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V á mo ss z a b a d i
mi újság?!
Kedves Vámosszabadi Lakosok!

T

ombol a nyári vakáció. A gyerekeket több tábororzási lehetőség is
várja Vámosszabadin. Lesz focitábor, indián tábor, Mazsola mesetábor,
élménytábor, hogy a szünidő hasznosan
teljen. A napközis táborok információit
a honlapunkon megtalálják.

Szúnyoghelyzet
2016. áprilisán kormányhatározatot
hoztak az országos szúnyoggyérítési program forrásainak biztosításáról. A
szúnyoggyérítés, az országos program
keretében, június 14-én elkezdődött.
Tudtuk, hogy szúnyogos évünk lesz, mert
a Duna szigetközi hullámterének több
hete tartó elárasztása miatt a szúnyogok
kiválóan szaporodnak. Az esős időjárás
még jobban kedvezett a vérszívóknak.
A költségvetés tervezésénél az idei évben is 1,8 millió Ft-ot különítettünk el a
szúnyoggyérítésre. Az országos program
kiegészítéseként, Vámosszabadi saját
költségvetésből is gyérítéseket rendelt,
átlagosan heti két alkalommal gyérítettünk. A földi, kémiai gyérítés is tevékenységi és egyéb engedélyekhez kötött és
hogy ezt szabályosan tegyük, vállalkozót
bíztunk meg a kivitelezéssel. A nagyobb
területen végzett légi szúnyogirtás és a
földi gyérítés kombinálása hatékonyabb.
Az országos programot koordináló Országos Katasztrófavédelem kérésünkre,
heti rendszerességgel betervezte a gyérítéseket településünkön.

Pályázati információk
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében két pályázatot adtunk be. A településeknek kiírt pályázatok 100% támogatásúak. Mindegyik
pályázat döntési szakaszban van.
Az egyik a turizmus fejlesztését célozza.
A TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázaton a Széchenyi
utcai közösségi tér sportfejlesztését és
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vízi turisztikai fejlesztésére, valamint a
Temető utcai horgásztó infrastrukturális
fejlesztésére adtuk be pályázatunkat. A
játszótér mellett modern, gumiburkolatú röplabdapálya épülne, futókör kerülne
kialakításra és a Szavai csatornáról indulva kenus vízitúrákon ismerkedhetnének
meg településünkkel.
Itt és a horgásztó mellé is modern sza-

vitelezésére adtuk be 20.184.298 Ft-os
igénylésünket.
A 813-as út, a Győr, keleti elkerülő III. szakaszának építési munkálatai a régészeti
feltárásokkal és a kisajátítási eljárással
elkezdődött. A régészeti feltárás a 1302es és a 14-es út melletti területeken is
zajlik. Mindkét úton körfogalmi csomópont kerül kialakításra. A kisajátítási eljárásokban érintett földtulajdonosokkal
a szerződéskötések megtörténtek, illetve folyamatban vannak. Az út építése,
előzetes tájékoztatás alapján, a 2018. év
végéig befejeződik.

Migrációs helyzet
A Vámosszabadi Befogadó Állomás folyamatosan kapacitásán felül működik,
350-380 fővel. Az eltűnések száma továbbra is nagy. A rendőrség kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a migránsok
a BÁH buszaival közlekedjenek Győr és
Vámosszabadi között. Sajnos a 14-es út
mellett mégis találkozunk gyalogosan
közlekedő csoportokkal. Tavasszal a sajtóból értesültünk, hogy a magyarországi
befogadó állomásokat bezárják. Erről jelenleg többet nem tudunk és az ez ügyben tett megkereséseinkre sem érkezett
még válasz. Továbbra is a menekülttábor
bezárását kérjük minden döntéshozótól.
niterkonténer kerülhet. A pályázatot
Vámosszabadi, Nagybajcs és Vének településekkel közösen adtuk be, a konzorciumvezető Vámosszabadi. A pályázat
127 millió Ft igénylésű, ebből 41.993.160
Ft Vámosszabadi pályázati része.
A TOP- 1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére kiírt pályázaton az ipari
terület infrastruktúra- és közútfejlesztésére pályáztunk. A terület minden utcáját
aszfaltos útburkolattal látnánk el, valamint a közvilágítás és a szennyvízrendszer bővítése is megoldódna. A pályázott
összeg több mint 88 millió Ft.
Rendkívüli önkormányzati támogatásra
beadott pályázatunk 3.534.314 Ft -ot
nyert. Ezen kívül az önkormányzati fejlesztésekre kíírt pályázaton a kézilabda
pálya felújítására és gumiburkolatos ki-

Június 4-én a Vámosszabadi Falunapon
több sport- és kulturális programmal
vártuk a látogatókat és már a szeptember 24-én megrendezésre kerülő V.
Vámosszabadi Halfesztivál szervezése folyik. Uniós pályázaton erre és az itt
megrendezett testvértelepülési találkozóra 12.000 Eurót nyertünk.
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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Közlekedj okosan nyáron is
Elkezdődött a vakáció, ilyenkor több
gyermek van az utakon, mint az év más
szakaszában. A gyermekek biztonságos
közlekedési szokásainak kialakítására
nagy szükség van, hiszen egyrészről a
gyermekek a legvédtelenebb résztvevői
a közlekedésnek, másrészről hamarosan ők lesznek a jövő gépjárművezetői.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy a biztonságos közlekedésre való felkészítésük minél hamarább megkezdődjön.

A

közlekedésbiztonsági alapelvekről,
tudnivalókról Illés Miklós törzszászlós tartott a vámosszabadi
diákoknak előadást. A nyári szünet küszöbén szabályismeretről, közlekedési
alaptudnivalókról, valamint arról is beszélgettek, hogy különféle veszélyhelyzetekben mi a teendő. A gyermekeknek
mielőbb meg kell szerezniük mindazokat
az ismereteket és tapasztalatokat, amelyek nélkülözhetetlenek az önálló közlekedéshez, már gyalogosként is. Helyzetük még nagyobb figyelmet kíván a jó idő
beköszöntével, amikor kerékpárra ülnek,
hiszen ilyenkor már a forgalom önálló
résztvevőivé válnak. A diavetítés során
sokféle szituációról szó esett: hogyan kell
viselkedni gyalogosként, biciklivel a for-

Ballagó 4. osztály
Egy ember életében kevés olyan szomorú nap van, mint a mai. Emlékszem ,amikor
1. osztályban Kati néni megtanított olvasni és számolni, akkor még arra gondoltunk, milyen sokára lesz majd amikor elballagunk.

Nemrég 4. osztályosok voltunk, s most
búcsúzunk. Jövőre egy új korszak kezdődik majd. Ezt a sulit sosem feledjük,
s tudjuk, hogy az ajtaja mindig nyitva áll
előttünk. Hiányozni fog a terem, miben
oly sokat játszottunk és tanultunk. Ne-
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galomban, tömegközlekedési eszközökön, akár pedig gépjárművek utasaként.
Az ismeretterjesztő délután folyamán, a
jó hangulatú előadás után, játékra is volt
lehetőség: terepasztalt készítettünk táblákkal, kereszteződésekkel, vasúti átkelőkkel. Reméljük a gyerekek sok hasznos
ismerettel lettek gazdagabbak!
Balesetmentes, kellemes nyarat kívánok!
Berényi Éva

Diákvetélkedő
Idén kilencedik alkalommal szervezte meg a Vámos Települések
Szövetsége (VTSZ) és a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) a hagyománnyá vált diákvetélkedőt Budapesten, a Római parton.
ámosszabadit háromfős di
ákcsapat képviselte: Oros Hanna
Málna, Viandt Léna és Lizák Viola.
A jó hangulatú verseny első fele elméleti jellegű volt: az adózás történetéről,
a közteherviselés jelentőségéről szóló
ismereteiket bizonyították diákjaink.
A verseny második felében különböző ügyességi próbákat is teljesítettek:
lövészet, célba dobás, zsákban futás,
kapura rúgás.
Az izgalmas napot egy kirándulás zárta
Gellérthegyre, a főváros népszerű kirándulóhelyére. Búcsúzásképpen még
megcsodálhattuk Budapest panorámáját a Citadelláról.

V

künk innen rengeteg örömünk származik.
Hiányozni fog a sok barát, kikkel minden
oly csodás volt. Hiányozni fognak a tanárok is, kik olyanok számunkra , mint a példakép. Nagyon jó volt az itt eltöltött 4 év.
4. osztályosok
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Nyári Vakáció!
Már hetek óta beköszöntött a nyár, néha igazán forró napokban
lehet részünk, a gyermekek részéről pedig rengeteg szabadidőben, kikapcsolódásban. Óvodánk is hamarosan egy kis időre
bezár, ahogy a gyermekeink is emlegetik, kinek ekkor, kinek
korábban beköszönt a NYÁRI VAKÁCIÓÓÓÓ!

Cs

illogó szemek, mosolygó
arcocskák
árulkodnak a szabadság, otthonlét, nyaralás
öröméről.
A nyári szünet nagy változás a
kicsi gyermek életében, lazulnak a kötöttségek, napirend
változik, melyet gyakran nem
is tudnak jól kezelni. Ilyenkor
sokat segíthetünk nekik, mi
szülők!
Gyakran szembesülünk is ezzel
a nehézséggel, látjuk, hogy a
gyermek unatkozik, nem tudja
tartalmas elfoglaltsággal lekötni magát.
Számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre, hogy egy igazán kitűnő, élmény dús nyarat
tudhassunk magunk mögött,
szeretett családunk körében.
Ha az időjárás is engedi, a gyermekek minél több időt töltsenek el a szabadban, saját kertben, játszótéren.
Gyermekek számára édes az
együttlét nyáron a nagyinál,
amikor nemcsak egy röppke
délutánt tölthetnek el a szeretett nagyszülőknél.
Hasznos és örömteli játszást
jelent a kicsik számára a kertben felállított medence, pancsoló, melyet természetesen
felügyelet nélkül nem hagyhatunk.
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Vizi pisztolyozás, vízzel kapcsolatos játékok, homokozás,
sarazás önfeledt pillanatokat
ad gyermekeinknek.
Nyári zápor után kellemes séta
lehet gumicsizmában velük, a
bátrabb, bevállalósabb anyukák
a pocsolyázást is megengedik
számukra, az elismerés, dicséret bizonyára nem marad el!
Közösen ültethetünk virágokat,
zöldségeket akár a kertben,
akár a balkonládában. Természetesen akkor teljes az öröm,
ha együtt gondozzuk, ápoljuk
azokat, és nyomon követjük a
fejlődésüket.
Maradandó, emlékezetes élmény nyújt mindannyiunk számára, főleg ha még alkalmunk
lesz a termést is megkóstólni…
ennél édesebb, ízletesebb termést nem fogyaszthatunk!
A kerti homokozóból alagutakkal tarkított gyönyörű várakat
építhetünk közösen.
A fiúk remek erődöket készíthetnek a boltokból összegyűjtött papírdobozokból.
Szálláshelyünket kiköltöztethetjük a füves területünkre…
akár egy strand-sátor nyújthat
a kint éjszakázásban védelmet.
Gondolom a horgász tábor
gyermekeinek ez ismerős, amikor a tó partján alhattak 1 vagy
2 éjszakát. Óvodában is hall-

gattuk az élményeket.
Nagyszerű dolog feltérképezni
a kiránduló helyeket akár a környéken, vagy messzebb, egy
családi nyaralás alkalmával.
A gyermekek ezeket a közös
programokat is nagyon várják.
Kellemes kikapcsolódás lehet
az olvasás, kisgyermekekről
szóló történetek elmesélése. A
végén beszéljük meg például,
hogy kinek mi volt benne a legkedvesebb.
Vegyük észre a körülöttünk
lévő természet szépségeit…
Gyűjtsünk reggeli harmatot,
nézzük meg a napfelkeltét,
hallgassunk
madárcsicsergést…
Fogyasszuk el a reggeli teánkat
együtt egy kellemes napindító
beszélgetés mellett. Vágyni fogunk rá legközelebb is!
Lányoknak kedvenc időtöltés
lehet az évszak kincseinek, a
nyári virágoknak gyűjtése, majd
lepréselése. Borongósabb napokon, vagy a hűvösebb évszakok beköszöntével ezek a
szép kis virágok visszaidézik a
nyár varázsát, hangulatát számukra.
Gyermekeinket megtaníthatjuk
azokra a játékokra is, amiket mi
játszottunk anno, amikor mi is
gyermekek voltunk. Számunkra is egy kicsit visszaröppenés
az időben, egy kedves kis nosztalgia.
Egy-két háztartási eszköz
igénybevételével alakíthatunk
hangszeres együttest, örömmel meghallgathatjuk gyermekeink kedves kis koncertjét.
Persze nem csak önfeledt
szórakozásból, szabadidő el-

töltéséből áll a családok mindennapjai… a házimunka, ház
körüli teendők sem kímélnek
bennünket, de annak elvégzése
is óriási elégedettséggel tölt el
bennünket.
Bátran vonjuk be csemetéinket
ezekbe a feladatokba, ezáltal is
óriási tapasztalatot, rutint szerezhetnek.
Ebben a teendőben is sokat lehetünk együtt velük.
Ma már számos lehetőség van
szervezett programokon is
részt venni, egyre több szülő él
is az effajta kínálatokkal.
Mindenki a saját lehetőségeihez, kreativitásának, kedvének
megfelelően tervezi meg családja számára a közös programokat.
Végtére is mindegy hogy
mit csináltok, csak törekedjetek arra, hogy minél több
időt töltsetek együtt legféltettebb kincsitekkel! Ezek a
közös élmények számotokra
és gyermekeitek számára felejthetetlen, gazdag élmények
maradnak…és amikor már ők
is felnőttek lesznek mosolygós
arccal, szívüket érintő melegséggel fognak visszagondolni
boldog gyermekkorukra.
Adjátok meg nekik ezt a lehetőséget, hogy ők is ezt a pozitív
élményt vihessék tovább életükben. Segítsétek őket abban,
hogy egy nagyon Boldog Gyermekkorban élhessenek!
Óvodánk dolgozói nevében kívánok minden kedves olvasónak tartalmas, kellemes nyári
kikapcsolódást, feltöltődést!
Vida Eszter
óvodavezető

3

Tanév búcsúztatás
Jó szokásomhoz híven egy idézettel szeretném kezdeni, most
dr.Tari Annamária pszichológus szavait választottam:
„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy
gyermek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és
hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit
minden korú gyermek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és
hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.”

E

nnek szellemében igyekeztünk okítani, terelgetni
ebben a tanévben is a ránk
bízott nebulókat: Hiszen van aki
száguldva képes előrehaladni,
van aki futva, van aki kocogva,
olyan is akad aki sétálva; de a
legfontosabb, hogy ne álljunk
egy helyben!
Az biztos, hogy kis iskolánk tanulói nem álltak! Ha kellett szerepeltek, ha kellett, versenyre
készültek; emellett pedig becsülettel végezték mindennapi feladataikat a tanulás terén. 8 kis
elsősünk is pár hét alatt beilleszkedett és – miközben sikeresen
megbirkóztak a betűkkel és a
számokkal - aktívan részt vettek
a közösség életében.
Volt, hogy kicsit fáradtunk, (gyerekek is – tanító nénik is), de
aztán energiát, erőt merítettünk
egymásból és folytattuk jelképes utunkat a tanév gyorsvonatán, melyre – kedvenc hasonlatommal élve - szeptemberben
felülünk és végigszáguld velünk
a tanéven, sok-sok élménnyel,
emlékezetes pillanattal kísérve.
Megkértem a gyerekeket, hogy
írják le, mire emlékeznek szívesen vissza az eltelt 9 és fél hónapból, én pedig csokorba szedtem őket:

1-2. osztály:
Ősszel nagyon jól éreztük magunkat az évnyitón, mert mi is
szerepeltünk: a Vackor az iskolában-t adtuk elő.
A
Vámosszabadi
Picúrok
másodikok lettek a Kiskutatók
akadályversenyén, pl. hurkapálcából felhőkarcolót építettünk.
Amikor megtanultuk az első
betűt, nagyon örültünk neki és
bátran írtuk, amikor meg a második betűt, akkor még jobban
örültünk, amikor meg az utolsót,
akkor sem szomorkodtunk.
Ősszel az erdei iskolában nagyon
sokat gyalogoltunk.
Márton-napon szerepeltünk a
templomban; Dávid volt Márton
püspök, a lányok pedig többen a
libák.
Nagyon öregnek tűnt a Télapó.
Minden gyerekről tudott valamit.
De vajon honnan!?
Angyalkázással vártuk a Jézuskát a tanító nénikkel.
Karácsonykor előadtuk a Betlehemet a templomban is.
Farsangi bálban nagyon jól éreztük magunkat: Laura balerina
volt, Rozi pedig Shakira.
A húsvéti barkácsoláson ibolyát
és ajtódíszt készítettünk.
Néptáncoltunk a falunapon két
műsorral is.

Minden reggel mondtuk az
ABC-t és az egyik szorzótáblát.
Ellátogattunk Csilizradványba a
gyereknapra Timi nénihez és az
elsős testvérosztályunkhoz.
Kirándultunk a Bakonyba, ahol
szalonnát sütöttünk és játszottunk a Cuha-patakban.
Az év során nagyon sok tablót
készítettünk, amit elő is adtunk,
mert mi természetvédők is vagyunk.
3-4. osztály:
A bemutató órákon nagyon
ügyesek voltunk.
Mécseseket gyújtottunk az okt.
23-i megemlékezésen.
Az idősek napján arról mondtunk
verset, hogy régen a notebook
jegyzetfüzet volt, az órákat naponta felhúzták és még telefon
se létezett.
A sulibálon pulik voltak a fődíj a
tombolán.
Egész decemberben gyűjtöttük
a cipősdoboz ajándékokat.
Heteken keresztül készítettük a
Láss zölden! versenyre a tablókat és a pet-palack alkotásokat.
A tehetségprogram keretében
minden kedden (bár eleinte csütörtökön) készültünk a könyvtárban.
Az adventi gálán színes szalagokkal táncoltunk, március
15-én pedig piros-fehér-zöld
pompomokkal.
Bekopogtattak hozzánk is a Gergelyezők, a versekért sütit kaptak.
Április 1-jén sokat bolondoztunk.
Anyák napjára sokat készültünk,
de megérte, mert sok anyuka
meghatódott a műsorunktól.
Az év végi kirándulásunkon a
veszprémi állatkertben láttunk

Versenyeredményeink 2015/16-os tanév
1. o.
Csala Boglárka
Nyelvész – megyei – 5. hely
Klausz Dávid
Versmondó – körzeti – 3. hely
Tarlós Dóra
Nyelvész – megyei – 4. hely
Pető Kitti Laura
Szépírás (Nagyszentjános) – körzeti – 3. hely
Nyelvész – megyei – 5. hely
2.o.
Böröczki Blanka
Tudásbajnokság környezetismeret
– megyei – 6. hely
Magyar Erika
Helyesírás (Öttevény) – körzeti – 1.
hely
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3.o.
Bartos Dorina
Népdaléneklés (Nagyszentjános) –
körzeti – 3. hely
Láss zölden! – körzeti – 3. hely
Buruzs Anna Katica
Láss zölden! – 3. hely
Takács Nóra
Láss zölden! – 3. hely
4. o.
Árkosi Lili
Láss zölden! – 2. hely
Timaffy Néprajzverseny – megyei
– 1. hely
Klauz Csenge
Timaffy Néprajzverseny – 1. hely
Matematika (Dunaszeg) – körzeti
– 3. hely

Nyelvtan (Öttevény)–körzeti–1. hely
Koller Kamilla
Láss zölden! – 2. hely
Pajor Aliz
Timaffy Néprajzverseny – 1. hely
Láss zölden! – 2. hely
Tudásbajnokság matematika –
megyei – 5. hely

pingvineket és kacagójancsit is
(ami egy madár).
És még sorolhatnánk, de azt hiszem, ez a kis hangulatjelentés
bepillantást engedett mindennapjainkba.
Az élettel együtt jár a változás.
Átalakulnak a tankerületek, talán
30 percesek lesznek a tanórák,
ismét megjelenik egy új kerettanterv – de mi arra törekszünk,
hogy ez a kis iskola olyan legyen
a gyerekek számára, mint egy
biztos kikötő. Lehet, hogy időnként vihar támad és hánykolódik
kis hajónk, de optimizmussal, a
jövőbe vetett hittel és egymás
mellett állva le tudjuk győzni a
nehézségeket.
Köszönöm a támogató szülőknek és kolléganőimnek, hogy
mellettem voltak iskolánk hajójának kormányzásában, mely út
során az elsődleges célunk az
volt, hogy a sok adminisztrációs
teher mellett mindig megmaradjon a legfőbb és első helyen
a gyerek!
Rita Pierson amerikai tanárnő
gondolataival zárom soraimat:
Képzeljük csak el; mennyivel
élhetőbb, erősebb társadalom
lenne a miénk, ha a gyermekek
nem félnének kockáztatni, ha
nem félnének szabadon gondolkozni és akik előtt mindig állna
egy példakép. Minden kisgyerek
megérdemel az életében egy
„szuperhős”-t, egy felnőttet, legyen az szülő vagy pedagógus,
aki soha nem mondd le róluk és
az álmaikról, aki megérti a személyes kapcsolatok erejét és aki
ragaszkodik hozzá, hogy a gyerekek a lehető legtöbbet hozzák
ki magukból.
Kamocsai Antalné
Zrínyi Miklós Matematikaverseny
– megyei – 5. hely
Holenda Barnabás Matematikaverseny – megyei – 6. hely
Matematika (Dunaszeg) – 1. hely
Nyelvtan (Öttevény) – 3. hely
Hirkó Fruzsina, Oros Luca, Ladocsi
Alex
Sport- és ügyességi verseny (Pér) körzeti – 1. hely
Pék Dóra, Oros Luca Boróka, Pajor
Aliz, Koller Kamilla, Buruzs Anna
Katica Flesch Táncfesztivál Mosonmagyaróvár 2. hely
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Végre, bakonyi kirándulás!

Sz

ülők és gyerekek, valamint tanítónénik,
nagymama, kismama, kisbaba és egy kutya. Felkerekedtünk egy napsütéses
szombat délelőtt a várva-várt
bakonyi túránkra. Sokat utaztunk a vonattal Bakonyszentlászlóig, majd elindultunk az
ösvényen. Nagyon kalandos
utunk volt, mert már az elején eltévedtünk, bár Robi bácsi
(Böröczki Róbert szervező) szerint csak rossz helyen fordultunk be.
Végül mégiscsak elértünk az
Ördögrétre, ahol lepakoltunk a
padokra. A szülők elkészítették a tüzet, mi gyerekek pedig
rögtön belegázoltunk mezítláb
a patakba és hidat építettünk.
Majd szalonnát és pillecukrot

sütöttünk, és még labdáztunk
a pataknál, míg a felnőttek beszélgettek. Ezután folytattuk az
utat Vinye felé a Cuha-völgyében. Sokkal nehezebb, de sokkal izgalmasabb volt az út! A táj
gyönyörű volt, friss forrásvízzel
is meg tudtuk tölteni a kulacsainkat, de a kövek nagyon csúsztak! Kriszti néni (tanítónéni)
többször is megcsúszott, Tomika nagymamája rendületlenül
mászta a hegyet! Kiértünk egy
rétre, ahol Máté kutyája úgy ugrált a magas fűben, mint egy őz!
Fáradtan, de boldogan értünk
haza és megfogadtuk, hogy
ősszel megint eljövünk ide
együtt!
Magyar Erika, Böröczki Blanka
2. o. (kicsit segített a tanítónéni is)

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
Vámosszabadin
Tisztelt Olvasó!
Bugár Barbara vagyok.
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai
Csere János Karán végeztem szociálpedagógus szakon. Képzésem
során a pedagógia,
pszichológia, társadalomismeret, szociálpolitika, szociális munka, jog és egészségtan tárgyakat
sajátítottam el. A diploma megszerzése után családgondozóként helyezkedtem el Győrújfalu és Győrladamér községek Gyermekjóléti Szolgálatánál. Immár 3 éve végzek családgondozói tevékenységet. 2016. január
elejével bővült az ellátási területem Vámosszabadi településsel.
Munkámban a kulcsszó a segítés.
A gyermek- és ifjú korosztály kapcsolati, tanulási, szociális problémáit kezelem.
A szociális munka, a gondozás, a nevelés-oktatás, a szabadidő-pedagógia
eszközeivel nyújtok segítséget a különböző szociális helyzetű gyerekek, fiatalok, illetve családjaik számára.
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Csilizradvány - Vámosszabadi barátság

M

ár az induláskor nagyon izgatottak voltunk! A falubusszal és
három szülő autójával mentünk
Csilizradványba, a testvérosztályunkhoz. Bögi Timi tanító
néni és elsősei szeretettel és
sok süteménnyel fogadtak bennünket. Végigvezettek minket
az iskolán, majd kimentünk az
udvarra, ahol gyereknap alkalmából sok játék várt minket:
műanyag kupakokból aszfaltrajzot raktunk ki, kakaóstészta
evő verseny, óriás buborékfújás
és arcfestés. Majd szirénázva
jöttek a tűzoltóautók! Gergőt
úgy lelocsolták, hogy még a
pólója is vizes lett! Láttunk egy
nagyon érdekes bábelőadást,
ahol a bábok saját készítésű
„tökfejek” voltak, mivel lopótökből készültek. Népi hang-

szereket is megismertünk,
például doromb és tekerőlant
vagy nyenyere, de a legviccesebb palacsintasütőből készült.
Utána finom gulyáslevest ebédeltünk, majd a csilizradványi
gyerekek megmutatták a füzeteiket. Csodálkoztunk, hogy
már tollal írnak és a betűik nem
teljesen ugyanolyanok, mint a
mieink, a számtanfüzetükben
pedig sokkal nagyobb négyzetrácsok vannak. Végül átadtuk egymásnak ajándékainkat!
Timi néni magyar szurkolói
pólót kapott, aminek nagyon
örült és rögtön fel is vette!
Nagyon jól éreztük magunkat!
Ősszel ismét találkozunk Vámosszabadin!
Csala Boglárka, Pető Laura,
Tarlós Dóri 1. osztályos tanulók
(egy pici segítséggel)

Kapcsolatot tartok és együttműködök a megelőzést szolgáló állami (szociális, oktatási, egészségügyi) intézményekkel.
Összefoglalva az alábbi tevékenységeket / szolgáltatásokat végzem:
-- Életvezetési, mentálhigiéniás, szociális tanácsadás
-- Preventív foglalkozások, tanácsadások szervezése
-- Szabadidős programok szervezése (pl. nyári táborok)
-- Hivatalos ügyintézés segítése
-- Adományközvetítés
A hátrányos helyzetű, problémákkal küzdő gyermekek illetve családok segítése felemelő élményekkel gazdagít engem, mint szociálpedagógust.
Egyszerűen szólva: jó érzés segíteni a rászorulóknak.
Üdvözlettel: Bugár Barbara

Falutakarítás

I

dén tavasszal két alkalommal is szemétszedési akciót
szervezett az önkormányzat. Az akcióban a felhívásra
összegyűlt aktivisták lelkes csoportja Vámosszabadi közterületeit, gyalogútjait és a csatorna partját tisztították meg
a szeméttől. A második alkalommal a TESZEDD országos
kampányhoz csatlakoztunk: hasonló kört megtéve tisztítottuk meg az elszórt hulladéktól Vámosszabadit.
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I

Vámosszabadi fociélet

smét véget ért egy bajnoki év, ezúton szeretnénk megköszönni a csapatoknak és az edzőknek a bajnokságokban végzett
munkáját. Külön szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az egyesületet támogatták anyagilag vagy munkájukkal. Reméljük, hogy a követező szezonban is számíthatunk
rájuk, és még sikeresebbek leszünk, ezáltal örömet okozunk Vámosszabadi közösségének! Szeretnénk, ha a jövőben még több
sportolni vágyó fiatal csatlakozna hozzánk!
Tisztelettel:
Vámosszabadi SE. elnöksége

Véradás – Vámosszabadi 2016.
A vért a gyógyításban a 20. század eleje óta használják a műtéteknél, életmentő beavatkozásokban és a gyógyszergyártásban.
A Vöröskereszt tevékenyen részt vállal a véradás szervezésében, amelyet a helyi véradásszervezőkön keresztül valósít
meg.

A

véradás a segítségnyújtás legnemesebb formája.
Saját vérünkkel segítünk egy
beteg kisgyermek, balesetben
sérült társunk vagy éppen egy
életmentő műtéten áteső embertársunk életének a megmentésében.
A vér az a csodálatos gyógyszer, ami ma még semmi
mással nem pótolható.
Településünkön évente 2 alkalommal, tavasszal és ősszel
szervezünk véradó napot.
Ennek lebonyolítását a Vöröskereszt helyi szervezetének
tagjai végzik a győri Véradó

6

Állomással együtt működve.
2016-ban június 14.-én volt
véradás amikor 50 fő jelent
meg és nyújtotta karját, hogy
segítsen.
2016 október 12-re tervezzük
az őszi véradó napot, reményeink szerint még nagyobb
létszámban jönnek el településünk lakói.
A júniusi véradáson 6 fő új véradóval bővült a régi tagjaink
létszáma, aminek mindannyian nagyon örültünk.
Ősszel véradó ünnepségen
szeretnénk megköszönni a
véradásokon résztvevők segítségét.

A véradás a segítő szándék
mellett egy szűrővizsgálat is.
A véradás előtt a jelenlévő orvos vérnyomást mér, alaposan kikérdezi a véradót és egy
gyors
vizsgálat is lezajlik, amit az
ujjbegyből levett vér alapján
végeznek.
Majd a levett 450 ml vért a
véradó állomáson további
vizsgálatoknak vetik alá, és ha
bármiféle eltérést észlelnek,
arról a véradót értesítik.
Így egyszerre segítünk és saját
magunk pedig egy szűrővizsgálaton is részt veszünk.
Kedves Véradók!
Továbbra is várjuk a véradó
napra azokat, akik mindig eljönnek a hívó szóra, és azokat is,
akik még eddig nem jöttek el
közénk.

Kedves fiatalok!
Benneteket is várunk, aki betöltötte a 18.-ik életévét kérjük, hogy lépjen be a véradók
táborába!
Köszönjük az Önkormányzat
anyagi támogatását, amit a
véradás után a résztvevők
megvendégelésére fordítunk!
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
Vöröskereszt Vámosszabadi
szervezete

Vámosszabadi Mi Újság?!

Egyházközségi hírek
BÉRMÁLÁS
A bérmálás a felnőtt keresztény élet mellett való tudatos döntés és
elköteleződés, melyre Isten válaszul képessé tesz a Szentlélek teljességének befogadására. Ez évben a három egyházközség (Nagybajcs, Kisbajcs és Vámosszabadi) 17 fiataljának bérmálása május
22-én volt a nagybajcsi Szent György templomban. A szentséget
Dr. Pápai Lajos püspök, apostoli kormányzó szolgáltatta ki.
ELSŐÁLDOZÁS
Az elsőáldozás a katolikus egyházban egy jelentős állomás! A keresztény gyermek az első áldozását megelőző években is fokozatosan találkozik Megváltójával: szüleitől, lelkipásztorától, hitoktató-

jától hall Róla és az imádságban, Szentírásban, szentmisében, stb.
találkozik Vele. Ám ezek a találkozások legtöbbször csupán szimbólumok által hozzák közel Jézus személyét. Jézus azonban nem
akart bennünket meghagyni a jelképek szintjén, ezért kaptuk ajándékba Tőle az Eukarisztiát, a Mennyei Kenyeret, amely már nem
emlékezés vagy jelkép csupán, hanem ahogyan a Katolikus Egyház
Katekizmusa is megfogalmazza: „Az Eukarisztia Jézus Krisztus valóságos Teste és Vére a kenyér és a bor színe alatt.” A gyermekek
ekkor találkoznak először az Élő Krisztussal.
2016. június 5-én két templomban – Kisbajcson és Vámosszabadin - 17 gyermek járult először szentáldozáshoz, közülük 7-en a
vámosszabadi plébániához tartoznak.

A legrégebbi épületével a falu is megújulhat
2016. július 2-án került sor a
tavasszal belsőleg felújított
plébánia épületének megáldására. Az ünnepi szentmisét
celebrálta és az azt követő
megáldást végezte dr. Pápai
Lajos apostoli kormányzó.

P

üspök úr számos alkalommal járt már Vámosszabadiban, elsősorban
az ő közbenjárásának köszönhető hogy az Egyházmegye az
épület felújításához szükséges anyagi forrást biztosította.
Püspöki szolgálatának talán
egyik utolsó eseménye volt
e Vámosszabadi áldás, valamennyi Vámosszabadi lakos
nevében köszönjük neki, és
innen is kívánunk jó egészséget, Istentől megáldott hosszú
boldog nyugdíjas éveket.
De miért is fontos hogy a plébániánk megújulhatott? Ennek két oka is van: egyrészt
Vámosszabadi
legrégebbi,
idén éppen 210 éves épületéről lévén szó, a felújítás jel-
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képes esemény, mely a múlt
örömteli
továbbörökítését,
a történelmi folyamatosságot szimbolizálja: kapcsolatot
múlt és jövő között. Másik ok
az örömre, hogy a felújítás
okaként és egyben okozataként az épület 35 év után
ismét elláthatja valódi funkcióját: Vámosszabadiban ismét
van működő plébánia, ismét
van helyben lakó plébános.
Tisztelt Norbert atya, ezúton
innen is szeretettel köszöntjük
és kívánjuk, hogy Vámosszabadira ne csak mint lakcímére,

szolgálati helyére gondoljon,
hanem mihamarabb mint otthonára is!
De miért is fontos egy falunak
hogy működő plébániája, saját
papja legyen? Sok író, költő,
keresztény kultúrkörünkben
gondolkodó fogalmazta már
meg, hogy egy közösségnek, a
közösség összetartásának két
alapvető pillére van: az egyik
az iskola, a másik a templom.
Mindkettő azért, amiért saját
feladatain túl a helyi kultúra
alakításáért tesznek. A társadalmak, közösségek ak-

kor erősek, ha vannak közös
emlékeik, közös emlékezéseik, közös ünnepeik, közös
hagyományaik. Időről-időre
kinyilvánítjuk nemzeti összetartozásunkat, hitbeli meggyőződésünket, őseink és
hőseink iránti tiszteletünket.
Mind nemzeti ünnepeinknek
mind pedig keresztény kultúránkban gyökerező ünnepeinknek nagy szerepe van a
nemzeti összetartozásunkon
túl a helyi közösségünk összetartozásának erősítésében. Az
iskola - és ebben az értelemben természetesen az óvoda
is - és a templom egymást kiegészítve segítenek bennünket, hogy mindig méltó módon emlékezzünk, vagy éppen
ünnepeljünk, de legfőképpen
ne felejtsünk. Természetesen minden helyi szervezetnek, csoportnak, önkéntesnek
nagy szerepe van ebben, akik
részt vesznek, hozzájárulnak
ezekhez az alkalmakhoz, de az
alapvető szervezőerő e kettő.
Cikk folytatása a 8. oldalon
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A legrégebbi épületével a falu is megújulhat
Az iskolánkra és az óvodánkra méltán lehetünk büszkék, a sok lelkes gyermek alig
várja, hogy a nevelőkkel, tanítókkal közösen kiosszák a szerepeket egy-egy műsorra. Erről a tanítónénik, óvónénik mindig
joggal büszkén be is számolnak, mi pedig
mindig örömmel nézzük műsorukat. A
másik pillér a templom, a helyi pap, aki a
hitéleten túl szintén a közös emlékezést, a
hagyományok ápolását, a közösség ös�szekovácsolását, egyben tartását segíti.
Napjainkban szerencsésnek mondhatja
magát azon falu lakossága, ahol plébánia
működik, ahol plébános lakik. Általa teljesedik ki az ünnepek köre - amiket lassan
már el is felejtenénk - illetve a hagyományok és a múlt tisztelete. Hogy kiemeljünk
egy példát a közelmúltból: a búzaszentelés, búzaszentelő körmenet Magyarországon ugyan középkori eredetű ünnep, mára
szinte teljesen a feledés homályába merült mifelénk. Idén áprilisban azonban Vámosszabadin is felelevenítettük ezt a régi
keresztény szokást, a vetés megáldásával
a jó termésért és a természeti csapások
elkerüléséért. Egy másik alkalommal, korábbi hagyományt őrizve május utolsó vasárnapján az Önkormányzat és a Plébánia
közösen emlékezett a templom mellett a
magyar hősök emléknapján, ahol a Világ-

háborúkban elesett és az elképzelhetetlen
körülmények között élő nemzeti és helyi
Hősökre emlékeztünk.
Tisztelt Olvasó! A cím szerint a Falu megújulhat abban az értelemben, hogy mostantól valami máshogy lehet, mint eddig
volt. Bár a rengeteg és mindenféle teendőnk mellett gyakran érezhetjük azt, hogy
nekünk, a ma emberének már nincs ideje
és nincs igazán szüksége közös ünnepekre, meg rajtunk kívül úgyis biztosan sokan
ott lesznek, de tartsuk szem előtt, hogy a
közös ünnep, a közös kultúra azért közös,
mert a közösség minden tagjára szükség
van hozzá. Mindenki érzi - és szociológiai
kutatások is alátámasztják ezt - a közös
ünneplések, a közös emlékezések erősítik
a közösségi tudatot, ezáltal segítik a hétköznapok közös megélését is. Az eggyé
tartozást, a nemzeti és helyi őseink iránti
tiszteletünket fejezzük ki akkor, amikor
emlékezünk rájuk, vagy megünnepeljük
azt, amit ők is megünnepeltek. Bíztatok
mindenkit, hogy lehetősége szerint ezután
is vegyen részt minél több önkormányzati
és egyházközségi rendezvényen.
A nyárra kívánok mindenkinek kellemes pihenést, kiadós feltöltődést.
Pajor Károly
önkormányzati képviselő

TISZTELT KISMAMÁK, ANYUKÁK!
A védőnői tanácsadás
szabadság miatt
az alábbi időpontokban
elmarad:
2016. 06 .22 - 07.01 ,
07.20 - 29,
ÉS 08.17 - 26-IG
Sürgős esetben:
06-20 549 39 49-es telefonszámon
/időpont egyeztetés/
A szabadság alatt a telefonos
elérhetőségem:
06-20 549 39 49.
Szíves megértésüket köszönöm:
Szalainé Szentmihályi Andrea
védőnő

HULLADÉKUDVAR
NYÁRI NYITVATARTÁSA
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a
VÁMOSSZABADI HULLADÉKUDVAR
nyári nyitva tartása:
Kedd: 14:00-18:00
Péntek: 10:00-18:00

Kaméleon Színjátszó Egyesület előadása Vámosszabadin
A Kaméleon Színjátszó Egyesület 1999 óta működik. Győri
éveik után Nagybajcson alakult meg immár harmadik színjátszó csoportjuk.
Az egyesület szervezett, mégis játékos keretet biztosít azon
gyermekek és fiatalok számára, akik a színjátszáshoz kedvet és tehetséget éreznek.
Társművészetek megismertetésével bővítik növendékeik
kulturális látókörét, komolyzenei élmények színesítik az
órákat. A színpadi szerepek
betanulása közben kiemelt
hangsúlyt kap a magyar nyelv
művelése, a szókincsbővítés,
valamint a szép és helyes magyar beszéd elsajátítása.
Egy különleges, Bank Zsuzsanna által kifejlesztett
munkamódszerrel
épülnek
fel a foglakozások. A módszer lényege a gyermekekben rejlő játékosság felszínre
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hozása. Nemrégiben új, óvodás társulattal is bővült már
a nagyobbak népes tábora.
Azért is különleges egyesület
a Kaméleon, mert a csoportok tagsága nem homogénkisiskolás és kamasz együtt
dolgozik. Az éves közös munka során a nagyok klasszikus
szerzők színpadi műveiben
mélyednek el.
Minden tanulmányi évet egy
színházi bemutató előadással
zár az egyesület, melyet nagy
szeretettel tárnak érdeklődő
nézők elé.
Idén hozzánk, Vámosszabadira hozták el Petőfi Sándor
halhatatlan hőseit: Kukorica
Jancsit és Iluskát, a Francia
Királylányt és a gonosz mos-

tohát. Vándoroltunk együtt a
huszárokkal, és megtaláltuk
János vitéz oldalán Tündérországot. A nézőket magával
ragadta a mese. A nagysikerű
előadáson megelevenedett a
magyar irodalom szépséges
elbeszélő költeménye. Petőfi Sándor művét rendezte
Bank Zsuzsanna, színpadra
alkalmazta Károly Szabolcs. A
szereplők: Lindemann Gergő,
Gulyás Virág, Csicsai Viktória,
Bognár Zoltán, Szabó Máté,

Rogács Zétény, Kovács Karolina, Szitás László, Jungbauer
Loretta
Így hát az Egyesület tagjai
nemcsak a tanév folyamán
hétről hétre bizonyították rátermettségüket, hanem itt, a
Faluház színpadán is megörvendeztettek bennünket előadásukkal.
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
Berényi Éva

Vámosszabadi Mi Újság?!

Énekszóval, zeneszóval….
A szorgos munkával telt tavasz után mozgalmas hétvégéje volt a Borostyán Nyugdíjas Kórusnak június első
hetében.
únius 3-án az énekkar Ikrény település meghívásának tett eleget, ahol a
likócsi, szentiváni és az abdai
kórussal együtt Dalos találkozón vett részt.
A jó hangulatú délutánt követte - a minden esztendőben az egyik leginkább várt
esemény-, a Vámosszabadi
falunap.
A hőséget már kora délelőtt
még tikkasztóbbá tette a hatalmas kondérokban rotyogó
babgulyás, vadpörkölt. Nyugdíjasaink nemcsak énekszó-

J

val, hanem hagyományosan
palacsintával is készültek a
nagy napra.
A kórus válogatást adott a
legismertebb retro slágerekből, melyek közül nem hiányozhatott az Omega, Illés, és
az Apostol együttes legismertebb számai sem.
A közönségből sokan együtt
dúdolták a legendás sorokat
dalos kedvű időseinkkel.
Az énekkar zenei kíséretében
a Klausz család mellett a Vámosi gitáros lányok is közreműködtek nagy sikerrel.
Iskolásaink rendszeresen színesítik táncukkal a kórus énekét. Köszönet érte Kamocsai
Antalné Tagiskola vezetőnek,
aki feltétel nélkül, mindig jó-

Ügyeljünk a parlagfüves,
gazos területek
gyommentesítésre!
2016. június 30-ig a földtulajdonosok
és földhasználók kül- és belterületen
egyaránt kötelesek voltak a parlagfű
elleni védekezésre, ezt követően a virágzás és a pollen levegőbejutásának
folyamatos megakadályozása a cél.
Belterületen az önkormányzat jegyzője elrendelheti a parlagfű elleni
közérdekű védekezést, mely azonnal
végre is hajtható.
Külterületen (zártkert esetében is) a
megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága az illetékes.

GYERMEKORVOS
RENDELÉSI IDEJE
2016. 06. 15-08. 31-IG
A NYÁRI SZABADSÁG IDEJE ALATT::
Hétfő: 11.00-12.30
Kedd: 8.30-10.00
Szerda: 10.30-12.00
Csütörtök: 12.30-14.00
Péntek: 8.30-10.00
Tanácsadás : hétfőn 13 órától, időpont egyeztetéssel.
LŐRINCZY DOKTORNŐ TERVEZETT
SZABADSÁGA:
2016.06.27-07.08-ig.
2016.08.01-08.18-ig.
Helyettes: Dr. Sztanó Gabriella
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kedvűen vesz részt a közös
munkában.
A falunapi fellépés után az
énekkar – élve a 21. század
technikai vívmányaival- a
Miskolc melletti Vámosújfalu
számára készített egy videó
üzenetet, ami a Vámos Települések Találkozója alkalmából lett felvéve.
A nyár a családé és az uno-

káké. Pihenés után, augusztusban újult erővel kezdi meg
a kórus a próbákat. Aki pedig
már nyugdíjas vagy közel van
hozzá, nagy szeretettel várja soraiba ősszel a Nyugdíjas
Klub és/ vagy a Borostyán
Nyugdíjas Kórus.
Klausz Adrienn
zenetanár, kórusvezető

Nyugdijas klubról röviden...
Angyal Bandi, Sobri Jóska, Rózsa Sándor, Vidróczki Marci és Savanyú Jóska,
Ők voltak a betyárok között a legnagyobbak , róluk beszélgettünk , életükről , sorsukról a március 26.-i klubnapunkon.
k lubtagok már nagyon várták Jánosa Attila evangélikus lelkészt, aki
börönlelkészi munkájáról beszélt,
utánna kérdéseinkre válaszolt.
Tavaszi kirándulásunk programja volt:
- Tés-Szélmalmok, Várpalota-Zichy Kastély-Trianon Múzeum, Tihany-Bencés
Apátság-barokk
templom-altemplom,
Badacsony-Balatonparti borozás
Kicsit elfáradtunk de az élmények ezt elfeledtették velünk.
Egy gyengén látó , vagy egy vak embernek két lehetősége van a közlekedésre :
-fehér bot használata, Vakvezetőkutya
segitsége, vagy az otthonmaradás.
A vakvezető kutyák világnapja volt április
27-én , ebből az alkalomból klubnapunkon beszélgettünk ezen kutyák magyarországi helyzetéről, aktiv majd „nyugdijas”
kutyakénti életéről .
A zene kialakulását, a hangszerek fejlődését Klausz Adrienn nagyon érdekes
előadásából követhettük.
Áprilisban képviselte a Shinju-Kaj Karate
Egyesületet Czeglédi Csongor Vámosszabadi 7. osztályos tanuló Japánban egy világversenyen.
Ezt az egy életre szóló élményt velünk is

A

megosztotta. Gratulálunk és köszönjük!!!
Jó volt újra megnézni a régi felvételeket egy-egy klubnapról, rendezvényről.
Mindezt Berényi Éva művelődésszervezőnek köszönhetjük.
Meglátogatott bennünket Illés Miklós
körzeti rendőr , hasznos tanácsait megfogadjuk.
Május 26-i klubnapunkon a cseresznyefavirágzás legendájának történetét
ismerhettük meg, amit Japánban vallási
kultusz övez.
A nyári szünetben érdemes lesz a Kisalföld programajánlatát követni, mert számunkra is látogatható fesztiválokkal tele
lesz Győr városa.
Jó pihenést, tartalmas programokat
kivánok mindenkinek.
Bellovicz Imréné
klubvezető
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Falunap gyerekszemmel

E

Már délelőtt 10 órakor elkezdődtek a vetélkedők a füvön, pl.
kapura rúgás, kislabda dobás, ugrókötelezés; ahol zsetonokat
lehetett gyűjteni, majd beváltani ajándékokra.
Ezen kívül részt vehettünk még kerékpár és rajz versenyen, lehetett
lovaskocsizni, íjászkodni és volt arcfestés is. Az ebéd mindenkinek
ízlett: spagetti és palacsinta. Később megérkezett az ugrálóvár is.
A kutyabemutató legügyesebb állata egy skót juhász volt, aki hiba
nélkül végigfutott az akadálypályán. Az iskolások délután háromszor is felléptek: először két néptánccal, majd a nyugdíjas kórussal.
Nagyon sok vicces dolog történt a nap folyamán!
Kenuzás közben Erika és Blanka majdnem beleborult a vízbe; András és barátai viszont meg is fürödtek a csatornában!
Kamilla megtöltötte a lufiját vízzel, de amikor megfogta, kidurrant!
A bűvész műsorán pedig a kis Saci is részt vett!
Este három ovis fiút kergettünk vízipisztollyal és el is találtuk őket!
Végül mindannyian egyet értettünk abban: Nagyon jó nap volt!!
Blanka, Gerda, Erika, Luca, Sára, Gergő

Falunap felnőttszemmel

A

fenyegető rossz idő ellenére is sokan kilátogattak
június 4-én a falunapra.
Szerencsére az izgalmas napon
csak a vihar maradt el. Délelőtt
sportversenyek, ügyességi versenyek, közlekedés biztonsági és
aszfaltrajz verseny várta a kiérkező fiatalokat.
Délelőtt a Patent Elfogócsoport
tartott a jelenlévők nagy örömére
izgalmas elhárítási- védekezési
bemutatót .
Halászlé, vadpörkölt rotyogott a
bográcsokban - a vámosszabadi
civil szervezetek tagjai főzték e
finom ételeket. A nyugdíjasok
nagy szorgalommal készítették
a kereken 600 palacsintát, a gyerekek nagy örömére. Finom süteményeket is kóstolhattunk, sőt a
tombolahúzás egyik szerencsés
résztvevője egész tálcányi szépséges édességgel lett idén gazdagabb, melyet a falu sütikészítő
asszonyainak köszönhetünk.
Ebéd után szeretettel üdvözölhettük a már megszokott vendégeket, és az új fellépőket is a
Falunap színpadán:
Illés Gabriella és Széles Zoltán
nagysikerű operett műsorral
kedveskedett a közönségnek.
Őket követően a Csutora Néptáncegyüttes ifjúsági csoportja
lépett színpadra. Felelevenítették
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számunkra a szigetközi pünkösdölés hagyományát. Verbunkosuk után nagybajcsi Őszirózsa
Nyugdíjas Kórus és a Muzsikus
Gabonazsizsik műsorát élvezhettük. Őket követte az iskolások
néptáncműsora. Majd retro slágerekkel nosztalgiázhattunk a 10.
évét ünneplő Borostán Nyugdíjas
Kórus, a Vámosi Gitáros Lányok
valamint a Vámosszabadi Tagiskola közreműködésével.
A legkisebbek örömére az
ugrálóvár is megnyitotta légvárkapuit. A rendőrautó bemutató
és az arcfestés is nagy érdeklődés mellett zajlott. Ezalatt a nagyobbak a korongozás valamint a
baba és ékszerkészítés műhelytitkait leshették el az iparművészektől.
Vámosszabadi Se JUDO szakosztály bemutatóján bepillantást
kaphattunk a küzdősport oktatásába, látványos gyakorlatokat,
dobásokat láthattunk a gyerekektől.
Újdonságként szerepelt kutyás sportbemutató: a gazdik
kutyusaikkkal együtt mozogtak a
különleges akadálypályán . A még
kevéssé ismert MediBall sportág
bemutatásával az egészséges
életvezetéshez kaphattunk új
lendületet.
A kicsiket és a nagyokat az

íjászkodás rejtelmeibe is bevezették, míg a csatornán kenus víz
feletti és víz alatti élményekkel is
gazdagodhattak a kalandra vágyók.
Eközben Vámosszabadi utcáin
a félénkebbek lovas kocsira pattanhattak, a hevesebb vérmérsékletűek pedig egy különleges
motorral kóstolhattak bele a rock
and roll érzésbe.
Később a színpadon Magic Marcell bűvész a fiatalokat varázsolta
el, míg Hancz Bianka –táncpartnere Hancz Patrik oldalán - a
férfiakat. A tombolahúzást követően a sör-virsli verseny hölgyversenyzője hősiesen küzdött a
férfiak és a sörhabok ellen.
Az est beálltával a Többgeneráció
együttes majd Klausz Tamás
szolgáltatta a talpalávalót. A lelkes táncos lábúak egészen hajnalig ropták.
Remélem, a nap folyamán mindenki talált számára érdekes és
izgalmas programot a széles kínálatból, és kellemes élményként
gondol vissza a 2016-os év Falunapjára!
Várom véleményüket, ötleteiket a
Falunappal kapcsolatban a

kozossegiter@vamosszabadi.hu
címre, vagy személyesen a
könyvtárban.
Berényi Éva
művelődésszervező
FALUNAPI SÜTIKÉSZÍTŐK:
Árkosi Lászlóné
Bagári Márta
Bognárné Márkus Judit
Czeglédi Andrásné
Czeiter Csabáné
Czinger Csabáné
Feketéné Eke Éva
Győri Károlyné
Gyurics Jánosné
Hordós Tamásné
Luka Zoltánné
Nagy Andrásné
Nagy Lászlóné
Ódor Gyuláné
Pék Gyuláné
Szigetiné Molnár Jolán
Szombathelyi Zoltánné		
Tatai Zsuzsanna
Horváth Anita
Ambrus Gellértné
Klauz Sándorné
Pajor Károlyné
Köszönjük!
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Horgásztábor

A

kánikulát enyhítő kellemes széllel
indult az ötödik gyermek horgásztábor Vámosszabadin. Negyven
apró résztvevővel, akikre a szüleiken kívül
a szervezők is felügyelnek. A már hagyományos tábor lakói közül jó néhányan
visszatérőként, már az új, még horgászbotot sem látott gyerekeket segítették
ismerkedni e remek hobbival.
A szervezők profi készülődésüket bizonyította, hogy finom reggelivel várták a
lakókat. Délelőtt horogkötést, szerelés
fajtáit tanulhatták meg a gyerekek, majd
szervezői segítséggel élesben is gyakorolhatták a tanultakat. Ebédre bolognai
spagetti készült. Az idő gyorsan telt, mi
sem igazolta volna jobban, minthogy a
vacsorának való halakat szedték össze a
szervezők a sikeres kis horgászok szákjaiból. A nemrég épített kemence is szolgálta a táborlakók étkeztetését. Kenyér-

lángost sütöttek benne, több féle módon
előkészítve. A jó étvágyat és jó hangulatot közvetítette a víz. Az egész tó körül
hallható boldog gyermeknevetés fizette
meg az önzetlen szervezők munkáját. Az
esti rendrakást követően előkerült a televízió, és az Európa bajnokság kitöltötte
az időt takarodóig. A hajnali órákban már
csak néhány horgász vigyázta a lakók álmát. A reggelt is lendületesen indították a

szakácsok. Az ébredező gyerekeket rántottával, sültkolbásszal, sült hallal várták
a filagóriában. Álmos szemekkel, de annál
nagyobb lelkesedéssel vágtak bele a zárónapi horgászatba. A horgászszerencse is
hozzájárult a rendezvényhez. A legendás
amur vadász a negyedik, akasztott egy 5
kilósat, amit természetesen ismét nem
tudott megfogni. Akik látták, áradoztak
róla. De aztán jött a szűzkéz horgászfeleség, Ódor Eszter, aki már esélyt sem adva,
profikat meghazudtolva fárasztotta ki az
amur vadász ős ellenfelét. Jobbról is balról is méretes halak akadtak a horgokra,
élményeket nyújtva ezzel a táborozóknak.
Bátran mondhatom, hogy ezzel a jövő
évi tábort megalapozva lett vége ennek
a nagyszerű hétvégének. Hálás gyermekszemek köszönik a szervezőknek,
segítőknek és az Önkormányzatnak,
hogy ismét lehetőséget biztosítottak a
horgászat népszerűsítésére. Az üres
tábornak,a tónak pedig csendes rendrakással hálálták meg a szülők, horgászok
a felejthetetlen élményt.

ZÖLDÁR 2013- Összefogás Emlékfutás

2013 júniusa emlékezetes
volt mindenkinek. Mindenkinek, aki a mi gyönyörűséges
folyónk,a Duna mellett lakik.
Hatalmas árhullámmal kellett
szembenéznünk.
egész ország ös�szefogásról tanúskodott. Együtt küzdött a
(zöldárral) fiatal, az öreg, a hivatásos, a civil...Ki-ki a maga tempójával, erejéből beleadott mindent.... Akár csak a futás napján....
A második Zöldár emlékfutás,
amit a magyar Honvédség 12.
Arrabona Légvédelmi Rakétaezred és a Honvéd Arrabona Sportegyesület rendezett meg, váltófutó verseny, 30km-es távon,
4-7 fős csapatokkal.
Pár nap alatt sikerült egy hét
fős csapatot összehozni. A “
Szeretekfutni ” csapat tagjai:
Fodor -Bognár Bea, Fodor Dénes, Várkonyi Kata, Sassné Shrek
Zsuzsa, Vitéz Móni, Axenténé
Varga Yvonne .

Az
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Nagyon jól esett, hogy az önkormányzat támogatott minket,
mint csapatmezzel, frissítéssel,
fuvarral.... Meg is háláltuk, hiszen
a 30 kilométer alatt büszkén hirdettük Vámosszabadit.
Azon a reggelen úgy látszik
mindenki csúszott kicsit, ahogy
mi, úgy a honvédség is ;-) Nem
kellett volna sietnünk, volt idő
felvenni a rajtcsomagot. Elindult
maga a verseny. Lelkesen biztattuk Beát a rajtban. Dénes és
Zsuzsa elindult a busszal a 2.-3.
váltópontra. A Dunaszegi Koppány csárdánál láthattam Katát
elsuhanni az utolsó kilométerén.
Jó volt látni a beérkező majd tovaszaladó váltó tagokat. A töltés
tetején, a tűző napon jobban elfáradtam, mint magában a négy
kilométeres futáson. Elgémberedtem, és kellően izgultam már,
mégis csak az első váltófutásom
volt! Messziről láttam Zsuzsát.
Átvéve a stafétazsákot szaladtam. Kavicsos, tömött földút volt.

Előttem itt-ott futók- lassan, de
biztosan utolértem párat. Balról
a végtelen szántóföldek, jobbról az égig magasodó sötétzöld
erdő. Fájt a szívem, mert nem
kanyarodhattam le a Dunához
vezető kacskaringós utakra, nem
fedezhettem fel a rejtett partszakaszt. Néhol láthattam megcsillanni a napfényt a fák közé
bekúszó vízen. Aztán egyszer
csak elfogyott a kavics a lábam
alatt, oldalt feltűntek a házak,
előttem pedig a csapatom addig
beérkezett tagjai. Élükön Móni.
Átadtam a zsákot, kinyomtam az
endot (4,15 km, 23 perc) és indultunk is tovább. Megbeszéltük,
hogy az utolsó szakaszt együtt
lefutjuk, mármint Yvonnet előre
engedjük, és mi közösen, lassan
bekocogunk. Ez a 3,4 km már
igazi örömfutás volt. Nem volt
rajtunk stressz, hiszen már megtettük, amit megkövetelt a haza!
A célba kéz a kézben érkeztünk.
Majd megkóstoltuk a katonás
babgulyást. Megtapsoltuk a
nyerteseket (szándékosan nem
győztest írtam, mert mindenki
győztes, aki elindult) és átvettem
a szép befutóérmeink. Délután
még elvittem mindenkinek a pólót, az érmet....és bezsebeltem a
köszönömöket ;-)
Itt szeretném megköszönni az
önkormányzatnak a lehetősé-

get, hogy nevezhettünk, a támogatást, segítséget, hogy hittek
bennünk! Igaz, hogy nem lettünk
dobogósak, de nem a győzelem,
a részvétel a fontos!
Zoli, Bea, Dénes, Kata, Zsuzsa,
Móni, Yvonne....Köszönöm, hogy
vállaltátok, hogy időt, energiát
nem sajnálva részt vettetek, támogattátok ebben a váltófutásban. A sok nevetést, a biztatást.
Nélkületek nem jött volna össze!
Jó csapat vagyunk, legyen folytatás!
Egymást motiválva könnyebben megy! Mindegy, hogy 3
km-t vagy 30 km-t futsz, a lényeg a RENDSZERESSÉGBEN
van. Egyszer valaki valahol azt
mondta, napi 5,5 km-rel is fel
lehet készülni (fél év alatt) a
félmaratonra. Bizonyítsuk be! :-)
Mi is csak emberek vagyunk,
néha jobban, máskor kevésbé
élvezzük az edzést ... Van, hogy
eltántorít az időjárás, erőt vesz
rajtunk a lustaság... DE már
megtettük az első, talán legnehezebb lépést: BELEKEZDTÜNK,
mertünk változtatni!
Ha fontos az egészséged és a
mozgás, itt a helyed!
„ Sosem találok időt a futásra,
hanem CSINÁLOK! „
Köszönöm a lehetőséget!
Édl Sido Csilla
Csatlakozz Te is a FUTÁS AZ
EGÉSZSÉGÉRT VÁMOSSZABADIN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN
FACEBOOK csoporthoz!
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Vámosszabadi siker a Camponában

N

Kézimunka Kiállítást szerveztek 2016.
május 28-tól Budapesten, a Camponában. Sikerrel szerepelt a kiállításon Szombathelyi Zoltánné, aki egy gyönyörű miseruhát készített, mellyel díjat is nyert.

evezni lehetett a versenyen gobelinnel, keresztszemessel, kötéssel,
horgolással, csipkével, hímzéssel,
patchworkkel, de láthattunk sok másféle
kreatív alkotást gyöngyből, papírból, szalagból.
Megcsodálhattunk különleges hímzéstechnikával készült terítőket, és egy papírruhát,
melyről csak közeli szemrevételezés után
lehetett megállapítani, hogy csak nyomtatott, nem valódi ruhadarab.
Megismerhettünk egy modern kreatív kézimunkaformát is, a pixeltechnikát, mely külföldi sikerei után betört Magyarországra is.
A technika egyszerre hasonlít a mozaikhoz
és a keresztszemes hímzéshez, igaz nem
tűvel készítik.

A kiállítás alkalmat adott tehát különböző
régi és új technikák megismerésére, bemutatására, az elkészült művek megcsodálására. A pályaművek elkészítéséhez
kitartó munka, akaraterő és sok türelem
kellett.
Gratulálunk Szombathelyi Zoltánnénak
sikeréhez, és reméljük a jövőben is sok
szép kézimunkával örvendezteti meg környezetét.
Berényi Éva

Falunap képekben

További falunapi képek megtekinthetőek: www.vamosszabadi.hu
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Vámosszabadi Mi Újság?!

