határain és városaiban. A híradá-
sok a migrációról és ennek negatív ese-
ményeiről szóltak…
Ennek ellenére, a március 17-én a média, 
az összes magyarországi menekülttábor 
megszüntetésének tervéről tudósított. 
Elhangzott az a mondat, amit eddig nem 
hallottunk: BEZÁRJÁK a Vámosszabadi 
Befogadó Állomást!
MTI közleményt adtunk ki: 
„ Vámosszabadi község nevében üdvö-
zöljük Magyarország Kormányának azon 
szándékát, hogy a 2013-ban ideiglenes-

ként megnyitott Vámosszabadi Befogadó 
Állomást be kívánja zárni. 
Településünk a saját mindennapjaiban is 
érzi és tapasztalja az illegális migrációból 
fakadó hátrányokat, ezért teljes mérték-
ben egyetértünk és támogatjuk a Kor-
mány migrációs politikáját.
Örömmel látjuk, hogy a Kormány kitar-
tása, hogy Magyarországot megvédje az 
illegális migrációtól, eredményre vezetett 
és ezáltal lehetővé vált a településünkön 
található ideiglenes befogadó állomás 
megszüntetése.
Bízunk benne, hogy Dr. Pintér Sándor bel-
ügyminiszteri ígérete alapján, a Vámos-
szabadi Befogadó Állomás az első lesz, 
amely bezárásra kerül. „ 
Reméljük, hogy a döntéshozóktól is ka-
punk konkrétumokat, tájékoztatást és 
használhatjuk végre azt a bizonyos laka-
tot!

Lizákné Vajda Lívia
polgármester
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Kedves Szülők!

A döntés meghozatala előtt érdemes 
személyesen is megismerni helyi 
óvodánkat, nevelési programunkat , 

a hozzá kapcsolódó speciális tevékenysé-
geinket, a nálunk folyó pedagógiai munkát.
Erre lehetőségetek lesz 2 délutáni alka-
lommal is a tavasz folyamán (március 31-
én és április 7-én du. 16 órától 18 óráig), 
amikor is ellátogathattok gyermekeitekkel 
együtt óvodánkba. Alkalmatok nyílik egy jó 
beszélgetésre, az óvoda pedagógusokkal 
való személyes ismerkedésre, melynek so-
rán bátran tehetitek fel a bennetek kavar-
gó kérdések sokaságát. Gyermekeitekkel 
együtt bebarangolhatjátok az óvoda min-
den helyiségét. A csoportszobában közös 
játékra és barkácsolásra, jól felszerelt tor-
natermünkben pedig egy kis mozgásra hí-
vunk benneteket.
Nevelési programunk alapját Nagy Jenőné: 
Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel 
című programja szolgálja.
Természetesen az óvodás legfőbb tevé-
kenysége a játék, hiszen ez a legfőbb esz-
köz a gyermek személyiségfejlődésében. 
Óvodánkban ehhez minden biztosítva van. 
Tágas, szépen kialakított csoportszobák, 
kiváló minőségű , fejlesztő hatású játékok 
mindhárom korcsoport számára. Vegyes 
csoportokkal működünk , melyről csak po-
zitív tapasztalatokkal rendelkezünk.
Évente 4 alkalommal bérletes előadás ke-
retében mese előadáson, 4 alkalommal 
pedig gyermekeknek szóló népi hangsze-
rekkel színesített zenei koncerten veszünk 
részt , melynek a FALUHÁZ ad helyet.
Lehetőség van külön ovis tornára, kézmű-
ves szakkörre és hittanra is.
Ünnepeink: Mikulás - Karácsony - Farsang 
- Húsvét - Anyák napja - Évzáró - Családi 
nap. De részt veszünk a faluban zajló ünne-
pek és népszokások felelevenítésében is. 
Pl: Márton napi lámpás felvonulás

Minden évben kirándulni visszük az apró-
népet.

A vámosszabadi Vackor Óvoda dolgozói
Nagy Gézáné Kati 
óvodapedagógus

Minden szülői feladat közül talán a legnehezebb elengedni gyermekünket egy 
olyan világba , ami számukra is idegen. Az óvoda kezdés az első nagy vízelválasztó , 
nagy dolgok kezdete és a babakor vége. Minden családban felmerül a kérdés: Hová, 
melyik óvodába írassam be gyermekemet?

Óvodás lesz a gyermekünk

Kedves leendő „Óvodás Szülők”!

Reméljük e rövid kis tájékoztató felkeltet-
te érdeklődéseteket intézményünk iránt. 
Szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt. Amennyiben megtetszik óvodánk 
és mellettünk döntetek, ránk bízzátok 
legféltettebb kincseteket, úgy szeretettel 
várunk benneteket beiratkozási napjain-
kon, melynek időpontjai a következők:

2016 április 13. és 14.  
valamint április 21.

Mindhárom napon reggel 8-tól du. 16 
óráig várunk benneteket szeretettel.
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Együtt az ovisokkal
„Az ember nem sokra megy 

egyedül az életben. (...) Egyedül 
minden nehezebb, ha egyedül 

van az ember, csak annyit tehet, 
amire egymaga képes, de mások 

támogatásával sokra viheti. A kö-
zösség hatalmat ad, csak legyen 
olyan közösség, amelyik elfogad 

és támogat.”

Ennek az idézetnek a szel-
lemében rendeztük meg 
családi napunkat egy feb-

ruári szombati napon. Már reg-
gel 8 óra előtt megkezdődött a 
készülődés: anyukák sürögtek-
forogtak, készítették a szend-
vicseket; apukák székeket vit-
tek a tantermekbe – így vártuk 
nyílt óráinkra az iskolásokat és 
a leendő kis elsősöket szüleik-
kel együtt. Kriszti néni magyar 
és Kati néni matematika óráján 
betekintést nyerhettek az ér-
deklődők az összevont tanítá-
si-tanulási forma rejtelmeibe; 
mely több külföldi országban 
már reformpedagógiai irányzat, 
ezen kívül húzóerő a kicsiknek, 
segíteni tudás a nagyobbaknak.
Az órákat jóízű evés-ivás köz-
ben megbeszéltük, majd meg-
alakultak a családi, baráti csapa-
tok és indulhatott a vetélkedő! 
Környezetvédelemmel illetve 
néprajzzal kapcsolatos kérdé-
sekkel, szólásokkal és közmon-

dásokkal kellett megbirkózni az 
iskolában, míg az edzőterem-
ben fittségüket bizonyították 
kicsik és nagyok.
Az ünnepélyes eredményhir-
detés után – melyen Hajzók 
Gyulának és a jótékonysági báli 
bevételünknek köszönhetően 
mindenki kapott ajándékot – 
elégedetten, egy jó hangulat-
ban együtt töltött délelőtt em-
lékével tért haza a mintegy 50 
résztvevő.
A gergelyjárás az iskolás gyer-
mekek Gergely napi, ado-
mánygyűjtő, iskolába to- 
borzó, köszöntő, többszerep-
lős, színjátékszerű játéka. A 
vámosszabadi lelkes hagyo-
mányőrző gyerekek - maga 
Gergely pápa, a kisdobos, zász-
lós, tarisznyás, vitézek és diákok 
- már sok éve indulnak március 
12-én «Gergelyt járni», vagyis a 
faluban házról-házra énekelni, 
az óvodásokat iskolába hívni, 
tanulásra buzdítani. Volt amikor 
hóakadályokkal kellett megküz-
deniük a vitézeknek, volt ami-
kor meleg napsütésben, lebegő 
nemzetiszín pántlikákkal bicik-
livel érkeztek a lányok és a fiúk.
Idén 9 kis óvodást kerestünk fel 
– nem bízva az időjárásban – a 
Nagy Géza vezette Falubusszal 
(melyet ezúton is köszönünk 

neki és a Vámosszabadi Önkor-
mányzatnak), valamint Herczeg 
Zsolt és Magyar András szülők-
kel, akik autóikkal segítették a 
gyerekek szállítását.
Köszönjük a kedves fogadtatást 
és a vendéglátást, melyben kis 

műsorunk előadása után a csa-
ládoknál részünk volt; és ami a 
legnagyobb öröm, mindenhol 
kaptunk diákot is, akiket hama-
rosan szeretettel köszöntünk 
kis iskolánkban.

Kamocsai Antalné
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Találkozzunk a 
könyvtárban!

„Farsang van, farsang van, 
járjuk a táncot gyorsabban! 

Förgeteges ez a bál, 
még a ház is muzsikál.”

A farsang a vízkereszttől hamvazó-
szerdáig, a 40 napos nagyböjt kez-
detéig tartó időszak, a vigasság és a 

bolondozás ideje, tele bálokkal és mulatsá-
gokkal. 
Tudjuk, hogy január 6. minden évben víz-
kereszt, ám húsvét mozgó ünnep, így a 
farsang hossza is változó. Idén a farsangi 
időszak meglehetősen rövid volt, ugyanis 
február 10-ére esett hamvazószerda. Így 
már mi is február elején megrendeztük ha-
gyományos farsangi bálunkat.

Böröczki Blanka és Magyar Erika 2. 
osztályos lányok írtak beszámolót a 
mulatságról: 

Sokat segítettek az anyukák és az apukák 
a készülődésben, így hamar elkészültek a 
finom vajas és zsíros szendvicsek főtt to-
jással és uborkával, paprikával. Nagyon iz-
gatottak voltunk, amikor végre felvehettük 
a jelmezünket: mi voltunk a hercegnő és a 
boszorkány. Az egyik barátnőnk méhecs-
kének öltözött, nekünk legjobban a Zorró 
tetszett; de volt egy nagyon fura jelmez is: a 
szürkemajom. Az egyik teremben mindenki 
ehetett-ihatott kedvére. A sütit is a szülők 
hozták, mi például meggyes-kefíres sütit 
és kókuszgolyót. A másik teremben táncol-
tunk és sokat játszottunk, pl. székfoglalót, 
lufitáncot, újságtáncot. Nagyon tetszett ne-
künk a farsang, jól éreztük magunkat.

Farsang

Berényi Éva vagyok, a Vámosszaba-
di község Önkormányzat új műve-
lődésszervező - könyvtárosa. Né-

hány szóban szeretnék bemutatkozni: a 
Győr melletti Pinnyédről érkeztem, taní-
tónő vagyok és három gyermek boldog 
édesanyja. Örömmel vállaltam, hogy a 
könyvtárukat, mint közösségi teret to-
vább vezethetem. 
Mivel a kreatív művészeti tevékenysé-
gek közel állnak szívemhez, szeretnék 
Önöknek inspiráló környezetet nyújtani. 
Terveim közt szerepel színes kézműves- 
és kulturális programok szervezése is. 
Szeretném, hogy a könyvtár a feltöltő-
dés, az információ és ötletcsere helyszí-
ne, és egyben találkozóhely is legyen.
Kérem, könyvtárral kapcsolatos ötlete-
iket- meglátásaikat mondják el nekem!
Nagy szeretettel várok mindenkit 0-99 
éves korig.

Tisztelettel:
Berényi Éva
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2016. március idusán, egy borongós kora tavaszi délutá-
non a Faluház dísztermében emlékeztünk meg az 1848-
49-es eseményekről. 

Lizákné Vajda Lívia polgármesterasszony ünnepi beszéde 
nyitotta meg a műsort. 
A beszédet követően a Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

- Vámosszabadi tagiskolájának 3.-4. osztályos diákjainak ver-
ses műsorát hallgathattuk meg. Tóth Katalin készítette a tanu-
lókkal ezt a kedves összeállítást.
A gyerekeket követően Alasztics Anti bácsi előadásában Pósa 
Lajos: A határon című megható versét élvezhette a közönség.
Végül zenével is megemlékeztünk a forradalom és szabadságharc 
napjaira: a vámosszabadi Borostyán Nyugdíjas kórus és a Vámosi 
Gitáros Lányok előadásában, Klausz Adrienn vezetésével a Nem-
zeti dal hangzott el, melyben közreműködött Klausz Tamás. A költő 
visszatér című dalt pedig „megszínesítették” az iskola táncosai is. 
Kamocsai Antalné-Kriszti néni segítette őket a koreográfia megta-
nulásában.
A szereplőknek és a felkészítő tanároknak köszönhetően tar-
talmas műsorral eleveníthettük fel a forradalmi eseményeket, 
emlékezve a március 15-i jeles napra.

Berényi Éva

Március 15-re emlékeztünk
Itt a határ! Ne menj tovább, magyar!
Mert elsöpör a fúvó zivatar.
S úgy elszór a világba szerteszét, 
Mint ősszel a fák hulló levelét.
 

„Ne vándorolj ki! - sóhajt a virág.-
Tövist terem az idegen világ!
Ezer tövis a legszebb rózsa is, 
Hidegebben süt rád még a nap is.”
 

„Maradj, maradj! - dalolja a madár.-
Síró családod sírva visszavár.
Hej, visszatér a fecske fészkire, 
Pedig üres... nem várja senki se.”
 

„Megállj, megállj! - zúgja az ős fenyő. -
Nem ring szívedben a napos mező?
Hol a lepkét kergetted, a halom?
Nem rezgi át lelked a fájdalom?
 

Nem látod, hogy bólingat, integet
Lombos karjával az erdő, liget?
Kalászival hogy néz mosolyogva rád
A délibáb tükréből szép hazád!

Utadra száll az alkony bíbora;
Honszerelem pirosló fátyola.
Istenkéz szötte égi szent jelül
Felhökre a nagy ősök véribül.
 

Nem hallod a síró furulyaszót, 
A pásztortűz mellett elringatót?
Legelő nyáj, gulya kolompszavát, 
Örök hűségről mormoló Tiszát?
 

A dajkadalt óh hogy felejtheted!
Azt a bölcsőt, mely lágyan rengetett!
A sírt, ahol szerettid porlanak, 
Hogy mind ezek honn nem marasztanak!
 

Mi űz, mi hajt? Szegény sorsod talán?
Dúskálni a jólétnek asztalán?
Jobb itthon egy darab barna kenyér, 
Idegen föld kalácsával felér!
 

Süket vagy-e? Süket? Világtalan?
Eredj, eredj, csak légy hát hontalan!
Kondulj, harang, megint van egy halott!
Zokogj, hazám, fiad, jaj, elhagyott!

Pósa Lajos: A határon

A helyi szervezetek adószámai, melyre várják az adó egy 
százalékának felajánlását.

Segítőkéz Alapítvány: 18525993-1-08
Vámosszabadi Polgárőr Egyesület: 18989195-1-08
Vámosszabadi Sport Egyesület: 18536625-1-08
Községi Horgászegyesület Vámosszabadi: 18529430-1-08

1% felajánlása

 Megkezdődött a település-szintű 
zöldterület fejlesztés, a helyszíni fel-
mérések alapján a tervek elkészültek. 
A több éves „zöldítési” koncepció ré-
szeként az idei évben 1 millió forintot 
különítettünk el tervezésre és nö-
vénytelepítésre.
A Szabadi utcán, az óvoda előtt „gyer-
mekek” veszélyt jelző útburkolati jel 
került felfestésre és az óvoda mel-
letti parkolók festését is javítottuk. 
A megújult Szabadi utcán az autók 
szinte maguktól gyorsabban mennek, 
vigyázzunk egymásra!
Az idei évtől kezdődően járda-felújí-
tási és építési munkálatokat indítunk. 
Ez évben 1,5 millió forintot terveztünk 
erre a célra a költségvetésben. Az 
összegből a legrosszabb állapotban 
lévő szakaszok felújítását kezdjük 
meg, és a több éves folyamat során 
a falu valamennyi járdafelületének 
felújítását tervezzük. Természetesen 
amennyiben idő közben ilyen jellegű 
pályázat kerül kiírásra, azt figyelem-
mel kísérjük és pályázunk. 

Folyamatban van az Óvoda és Faluház 
előtti terület csapadékvíz elvezetésé-
nek tervezése. A tervek alapján a kivi-
telezés költsége pontosan kalkulálható.  
Az iparterületi utak építésére az idei 
költségvetésben is elkülönítésre ke-
rült 10 millió forint. Az út tervezése, 
más műszaki tartalommal, megkez-
dődött. Remélhetőleg minden aka-
dály elhárul a megvalósítás útjából, 
és elkészülhet az út Vámosszabadi 
gazdasági területén.
Befejeződött a közvilágítási lámpák 
cseréje. A régi 11 W-os, elavult közvilá-
gítási lámpatesteket 36 W-os lámpákra 
cseréltük a Fő utca és Rét utca elején, a 
Sziget utcában és a Kossuth utca teljes 
szakaszán. Célunk, hogy lehetőségeink 
szerint, minden régi típusú közvilágítási 
lámpát korszerű és nagyobb fényerőt 
biztosító lámpatestekre cseréljünk.
Végül egy kis statisztika:
A 2016. január 1.-én Vámosszabadi 
állandó lakossága 1797 fő, ebből férfi 
908 fő, nő 889 fő. Egy éve a lakosság-
szám  1705 fő volt.   

Vámosszabadi hírek, aktualitások
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Nagyapámtól tanultam még gyerekko-
romban, hogy három nagy ünnepe van 
az évnek, a három közül: a Karácsony 
- a legszebb, Húsvét – a legnagyobb és 
Pünkösd – a legfontosabb. 

A gyerekek általában a Karácsonyt 
jelölik meg legkedvesebb ünnepük-
nek, és ez még érthető is, viszont 

a Húsvét nem véletlenül érdemelte ki a 
„legnagyobb” jelzőt. Húsvét az-az ünnep, 
amely az ELSŐ HÚSVÉTTÓL kezdve folya-
matosan meg lett tartva napjainkig. (Ka-
rácsonyt csak 300 évvel később kezdték 
ünnepelni)
Most, amikor húsvétot említem, akkor 
vele együtt értem a húsvéti ünnepkört, 
tehát beleértve a nagyböjtöt is. Nekünk 
már egyértelmű, hogy ha húsvét, akkor 
előtte 40 napos nagyböjt is van. Pedig 
nem volt ez mindig így, itt ugyanis két do-
log összefonódásáról van szó: 
1. Húsvétra való fölkészülés - ez az 

apostoli időkre nyúlik vissza
2. A Szent Negyvennap, a Quadragessima 

- a IV. sz. elejére alakult ki.
Nyugaton a böjtöt 6 héttel a Húsvét előtt 
kezdték: ez 42 nap, Vasárnap ókeresz-
tény felfogás szerint tilos böjtölni, tehát 
6 vasárnap levonása után 36 nap volt a 
tényleges böjti nap. Úgy vették, hogy ez-
zel az év 365 napjából tizedet fizetnek az 
Úrnak. A VII. sz. elején „ragasztják” hozzá 
a hiányzó 4 napot nagyböjt 1. vasárnapja 
elé, és így jön ki kereken a 40-es szám, és 
kezdődik ez az időszak hamvazószerdá-
val. 
Az egész nagyböjtöt egy nagy hegyhez 

lehetne hasonlítani, amelyre az egyház 
segítségével föl akarunk menni, a hegy lá-
bánál hamvazószerda figyelmeztet, hogy 
itt nem lehet csak úgy akárhogy nekifutni 
ennek a hegynek, kellenek bizonyos föl-
szerelések: az ima, a böjt, lemondás vala-
miről, a csend, az alamizsna – ma jócse-
lekedet. Erre figyelmeztetnek bennünket 
a hamu, a viola szín, a feszület.
Ennek a képzelt hegynek a vége felé, ki-
csit megváltozik a járás: az utolsó hét, a 
NAGYHÉT, amely Virágvasárnappal kez-
dődik, Jézus bevonulásával Jeruzsálembe. 
Innentől kezdve a liturgia, a szertartások 
szinte óráról-órára pontosan, kronoló-
giai sorrendben követik a Jeruzsálem-
ben megtörtént Krisztus eseményeket: 
NAGYCSÜTÖRTÖK de. a székesegyházban 
a püspök a papsággal együtt vesz részt a 
krizmaszentelési misén, és hálát ad az 
egyházi rend szentségéért. Az esti órák-
ban az Oltáriszentség alapítását ünneplik 
minden templomban. NAGYPÉNTEKEN: 
Krisztus szenvedését, Megváltásunk pil-
lanatát, (az év e napján nincs szentmi-
se, hanem nagypénteki liturgiát tart az 
egyház kereszthódolattal) NAGYSZOM-
BATON az egyház nem ünnepel, emlé-
kezik arra, hogy Jézus a sírban nyugszik, 
ilyenkor sok faluban az emberek – csa-
láddal együtt – szombaton de. 1-1 órá-
ra fölmennek a templomba, és csendben 
virrasztanak, imádkoznak Krisztus sírja 
előtt. Az esti Vigília – éjszakai virrasztás 
már Húsvétvasárnaphoz tartozik, ezért 
kezdődhet csak napnyugta után. HÚS-
VÉT – VIGÍLIA Az egyház ezen az éjszakán 
nemcsak Krisztus feltámadását ünne-

pelte, hanem ezen a szentmisén történt 
a katekumenek beavatása a keresztény 
hitbe, ezért is szentelünk ezen az éjsza-
kán keresztvizet, és áldjuk meg kereszte-
lő kutat. 
A vigília 4 részből áll:
1. Tűzszelés a templom előtt, Krisztus 

világossága – húsvéti gyertya által - 
bevilágítja a világunkat, 

2. Igeliturgia – az olvasmányokon ke-
resztül, a Ter. Könyvétől kezdve elju-
tunk a prófétákon keresztül az evan-
géliumig, 

3. Keresztelőkút megáldása, (esetleg 
felnőttek keresztelése), 

4. Eukarisztia liturgiája. Magyar nyelvte-
rületen még van egy ráadás is a végén, 
a szentmise után körmenetet is tar-
tunk az Oltáriszentséggel a faluban. 

Többet talán itt nem is kell papírra vetni, 
mert a többi már a liturgia ünneplésében 
valósul meg. Ha hamvazószerda a hegy 
lába, akkor húsvét vigíliája és a húsvét-
vasárnap a hegy csúcsa. Az egyházi év 
csúcspontja, minden vasárnapnak any-
ja és forrása. Lélekben megtisztulva és 
megerősödve együtt vegyünk részt az 
év legnagyobb ünnepén, térjünk visz-
sza keresztény hitünk középpontjához, 
Jézus Krisztus Húsvétjához, amely ma-
gában foglalja halálát, feltámadását. 
Aki élő hittel vesz részt a szent húsvéti 
misztériumokban, az előrehalad a lelki 
élet útján!

Csámpai Norbert plébános

HELYESBÍTÉS! A „Vámosszabadi Mi Új-
ság?!” 2015 decemberi számában, (7. 
oldal) az új Plébániai Tanácsadó Tes-
tület tagjainak felsorolásában tévesen 
szerepel Németh Istvánné neve. A hi-
báért az érintett és az olvasók elnézé-
sét kérjük.

Az év legnagyobb ünnepére készülünk…

Szentmisék és liturgiák rendje a 
vámosszabadi templomban:

03.24 - Nagycsütörtök
 szentmise  1900 (végén oltárfosztás)
03.25 - Nagypéntek
 keresztút  1830 (Lektorok vezetik)
 liturgia 1900  (Passió)
03.26 - Húsvéti Vigília
 szentmise  1800 (utána körmenet a faluban,  
   utána ételszentelés)

03.27 - Húsvétvasárnap 
 szentmise 930
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Nyugdíjas Klubról röviden.....

A helyi programokkal teli december után 
következtek a családi karácsony édes 
tennivalói gyerekeink és unokáink

körében. Nem feledkeztünk el klubtársa-
inkról sem és vártuk az újabb klubnapokat, 
ahol ismeretekkel teli órák vártak Ránk. 
Továbbra is fontos, hogy kedvenc időtöl-
tésünk a versmondás programjaink egyik 
alapját képezzék.
A Magyar Kultúra Napján- jan. 22-én- ver-
sekből összeállított kvíz műsorral ünnepel-
tünk. 
Február első klubnapján az alexiánus rend-
hez tartozó nővérek közül hárman voltak a 
klub vendégei, akik beszéltek hivatásukról, 
arról, ami ehhez a rendhez való tartozásuk 
alapköve lett.
Még februárban vendégül láttuk Hámor Vil-

mos írót, aki nem először volt a klub ven-
dége és a tőle megszokott derűs, humoros 
történekkel nevetetett meg bennünket. De-
dikálta az általa írt és tőle vásárolt könyveit.
Március hónapban az első klubnapunkon 
Horváthné Zsuzsa Mátyás királyról, legna-
gyobb csatáiról, azok következményeiről 
tartott érdekes előadást Györy Dezső Két 
végzetes korona című könyve alapján. Va-
lamennyi klubtársam nevében köszönöm 
munkádat.
Gulyás Róbert őrnagy a tavaly őszi találko-
zásunk alkalmával megígérte, hogy a ké-
sőbbiekben is számíthatunk tőle mindnyá-
junkat érdeklő előadásokra.
 Ezt az ígéretet nem felejtettük el, és fel-
kérésünkre egy nagyon érdekes témájú és 
tartalmú előadást tartott a magyar katonai 

missziók jelenlétéről és munkájáról. Sok 
eddig számunkra ismeretlen tudással gya-
rapodtunk. Köszönjük, és az ilyen előadások 
újrázást követelnek.
A későbbiekben várható néhány program-
ról: aranybányák a világban, börtönlelké-
szek munkái, vakvezetőkutyák kiképzése, 
és sok más program.

Bellovicz Imréné

Vámosszabadi képviselő-testülete március 10-én elfogadta a 
község 2016. évi költségvetését, melynek tartalmáról ezúton 
szeretném röviden tájékoztatni Önöket.

A költségvetés tervezése az önkormányzat részére megállapított 
állami támogatás alapján történt. A további bevételek a helyi adók-
ból származó bevételek, átvett pénzeszközök és a saját, vagyon-
gazdálkodás bevételei. 
Ebben az évben Vámosszabadi költségvetése 174, 139 millió Ft 
bevétellel és ugyanennyi kiadással számol. Ebből az általános tar-
talék 50, 761 millió Ft, melyből az évközben felmerülő egyéb költ-
ségeket és a pályázatokhoz szükséges önrészt tudjuk biztosítani. A 
tartalékból 10 millió Ft az iparterületi utak építésére, illetve 1 millió 
Ft Vámosszabadi faluképének fejlesztése érdekében, céltartalék-
ként lett elkülönítve. 
Helyi adóbevételeinket 49, 02 M Ft-ra terveztük.

Főbb kiadási tételek:

óvoda fenntartása 37, 109 M Ft 
óvodai, iskolai intézményi étkeztetés 12, 61 M Ft 
önkormányzatjogalkotó és igazgatási tevékenysége 13, 368 M Ft
közfoglalkoztatotti bérek és járulékok 3, 405 M Ft
zöldterület-kezelés 11, 443 M Ft 
szúnyoggyérítés, téli hó eltakarítás 1, 8 M Ft
utak kátyúzása, javítása 2, 286 M Ft
szennyvízcsatorna kezelése, szivattyú 2, 5 M Ft
közvilágítás költsége 3, 810 M Ft
községgazdálkodás egyéb kiadásai 2, 184 M Ft
közművelődés, kiadványok, rendezvények, könyvtár 6, 395 M Ft
segélyek és ösztöndíjak 0, 944 M Ft

Beruházások:

Ipari területen szennyvíz átemelő akna  2 500 000
Tervezési költségek 2 000 000
Informatikai eszközök beszerzése 400 000
Fűnyíró, láncfűrész, motoros fűrész vásárlása 500 000
Kültéri padok, információs tábla, szemetesek vásárlása 800 000
Használt gépjármű vásárlása 1 500 000

Felújítások

Óvodai kerítés felújítása 1 500 000
Erzsébet-kereszt felújítása 635 000 
Járda felújítás 1 500 000

A civil szervezetek támogatására összesen 3, 02 millió Ft-ot szava-
zott meg a testület, a nyugdíjasklub és az iskola támogatása, ahogy 
a tavalyi évben is, a költségvetés egyéb feladatainál lett betervezve. 

Az egyéb, dologi kiadások meghatározásánál a 2015. évi teljesítés 
adatait vettük figyelembe. A kiadások tervezésénél stabil gazdálko-
dásra törekedtünk. 

A tervezés során a legszükségesebb működési költségekkel kalku-
láltunk. Célunk a kötelező feladatok ellátása, intézményeink műkö-
désének biztosítása, a fejlesztési célok megvalósítása. 

A betervezett emelt költségvetési tartalék lehetőséget nyújt arra, 
hogy a Vidékfejlesztési Program és a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program pályázatainak önrésze biztosítható legyen 
akár hitel felvétele nélkül is. 

A 2016. év költségvetés a község weboldalán részletesebben 
megtekinthető. 

Lizákné Vajda Lívia polgármester

A 2016. évi költségvetésről

Helyi szervezetek, egyesületek támogatására az alábbi 
összegek állnak rendelkezésre:

Sportegyesület 1M Ft 
Segítő kéz alapítvány 300 e Ft
Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület 200 e Ft
Magyar Vöröskereszt 200 e Ft
Horgászegyesület 450 e Ft
Polgárőr Egyesület 400 e Ft
Faluépítő közösség 320 e Ft 
Római Katolikus Plébánia 150 e Ft
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Üdvözlök mindenkit. Horváth József vagyok a sportegyesület 
új elnöke. Először is szeretném megköszönni előző vezetőnk-
nek, Kiss Attilának, az elvégzett munkáját. 

Nagyon sokat tett azért hogy az egyesület újra felépüljön és a 
viszonyokhoz képest nívósan működjön! Köszönjük Attila! 
Az ő általa megkezdett úton haladva a vezetőségi tagokkal, 

Alasztics Zsolt, Erdélyi Béla, Tatai Ádám, Csapó Péter, Luka Bence, 
azon dolgozunk hogy az utánpótlás nevelést még jobbá, még von-
zóbbá tegyük a vámosi és környékbeli focizni akaró fiatalok számára.
A javarészt helybeli nagylelkű támogatóinknak, köztük az önkor-
mányzatnak, köszönhetően megyei szinten nagyon jó feltételeket 
tudunk biztosítani a játékosaink számára. Egyedül talán a pálya 
minősége hagy némi kívánni valót maga után és ennek fényében 
rövidtávú céljaink között szerepel a felújítása, játékra alkalmasabbá 
tétele. 
A korosztályos csapatok elsődleges célja minden-
hol hogy játékosokat neveljenek az egyesület szá-
mára. Annak a csapatnak melynek 35 fős keretét 
most is javarészt helyi vagy környékbeli tagok al-
kotják. A Siska Tamás vezetőedző által irányított 
játékosok egyre jobban szerepelnek a felnőtt illetve 
a tartalék bajnokságban. Jelenleg stabilan a közép 
mezőny felső részében áll, de reményeink szerint a 
bajnokság végére az élmezőnyben végez a csapat!
Azért hogy céljainkat elérjük, kérek minden focit 
szerető lakost, hogy látogasson ki a meccsekre 
és biztassa, szurkoljon a csapatainkért, mert a jó 
eredmények a falu jó hírnevét is növelik! Köszönet-
tel: 

Horváth József elnök 

HAJRÁ VÁMOS!

Vámosszabadi SE hírei 
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Januárban, családias hangulatú disz-
nóöléssel indult az év a Vámosszabadi 
Községi Horgászegyesület taván. A ren-

dezvényt élőzenével színesítették a szer-
vezők. Horgászok és családok vettek részt 
a jó hangulatú, spontán szerveződött ren-
dezvényen.
Március 13-án, hivatalosan is megnyitotta 
a 2016 évi horgászidényt az Egyesület. A 
hosszú várakozási idő után a már szokásos 
házi horgászversennyel indult az év. Az első 
helyezett személyében nagy meglepetés 
nem érte a résztvevőket: Lázár Géza - már 
hagyományosan - sorozatban nyerte meg 
a háziversenyüket. A második helyen Béké-
si Szabolcs , a harmadik helyen Rogács Csa-
ba, és a negyedik helyen pedig Csuka János 
végzett. Mindez nagy meglepetés, ugyanis 
mindannyian új belépőként vettek részt a 
versenyen.

 A rendkívül eredményes versenyt követő-
en Czeglédi Zoltán elnök kemenceépítésre, 
további asztalok és padok szerelésére és 
festésére kérte fel a társadalmi munkát szí-
vesen vállalók táborát. 
A gyermekjátszótér kialakításával, a villany-
áram bevezetésével, a közösségi pavilon 
létesítésével, még korántsem végeztek a 
megálmodott terveikkel. A kemence komp-
lexum kialakítása szinte teljesen elkészült. 
Ötletesen elhelyeztek rajta egy üstben fő-
zésre és grillezésre alkalmas felületet, mely 
hamarosan hozzájárul a kellemes időtöl-
téshez e csodálatos szépségű tavon. Az 
új látványos és praktikus terület még sok 
programnak adhat helyet az idei évben: 
a gyermek horgásztábornak, Szlovákiai 
testvér faluval - Gombával- közösen meg-
rendezett versenynek, és a már hagyomá-
nyosnak mondható halfesztiválnak is. 

A horgászok töretlen energiával, lendülettel 
szépítik tovább Vámosszabadi egyik leg-
szebb területét, a Vámosszabadi Községi 
Horgászegyesület tavát. Az eddigi fejlesz-
téseket köszönhetik szponzoraiknak, az 
Önkormányzat támogatásának, rendezvé-
nyeiknek és nem utolsósorban a tagságnak 
magának. A horgászegyesület szívesen lát 
további tagokat Vámosszabadi községből, 
cégeket, szponzorokat és minden érdeklő-
dőt, aki szeretné egy ilyen csodálatos kör-
nyezetben eltölteni szabadidejét.

Csuka János

Horgászélet Vámosszabadin
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„A földet nem apáinktól örököltük, 
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

E gondolat mentén immár 3. éve ke-
rül megrendezésre a „Láss zölden” 
környezetvédelmi csapatverseny 

a 3.-4.-es korosztály számára Vámos-
szabadin, a Faluház dísztermében. Idén 
6 iskola 15 csapata vett részt a meg-
mérettetésen, ahol tényleg mindenki 
nyert!! Tudást, tudatosságot, sikerél-
ményt, összefogást, emlékezetes pilla-
natokat a felkészülés idejéből; valamint 
sok-sok ajándékot a Vámosszabadi Ön-
kormányzatnak, dr. Buruzs Adriennek 
és Bedő Anettnek köszönhetően.

Köszönjük a pedagógusoknak, hogy 
felkészítették és elhozták a gyereke-
ket! Tudom, hogy sok energiát fektettek 
bele, hiszen a versenyre tablót kellett 

készíteni az egészséges táplálkozásról, 
melyet aztán 1-2 percben be is mutat-
tak a csapatok; valamint pet-palackból 
„valamit” az újrahasznosítás jegyében. 
Elmondhatom, hogy fantasztikus tab-
lók és alkotások születtek: ékszerek, 
lámpaernyő, polip, seprű, malacpersely, 
madáretető, szélmalom, öntözőkanna, 
csíráztató; sőt sodoku és bio-minyon 
(minyon virágtartóba ültetett búza)!

A szintén „zöld” neveket viselő csapatok 
kitettek magukért, hiszen még egy előre 
elküldött anyagból is fel kellett készülni-
ük (Hogyan védjük meg Földünket? Mi-
ért ne együnk egészségtelen ételeket? 
Miért mozogjunk eleget?) és tudásukról 
számot adniuk. Úgy gondolom, hogy 
amíg ilyen érdeklődő gyerekek és lelkes 
pedagógusok vannak, addig meg tudjuk 
őrizni unokáink örökségét.

És ne feledjük: A legalkalmasabb idő-
pont egy fa ültetésére húsz évvel ez-
előtt volt. A második legalkalmasabb 
időpont most van.

Kamocsai Antalné, a verseny szervezője

Képeken iskolánk csapatai láthatók:

1. kép: 

II. hely – Árkosi Lili, Koller Kamilla,  
Pajor Aliz

2. kép: 

III. hely – Bartos Dorina,  
Buruzs Anna Katica, Takács Nóra. 

(Felkészítő tanár: Bálintné Mitring Szilvia 
– mindkét csapatnál.)

Láss zölden!
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Immár hagyománnyá váló rendezvény kis 
falunkban a karácsonyvárás, az adventi 
vasárnapok rendezése, a közös gyertya-

gyújtás a faluház előtt, valamint a falu ka-
rácsonyfájának díszítése. 
Ezt az eseményt a civil szervezetek egy-
mást váltva rendezik, hetenként más-más 
szervezet. A Segítő Kéz Alapítvány 2015 
decemberében is szervezője volt az egyik 
adventi vasárnap rendezvényének. Segí-
tőink ebben az évben is a Nyugdíjas klub 
és a Faluépítő közösség volt. Az óvodások 
színes kis műsorral örvendeztették meg 
az ünneplő közönséget, majd mézeskalács 
díszítéssel mutatták be ügyességüket. A 
kicsik és nagyok jutalma a sok finom süte-
mény kóstolása volt, melyet a szervezők, 
elsősorban a nyugdíjasok készítettek. Az 
esemény bevételét ebben az évben is ka-
rácsonyi csomagok vásárlására fordítottuk, 
20 családnak szerezve ezzel örömet.
 Ha január, akkor Ügyes Kezek kiállítás. Eb-
ben az évben január 25-30 ig rendeztük 
meg második alkalommal a falu asszonya-
inak, lányainak és ügyes kezű férfiak mun-
káinak bemutatását.
Nagy sikere volt a nagyanyáink által készí-
tett, ma már szekrények mélyén kincsként 
féltve őrzött retro falvédőinek, régi hasz-
nálati tárgyainak, melyek a letűnt időt és a 
falusi élet mindennapjait
hozták vissza rövid időre a mai modern vi-
lágunkba. Kicsit elgondolkodtatásra és cso-
dálkozásra késztetve ezzel a fiatalokat és 
visszaemlékezésre az idősebbeket, akiknek 
még volt emlékük a régi világról, a tárgyak 
készítéséről, használatáról.
A retro mellett modern lakásba is illő hím-
zett terítők, goblein hímzéssel készült la-
kásdíszítő képek, ünnepekhez kapcsolódó 
horgolt díszek, leheletfinom csipkék, kötött, 
horgolt pulóverek, hímzett ruhák, , egyházi 
témájú, aprólékos tűgoblein képek, festmé-
nyek és fafaragások késztették csodálko-
zásra a látogatókat.
A kiállítás sikerét mutatja a kiállítók és a lá-
togatók lelkesedése, visszajelzése, /már a 
következő kiállításra is vannak jelentkezők./ 
Reméljük, hogy ez a kis házi kiállításunk is 
hozzájárul ahhoz, hogy jobban megismer-
jék egymást őslakosok és a később ideköl-
tözők.
Köszönjük a kiállítóknak, hogy féltett tár-
gyaikat a rendelkezésünkre bocsátották és 
ezzel örömet szereztek a látogatóknak és a 
szervezőknek egyaránt.
Februárban a farsangi hagyományoknak 
megfelelően télbúcsúztatót tartottak a kis-
iskola diákjai, és a nyugdíjas kórus, a sze-

replők jutalma frissen sült szalagos fánk 
volt, különböző, finomabbnál finomabb házi 
lekvárral, vagy csak egyszerűen citromhéjjal 
ízesített porcukorral meghintve.
A tavasz az adóbevallások időszaka, hosz-
szú évek óta lehetőség van az személyi 
jövedelemadó 1%-ának felajánlására civil 
szervezetek számára. Ez az adózónak nem 
kerül másba, mint hogy az 1% áról adóbe-
vallásában nyilatkozik és felajánlja valamely 
civil szervezetnek.
Kérjük Önöket, hogy gondoljanak a Segítő 
Kéz Alapítványra, mikor az adóbevallásukat 
készítik, és ajánlják fel részünkre ezt az ösz-
szeget.
A Segítő Kéz Alapítvány adószáma: 
18525993-1-08.
Segíts, hogy segíthessünk.
Segítségüket és támogatásukat köszönjük. 

Segítő Kéz Alapítvány kuratóriuma

Mi történt ? Kiállítói Névsor:

Bali Józsefné
Bitáné Jolika

Bognár Zoltán
Cseri Mihályné

Rapcsákné Csuka 
Viktória 

Csuka Zsófia
Czeglédi Andrásné

Dinya Györgyné
Erdélyi Zoltán

Fónad Istvánné
Horváth Antalné
Horváth Imréné

Kiss Antalné
Klauz Andorné

Ladocsi Mihályné
Lizákné Vajda Lívia

Lukácsi Attiláné
Lukácsi Ferencné

Nagy Andrásné
Nagy Ferencné
Nagy Lászlóné

Németh Istvánné
Opitz Andorné

Őrsi Ervin
Pék Ferencné
Rácz Gézáné

Siska Dezsőné
Szigetiné 

Molnár Jolán
Szombathelyi 

Zoltánné
Szűcs Gabriella

Takács Ferencné
Tolnai Gáborné
Tolnai Lajosné

Zsebedics Istvánné 
 Kozma Lászlóné
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Énekszóval, zeneszóval.... 
Téltemető vigasság a Borostyán Nyugdíjas Kórussal

Milyen is volt az idei télbúcsúztató 
Vámosszabadin?
Óvodánkban, iskolánkban farsangi 

mulatságokat szerveztek a gyermekeknek 
és bálok sora csalogatta a táncos kedvű höl-
gyeket és urakat. A farsangi időszakból idén 
is kivette részét a Borostyán Nyugdíjas Kó-
rus is.
Az énekkar lelkesen készült a farsangra 
már január eleje óta.
Hazánkban - elsősorban német hatás 
eredményeként- a középkorra tehető a far-
sang kialakulása.
Idén nagyon korán, február 6-án temettük 
el hangos énekszóval a telet. 
A nyugdíjasok ezúttal -a német gyökerek-
hez kapcsolódva- egy osztrák mulatságba 
repítették a jelenlévőket, amelyből a humor, 
a vidámság, az éneklés és természetesen 
a jelmezek sem hiányozhattak. Énekük 
gyors talpalávalót adott a Vámosszabadi 
Tagiskola tanulóinak, akik az osztrák népvi-
seletet megihlető maskarába bújtak. Külön 
érdekesség volt, hogy a vállalkozó kedvű 
nyugdíjasaink erre az alkalomra a táncdal-
lamokat eredeti, német nyelven szólaltat-
ták meg!
Az ének és a tánc mellett az ízek is előtérbe 
kerültek a vidám délutánon.
Czeglédiné Angi néni és lelkes segítői far-
sangi fánkot készítettek a zajos mulatság-
ban megfáradt gyermekek és felnőttek 
részére. A jóízű lakoma közepette óvónénik 
segítségével pedig mindenki elkészíthette 

saját -papírból készült- fánkját is.
Jó volt látni a felszabadultan éneklő Nyugdí-
jas Kórust, a vidáman táncoló gyermekeket. 
Angi néninek -mint vérbeli vendéglátónak- 
sugárzott az arca az örömtől, mikor látta 
hogy mindenkinek ízlik a fánk.
A felhőtlen délután jó alkalom volt a generációk 

találkozására, egymással való barátkozásra.
Az ilyen alkalmak tudják szűk közösségün-
ket építeni, összetartozásunkat erősíteni, 
hogy kialakuljon bennünk és gyermekeink-
ben egyfajta kötődés Vámosszabadihoz.

Klausz Adrienn
zenetanár, kórusvezető


