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Polgármesteri köszöntő
Kedves Mindenki!

E

z az év nem volt egyszerű, és a következő
sem lesz az. Nehéz a szívünk, mert sok
mindent szerettünk volna, de a koronavírus-járvány felülírta a terveinket. Elmaradt a
Gyerek- és Falunap, elmaradt a Halfesztivál,
elmaradtak a közös ünnepségeink: idősek
napja, október 23-i ünnepség. Szerencsére a
Mikulás el tudott jönni a gyerekekhez…Nehéz lesz visszatérni a régi
életünkhöz, ha egyáltalán lehetséges lesz. Talán utólag úgy fogjuk
látni ezt az egész helyzetet, hogy egy olyan történelmi pillanatnak lehettünk tanúi, amely megváltoztatta a gondolkodásunkat a világról,
az emberi kapcsolatainkról, a munkánkról, a családi kapcsolatainkról, az egészségről, a környezet védelméről. Átértékelünk dolgokat,
bekerülhet a kevésbé fontos fiókba számos olyan dolog, amelyet
nélkülözhetetlennek ítéltünk, és bekerülhetnek korábban lényegtelennek tűnő dolgok a fontos fiókba. Bár a járvány távolságtartásra

kényszerít minket, de talán pont ez döbbenthet rá, hogy mennyire
értékesek a korábban természetesnek vett társadalmi, családi kapcsolataink, a korábban természetesnek vett szabadság. Talán rádöbbenünk arra, hogy szükségünk van egymásra, és talán az is megmutatkozik, hogy szükség van a közösség összetartására .Itt szeretnék
köszönetet mondani azoknak, akik tavasszal és azóta is önzetlenül
segítenek az időseknek, tartják velük a kapcsolatot és segítenek nekünk, hogy segíthessünk a rászorulóknak.
Szintén szeretném megköszönni a polgármesteri hivatal dolgozóinak a hozzáállását, mert akkor is tartották a frontot, amikor más
települések hivatalai beszüntették a személyes ügyfélfogadást.
Ahogy köszönöm az önkormányzat dolgozóinak is, hogy folyamatosan igyekeztek működésben tartani a településünket és intézményeinket. Külön köszönöm házi segítségnyújtónknak és a
családsegítőnknek, hogy veszélynek kitéve magukat napról napra
kimennek a terepre személyes támogatást, segítséget nyújtva a
rászorulóknak.
folytatás a 3. oldalon

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!
Vámosszabadi Község Önkormányzata és Képviselő-testülete,
valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói

Isten ma is érkezik hozzánk

S

ok évvel a Nagy háború után az egyik
faluszéli házhoz megérkezett a hadifogságból hazatérő katona, aki egykor
itt férj volt és édesapa. Útban hazafelé már
érezte, hogy valami megváltozott. Megérkezett, de már senki nem fogadta, a felesége már nem engedte be közös házukba.
Már nem várta őt, már mással élt. Furcsa
külső megjelenésével, a rab mundérral, ósdi
szemüvegével úgy érezte, nem tartozik már
ehhez a világhoz. Kint maradt, az ajtón kívül,
mert nem engedték be.

Ez a megtörtént eset jutott eszembe, amikor a karácsonyi evangéliumot olvasom:
„A világba jött, a világban volt, általa lett a
világ, mégsem ismerte fel a világ” (Jn 1,11)
Itt aztán nincs semmi az ún. „karácsonyi romantikából”. János apostol a megtörtént valóságról beszél, nem szépíti az Úr eljövetelét.
Karácsonyt ünnepeljük. Ünnepeljük Isten
érkezését az ő Fiában, Jézus Krisztusban. A
világ nagy része MA ünnepli karácsonyt. De
HOLNAP változik valami? Változott valaha
is valami a karácsony miatt – hosszú távon?

Holnap a világ ugyanúgy cipeli hátán a terrorizmus, az erőszak problémáját. Több lesz
a jóságból, a megbocsátásból, a türelemből
egymás iránt? Vagy marad az egoizmus,
a gyűlölet és a háború? Nem a karácsonyi
béke – amelyet Jézus akart hozni - uralja a
napi politikát, az emberségünket, hanem a
harc a hatalomért és a pénzért.
Gyakran mondják az emberek: „Amit az Isten vár tőlünk, úgy ma már nem lehet élni.
Túl sokat követel. Nem térhetünk meg egyik
napról a másikra.”
folytatás a 2. oldalon
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Isten ma is érkezik hozzánk
folytatás az 1. oldalról

De „Isten gyermekei” - minden megkeresztelt ember a keresztelés pillanatában azzá
válik - gondolkozhatnak-e így? Nem kellene-e inkább nekünk, Isten gyermekeinek
belekiáltanunk a világba ma is karácsony
üzenetét? Karácsony keresztény üzenete
ma sem veszített semmit aktualitásából,
ma is így szól: Isten szeret bennünket, szeretetet és békét kíván nekünk, az ő gondoskodása minden emberhez szól. Van-e
jogunk az „ajtón kívül” hagyni Istent? Ez a
világ az Ő alkotása. És úgy szereti, hogy a
Teremtő Isten a teremtés részévé – emberré - vált az ő Szent Fiában, Jézus Krisztusban. Jézusban megmutatta, hogy megmenti, megváltja az embereket.
De amikor Jézus a világra született, nem volt
számára hely. Befogadás helyett a Golgotát
adták neki. Nem engedték, hogy az Isten Fia
megzavarja a jól megszokott életüket. Az
Istent akkor kint hagyták az ajtó előtt!

Vajon nálunk is kint várakozik még? A mi
életünkben? Vagy tegnap este beengedtük?
Vagy az advent heteiben? Odaengedtük a
nagy és drága karácsonyi készületekben?
Erre a válaszunk: hiszen mi mindent megtettünk, ami tőlünk tellett. Készülődtünk,
röpködtük jobbra-balra. Igen, de a saját
elképzelésünk szerint. Vásároltunk, díszítettük a házunkat, felállítottuk a jászlat, elküldtünk sok karácsonyi üdvözletet. De hol
maradt az Isten? Elrejtve a halom ajándék
mögött?
Hát akkor hogyan fogadjuk ŐT? Istent nem
fogadhatjuk úgy, mint egy tárgyat, amelyet meghoz a futár, aztán föltesszük a
szobánkban egy polcra. Majd nyugtázzuk
magunkban: „igen, ez is kipipálva, jelen van
valahol az életemben, de nem kell többé
foglalkoznom vele. „
Isten fogadására szükséges a készülődés,
a csend. Talán a legjobb hasonlat az, amikor a család hazavárja az újszülött gyermeket a kórházból. Előtte kitakarítják a házat,
berendezik a szobáját. A szülők nem visel-

kedhetnek úgy, mintha az a gyermek nem
lenne ott velük a mindennapokban. Egész
életritmusuk a kis gyermekhez igazodik.
Az alkalmazkodás nem duzzogva történik,
kényszerből, hanem örömmel.
Pontosan így van ez Istennel is a mi életünkkel kapcsolatban. Először is ki kell takarítanunk a lelkünket, a szemetet – a bűnt
– ki kell dobni. Ez a szentgyónás. Majd be
kell rendeznünk a lelkünket – csenddel és
imával. A gyermek hétről hétre nagyobb
lesz – az Isten élete is így növekszik majd
bennünk…
Az Isten érkezik hozzánk, hozzám – naponta, minden órában: Nemcsak karácsonykor,
hanem minden ünnepen, minden szentmisén, a szentségekben, az evangéliumban,
az emberek által, találkozásainkban, kéréseinkben, imáinkban… A kérdés viszont
továbbra is megmarad: Beengedem-e az
életembe vagy hagyom, hogy várakozzon
még az ajtó előtt…?
Istentől megáldott Karácsonyt kívánok!
Csámpai Norbert plébános

Ünnepi pillanatok az óvodában

M

int minden évben, idén novemberben is megrendezésre került a már
hagyományosnak számító Márton
napi felvonulás az óvodában. Felkészülve e
jeles nap megünneplésére, beszélgettünk a
Márton legendáról. Megismerkedtek a gyerekek Szent Márton püspök élettörténetével,
a személyét övező csodás történetekkel, nevéhez kötődő népszokásokkal, hiedelmekkel.
Az idei körmenet kicsit más volt, mint eddig.
A szülőket, testvéreket sajnos nem vihettük
magunkkal. Ám a gyerekek így is izgatottan várták az indulást és vidám hangulatban
énekelve vonultak az utcán kis lámpásaikkal.
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Visszaérve az óvoda háta mögötti füves területre, vidám zenével kísért műsorral lepték
meg nagycsoportos gyerekek a már várakozó
szülőket, testvéreket.
Nagy sikert aratott a december 6-án vonattal érkező Mikulás falunkban. Azonban pár
nappal később óvodánk apró népe is izgatottan és boldogan várta, hogy mint minden
évben, idén is ellátogasson hozzánk a Mikulás. Jövetelét megelőzően megismerkedtek a
gyerekek Szent Miklós történetével, s dalokat,
verseket tanultunk. Mikulás érkezése bizony
vegyes érzelmeket váltott ki a gyermekekben.
Volt, aki megilletődve-csodálkozva, volt, aki

mosolyogva és volt , aki pityeregve-óvónéni
karjai közt megnyugodva fogadta a nagyszakállút. A kedves és mosolygós Mikulás szavai
megnyugtatták a kicsi szíveket. Így már bátran mentek oda hozzá a csomagokért. Köszönetképpen a gyerekek énekeltek és verseltek
a Mikulásnak, sőt többen szép rajzot adtak
ajándékba a csomagért cserébe. Ígéretet tettek, hogy jó gyerekek lesznek, és jövőre újra
visszavárjuk a nagyszakállút.
Az adventi készülődés, a karácsonyvárás az
egyik legjelentősebb időszakunk. Az advent
hetei óvodánkban is a karácsonyi ünnepre való
felkészülés jegyében zajlanak. Megismertet-
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jük a gyerekeket az ünnepkör szépségeivel,
szokásokkal, jelképekkel. a fő hangsúlyt az
érzelmi nevelésre helyezzük, hisz az ünnepre

való készülődés pillanatai a gyermekek érzelmeit érintik meg első sorban.
Meséinkbe, verseinkbe belecsempésszük
az ünnep meghitt
hangulatait. Játékidőben pedig karácsonyi dalokkal
és a barkácsoló tevékenységek által
teremtünk ünnepi
hangulatot. Sajnos
idén a hagyományos családi barkács
délutánunk elmaradt. Így délelőtt
készítettünk a gyerekekkel karácsonyi
mécsest, s várjuk a
Jézuska eljövetelét
óvodánkba.

Mindenkinek áldott, békés
karácsonyt és boldog új
esztendőt kíván
a Vackor Óvoda
minden dolgozója.

Polgármesteri köszöntő
folytatás az 1. oldalról

Újra kellett/ kell ugyan gombolni a kabátot, hiszen az állam által elvont gépjárműadó 12mFt, a várható iparűzési adó kiesés
6mFt, és sajnos a jövő évben is jelentős lesz
a járvány hatása a költségvetésre, de -túllépve a jelenlegi helyzeten- nem ragadhatunk le a mostani problémáknál, készülnünk
kell a jövőre is.
Ami az eddig elnyert pályázatokból még biztosan hátra van, és jövőre meg kell csinálnunk: az orvosi rendelő felújítása, a Fő utca
burkolatának és vízelvezetésének felújítása,
a Fő utca melletti kis tó és környéke rendezése, a bölcsőde építése. Folyamatban van
az iskola felújításos pályázat is 11mFt értékben. Rövidesen a településünkön újabb
intézményekre, intézménybővítésekre van
szükségünk, és a következő években pályázni szeretnénk megépítésükre:
1. Egészségház: az eddigi, környékbeli falvakkal közös védőnői szolgálatból ki kellett
válnunk és önálló védőnő körzeteket kellett
kialakítanunk. 1-2 éven belül a mostani 1,5
védőnői körzet helyett 2 önálló védőnői körzetünk lesz. A fogászati ellátás kapcsán jelezték, hogy túl sokan vagyunk, lassan meg
kellene oldanunk az önálló fogászati ellátást. Várhatóan szükség lesz önálló gyerek
házi orvosi és felnőtt háziorvosi ellátásra. Ez
azt jelenti, hogy ez már nem megoldható a
jelenlegi keretek között, szükséges lesz építeni egy olyan egészségházat, amely helyet
tud adni ezeknek a funkcióknak.
2. Többfunkciós tornacsarnok: „kinőttük”
az edzőtermet, az egyetlen beltéri sportolásra alkalmas helyiséget. Szükség van
olyan helyre, ahol az iskolások meg tudják
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tartani a testnevelés órát, ahol van tér mozogniuk, labdajátékot játszani. Szükség van
a lakosság számára is egy ilyen sportolási
lehetőségre, és szükség van arra, hogy az
ünnepségeinket, közösségi eseményeinket
meg tudjuk tartani.
3. Óvoda bővítése: úgy néz ki, hogy a hos�szabb távon növekvő gyereklétszám szükségessé teszi, hogy egy csoportszobával
bővítsük az óvodát, hiszen már idei évre
sem tudtunk minden kisgyereknek helyet
biztosítani.
4. Szintén bővíteni kell az óvodai konyhát
és ebédlőt, hogy kulturáltan tudjuk megoldani az étkeztetést.
5. Az iskola bővítése is felmerült: a jelenlegi tervezett felújításban benne lesz a
műszaki lehetősége, hogy egy földszinti
átjáróval az iskola kibővüljön: a Díszterem
helyet adhatna plusz
2 osztályteremnek.
Így külön osztály állna rendelkezésre a 4
évfolyamnak, az ünnepségeink helyszíne
átkerülne tornacsarnokba.
2020-ra visszatekintve: az idei évben
elkészült a Faluház
tetőfelújítása, és a
hivatal által használt
emeleti rész teljes felújítása folyamatban
van: gipszkartonozás,
szigetelés,
festés,
műpadlócsere, világítás és kapcsolók

cseréje, a régi légkondicionálókat kicseréltük, és a villámvédelmi rendszer is megújul.
Nagyon régóta szükség volt erre az átfogó
felújításra.
A Pacsirta Lakóparkban elkészült a játszótér, a Szabadi utca elején megtörtént a járdafelújítás.
A bölcsőde épülete lassan tető alá kerül,
az előre eltervezett ütemnek megfelelően
halad az építkezés, az intézmény indulását
továbbra is 2021. szeptemberre tervezzük.
Az évekkel ezelőtt elnyert pályázat alapján
a kültéri sportpark is megépült, a műszaki
átadása a napokban megtörtént.
Folyamatban van egy rendezési tervmódosítás, amelynek eredményeképpen a Szabadi utca elején, a gázátadó állomás és a
falu határa között, közvetlenül az út mellett
lakóterület-fejlesztésre nyílik lehetőség. A
tervek elkészültek,
a fejlesztő csak a
rendezési terv elfogadására vár, hogy
elindulhassanak
a
munkálatok a 45,
családi házas és sorházas lakóingatlan
kialakítására. Szintén ez a rendezési
tervmódosítás teszi
lehetővé, hogy a Kis
utca-Temető utca közötti részen, a tömbfeltárás eredményeképpen mintegy 20
lakó ingatlan kerüljön
kialakításra a Temető
mögött.
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A Pacsirta Lakópark bővítésének folyamatában a terület belterületbe vonása, a telkek
ingatlannyilvántartási kialakítása megtörtént. Amint az időjárás engedi, a területre
felvonulnak a gépek, megkezdődik az út és
közművek építésének előkészítése. Jövő év
végére tervek szerint ezzel a fázissal végeznek, várhatóan addigra az önkormányzat
tulajdonába kerül 1 hektárnyi közművesített, intézmények elhelyezésére alkalmas
terület, és 1 hektárnyi zöldterület.
A Fenyőfa Borozó szomszédságában előrehaladott állapotban van egy élelmiszerbolt
kialakítása, és ezzel együtt az előtte található terület rendezése is megtörténik, valamint pályázat keretében a szétesett vízelvezető árok elemei is kicserélésre kerülnek.
A Rét utca felújítása továbbra is napirenden van, reményeink szerint Nagybajccsal
összefogva sikerül előrelépést elérni. Az

önkormányzati feladatellátás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal kibővült.
A jelenlegi nem egyszerű járványhelyzetben ezzel is igyekszünk mindent megtenni,
hogy a lehető legtöbb segítséget tudjunk
adni a nehéz helyzetbe került családoknak.

Végezetül bár a mostani ünnepi időszak
más lesz, mint az eddigiek, mégis azt kívánom mindenkinek, hogy őrizze meg a hitét
a jövőben, és legyen boldog karácsonya!
Ambrus Gellért polgármester

Szárnyalj! Határ a csillagos ég!

N

agy örömmel készülődtünk az új
tanévre, alig vártuk, hogy viszontlássuk egymást. Ez a találkozás
azonban most egészen rendkívüli volt.
Azon viszont semmi sem változtathat,
hogy az iskola az egyik hely, ahol megtanulhatunk olyan dolgokat, amelyeket eddig
nem tudtunk. Ebben a tanévben azt szeretném, ha olyat is tanulnánk, ami nincs benne
szó szerint a tankönyveinkben, és ez legyen
a jelszavunk is: Meg tudom csinálni! Képes
vagyok rá! Ez egy különleges tanév , ahogy
a tavalyi is különleges volt.
Több, mint 6 hónap után szeptemberben
megkezdődött újra az iskola. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk együtt, mert nekünk
pedagógusoknak is hiányoztak a gyerekek,
hiányzott, hogy taníthassuk, nevelhessük
őket, hiányoznak a közös programok – hiszen az iskola nemcsak a tanulásról szól!
Teljes szívemből azt kívánom, maradjunk
minél tovább itt együtt!
Már büszkén mondhatjátok kedves elsősök, „én már iskolás vagyok”.
Remélem, mindannyitokban óriási a felfedezőkedv, mert itt, nálunk az iskolában
hihetetlen mennyiségű kincs vár feltárásra. Kívánom, hogy az út, amely a kincsek
felfedezéséhet vezet, legyen izgalmas és
örömteli!

„Az iskolának az a feladata,
hogy a kérdezést természetes
és leküzdhetetlen
szokásunkká tegye.”
4

A mi feladatunk az, hogy
az Örkény István szavaival megfogalmazottakat
diákjainkban meghagyjuk
és erősítsük. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a hozzánk
járó gyermekek minél több
sikerélményhez és tudáshoz jussanak egy biztonságot, nyugodt, derűs légkört
adó intézményben.
Szeretnék
köszönetet
mondani Ambrus Gellért
polgármester úrnak és a
képviselőtestület tagjainak,
akik teljes mellszélességgel támogatják iskolánkat.
Sőt, nagy örömünkre, ha
marad a gyermeklétszám
és legalább 14 kis elsős
beiratkozik a jövő tanévben
is, az egy összevont osztály mellett már két szóló
osztályban tanulhatnak a
gyerekek. Ha pedig – reményeink szerint – az azt
követő tanévben is lesz
legalább ennyi kis elsősünk,
mind a négy osztály szólóban fog működni!
A sikeres munka feltétele
több lábon áll: éppúgy része
a helyi társadalom együttműködése, összefogása,
bizalma, mint kollégáim és munkatársaim,
becsületes és felelősségteljes munkavégzése, a fenntartó részéről pedig a nyugodt
működés feltételeinek megteremtése, a

szülők részéről pedig a bizalom a pedagógusok felé.
Hiszen sikert csak együtt érhetünk el:
pedagógus-szülő-gyerek.
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Animációsfilm készítés, a Kódolás Hete
és robotprogramozás Vámosszabadin

V

ámosszabadin animációs műhelyünkben a legkülönfélébb műfajokba
lehetett belekóstolni idén is: foglalkoztunk papírkivágásos, gyurma-, LEGOés digitális animációval is, készítettünk mesekereket és csináltunk pörgetős könyvet.
A filmrögzítéshez egyszerű telefonokat,
tableteket és számítógépeket használtunk. Kis műtermünket magunk alakítottuk:
háttereket gyártottunk, megvilágítást csináltunk,” kameraállványokat” szerkesztettünk, és megrendezhették első animációs
kisfilmjüket. Igyekeztünk sokféle módszert,
alkalmazást és alapanyagot nyújtani a gyerekeknek. Az ötnapos tábor Vámosszabadi önkormányzat támogatásával valósult
meg. Digitális eszközeink kreatív használatával remek kis alkotások születtek.
A Programozás Hete alkalmából Edison
robottal ismerkedtünk. Kisiskolások és felsősök számukra érthető szinten ismerkedhettek meg a programozással egy valós
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fizikai eszköz segítségével. A programozás
számítógépen (ingyenes alkalmazások segítségével) történt, majd a programot fel
kellett tölteni a robotba. Ezután a megírt
és feltöltött programsort a robot lefuttatta.

Mit tudott a kisrobot? Tárgyelkerülés, vonalkövetés, dallamírás, tapsra indulás,
zseblámpafény követése…és ez még csak
a kezdet volt. Ami még fontosabb: programoztunk!
Berényi Éva

Vámosszabadi SE hírei

dén nyáron is megrendezésre került a Vámosszabadi SE focitábor, melyen 21 táborozó vett részt. A hét nagyon jó hangulatban telt el.
A gyerekek megismerhették a foci alapjait és néhány taktikai elemet is elsajátíthattak. Egyik délután a táborozók a frizbi sportágat is
kipróbálhatták. Utolsó napon pedig a tábor lezárásaként elmentünk fagyizni.
Erdélyi Szabina

Vámosszabadi Mi Újság?!
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Nyári napközi tábor Vámosszabadin

dén júliusban 23 gyermek részvételével megrendezésre került Vámosszabadi Község Önkormányzat családsegítője által
egy egyhetes napközi tábor. A táborban 6-12 év közötti, főként
vámosszabadi gyermek vett részt. A tábor helyszínéül szolgált a
Faluháza és a focipálya.
A programok nagyon színesek, változatosak voltak: korongozás,
rendőrségi bemutató, légvár, kézműveskedés, kutyás agility bemu-

tató, gyermek jóga, társasjáték, meseterápia, sorverseny és még
rengeteg egyéb móka várt a táborozó gyermekekre.
A nagy érdeklődésre és a túljelentkezésre való tekintettel a tábor jövőre is megrendezésre kerül. A tábor időpontjáról időben
értesítjük a lakosságot az önkormányzat honlapján, facebook
oldalán.
Illlés Klaudia

ÉLETMENTÉS DEFIBRILLÁTORRAL
- képzés a Vámosszabadi Faluházban

A

mentők kiérkezéséig bajba jutott embertársunk élete sokszor a helyszínen tartózkodó emberek hozzáállásán, az azonnali segítségnyújtásán múlhat.
A 2020. februárjában tartott képzés során
az érdeklődők, az önkormányzati dolgozók, és az ipari parkból érkező jelentkezők
is megtanulták az alapszintű újraélesztést
és a defibrillátor használatát. Az elméleti oktatást gyakorlat követte. Kovács Béla
mentőtiszt és Sümegi Kristóf mentőápoló
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szemléletet is formált, amikor megtanították a helyes
viselkedést
egy
vészhelyzetben.
A Faluház falán található hordozható készülék jellegzetessége, hogy
nem csak elektromos sokkot tud leadni, végig vezet a
teljes újraélesztési
folyamaton: ábrák,
fények, feliratok,
hangutasítások
segítik az életmentő minden mozdulatát,
folyamatos útmutatást kap, hogy képes legyen valódi segítséget nyújtani. A készülék
beszerzése részben állami támogatásból
és részben a Vámosszabadi Faluépítő Kö-

zösség támogatásával valósult meg.
A defibrillátor helye: önkormányzat épületének focipályához közel eső falfelületén
elhelyezett dobozban.
fotó: Huszár Gábor

Vámosszabadi Mi Újság?!

Nemzeti összetartozás emlékmű avatása

2

020. június 4-én, Trianon 100. évfordulója alkalmából megemlékezést és emlékmű avatást tartottunk a plébánia melletti Emlékparkban. A megemlékezés szentmisével kezdődött, majd Ambrus
Gellért polgármesteri köszöntője, Áldozó István igazgatóhelyettes (GyőrMoson-Sopron Megye Győri Levéltár) történelmi áttekintése és Pajor
Károly alpolgármester avató beszéde után Csámpai Norbert plébános úr
megáldotta az emlékművet. Az ünnepség az Önkormányzat és az Egyházközség koszorúzásával zárult.
„... (Trianon) hogy fordulhatott ez elő, mit tehetünk ellene, tehetünk-e
valamit ellene. [...] A legnagyobb felelősségünk pedig abban áll, hogy
a következő generációnak is továbbadjuk az emlékezés igényét és képességét [...] Amit ma tehetünk Trianon ellen, az az, hogy ébren tartjuk az azt megelőző 1000 éves Magyarország emlékét. [...] Ezeknek
az emlékműveknek abban áll az óriási erejük, hogy rájuk nézve újra és
újra felidéződik a közös gondolat. Megpillantva őket Trianon fájdalma
és gyásza mellett büszkén emlékezünk és tisztelettel gondolunk a
több mint 1000 éves történelmünkre és a 100 évet meghaladó, határokon átívelő nemzeti egységünkre. [...] Ha pedig a kollektív nemzettudatunkban – mint egyfajta imában – folyamatosan frissen tartjuk
magyarságunkat, nemzeti egységünket, akkor Trianon soha nem fog
beteljesedni! Így a gyászon és veszteségtudaton felülemelkedve büszkén, de kellő alázattal adhatjuk meg a magyar választ Trianonra. [...]
Alakjának (az emlékmű) szimbolikája mutatja egyrészt a kétharmadegyharmad részben való szétszakítást, másrészt a történelmi határok
ellenállását és egyben tartó erejét, ami a végleges és visszafordíthatatlan szétszakadásnak ellenáll. Alul pedig a szöveg: A nemzeti összetartozás évében a trianoni békediktátum 100. évfordulóján, a Magyar
Nemzet államhatárokon átívelő évezredes egysége előtti tisztelettel, állíttatta Vámosszabadi Község Önkormányzata 2020. június 4.
[...] Mostantól tehát Vámosszabadi is csatlakozik azon településekhez,
ahol a nemzeti lelkület ilyen módon egyesül. Mi vámosszabadiak is
osztozunk gondolatban a határon túlrekedt sorsokban, de büszkén
gondolunk a Trianon előtti történelmünkre és bízunk az ezutáni egységben is.”
A fenti gondolatok az avatóbeszéd rövid kivonata, mely – az eseményen készült fotókkal – teljes terjedelmében megtalálható a honlapon:
http://vamosszabadi.hu/trianon-100/
Pajor Károly

Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület hírei
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020-ra több új programmal is készültünk, de sajnos a koronavírus miatt
nem tudtuk őket megvalósítani. Február 15-én rendeztük meg a Faluház dísztermében a FIFA és Just Dance versenyt.
Mindkettő a fiatal generáció körében népszerű videójáték, a FIFA egy futball, a Just
Dance pedig egy táncos játék. Előbbi a fiúk,
utóbbi inkább a lányok körében népszerű.
Mindkét versenyre szép számmal neveztek
a játékosok, több óráig tartó, fárasztó küzdelem után alakult ki a végleges sorrend .
A nyertesek értékes díjakkal, a többi versenyző pedig egy átjátszott délután kellemes élményével tért haza.

Vámosszabadi Mi Újság?!
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A fenti versennyel egy időben zajlott a Faluház alsó szintjén a snapszer bajnokság.
Az idei évtől a versenyt a tavalyi címvédő,
Belovicz József (Ketyer) emlékének ajánljuk.
A legfiatalabb és a legidősebb játékos között több, mint 70 év korkülönbség volt. Jó
hangulatban gyorsan telt az idő, beesteledett, mire a játékosok lejátszották köreiket
és győztest tudtuk hirdetni. A snapszer bajnokság győztesei:
1. Hordós Tamás 2. Baranyi Mihály 3. Békési
Szabolcs

Reméljük, hogy 2021-ben is találkozhatunk egy újabb megmérettetésre!
Az évek óta népszerű 5 nap 5 élmény tábor szervezéséről is lemondtunk, de miután
engedélyezték a nyári táborok megszervezését, mi is lázas munkába kezdtünk. A
szülőkre háruló anyagi terheket ismét a
Vámosszabadi Önkormányzat 200.000 forintos támogatásával sikerült enyhíteni. A
létszám pár nap alatt betelt, sajnos voltak,
akik le is maradtak róla. Talán az első nap
volt a legkevésbé fárasztó, a győri Aranyparton 5 fős csapatokban motorcsónakba
szálltunk, mely a város határát elhagyva
hajunkat borzolva száguldott a Mosoni-Dunán. Délután a Püspökerdei Kalandparkban
szórakoztunk, volt, aki lézerharcban próbált
az ellenfél csapata fölé kerekedni, a többiek
pedig a kötélpályát hódították meg. Kedden
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elindultunk kerékpárral két napos túránkra Ásványráróra. A tekerés után fürdőzés,
majd kenuzás illetve sárkányhajózás következett. Másnap újra fürödtünk, találkoztunk
egy tehéncsordával is, a szelíd állatok simogatása nagyon népszerű volt a gyerekek
körében. Délután hazatekertünk, de túl sokat nem pihentünk, csütörtökön reggel már
a Bakonyba tartó vonaton ültünk. Útközben
egy hatalmas zivatarfelhőbe kerültünk,
mely átszervezte kicsit a programunkat, de
nem fogott ki rajtunk. Megnéztük Zircen a
Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítását, majd túráztunk a porvacseszneki
vasútállomásig, ahol felszálltunk a hazafelé
tartó vonatra. Péntek reggel kicsit elcsigázottan, de lelkesen indultunk el kerékpárral
Vénekre. Útközben megálltunk a nagybajcsi
tehéntelepen friss tejet kóstolni és kis borjúkat simogatni, majd nemsokára megérkeztünk az Ökotóhoz. Egész napos fürdés,
a kicsiknek úszásoktatás, a nagyobbaknak
vízbe ugrálás volt a program kifulladásig.
Az Öt nap öt élmény népszerűségét jelzi,
hogy nemcsak a gyerekek, hanem az önkéntes kísérők között is voltak várólistások.
Megkértük a gyermekeket, hogy értékeljék
a hetet 1-től 10-ig terjedő skálán, átlagban
9 pontot kaptunk. Ezúton is köszönjük, jövőre megpróbáljuk megütni a 10-et! Reméljük újra találkozhatunk Veletek!
2020. októberében szuper kis családi
programban volt része, aki kilátogatott a
„Vámosszabadi szárnyakon” elnevezésű,
a VFE által szervezett eseményre. A
Magyar Madártani
és Természetvedelmi
Egyesület elkötelezett tagjai rengeteg
érdekes
információt osztottak meg
a résztvevőkkel a

madarakról, elkészült 34 odu, melyeket a
résztvevők hazavihettek, illetve egy részük
közterületen kihelyezésre került. A gyerekek részt vehettek madárgyűrűzésben is,
51 kismadarat sikerült befogni, majd gyűrűzés után szabadon engedni.
A Vámosszabadi Község Önkormányzat
Család és Gyermekjóléti Szolgálata által
novemberben indított adventi adománygyűjtést több, mint 50.000 Ft értékű élelmiszer vásárlásával tudtuk támogatni, mely
összeget a VFE tagok ajánlották fel egyesületünk nevében.
Gyenese Tímea és a VFE csapata

Vámosszabadi Mi Újság?!

Vámosszabadi iskola hírei: Erzsébet tábor 2020.

E

z év augusztusának második
hetében Erzsébet tábort tartottunk iskolánkban. 20 gyerkőc díjmentesen részesült a jobbnál jobb programokban és napi
négyszeri étkezésben. gyerekek
kaptak egy Erzsébet táboros
baseball-sapkát, amire szükség is
volt az erős napsütésben. A tábor
„ Irány a természet!” koncepcióra
épült. Voltunk kalandparkban, erdei iskolában, a bábolnai szabad-

időparkban, vizes játszótéren és
még strandoltunk is!
Az utolsó nap a hét ös�szegzésével
telt.
A gyerekek tablókat készítettek,
vetélkedőt rendeztünk nekik a
héten gyűjtött ismeretekből és
játszhattak az új játékokkal.
Jó hangulatban telt a hét, mindenki kellemes élményekkel gazdagodott!

2

020. december 6-án Vámosszabadira megérkezett
a Mikulás. Kisvasúttal utazott Vámosszabadi utcáin
és manóival több mint 300 csomagot kézbesített a
gyerekeknek. Köszönjük neki is és minden segítőnek, hogy
együtt idén is sikerült örömöt szerezni kicsiknek és nagyoknak!

Vámosszabadi Mi Újság?!
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Bemutatkozás
“A gyógyítás a beteg és az orvos közös harca a betegség ellen. Magára hagyva egyik sem érhet el maximális eredményt”
-Hankiss János-

Tisztelt Lakosság!

Molnárné Dr. Markotics Ildikó vagyok Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének
háziorvosi szolgálatának új orvosa. Örömömre szolgál, hogy egy olyan jól karbantartott
körzetet vehettem át szeptember elsejétől,
amelybe szülőfalum is beletartozik. Itt nőttem fel, itt tanultam és végül itt segíthetem
az embereket. Nagy büszkeség ez számomra, hiszen ez egy olyan kihívás, amit szívből és
lelkesedéssel csinálok.
Célom a betegellátásban, hogy a hozzánk
fordulók számára a legjobb életminőséget biztosítsam a legmaga-

sabb szakmai színvonalon. Fontosnak tartom a rendszeres szűrést,
a rizikófaktorok felkutatását, a betegségek megelőzését és végül a
betegek szakszerű kezelését.
A gyógyításban a bizalom elnyerésére és megtartására törekszem, mert az őszinte, nyílt
kommunikáció közelebb visz a beteg - és ezáltal a betegség megismeréséhez.
Munkámban nagy segítség Dr. Lázárné Keréki
Rita, aki a szerteágazó asszisztensi munkáját
nagy munkabírással és szeretettel végzi.
Közös célunk egy betegorientált egészségügyi alapellátás, amivel a körzetünkbe tartozó
emberek életminőségét javíthatjuk és támogathatjuk pácienseinket a betegségekkel való
küzdelemben.
Forduljanak hozzánk bizalommal!

Bemutatkozás
Kedves Vámosszabadi Lakosok!
Szeretnék bemutatkozni Önöknek/ Nektek, mint Vámosszabadi Község Önkormányzatának új munkatársa.
Illés Klaudiának hívnak és 2020. márciusa óta látom el a családsegítői feladatokat településünkön. Örömömre szolgál,
hogy azon a településen láthatok el családsegítői feladatokat,
ahol 2012 óta élek családommal. Családsegítőként feladataim
közé tartozik a Vámosszabadi területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,
valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
Szolgáltatásaim közé tartoznak:
• információnyújtás, hivatalos ügyek intézése
• segítő beavatkozás krízishelyzetekben
• életvezetési tanácsadás, vagy ennek megszervezése
• szabadidős programok szervezése
• adományok gyűjtése és közvetítése.

Hosszú távú célom az, hogy a családsegítői tevékenységről
eloszlassam azt a tévhitet, miszerint egy családsegítő kizárólag rászoruló, mélyszegénységben élő családokkal foglalkozik.
Örömmel tölt el, hogy munkába állásom óta bátran keresnek
szociális területet érintő kérdésekkel, kérésekkel.
A krízishelyzetben élő és veszélyeztetett családok mellett szeretném a többi vámosszabadi családot is, főleg a gyermekeket
megszólítani, részükre hasznos, érdekes programokat szervezni.
Munkám során szorosan együtt működöm az oktatási-nevelési intézményeink vezetőivel, dolgozóival, a védőnőkkel, háziorvossal és az önkormányzat minden munkatársával, akik
nagymértékben segítik munkámat.
Probléma, kérdés esetén keressenek/ keressetek bizalommal:
• telefonon a 06 20/ 394-2953 számon
• vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal épületében, a
9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. szám alatt.

Tájékoztató Vámosszabadi 2.sz. védőnői körzetének megújulásáról
Kedves Kismamák, Anyukák, Apukák!
Ezúton szeretnék Mindenkit tájékoztatni a Vámosszabadi 2. védőnői körzet megújulásáról. Fehér Éva vagyok és 2020. július 15-től
állandó védőnőként látom el a körzet feladatait. A védőnői fogadórák változatlanul a vámosszabadi rendelőjében történnek az alábbi
időbeosztásban:

Védőnői fogadóóra

Várandós tanácsadás
Csecsemő- és gyermek tanácsadás
Szerda 8.00 – 12.00
Szerda 13.00 – 16.00
A tanácsadásokra előzetes időpontegyeztetés szükséges!
Terhesgondozás: csütörtök 8.00 – 12.00
Helyszín:
Győr, Kórház rendelőintézet
Szent István út 41. – 1. sz. terhesgondozó
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2.számú területi védőnői körzet
Védőnő: Fehér Éva
Tel.: 0620/214-7379 Email: feher.eva@vamosszabadi.hu
Szeretném kérni mindenkitől a telefonos időpont egyeztetést a személyes megjelenésekre. Az elérhetőségeimen keressenek bátran!
A rendelőben egy időben csak 1 család tartózkodik, így elkerüljük a
torlódást és a felesleges várakozást, valamint meg tudjuk tartani a
megfelelő higiénés szabályokat.
Szeretném kérni, hogy amennyiben a megbeszélt időpontban lázas, beteg személy van a családban, akkor ezt jelezzék felém telefonon a megjelenés előtt és keresünk másik alkalmas lehetőséget
a találkozásra.
Várok Mindenkit szeretettel

Fehér Éva védőnő

Vámosszabadi Mi Újság?!

A Borostyán Nyugdíjas Klub életéből
Kis közösségünk szokásos tavaszi programjait is súlyosan
befolyásolta a koronavírus járvány miatti karantén. Az első
félévben történtekről szól röviden ez az írás.

2019 decemberében még „zajlott az
élet”, hiszen kézimunkázó társainkkal
eleget tettünk a hegyeshalmiak meghívásának, és asszonyaink bemutatták
legszebb munkáikat az ottani adventi
rendezvényen. Útközben Mosonmagyaróváron a Flesch Károly Kulturális
Központban megnéztük a gyirmóti illetőségű Barcsainé Németh Hédi csodaszép
babakiállítását. Aztán itthon Advent 3.
vasárnapján 12 tagú dalkörünk karácsonyi dalokat adott elő Szórádi Árpád betanításában, illetve hangszeres kíséretével,
ezzel igyekeztünk hozzájárulni az ünnepi
hangulathoz.
Januárban nagy élmény volt 3 dimenziós
vetítések megtekintése virtuális valóság
szemüveggel. A technikai újdonságokat
Ambrus Gellért polgármester úr ismertette meg velünk.
Másik alkalommal érdeklődéssel hallgattuk Berényi Éva előadását az internet
használatáról, előnyeiről és veszélyeiről,
különös tekintettel a mi korosztályunkra
és a gyerekekre.

Vámosszabadi Mi Újság?!

Szenior táncos tagjaink a karantén elrendeléséig minden héten jártak táncolni az ETO parkba és nagy tetszést arattak a
jelmezes rendezvényen. Még februárban sikerült egy kis győri
kirándulást összehozni. A Szent László Látogatóközpontban
megtekintettük a Herendi Porcelán Manufaktúra kiállítását.
Kisbajcsi ismerősünk, Kovács Renátó élvezetes tárlatvezetésével gyönyörködtünk a csodálatos művekben.
Március közepétől jött a szomorú valóság…karantén! Köszönjük, hogy önkormányzatunk gyorsan cselekedett és a
szükséges alapanyagok biztosításával önkéntesekkel megszervezte a szájmaszkok helyi varrását. Néhány napon belül
már minden helyi lakosnak jutott egy-egy szájmaszk. Külön
elismerést érdemel a zökkenőmentes gyógyszerellátás biztosítása, az idősek, az egyedülállók, a rászorulók segítése.
Bognár Móninak és Jávorszkyné Artim Emesének köszönjük
az irántunk mutatott türelmét.
A szigorú járványügyi intézkedések enyhítése után június végén a horgásztó partján megtartottuk az első félévi névnapos tagjaink köszöntését.
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Jó volt végre újra együtt!
Sajnos az időseket is óvó szándékú korlátozások ősszel ismét szigorúbbak lettek,így aztán csak szűkebb körben találkozhattunk. Tapasztalatom szerint korosztályos társaim
nagy többsége betartja a szabályokat, mert megértette,
hogy a maga részéről ezt kell tennie egészsége megőrzése

érdekében. Községünk önkormányzatának köszönjük az Idősek Napja alkalmából küldött hasznos ajándékcsomagot és a
karácsonyi vásárlási utalványt!
Tudjuk, hogy ez a karácsony más lesz, mint a megszokott
családi együttlétek...Minden kedves olvasónak kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok!
Réti Csaba – klubvezető

Vámosszabadi legszebb kertjei 2020.

A

z idei nyár sem múlhatott el kertverseny nélkül. A program célja felfedezni a Vámosszabadi kertjeiben rejlő szépségeket, értéket.
Elismerni a kertészek fáradhatatlan munkáját, amivel mindezt létrehozták. A versenyben ötletesen kialakított, szép, gondozott kerteket láttunk. A bírálatnál szempont volt, hogy történik-e komposztálás, öko-, bio módszerek alkalmazásával, esővíz használatával
kertészkednek-e. Értékeltük, ha található benne madáretető, -itató, és odú, vagy akár fűszer- illetve gyógynövény. Külön örömmel fogadtuk, ha a kertben az egész család, több generáció is dolgozott.

1.helyezés: Ujhelyy Károly, 2. helyezés: Nagy Andrásné, 3. helyezés: Olcsvári-Boros Noémi
Biatorbágyon adták át „A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei” program országos díját Ujhelyy Károlynak.
Ebben az évben 230 településről több mint 1800 kertet neveztek a 2012-ben útjára indult országos versenyre. Vámosszabadi kertjével
Ujhelyy úr idén Megerősítő Díjat érdemelt. Gratulálunk!
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Vámosszabadi Mi Újság?!

