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V Á MO SS Z A B A D I
Mi újság?!
Kedves Vámosszabadi Lakosok!

K

özeleg a karácsony, a szilveszter és ez az év is véget ér. Most még
mindenki dolgozik, ajándékokat vásárol, készülődik, de hamarosan a feladatok átrendeződnek és a karácsony békés, boldog napjai után a szilveszteri partyk és az új év köszöntése következik.
A 2017-es év községünk életében mozgalmas és viharos volt. Több építési beruházás megvalósult, előkészületek, tervezések folytak. Tekintsünk
vissza röviden erre az évre.
Fontosabb történések és beruházások:
813-as út: Január elején elkezdődött és még tart, a 813. út, Győr keleti elkerülő építése, ami lényegében a 14-es főutat köti össze a M1 autópályával. Az új út Vámosszabadi megközelítését is megkönnyíti és így ösztönző
hatással lesz községünkre. Mivel a kivitelezés mindkét településünkről
Győrbe vezető útszakaszt érintette, ez folyamatos közlekedési problémákat okozott. A 14-es főúton az útépítéshez szükséges anyagszállítás
forgalomnövekedést eredményezett és sok gépjármű is megrongálódott
a felverődő kavicsok miatt. A nyári időszakban a 1302-es útszakaszt teljesen lezárták, így még nehezebben lehetett bejutni Győrbe. Jelenleg a beruházás nagy része már elkészült és a Duna híd kivételével, az útszakasz
hamarosan átadásra kerül.
Kerékpárút fejlesztések, tervek: A Vámosszabadi-Győr kerékpárút kialakítása a lakossági igények szempontjából is fontos cél. Az útépítés magas költsége azonban meghaladja településünk költségvetését. Az elmúlt
évek alatt sok megbeszélés és munka előzte meg azt, hogy a Kormány
1012/2017. (I. 11.) Korm. határozatába, kiemelt projektként szerepeltette
a 10 kilométeres Vámosszabadi–Győr kerékpárút megépítését, így központi költségvetésből tud megvalósulni. Júniusban a 345/2012-es kormányrendeletet is módosították, ami lehetőséget ad, hogy az engedélyezések, eljárások gyorsabb ütemben haladjanak.
A tervezés közbeszerzése indulhat ezek után és
később a kivitelezés. Örülök, hogy javaslataink
meghallgatásra találtak és az elmúlt évek munkája célba érhet.
Vámosszabadi Befogadó Állomás: Március 7-én
a jogi határzárat szigorító módosításokat fogadott el az Országgyűlés. Lényeges pontja, hogy
a válsághelyzet idején, a menedékjogi kérelmet
kizárólag a határon lévő tranzitzónában lehet
benyújtani, a menedékkérőnek pedig az elbírálásáig ott kell várakoznia. Ezt követően a Vámosszabadi Befogadó Állomáson már kevés számmal és csak olyan személyek tartózkodnak, akik
menedékjogot kaptak. A megszüntetéséről és az
épület későbbi hasznosításáról jelenleg még elutasító választ kaptunk, de továbbra is ezt kérjük.
Májusban újabb sportpálya épült Vámosszabadin. A Vackor Óvoda udvarán többfunkciós Ovi-Foci
sportpálya épült, ezzel is bővítve a gyerekek sportolási lehetőségeit. A műfüves, hálóval fedett pálya
ünnepélyes átadására a Falunapon került sor.
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Két pályázatot adtunk be 2016-ban a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretén belül. A hosszas bírálati időszak után, idén májusban mindkét pályázati anyagunk, 100%-os támogatást kapott. E két
pályázat kivitelezéseinek előkészítse sok munkát igényelt, de ennek eredményeként 2018-ban a megvalósítása elkezdődik.
Az ipari park fejlesztésére irányuló 88.547.451 Ft támogatású pályázatból,
2018-ban megvalósul a 14-es főút melletti teljes ipari terület aszfaltos útépítése, a közvilágítási hálózat bővítése és a szennyvízhálózat fejlesztése. A
Hulladékudvarhoz vezető út is aszfaltos burkolatot kap. Az útépítés tavalyi
terveit, a jelenlegi kijáratot a Magyar Közút nem engedélyezte, ezért a terveket módosítani kellett, de ősszel az engedélyezési eljárás befejeződött. A
közvilágítási terv is elkészült, jelenleg már engedélyeztetés alatt van. A kivitelező kiválasztására közbeszerzési pályázatot írunk ki, így kivitelezés a jövő
év elején elkezdődhet és 2018. november végéig befejeződik.
A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
pályázatunkat Vámosszabadi, Nagybajcs és Vének települések közösen
adta be, a konzorciumvezető Vámosszabadi. A pályázat főösszege: 127
millió Ft, melyből 41.999.160 Ft Vámosszabadi fejlesztésekre irányul. A
Széchenyi utcai közösségi tér sportfejlesztését és vízi turisztikai fejlesztésére, valamint a Temető utcai horgásztó infrastrukturális fejlesztésére
kaptunk támogatást. A játszótér mellett modern sportpályák épülnek, futókör és drótkötélpálya kerül kialakításra és a Szavai csatornáról indulva
kenus vízitúrákon ismerkedhetnek meg településünkkel az itt lakók és az
ide látogatók. Itt és a horgásztó mellé is modern szaniterkonténer kerül.
A pályázat kivitelezése szintén tavasszal kezdődik, az ütemezés alapján
eddig az üzleti- marketing- és egyéb tervek elkészültek, a projekt műszaki
egyeztetése és előkészületei történtek meg.
Beruházások, építések:
Augusztusban, a közbeszerzési eljárás után, elkezdődött a Kossuth utca
észak-nyugati oldalának teljes szakaszán a térköves járdafelújítása.
A beruházást pályázati támogatás segítségével finanszíroztuk. A Szabadi
folytatás a 3. oldalon
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Sikerrel zárult a VI. Vámosszabadi Halfesztivál

V

áltozatos zenei kínálattal, finom halételekkel és gyermekprogramokkal várta idén is a látogatókat a VI. Vámosszabadi
Halfesztivál. A halétel készítő versenyre három kategóriában
lehetett nevezni: ecetes halétellel, hideg halétellel vagy pontyétellel.
Ez utóbbit a helyszínen kellett elkészíteni, melyhez a fő alapanyagot
a szervezők biztosították. Baráti társaságok, családok, csoportok és
egyesületek is neveztek a versenybe, az elkészült ételeket egy neves, gasztronómiai szakemberekből álló zsűri értékelte.
A helyben készült
pontyételek a közönség számára
is megkóstolhatók voltak. A gye-
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rekeket kézműveskedés, fa- és szalmabála játszótér és íjászat is
várta. A szombati kiváló hangulatot a az eső sem tudta elrontani.
Sok finomságot kóstolhattunk meg a nap folyamán- akár a klasszikus halászlé, vagy harcsagyros, a lazacburger vagy a harcsachips, a
hagyományos eceteshal, vagy a halpástétomok mellett döntöttünk.
A délután folyamán a jó hangulatról kezdetben a Hanság Big Band,
majd a Csalló Néptáncegyüttes gondoskodott. A Borostyán Nyugdíjas Kórus horgász dalát a közönség egyik fő kedvence az Esti
Egyenleg követte. Csepregi Éva nagysikerű koncertet adott, este
pedig a Party One zenekar a 70-es, 80-as évek örökzöldjei mellett
a legújabb slágereket is eljátszotta. Selena orientális tánccal varázsolta el a közönséget, majd Klausz Tamás bulija zárta a fergeteges
estét és mozgatta meg a még ekkor is lelkes közönséget.
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folytatás az 1. oldalról
utcában, az óvoda előtti részen önerőből és a Szabadi utcán a Sziget utcai kereszteződéstől a Kiss utcáig pályázati támogatásból térköves járda
készült a jelenlegi aszfaltos járdaszakaszok helyett. A kivitelezés novemberben befejeződött.
Szintén pályázati pénzből valósulhatott meg Vámosszabadi mindkét köztemetőjében a temetőközlekedési térköves utak kialakítása és a kerítések megépítése, valamint a Kossuth utca rövidebb szakaszának útburkolat felújítása.
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra májusban beadott pályázatunk most ősszel szintén támogatást kapott. A
belterületi utak felújítása céljára 12.750.000 Ft támogatással, jövőre a
Kökényszeg utca elején és végén, valamint a Széchenyi utca és a Rét utca
közötti Duna utcai szakaszon az útburkolat felújítása történik meg.
Közvilágítás korszerűsítésére minden évben figyelmet fordítottunk. 2015ben már kivitelezésre került egy átfogó közvilágítási korszerűsítés, tavaly
a Kossuth utca, Sziget utca és a Fő utca lámpáit cseréltük le energiatakarékos lámpatestekre. Ez év májusában a Szabadi utca és a Rét utca közvilágítási terveit készíttettük el. Az engedélyezés megtörtént, az árajánlatokat ősszel megkaptam és Rét utca közvilágítási korszerűsítésének
kivitelezése elkezdődik.
Vámosszabadi vízparti területei megszépültek. A Bácsai csatorna kotrási
munkálatai olyan vízfelületet és partszakaszokat eredményeztek, melyek
tovább növelik Vámosszabadi környezeti szépségét. Az eliszaposodott
„Gyuri-tó” kotrása, területrendezése is megtörtént, így ez a településrész
is rendezettebb környezetet mutat.
A novemberi testületi ülésen Vámosszabadi Község Képviselő-testülete feloszlatta magát. Időközi önkormányzati választáson, 2018. február 11-én
képviselőket és polgármestert választhatnak Vámosszabadi szavazópolgárai.
Röviden és a lényeges történéseket kiemelve szerettem volna az elmúlt
évet áttekinteni és persze így sok esemény kimaradt a felsorolásból.
A munkálatokat és kivitelezéseket minden esetben rengeteg előkészítés,
tervezés és egyeztetés előzi meg. Jövő év elején, az elnyert pályázatok és
az eddigi engedélyeztetések, valamint sok-sok „papírmunka” eredményeként, jelentős fejlesztések és beruházások kezdődnek Vámosszabadin. A
kivitelezések elkezdéséhez a feltételeket biztosítottuk. Az ipari terület fejlesztése, aszfaltos úthálózatának kiépítése régóta megvalósításra várt. A
Széchenyi utcai közösségi tér sportfejlesztése végre lehetővé teszi a terület jobb és eredményesebb használatát. Az útburkolat felújítások szükségességét pedig nem kell magyarázni. A pályázatok kivitelezési munkáinak
elkezdése, hosszú, több hónapos, éves munkafolyamat eredménye lesz
és jelentős hatást gyakorol településünkre. Örülök, hogy ebben tevékenyen részt vehettem.
Köszönöm mindazoknak, akik ez évben is segítették, részt vállaltak községünk közösségi tevékenységeiben, vagy egyéb módon hozzájárultak
Vámosszabadi jó hírnevéhez.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és békésebb, boldog új esztendőt kívánok!
Tisztelettel: Lizákné Vajda Lívia polgármester

Karácsonyi támogatás
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. november 16-i ülésén döntött arról,
hogy az idei évben karácsonyi ajándékutalvány formájában
minden 65 év feletti és 12 év alatti vámosszabadi lakos
számára 5000 Ft értékű támogatást nyújt.

A

támogatásra jogosultak a képviselő-testület döntéséről személyre szóló tájékoztatólevelet kapnak, az utalványok az önkormányzatnál, ügyfélfogadási időben vehetők át.

Ügyfélfogadás: (9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57., 96/560-200)
Hétfő:
8:30 -12:00
Kedd:
13:00 -16:00
Szerda:
szünnap
Csütörtök:
13:00 -17:30
Péntek:
8:00 -10:00
A támogatást lehetővé tévő rendelet (3/2015. (II. 26.)) módosítása
a jogosultságot az alábbiak szerint határozza meg (kivonat):
Hatvanöt év felettiek részére karácsonyi ajándékutalvány
formájában nyújtott támogatás
11/C. § (1) A képviselő-testület – az éves költségvetési rendeletben
előirányzott összegben – a hatvanöt év feletti lakosok részére karácsonyi ajándékutalványt adhat.
(2) Ajándékutalványra jogosult minden vámosszabadi lakóhellyel rendelkező személy, aki a tárgyév december 31-ig a hatvanötödik életévét
betölti.
(3) Jogosultság szempontjából vámosszabadi lakosként kell figyelembe venni azokat a (2) bekezdés szerinti személyeket, akik a tárgyév október 31. napjáig Vámosszabadin lakóhelyet létesítenek.

Tizenkét év alatti gyermekek részére karácsonyi ajándékutalvány formájában nyújtott támogatás
11/D. § (1) A képviselő-testület – az éves költségvetési rendeletben
előirányzott összegben – a tizenkét év alatti gyermekek részére karácsonyi ajándékutalványt adhat.
(2) Ajándékutalványra jogosult minden vámosszabadi lakóhellyel
rendelkező, magyar állampolgár 12 év alatti gyermek. A jogosultság
megállapításakor azokat a gyermekeket lehet figyelembe venni, akik a
tárgyév végéig töltik be legfeljebb a tizenkettedik életévüket.
(3) Jogosultság szempontjából vámosszabadi lakosként kell figyelembe venni azokat a (2) bekezdés szerinti személyeket, akik a tárgyév október 31. napjáig Vámosszabadin lakóhelyet létesítenek.
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Általános tájékoztatás az időközi helyi önkormányzati
képviselők és polgármester választás kitűzéséről
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017. november 16. napján Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 204/2017. (XI.16.) KT határozatában foglaltak szerint -törvényes keretek között- úgy
döntött, hogy önmagát feloszlatja. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
20. § (6) bekezdésében foglaltak alapján ebben az esetben időközi
választást kell kitűzni.
A Vámosszabadi Község Helyi Választási Bizottsága az időközi helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választást 2018. február 11. (vasárnap) napjára tűzte ki.
A szavazás menetéről röviden: 2018. február 11. napján 6:00 órától 19:00 óráig a választópolgárok továbbra is egy szavazókörben

Vámosszabadi Mi Újság?!

adhatják le a voksukat, azaz szavazni a korábbi gyakorlat szerint a
Faluház Dísztermében lehet (9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.).
A szavazás során a választópolgárok 1 fő polgármester jelöltre és
legfeljebb 6 fő képviselő jelöltre szavazhatnak.
Az időközi választással kapcsolatos aktuális információkat a
Helyi Választási Iroda frissíti, melyek megtalálhatóak a www.
vamosszabadi.hu oldalon, hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztatón, illetve a választási hirdetményeken. A jelöltállítással, illetve a szavazás menetével kapcsolatos kérdésekben ügyfélfogadási időben az Önkormányzati Hivatalban, illetve telefonon a
+96/560-200-as telefonszámon is állunk a Tisztelt Lakosság
rendelkezésére.
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Az időközi választással kapcsolatos fontosabb határidőket
az alábbi táblázat tartalmazza.
Határidő naptár a 2018. február 11-én tartandó Vámosszabadi önkormányzati
képviselők és polgármester választásra
Feladat-határidő
A választás kitűzése (a szavazás napja a kitűzés
napját követő 80. és a 100. nap között)
Értesítő készítése (a szavazás napja előtti 58. nap)

Határnap

Jogszabály

2017. november 20.

Ve. 8. § (1) bekezdés

Választás napja: 2018.

a) pontja, Ve. 302. § (1)

február 11.

bekezdés

2017. december 15.

Ve. 115. § (1) bekezdés

2017. december 18.

Ve. 307/E. § (1) bekezdés

2017. december 25.

Ve. 115. § (1) bekezdés

2017. december 25.

Ve. 121. § (2) bekezdés

A jelölt állításához szükséges ajánlások számának
megállapítása (szavazás napját megelőző 58. napot
követő munkanap)
Értesítők kiküldése (a szavazás napja előtti 48. nap)
Jelölt állítás - a HVI legkorábban az igénylő részére
az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet átadja
(választást megelőző 48. napon)
A települési önkormányzati képviselő és
polgármester jelölt bejelentése (legkésőbb a
szavazást megelőző 38. napon)
Az ajánlóívek leadásának határideje
A bejelentett jelöltek szavazólapon való megjelenési
sorrendjének megállapítása sorsolással.

2018. január 8-án
16.00 óráig
2018. január 8-án
16.00 óráig
2018. január 8-án
16.00 után

Szavazólap adattartalmának jóváhagyása

2018. január 8-a után

A választási bizottság megbízott tagjának

2018. január 26-a

bejelentése
Választási kampányidőszak (a szavazás napját
megelőző 50. naptól a szavazás befejezéséig)
Mozgóurna iránti kérelmek benyújtása (HVI-hez a
szavazást megelőző 2. nap 16.00 óráig, HVB-hoz a
választás napján 15.00 óráig)
A szavazóhelyiségben szavazás

16.00 óráig
napjától 2018. február

Ve. 162. § (1) bekezdés
Ve. 30. § (2) bekezdés
Ve. 139. §

2018. február 09
16.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés a)

2018. február 11

és b) pontja

15.00 óráig
2018. február 11-én
6.00 órától 19.00 óráig

vek megtekintése (szavazást követő 3 napon belül)

16.00 óráig
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Ve. 160. § (2) bekezdés

11. napján 19.00 óráig

2018. február 14

30. napig)

Ve. 124. § (2) bekezdés

2017. december 23.

HVI-nél a szavazóköri és az eredményjegyzőkönyVálasztási plakátok eltávolítása (szavazást követő

Ve. 307/G § (1) bekezdés

2018. március 11

Ve.169.§
Ve. 204. §
Ve. 144. § (7) bekezdés
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Alpolgármesteri feladatok

A

képviselő-testület 2017. szeptember 14-én döntött arról,
hogy főállású alpolgármestert
választ azért, hogy biztosítottnak lássa a- korábban megnyert, és a polgármester által végigvitt pályázati folyamat- projektjeinek zökkenőmenetes,
határidőre történő kivitelezését.
Alpolgármesterré történt megválasztásomkor átvett azonnali feladat volt
a tavaly óta húzódó temetőfelújítási
projekt megkezdése, illetve a december 31-i határidőre történő befejezésének biztosítása. A műszaki tartalom kialakítása, és a kivitelezők kiválasztása után október elején megkezdődtek a munkák a
térköves közlekedési utak kialakításával. A szerencsés időjárásnak is
köszönhetően október végére az utak elkészültek, bár utolsó napok
esős időjárása már nem tette lehetővé, hogy tökéletesen elrendezett
környezetben lehessen a megemlékezésre készülni.

(a Vámosi Temető kapujának terve)
Az utakkal párhuzamosan elkezdődött a betonelemes kerítés telepítése is, ami szintén elkészült október végére. Jelenleg a kovácsoltvas kerítéselemek gyártása folyik, és várhatóan december közepére az is beépítésre kerül a temetői kapukkal együtt.
A temetői beruházással párhuzamosan folyt a Szabadi utca és a
Kossuth utca járdaépítése is, kiegészülve a Kossuth utca rövidebb
szakaszának útfelújításával. A kivitelezés nem mindig volt zökkenőmentes, rengeteg egyeztetés folyt, hogy mi milyen állapotban
volt a felújítás kezdetekor, és milyen állapotba kellene visszaállítani.
Ezeket a kérdéseket nem mindig volt egyszerű eldönteni, illetve az
érintettek között közvetíteni, de remélem nem volt hiábavaló a sok
egyeztetés.
A fentieken túlmenően szeptember 28-án úgy döntött a képviselőtestület, hogy további ügyeket vegyek át, segítve a polgármester
munkáját:
Az ipar területi útépítéssel kapcsolatos pályázat
Jelenlegi állapot: A útépítés engedélyes terve megvan, a hozzátartozó közvilágítási terv is hamarosan elkészül, így 2017 decemberében a közbeszerzési pályázat kiírásra kerül, jövő tavasszal
kezdődhet az építkezés.
A turisztikai pályázat
Jelenlegi állapot: A pályázat pontos műszaki tartalmának véglegesítése (megépítendő műfüves röplabda és lábtengó pályák, futókör, szaniterkonténer, kenutároló, közmű-bekötések) 1-2 héten
belül meglesz, tavasszal itt is kezdődhet az építkezés.
Közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos feladatok
Jelenlegi állapot: A kivitelezővel a szerződést aláírtuk, decemberben megtörténik a Rét utca világítótesteinek cseréje nagyobb
fényerejű lámpákra.
Csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos feladatok
Jelenlegi állapot: a tervek készen vannak, a pénzügyi háttér meg-
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teremtése és a kivitelezés a jövő évre marad.
Karbantartói feladatok koordinációjával kapcsolatos feladatok, ideértve a téli hónapokra történő felkészülést
Jelenlegi állapot: A februárban elromlott sószóró helyett november végére remélhetőleg megérkezik az új sószóró, az első szórásokra megvan a szóróanyag. A régi sószórót talán tartaléknak
sikerül megjavíttatni. Pacsirta Lakópark esetében vállalkozóval
szeretnénk megoldani a téli munkálatokat.
Szitásdomb, illetve a Pacsirta Lakóparkkal kapcsolatos
feladatok.
Jelenlegi állapot: Első lépésként kezdeményeztem az tárgyalások
megkezdését az Erste Ingatlannal a utak és közterületek átvételéről (a többi közmű már korábban átkerült Vámosszabadihoz). A
helyszíni bejárásnál talált problémákat jegyzőkönyvben rögzítettük, illetve kezdeményeztük egy teljes körű kimérését a területnek, hogy tiszta legyen a kép, hogy mi a valós helyzet a tervben
szereplőkhöz képest. Ez után tudunk ismét tárgyalásokat kezdeményezni a továbbiakról.
Kerékpárút nyomvonalának kialakításával és kivitelezésének
előkészítésével kapcsolatos feladatok
Jelenlegi állapot: A sok nyomvonal lehetőség közül két nyomvonalat választottunk ki egy szakmai fórumon, amely nyomvonalakat
továbbítottam Győrnek. A lehetséges nyomvonalakkal kapcsolatban egyeztetésre kaptunk meghívást Győrtől.
Duna utca külterületi útburkolatának helyreállításával kapcsolatos feladatok
Jelenlegi állapot: Korábban építési törmelék került az útra, jelenleg
teljesen szét van gyúrva, itt erőteljes murvázásra lesz szükség.
Novemberben az útmenti fákat-bokrokat megnyessük, hogy a
régi országút járható legyen.
A 813. sz. úttal kapcsolatos kommunikációs feladatok
Jelenlegi állapot: A beruházó szándéka szerint a már megépült útszakasz, illetve a kapcsolódó aszfaltos részek decemberben ideiglenesen üzembe helyezésre kerül a 14-es úttól a Mosoni-Duna
töltéséig. A kerékpáros átereszek kivilágítása még nem készült el,
de a kivitelező igyekszik azt is befejezni, hogy azok is átadásra kerülhessenek a forgalomnak. A teljes szakasz (14 sz. úttól a 1-es
útig) átadásának tervezett határideje 2018.05.31.
Fő utcai (templom előtti) terület rekonstrukciójával kapcsolatos feladatok
Jelenlegi állapot: korábban felmerült, hogy mivel a bolt-kocsma
előtti rész az épület faláig közterület, és jelenleg nagyon leromlott, balesetveszélyes állapotban van, így annak felújítása, karbantartása az önkormányzat feladata. Ennek a közterületnek
a felújítására is készültek tervek, amelyek jelenleg a testületen
belül egyeztetés alatt vannak.
Faluház előtti terület rekonstrukciójával kapcsolatos feladatok
Jelenlegi állapot: szintén készültek tervek ennek a területnek a felújítására is, de ez most még nincs végleges döntés a kezdésről.
Vonyága Lakópark kialakításával kapcsolatos feladatok
Jelenlegi állapot: A lakópark Vámosszabadi határában (Nagybajcs
felé) került kialakításra magánerős beruházásban. A közműveket
azonban egy idő után az önkormányzatnak át kell vennie és üzemeltetnie kell. A közművek kialakításáról és az átvétel feltételeiről
történt egyeztetés és megállapodás a beruházókkal, a megállapodás alapján készített szerződés vár még a felek általi aláírásra.
A Fő utcai feszület helyreállításával kapcsolatos feladatok
Jelenlegi állapot:Korábban a Gyuri-tó melletti feszület is felújításra került, de annak minőségével a testület nem elégedett, így a
helyreállítás javítása még hátra van.
Ambrus Gellért alpolgármester
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Játék és tanulás az óvodában

A

Vackor Óvodában a nevelés játékokon keresztül, tevékenységbe ágyazva, sok élményszerzéssel valósul meg. Arra
törekszünk, hogy az élménygazdag óvodai élet során a gyerekek természetes és ösztönös kíváncsiságát kielégítsük. A séták,
kirándulások, és különböző tevékenységek alkalmával tapasztala-

tokat szerezzenek. Mindezek mellett fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek családias és szeretetteljes légkörben töltsék mindennapjaikat, ezzel elősegítve a gyerekek személyiségének kibontakozását.
Célunk az is, hogy a szülők nyugodtan induljanak munkába, annak
tudatában, hogy gyermekük jó helyen és biztonságban van nálunk.
Ladocsiné Csehi Szilvia
óvodapedagógus

Az alábbi képek az őszi tevékenységeinkbe nyújtanak betekintést:

Takarítás világnapja. Elmosogattuk a
babakonyhás játékokat, megfürdettük
a babákat, letörölgettünk…

Közlekedési KRESZ napot tartottunk.
Fontos közlekedési szabályokat
tanultunk meg.

Népmese világnapján a könyvtárban
jártunk. Könyveket „olvasgattunk”.
Gyümölcs turmixot készíttetünk.

Gesztenye gyűjtés. Gesztenyekígyó
építés, gesztenyetorna és egyéb játékok a termésekkel.

Megnéztük a „Vándor Székely” kiállítást.
Sütőtököt sütöttünk.

Vásárcsarnok látogatás, bevásárlás

Zöldségsalátát valamint zöldség
bábokat készítettünk.
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Zene világnapján Dolmányos Kata
zenepedagógus járt nálunk. Saját
készítésű kasztanyettával zenéltünk.

Saját színezőfüzet készítettünk.
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Iskolai hírek, események
„Akadálymentesített” átmenet óvodából iskolába

V

ámosszabadi gyermekintézményei szerencsés helyzetben
vannak, hiszen egymás mellett található az óvoda és az iskola. Így a közös összejöveteleket is könnyű egyeztetni, gyakoriak a
találkozások. Október-november hónapban is számos együttes
programot szerveztünk Vida Eszter óvodavezetővel: a tagiskola
tanító nénijei szülői értekezletet tartottak az óvodában az iskolakezdés megkönnyítéséről, dr. Pécsi Rita neveléskutató hasznos és
elgondolkodtató, emellett pörgős és vidám előadását hallgathattuk
a gyermeki intelligenciáról, csatlakoztunk a Márton napi lampionos
felvonuláshoz, illetve több alkalommal is meghívtuk a leendő első
osztályosokat, hogy belekóstolhassanak kis iskolánk életébe.

I

Újra kiskutatók lettünk

dén is – mint minden évben – nagy izgalommal vártuk a Széchenyi Egyetemen rendezett Kiskutatók Akadályversenyét, melyre a
tanító nénik időben regisztráltak minket, nehogy kimaradjunk ebből a jó kis programból. Nagyon jól indult a nap, ugyanis délelőtt a
Püspökerdőben kirándultunk, onnan mentünk az egyetemre, ahol
rutinosan átvettük kiskutató mivoltunkat szimbolizáló fejfedőnket
(az üdítőt és a cukorkákat ), majd indultunk is sorban az állomáshelyekre. Volt ahol baglyot készítettünk, máshol motorhangokat kellett felismerni (ez nagyon nehéz volt!), csoportmunkában állítottunk
fel egy létrát, melyre plusz pontért még Kriszti néni is felmászott,
testközelbe kerültünk egy igazi versenyautóval, a csillagvizsgálóban pedig a bácsi nagyon megdicsérte a csapatot, mert Soma (harmadik osztályos létére!) tudta a helyes választ. Izgatottan vártuk a
fogadalmat és az eredményhirdetést, de kicsit csalódottak voltunk,
mert bár a maximum 25 pontból 27 és felet értünk el, mégsem lettünk helyezettek. De nagyon jól éreztük magunkat, sok okos dolgot
tanultunk, jövőre is elmegyünk.
A gyerekek

E

Egy érdekes délelőtt

gy keddi délutánon ismerősöm azzal keresett meg, hogy lenne-e lehetőségem és kedvem csütörtök délelőtt öt lánnyal elmenni az ETO Parkban található bemutatótermébe és részt venni
egy pályaorientációs rendezvényen, melynek témája: Divatba hozzuk a technikát. Célja a női munkaerő arányának növelése a műszaki szakmákban. Kriszti néni elengedett minket, így negyedik osztályos tanítványaimmal útnak indultunk.
A több iskolából is érkezett lányokkal együtt különféle gépeket,
technológiákat próbálhattunk ki működés közben, játékosan.
Személyes tárgyakat, ajándékokat is készítetek a gyerekek: 3D-s
nyomtatott kulcstartót, QR kódos nyakláncot saját üzenettel, lézerrel gravírozott névkártyát, névre szóló frizbit. Szimulátort próbálhattak ki, láttak bukfencező robotot és még sorolhatnám. A
délelőtt gyorsan elrepült, a végén pedig még egy finom ebédet is
kaptunk a szomszédos étteremben. Visszaérve nem maradt el az
élménybeszámoló, este pedig még a híradóban is viszontláthatták
magukat a gyerekek.
Bálintné Mitring Szilvia
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E

Ünnepi készülődés

z az, amit nem lehet elég korán elkezdeni. Kis iskolánkban már
november közepén elkészítettük a rajzokat és megírtuk a leveleket a Mikulásnak, hogy biztosan időben megérkezzen a válasz. És
hogy mire eljön az a bűvös, varázslatos éjszaka és rénszarvasait
befogva a megrakott
szán elé, elindul a
gyerekekhez; készen
legyen
mindenki
ajándékcsomagja.
Amikor pedig elkezdődik az advent és
sorban meggyulladnak az adventi koszorú gyertyái, mi is
feldíszítjük a szívünket sok-sok énekkel,
mesével, barkácsolással; angyalkázással, Lucabúza ültetéssel, cipősdoboz
ajándék készítéssel,
közös adventi sétával.
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Hívogat az iskola…

E

gy hűvös, szomorú szombaton - de annál kellemesebb hangulatban - töltöttek el együtt egy vidám délelőttöt a Vámosszabadi
Tagiskola pedagógusai, szülők és diákok; valamint nagycsoportos
óvodások szüleikkel, hogy ismerkedjenek kis iskolánkkal. A családias hangulatú programon angol és német nyelvű bemutatót láthatott a lelkes közönség, majd az 1-2. osztályosok mutattak be párat
a tanórákon rendszeresen használt motivációs és figyelemfejlesztő mondókákból. Ezután közös barkácsolás és jóízű beszélgetés
következett; a leendő iskolások szülei minden kérdésükre választ
kaptak a tanító néniktől. A gyerekek ügyesek voltak, a sütik pedig
finomak. Elkészültek a szebbnél-szebb őszi ajtódíszek is, a résztvevők pedig a végén azzal az érzéssel távoztak: Érdemes volt eljönni!
Kamocsai Antalné tagintézmény-vezető

Versenyek

M

egkezdődött a „versenyszezon”, melyre iskolánk tanulói nagy
lelkesedéssel készülnek minden tanévben. Nagy örömmel
tölt el minket pedagógusokat, hogy mindig több gyermek jelentkezik, mint ahány hely van a
megmérettetéseken. A tanév során mindenkinek, aki
szeretne, lehetőséget biztosítunk, hogy kipróbálhassa
magát versenyhelyzetben
is. És ha helyezett lesz, az
hatalmas sikerélményt jelent számára; ha pedig nem,
akkor azt az az érzést, hogy
büszke vagyok magamra,
amiért megpróbáltam, és
legközelebb újra belevágok.
Az idei első versenyről – öttevényi olvasás és nyelvtanhelyesírás – sem tértünk
haza oklevelek nélkül.

A

Bozsik torna

z OTP-Bozsik Intézményi programja Győrben lassan 10 éve működő
sportesemény,
melyhez
ebben az évben csatlakozott
iskolánk is. A tornabajnokság
célja, hogy már az általános
iskolában megszeressék a
gyerekek a mozgást, vele a
labdarúgást is. A program
lényege a játék öröme, közösségi program a gyerekek,
tanáraik, és a lelkesen szurkoló szülők számára. Minden tanévben három alkalommal találkoznak a csapatok egymással, melynek az első fordulója november
8-17. között zajlott le. Három csapattal – 2 fiú és 1 lány - indultunk
az első és a második korcsoportban. Iskolásaink heteken keresztül
nagy lelkesedéssel készültek a megmérettetésre.
Így az első forduló összegzéseként elmondhatjuk,
hogy
mindegyik csapatunk derekasan helyt állt,
hősiesen küzdött, csodálatos
gólokat rúgott
a bár barátságos, de mégis
kihívást jelentő küzdelemben. Kitartásuk,
l e l ke s e d é s ü k
szüleiket, minket tanítókat is
nagy büszkeséggel tölt el!
Hajrá fiúk, hajrá
lányok csak így
tovább!
Bubernik Eszter

Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület (VFE)

A

VFE-t 2014-ben helyi lakosok összefogása hívta életre. A
szervezet célja településfejlesztés, közösségépítés és rendezvényszervezés együttműködve a helyi önkormányzattal,
gazdálkodó szervekkel és civil szervezetekkel. Az egyesület minden
évben részt vállalalt az adventi programsorozat lebonyolításában,
ezen kívül húsvéti tojásvadászattal, kenuzási lehetőség biztosításával és Luca napi tökúsztatással színesítette a falu életét, a kézilabdapályán pedig kosárlabda palánkok elhelyezésével szélesítette
a sportolási lehetőségeket. Különböző okok miatt 2016 passzív év
volt az egyesület életében, de idén februárban a Széchenyi utcai
játszótér melletti tavon megszervezett korcsolyázás sikere bebizonyította, hogy az egyesület tevékenységére igény van Vámosszabadin.
A VFE átalakuláson ment keresztül, a tagok egy része kicserélődött:
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a falu iránt elkötelezettséget érzők közül maradtak és hozzájuk új,
lelkes lakosok csatlakoztak. Jelenleg 15 tagot számlál az egyesület.
Idei évre még vannak terveink: 2017. decemberében Luca-naphoz kötődően újra megrendezzük a tökúsztatást, illetve az adventi
program lebonyolításában ismét részt vállalunk. Az eddigi célokon
túl szeretnénk a jótékonykodásra is hangsúlyt fektetni és lehetőségeinkhez mérten az arra rászorulók életét szebbé tenni. Az idei
karácsonykor több helyi szervezettel, intézménnyel a kárpátaljai
magyarok lakta Csetfalva gyermekeinek gyűjtünk adományokat,
hogy az ünnep nekik is varázslatos legyen.
A jövő évi célok között szerepel sporttal kapcsolatos illetve hagyományokhoz kötődő programok szervezése és pályázati pénzekből
a falu fejlesztése. Az egyesülettel a www.facebook.com/Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület oldalon is találkozhatnak.
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Adventi összefogás Vámosszabadin kárpátaljai gyermekek
megajándékozásáért

A

Vámosszabadi Tagiskola minden évben gyűjt ajándékokkal
teli cipősdobozokat rászoruló gyermekek számára. Ezt a
kezdeményezést bővítettük ki idén, hogy a segítség oda kerüljön, ahol a legnagyobb szükség van rá.
Kárpátalja Beregszászi járásában található Csetfalva, egy 90%ban magyarok lakta település kb. 700 lakossal. Az itt élő emberek mindennapját szegénység és nélkülözés jellemzi. Nagyon
alacsony, 15-20.000 Ft-nak megfelelő az átlagos havi nyugdíj
és jövedelem, de munkalehetőség híján még erre is csak kevesen számíthatnak. A lakosok napi megélhetési gondját tetőzte

az 1998-as és a 2001-es tiszai árvíz, melyek után az egész falut
újjá kellett építeni. A segélyek a költségek csak egy részét fedezték, így nagyon sok házban azóta is befejezetlen állapotban
laknak. A szín magyar nyelvű Csetfalvi Általános Iskolába 1-8.
osztályig 65 diák jár, az ajándékkal teli cipősdobozokkal személy
szerint nekik szeretnénk a karácsonyt szebbé tenni. A cipős dobozba kerülhetett játék, írószer, higiéniai eszközök, édesség és
könyv korosztályoknak megfelelően. A dobozokon kívül egyéb
módon is hozzá lehetett járulni a családok megsegítéséhezpénzbeli adománnyal, melyből tartós élelmiszert vásároltunk.
Használt, de szép állapotú ruhákat, könyveket és játékokat is
gyűjtöttünk a gyűjtőpontokon.
Az ajándékokkal tömött 65 doboz már úton van Kárpátalja felé a
Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából, a többi adománnyal pedig
2017. december 15-én útnak indulunk, hogy személyesen adhassunk át mindet. A gyerekek már nagyon izgatottak és várják a meglepetést.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Mindenkinek, aki bármilyen
módon részt vett a gyűjtésben, szép számmal érkeztek az adományok. Továbbá köszönjük a Vámosszabadi Önkormányzatnak, hogy
az ajándékok kijuttatásához a falubuszt igénybe vehetjük.
Támogató szervezetek:
Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület
Vámosszabadi Faluépítő Közösség

A három advent

E

z évben is szinte észrevétlenül léptünk az adventi időszakba, mely a közelgő karácsonyi ünnepek felkészülési ideje. Ezt
a gyakran félre értelmezett készületet mindennapi életünk
különböző területein megtalálhatjuk. Látjuk – már az advent kezdete előtt – a gyakorta túlzásokba eső, sokszor giccses karácsonyi
díszletekben, melyek sokakban valamiféle megmagyarázhatatlan
vásárlási lázat gerjesztenek. Lázas igyekezetre késztetnek bennünket a felhalmozódó, előttünk tornyosuló tennivalók. Keresztény
emberként mindezek mellett nem akarunk megfeledkezni a személyes lelki készületről, készenlétről sem.
Több lelki író figyelmeztet bennünket egy fontos tanításra, hogy az
advent nemcsak erről a pár napról szól, melyet mi ilyen vásári lázzá és cirkusszá degradáltunk, épp ellenkezőleg… Figyelmeztetnek
bennünket, hogy nemcsak EGY adventre kell emlékeznünk és megélnünk azt, hanem egyszerre HÁROMRA!
Az ELSŐ adventtel emlékezünk a Messiásra való történelmi várakozásra, akinek születését Karácsonykor ünnepeljük. Ez a várakozás végigvonul az Ószövetségen és az „Angyali üdvözleten” keresztül eljut Betlehemig… A HARMADIK advent pedig a mi Urunk
dicsőséges és ünnepélyes második eljövetele lesz az idők végén.
Valójában ezért a harmadik adventért élünk, hogy amikor az Úr eljön, ne találjon bennünket alva és üres kézzel.
Az első advent a nagy ígéret pillanata volt, a harmadik advent pedig
a beteljesülés pillanata lesz. Eddig csak az első és a harmadik adventről beszéltünk. De milyen a második advent?
A szó valódi értelmében, nekünk személy szerint ez a MÁSODIK
advent a legfontosabb. Más szóval ez a mi „személyes adventünk”
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– hiszen személy szerint a szívünket kell megnyitnunk az előtt, aki
az „Ígéret számunkra”, de a múlt és a jövő advent teljes beteljesülése is egyben. Ennek a második – a jelenben megélt adventnek
– élőnek kell lennie, ahogy a jelenlegi liturgikus időszak is buzdít
bennünket. Már Szent Ágoston is figyelmeztette a hallgatóságát:
„Jézus ezerszer is megszülethetne, viszont ha a te szívedben nem születik meg, mit használ neked?”
Ezért szeretnénk méltóképpen felkészíteni a szívünket, hogy teljesen meg tudjuk élni személyes adventünket. Ha a második advent
értelmében most befogadjuk Jézus Krisztust az életünkbe, azzal
együtt a történelmi adventet is elfogadjuk, sőt egyben készenlétbe
is helyezzük magunkat a jövőbeli adventtel kapcsolatban, melyről
hisszük és reméljük, hogy egykor majd örökségünkké válik.
Nyíljunk meg minél jobban e végtelen karácsonyi titoknak és a szeretet üzenetének, hogy néhány nap múlva megtisztult lélekkel és
örömmel ünnepelhessük a betlehemi Gyermek születését!
Csámpai Norbert plébános

Adventi és Karácsonyi lelki programok, szentmisék:
- Advent vasárnapjain a szentmisék:
11.00 órakor
- Rorate (hajnali) szentmisék: az adventi időszak alatt minden
szerdán és pénteken reggel 6 órakor
- December 14-én (csütörtökön), egy napos adventi lelkigyakorlat lesz templomunkban, melyet Benkó Attila győri kórházlelkész fog tartani. A szentmise lelkigyakorlatos szentbeszéddel
18.00-kor kezdődik, előtte 17.15-től lesz gyónási lehetőség.
- Karácsonykor
(dec. 24-én) „Éjféli” mise – 22.30 óra
		
(dec. 25-én) Ünnepi mise – 11.00 óra
- Szent István vértanú (dec. 26-án) 11.00 óra
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Vámosszabadi SE

E

zúton szeretném megköszönni a Vámosszabadi SE
sportolóinak,támogatóinak az elnökségnek és Zsenák Istvánnak az egész évben elvégzett munkáját amivel hozzájarultak
az egyesület sikeres szerepléséhez!Reményeink szerint a kitartó
munka a jövő évben még jobb eredmények formájában fog megmutatkozni! Egyúttal kívánok mindenkinek Békés Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet!
HAJRÁ VÁMOS!!!!!!

Horváth József
elnök

Véradás Vámosszabadin

A

vért a gyógyításban a 20. század eleje óta használják a műtéteknél, életmentő beavatkozásoknál, valamint 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 megsérült embertársunk vagy éppen egy életmentő műtéten áteső
társunk életének megmentésében.
A vér az a csodálatos gyógyszer, ami ma még semmi mással nem
pótolható. Településünkön évente 2 alkalommal, tavasszal és ős�szel szervezünk véradó napot. Ennek lebonyolítását a Vöröskereszt helyi szervezetének tagjai végzik a győri Véradó Állomással
együttműködve. A véradás a segítő szándék mellett egyben egy
szűrővizsgálat is. A véradás előtt a jelenlévő orvos vérnyomást mér,
alaposan kikérdezi a véradót és egy gyors vizsgálat is lezajlik, amit
az ujjbegyből vett vér alapján végeznek. Majd a levett 450 ml vért
a véradó állomáson további vizsgálatoknak vetik alá és ha bármi
eltérést észlelnek, arról a véradót értesítik.
Így egyszerre segítünk és veszünk részt egy szűrővizsgálaton is!
ADJ VÉRT, MENTS ÉLETET!
Kedves Véradók!
Köszönjük, hogy a véradó napra eljöttek.
Köszönjük az Önkormányzat anyagi támogatását, amit a véradás után a résztvevők
megvendégelésére fordítottunk!
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
Vöröskereszt Vámosszabadi Szervezete
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Véradók
Alasztics Róbert id.
Alasztics Róbert ifj.
Alasztics Sándor
Alasztics Sándorné
Ambrus Gellért János
Amring Dániel
Bagári Márta
Bartalos Gyöngyi
Békési Szabolcs
Bocskai Melinda
Bóna Emília
Dobai Miklós Zoltán
Édl-Sidó Csilla
Farkas József
Farkas Józsefné
Gróf Sándor
Hirkó Bálint Boldizsár
Horváth Anita
Horváth Lászlóné
Kapa Márkó
Kapa Máté

Kapa Martin
Kispéter Szilvia
Kiss Szilvia
Kolossváry Attila Csaba
Lendvai András
Luka Bence
Luka Zoltán
Lukácsi Attila
Lukácsi Eszter
Molnár Mihályné
Nagy- Bárándi Zsolt Norbert
Németh László
Orbánné Izsáki Gabriella
Oros Péter
Pintér Zoltán
Pintérné Jászberényi Gabriella
Sassné Shrek Zsuzsanna
Siska Lajos Józsefné
Szabó Bence
Tolnay Roland Norbert
Vaday Tamás

Köszönjük, hogy segítettek!

Vámosszabadi Mi Újság?!

Illegális szemétlerakás

K
A Győri
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
A vámosszabadi
hulladékudvar
üzemeltetőjének
tájékoztatása alapján,
Ez évben a hulladékudvar
utolsó nyitvatartási napja:

2017. december 15. ,
Ez időpont után és
január hónapban
zárva tartanak.
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özségünkben minden évben folyamatosan probléma a közterületeken illegálisan elhelyezett, eldobált, szétszórt
szemét. A szelektív szigetek és a hulladékudvar sem oldja meg azt a problémát.
Egyrészt a szelektív gyűjtők kapacitása
szűkös, hamar telítődik, ezért számos alkalommal a szelektívben elhelyezhető szemét
is mellette köt ki. Másrészt háztartási szemét ugyanúgy elhelyezésre kerül itt, mint a
szelektívbe nem elhelyezhető egyéb (szelektíven gyűjthető) hulladékok. A szelektívbe nem elhelyezhető vagy oda már nem
férő hulladék a hulladékudvarban bevihető
lenne, de egyesek számára egyszerűbb a
szelektív mellé/mögé helyezni.
A belterületi illegális szemételhelyezés mellett a külterületi szemetelés is nagyon divatba jött. Nagy külterülettel rendelkezünk,
és az elhanyagolt (részben magán, részben
önkormányzati kezelésű /tulajdonú, illetve
állami kezelésben lévő) zöldterületek felhívást jelentenek egyesek számára, hogy a
szemetüket oda hordják ki. Különösen fertőzöttnek számít a Sárás II-vel határos erdős rész, a 14-es útról nyíló földutak, a Duna
utca folytatása, a Nagybajcs felé található
erdősáv. Vannak olyan területek, amelyek
más településekhez, vagy más szervezetek
kezelésébe tartoznak, de számunkra okoz
problémát az ott elhelyezett szemét: Nagybajcs felé a csatornapart jobbra, az Ergényi
felé a kiserdő, a határállomás és környéke A
szemét átvizsgálása során talált személyes
adatok nem elégségesek ahhoz, hogy feljelentést lehessen tenni, a leghatékonyabb
tettenérés szinte lehetetlen.
A községünkbe telepített kamerák és egyéb

képfelvevők megteremtik a technikai feltételeit annak, hogy az illegális szemetelés egy
részét megakadályozzuk. Ehhez szükség
van annak a jogi háttérnek a kialakítására,
amely lehetővé teszti a képek jogszerű felhasználását: szabálysértési bírság kiszabása, feljelentés, stb.
Az önkormányzat elkötelezett az iránt, hogy
ezt a kedvezőtlen folyamatot megállítsa, és
ne lehessen következmények nélkül szeméttel teleszórni a lakókörnyezetünket.

Ambrus Gellért alpolgármester
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„Vándor Székely” kiállítás Vámosszabadin

A

múlt értékeinek összegyűjtése, megőrzése a korábbi időket
hozza közelebb hozzánk. Bepillantást nyerhetünk nagyszüleink, dédszüleink fáradságos napjaiba. Miről beszélnek a minket
körülvevő tárgyak? -Örökölt vagy vásárolt eszközök végigkísérik életünket, némelyik elértéktelenedik, némelyik „túléli” tulajdonosát, gyűjtőknél vagy múzeumokban kap helyet. Ismerjük-e a régi idők tárgyait,
használati eszközeit? Hogyan oldanánk meg mindennapi feladatainkat
elektromosság nélkül. Tudnánk-e szőni, varrni, alapanyagainkat megtermelni és feldolgozni; áram nélkül
vasalni vagy bútort készíteni?
Régi idők tárgyait
bemutató kiállítást hozott el hozzánk Vámosszabadira Raskóné
Déri Erzsébet és
Raskó Lóránd.

Ünnepi megemlékezés 1956. október 23.

A

z 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről a Faluház
dísztermében 2017. október 23-án ünnepi műsor keretében
emlékeztünk meg. Lizákné Vajda Lívia polgármesterasszony
köszöntőjét követően a Vámosszabadi Tagiskola diákjainak és tanárainak előadását láthattuk. Ezt követően a Borostyán nyugdíjas kórus
énekelt. Az ünnepség folytatásaként, „Fiúportrék a forradalomban”
címmel egy nagyszerű előadást láthattunk a színpadon a Kaméleon
Színjátszó Egyesület művésznövendékeinek közreműködésével.

A kiállított darabok
Bálinth Zoltán kitartó
gyűjtőmunkáját dicsérik. A bemutató az
Árkosi Tájház tárgyainak egy része, egy
kis ízelítő a múltból.
A tájház 1998-ban
nyitotta meg kapuit az érdeklődők elött. Bálinth Zoltán gyűjteménye
mára meghaladja a 6500 darabot, melyek elsősorban használati tárgyak, eszközök, szőttesek, viseletek, festett ládák, vaskályhák. Kitartó
munkásságának köszönhetően az odalátogatók megtekinthetik múltunk egyre fogyó tárgyi emlékeit. Itt található Székelyföld legnagyobb
és legszínesebb vasaló gyűjteménye. A tájház közösségi oldalán a kiállítás darabjait működés közben is megcsodálhatjuk.
Érdemes volt megismerni ezeket a régi eszközöket, megcsodálni a
díszes, kézzel készült tárgyakat: eleink örökségéből sok hasznos és
praktikus tudást, bölcsességet meríthet a mai kor embere is.
Berényi Éva

FIÚPORTRÉK A FORRADALOMBAN
1956.
Nemzeti és egyéni jövőnk csak úgy létezhet, ha ismerjük múltunkat,
történelmünk meghatározó pillanatait. Ezek közül az egyik legfontosabb az 1956. október 23-án kitört felkelés, a fiatalok forradalma!
Egyetemisták, középiskolások, kamaszok – a pesti srácok – özönlöttek az utcára szabadságot, függetlenséget, önálló Magyarországot
követelve. A hatalom ökle azonban keményen lesújtott rájuk.
Ünnepi megemlékezésünk ezeknek a hőssé vált fiataloknak állított
emléket. A történet főhőse három, eltérő sorsú fiú, akik a forradalmi
tömegben találkoznak, és szembeszállnak a zsarnoksággal.
A FIÚPORTRÉK A FORRADALOMBAN nem más, mint XXl. századi fiatalok tiszteletteljes főhajtása –művészi megvalósításban- az 1956-os
hősök előtt, akik ifjú életüket adták a szabadságért.
/részlet az ajánlóból/
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Énekszóval, zeneszóval…

A

2017-es év nagyon sok veszteséget hozott a Borostyán
Nyugdíjas Kórus mindennapjaiba. A betegségek, kórházi kezelések, kórustagok, családtagok elvesztése egyre nehezebbé tették a rendszeres próbákat. A 12 éve működő kórus október
23-án lépett fel utoljára Vámosszabadi Önkormányzat ünnepi műsorán. Itt szeretném megköszönni a Borostyán Nyugdíjas Kórus
tagjainak az elmúlt 4 év együtt megélt, nagyszerű pillanatait.
Novemberben, Vámosszabadi Dalkör néven megújult az éneklést szerető nyugdíjas csoportunk. Köszönettel tartozom az újonnan alakult dalkör tagjainak, hogy lelkes és kitartó munkájuknak
következtében tudunk működni. November 4-én a nagybajcsi
Dalostalálkozón mutatkozott be először a frissen alakult Vámosszabadi Dalkör. Már az első fellépésükön megmutatták elszántságukat és komoly elkötelezettségüket az együtt éneklés iránt.
A rengeteg gratuláció igazolta a maroknyi kis csapat nagyszerű
előadását. Alig 1 hét múlva november 14-én rendeztük meg a
Vámosszabadi Dalostalálkozót. Nagyon örültünk, hogy meghívott
vendégeink körében is nagy sikert aratott megújult Dalkörünk.

A jóhangulatú délután folyamán számos dicsérő szót kaptunk,
őszinte örömmel fogadtuk a jövőre vonatkozó meghívásokat is.
A Vámosszabadi Dalkör a hagyományos népdalokat, nótákat szeretné ápolni és néha kicsit új köntösbe öltöztetve átmenteni az utókornak, mert énekelni jó, együtt énekelni még jobb!
Az éneklés kicsit más, mint egy hímzés, vagy egy kép. Ezeken a
kincseken sokáig dolgoznak, de végül befejezik és kiállítják. Mi dolgozunk, gyakorlunk, de az eredmény, az alkotás szinte mindig csak
múló pillanat: ott születik a színpadon, azután vége, megszűnik.
Nehéz visszaadni egy előadás hangulatát, a színpadon megélt alkotás örömét.
Mi őszintén szeretnénk a következő generációknak is lehetőséget
adni a közös élményekre, egy tartalmasabb, értékesebb időtöltésre. Szeretnénk a Daloskör létszámát növelni: 2018-ban várjuk a
jóhangú, énekelni szerető dalostársak csatlakozását!
Békés, szép ünnepeket kíván:

A nyugdíjas klubról röviden…

S

zeptember 14.-én találkoztunk először a „nyári szünet” után.
Az szép korú társaimra is ugyanolyan hatással van az újra
találkozás, mint a fiatalabb generációra. Ilyenkor jobban igényeljük a beszélgetést, az egymás felé való odafordulást, de ennek
így is kell lennie, ha jól akarjuk érezni magunkat egy közösségben.
Mint minden év első klubnapján, most is az első félév programjainak megbeszélése volt a legfőbb témánk.
Programokról röviden:
- Megemlékeztünk a Magyar Dráma Napjáról, amit 1984 óta
szeptember 21.-én ünneplünk, ugyanis ezen a napon mutatták
be Madách Imre Az Ember Tragédiája című drámáját,
- Beszélgettünk költőink, iróink múzsáiról, ezek közül csak néhány:
Madách Imre - Fráter Erzsébet;
Petőfi Sándor - Szendrey Júlia - Mednyászky Berta;
Ady Endre - Brüll Adél - Bonczza Berta (Csinszka);
Csokonay Vitéz Mihály - Vajda Julianna
A világ nagy felfedezői közül néhány, és az akkori történelmi háttér:
Kolumbusz Kristóf hajói: Santa Maria, Pinta, Nina
Magellán, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci,
de természetesen a magyar felfedezőkről sem feledkeztünk meg.
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Klausz Adrienn
zenetanár, Dalkör vezető

Életük sorát megismerve eddig is tiszteltük Őket, de nagy benyomást tettek ránk a magyar őshaza felkutatásáért készek voltak
életüket is áldozni. Gondolok itt:
Kőrösi Csoma Sándorra, Vámbéry Árminra és Germanus Gyulára.
- Gulyás Róbert úr ismét a vendégünk volt, akinek az előadásmódja olyan hatással van ránk, hogy aki nem szívesen hallgat
ilyen témája műsorokat, előadásokat (világpolitika fordulatai) az
is lenyűgözve hallgatta. Az előadásának témáját a klub férfi tagjai kérték: USA-Észak-Korea.
- Meghívott előadónk lesz még a következő klubnapjainkon Horváth Péter a Révai Miklós Gimnázium Igazgatója, aki a Nemzeti
Pedagóguskar Elnöke, Kamocsai Rita újságírónő.
A Fehér Ház állandó, láthatatlan lakói címmel tartott előadásomnak
nagy sikere volt. A közel 100 fős teljes munkaidős és 250 fős részmunkaidős alkalmazottak: házvezetők, szakácsok, virágkötők, szobalányok, komornyikok, portások, liftkezelők, festők, asztalosok,
műszakiak, villanyszerelők, kertészek, biztonságiak, kalligráfusok.
Ők a Fehér Ház láthatatlan lakói.
Ha szeretnének sok érdekes, tanulságos történetről hallani kérjük,
csatlakozzanak Hozzánk.
Bellovicz Imréné
Klubvezető
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Díszpolgári kitüntető cím adományozása Vámosszabadin

V

ámosszabadi Község Önkormányzata 2017. október
23-án a „Vámosszabadi Község Díszpolgára” kitüntető
címet adományozta Czeglédi Andrásné és Takács Ferenc részére.
Czeglédi Andrásné tevékenységével hozzájárult településünk
értékeinek megóvásához, elősegítette Vámosszabadi község kulturális előre haladását, és ápolja településünk múltjával kapcsolatos emlékeket. Köszönetünket fejeztük ki azért a
munkáért, mellyel évtizedek óta tevékenyen részt vállal községünk és közösségünk életében.
Takács Ferenc vállalkozásbarát szemléletével elősegítette a
község előrehaladását, és tevékenységével megalapozta Vámosszabadi gazdasági fejlődését. Fontos feladatként tekintett
településünk összképének javítására, szívügye volt a közös
fenntartású iskola jó működésének segítése, az egyházzal
való korrekt együttműködés csakúgy, mint az infrastruktúra
fejlesztése. Jó kapcsolatot alakított ki a helyben működő civil
szervezetekkel, őket partnernek tekintve ,számos sikeres rendezvény fő szervezője volt.
Községünk díszpolgárainak értékes életútja, szakmai munkássága, emberi tartása példaként és mintaként szolgál a jelen és
a jövő generációk számára . A díszoklevél és az emlékplakett
átadására ünnepi műsor keretében került sor.
Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek.
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2017. november 23-án ünnepeltük községünkben az Idősek Napját

V

ámosszabadi Önkormányzat meghívására idén is sokan érkeztek vendégek a rendezvény helyszínére, a Faluház Dísztermébe.
Lizákné Vajda Lívia polgármester as�szony és Alasztics Ervin képviselő úr
köszöntötték a 95. életévét töltő Sulcz
Gábornét, valamint az idén jubiláló vendégeket és meghívottakat.
A jókívánságokat az óvodások, majd az
iskolások kedves műsora követte, majd
Alasztics Antal verset mondott az egybegyűlteknek.
Az est további részében Hajnal Nikolett
és Klausz Tamás varázsolt remek hangulatot a színpadra és a táncparkettre.
A rendezvényen gyermek rajzkiállítás is
helyet kapott. A jó hangulatú estére idén
több mint 100 idős – fiatal látogatott el.
Köszönjük, hogy eljöttek!

Vámosszabadi Mi Újság?!
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Vámosszabadira érkezett a Mikulás

N

agy izgalommal várták a gyerek a Mikulás érkezését december 4-én hétfőn délután a
vámosszabadi Faluház Dísztermében.
A gyerekek hangos énekszóval hív-

ták és hamarosan meg is érkezett a Mikulásbirodalom Mikulása. A kicsik és a nagyobbak csillogó szemekkel, mosolyogva vették át
az tőle ajándékcsomagokat.
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