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

A

nyári hónapok a nyaralások, kirándulások és a táborozások időszaka. A nagy hőségben élvezhetjük a fürdés
és napozás örömeit és talán jut idő olvasására, pihenésre is. Újságunk nyári számában az elmúlt hónapok történésiről írunk, felidézve a z eseményeket és szép élményeket.
A 813-as út építése miatt a 1302-es út (Ergényi lakótelep felé
vezető út) lezárásra került, megnehezítve a lakosok és a kerékpáros turisták közlekedését Győr felé. A munkálatok legkésőbb
augusztus végéig befejeződnek és újra járható lesz ez az útszakasz. Ezt követően azonban, a 14-es főúton, lámpás forgalomirányítással lehet majd közlekedni, ami a szeptemberi iskolakezdés idején, a forgalomnövekedés miatt, torlódásokat és lassabb
haladást eredményezhet. Augusztusban elkezdődik a Kossuth
utca észak-nyugati oldalának teljes szakaszán a térköves járdafelújítás, illetve az utca elején a rossz minőségű útburkolat is
felújításra kerül. A Szabadi utcában, az óvoda előtti részen és a
Sziget utcai kereszteződéstől a Kis utcáig szintén térköves járda készül a jelenlegi aszfaltos járdaszakaszok helyett. A munkálatok ideje alatt a közlekedési akadályok miatt türelmüket és
megértésüket kérjük!
Röviden a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program
pályázati eredményeiről:
Vámosszabadi két pályázatot adott be a tavalyi év tavaszán. A hosszas
bírálati időszak után, idén májusban örömmel értesültünk róla, hogy
mindkét pályázati anyagunk, 100%-os támogatást kapott.
Az ipari park fejlesztésére irányuló pályázatunk keretén belül, 2018-ban
megvalósul a 14-es főút melletti ipari terület útépítése, a közvilágítási
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hálózat bővítése és a szennyvízhálózat fejlesztése. A pályázat költségvetése 88.547.451 forint. A területen a Jedlik, Hild és Ybl utcákban
aszfaltos útburkolat készül és a közvilágítási hálózat is kiépül. A Hulladékudvarhoz vezető út is aszfaltos burkolatot kap. A Hild utcában található szennyvízátemelő szivattyút új aknában, nagyobb kapacitásúra
cseréljük. Az engedélyezési eljárás elkezdődött. A terület fejlesztése, az
aszfaltos útburkolat kiépítése már régóta aktuális és ezek a beruházások is hozzájárulnak az itt működő vállalkozások eredményességéhez és
elégedettségéhez, valamint ahhoz, hogy az ide települő cégek és vállalkozások száma tovább növekedjen. A tervezett fejlesztések elkészülési
határideje 2018. november 30.
Társadalmi és környezetei szempontból fenntartható turizmusfejlesztési pályázatunkat konzorciumban, Vének és Nagybajcs községgel közösen pályáztuk meg. A térségi szintű, turisztikai termékcsomagokkal
járul hozzá a megyében található, Alsó-szigetköz turizmusának fellendítéséhez. A települések célja az aktív turizmus fellendítése a vízi- és
horgászturizmus fejlesztése, feltételeinek javítása. Vámosszabadin a
kenuzási- és sportlehetőségek biztosítása a fő prioritás. A Széchenyi
utcai területen futókör készül, modern röplabda – és tengópálya épül,
utcabútorok, tájékoztató táblák kerülnek ki és a gyermekek örömére
drótköteles pályával bővül a játszótér. Kenuk és a kenuzáshoz szükséges kellékek beszerzése is szerepel a tervekben. A kenuk kibérelhetők és a javasolt túraútvonalakon evezve Vámosszabadi és környéke
„vízközelből” is megismerhető. A Széchenyi utcai területen és a Temető
utcai horgásztónál is szaniterkonténer kerül kihelyezésre.
A nyári kirándulások és nyaralások időszaka alatt mindenkinek kellemes
pihenést és kikapcsolódást kívánok.
Lizákné Vajda Lívia polgármester
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Falunap 2017

I

dén május 27-én szombat reggel kellemes, nyárias napsütés
várta és zenés ébresztő indította a Gyermek- és Falunapot.
A délelőtti órák kerékpáros gyorsasági versenye, és a 11-es rúgó
verseny és a zsetongyűjtés az ovi udvarán már hagyományos
programként szerepelt, és sok gyermeket és szülőt kicsalogatott.
A közlekedésbiztonsági- és aszfaltrajzversenyen is megmérettek
a fiatalok, de „öreg fiúk” focimeccs és pingpong verseny is várta a
sportolni vágyókat. A színpadon az ünnepélyes megnyitó keretein
belül bemutatkozott a rendezvény két kiállítása a közönség előtt: a
Vámosszabadi helytörténeti fotókiállítás, és Virág Lajos fotóművész kiállítása. A megnyitókat
követően az Ovisport pálya avatásán vehettek
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részt az érdeklődők, melyet az óvodások lufis bemutatója tett igazán kedvesen színessé. A kicsik birtokba is vehették az új sportpályát. A civil szervezetek által készített finom ebéd mellett Elek Zsolt
szórakoztatta a közönséget operett és olasz slágerekkel. A helyi
fellépők sorát a Vámosi Rakoncátlanok Zalai táncai indították, őket
a Rábca néptáncegyüttes tagjai követték, akik a híres Rába együttes leendő utánpótlás növendékei.
Később a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola táncosainak és az Angel Dance tánccsoport növendékeinek jó hangulatú, lendületes bemutatóinak sorát láthatta a közönség.
folytatás a 12. oldalon…
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Mosolygós iskola lettünk

„A

mosoly egy olyan görbület, amely mindent egyenesbe hoz!” - olvashatjuk a Mosolygós Magyarországért
Mozgalom honlapján.
Jómagam időről-időre rácsodálkoztam egy közösségi oldalon megjelenő mosolygós képekre, mosolygós idézetekre és üzenetekre,
sőt mosolygós – meglepve tapasztaltam – intézményekre! Többször is megfordult a fejemben, hogy milyen jó lenne egy mosolygós
iskolába járni nap mint nap… De a gondolat gondolat maradt mindaddig, amíg egy rendezvényen
személyesen találkoztam Farkas
Évával és Bádonyi Imrével, akik
elindították ezt a politikamentes
összefogást. Látva „élőben” a mosolylogót, a Pozitív plusz táblát a 60
napindító kártyával, a mosolypaklit,
a mosolygós címert és a mosolymatricákat elhatároztam, hogy a
mi kis iskolánkat is mosolygós intézménnyé teszem. Hiszen a mosoly a szeretet, az elfogadás, az
egyetemes köszöntés világnyelve,
lehetőséget ad arra, hogy megajándékozzuk környezetünket egy
pozitív
gesztussal,tudatosabbá,
mosolygósabbá tehetjük mindennapjainkat.
Kérésemmel Lizákné Vajda Lívia
polgármester asszonyhoz fordul-

tam, aki kezdeményezésem mellé állt, és megrendelte számunkra
a mozgalom jelképrendszerét. A többi már rajtunk pedagógusokon
– no és persze a gyerekeken és a szülőkön – múlik!
Az én mosolykártyám pedig, amit Évától és Imrétől húzhattam:
KÉT EMBER KÖZÖTT LEGRÖVIDEBB ÚT A MOSOLY. MOSOLYOGTÁL MÁR MA?
Én igen, és kívánom ezt Önöknek is!

Kamocsai Antalné

Valami más

A

jelnyelv is - mint minden nyelv - a gondolatok és az érzések közvetítője, a kommunikáció eszköze, a kultúrát és a
történelmet adja át nemzedékről nemzedékre; egy szép,
önálló kifejezésmóddal, nyelvtannal rendelkező, vizuális-taglejtéses nyelv, melyet a siketek közössége használ.
Kis iskolánkban kiemelt szerepet kap a „másság elfogadása”. Ezért
is gondoltunk arra, hogy a Kormorán együttes „Ki szívét osztja szét”
c. dalát jelnyelven adjuk elő a Falunapon. Egy hónapon keresztül ta-
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nultuk a gyerekekkel a jeleket, akik maximálisan partnerek voltak és
átérezték, hogy ez most valami „más”. Előadásunk közben a kön�nyes szemek, utána pedig a sok pozitív visszajelzés bizonyította,
hogy ezt a közönség is érezte.
Mert nem az a fontos, hogy ki milyen módon cserél gondolatokat,
hanem az a tény, hogy ez egyáltalán megtörténjen!
Kamocsai Antalné felkészítő tanár
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Egymástól tanulni

Á

prilis 21-én „átadtuk az iskolát”az 1.-2. osztályosoknak,
mert a „nagyok” útra keltek; a győri Széchenyi István Egyetem Kísérletbazár elnevezésű rendezvényére igyekeztünk.
Izgatottan találgattuk: Vajon milyen kísérleteket láthatunk majd
ebben a színes, pergő-forgó bazárban? Nem csalódtunk! A kényelmes babzsákfotelekben elhelyezkedve, szájtátva bámulták
a gyerekek a színpadot, ahol egymást váltották az ügyesebbnél
ügyesebb – középiskolásokból álló – csapatok, érdekesebbnélérdekesebb bemutatókkal.

Ezen kívül az emeleten állomásról állomásra haladva a bátrak maguk is kipróbálhattak egy-egy kísérletet, mindeközben pedig sok új
információval, tudással lettek gazdagabbak.
A délelőtt szinte észrevétlenül eltelt, indulni kellett. Annyira jól éreztük magunkat, hogy már akkor elhatároztuk: Jövőre is eljövünk, de
a kicsiket is hozzuk!

Bálintné Mitring Szilvia

Egy szuper nap

A

2016/17-es tanév is éppen olyan gyorsan elrepült, mint
az előzőek. Az utolsó héten hétfőn még elvégeztük az
utolsó simításokat és kedden következett a várva várt tanulmányi kirándulás. Úticélunk a ”A honfoglalástól Mátyás királyig” című rendezvénysorozat volt Visegrádon.
Aznap reggel egy gyerek sem aludt el, senkinek nem esett nehezére kikelni az ágyból és felöltözni. Velünk tartottak a leendő elsősök,
pár szülő és két vállalkozó kedvű nagymama. A nagy nap reggelén
izgatottan vártuk, mikor tolat be az iskolaudvarra kedvenc buszsofőrünk, Feri bácsi; majd elfoglaltuk helyünket és pici késéssel ugyan,
de útra keltünk. Út közben – bár a vidámság és a hangulat már ekkor kezdett a tetőfokára hágni – a biztonsági szabályokat betartva
kivétel nélkül mindenki jól viselkedett !
11 óra előtt pár perccel megérkeztünk a Kispalotajátékok helyszínére. Karszalagot kaptunk és hamarosan kezdetét vette a
programsorozat! Láthattunk Sólymászbemutatót (volt nagy
sikoltozás, mikor a gyerekek feje fölött repült el a sólyom!),
Kopjatörést (biztathattuk kedvenc lovagunkat a fergeteges
lovasviadalon!), a gyerekek íjászkodhattak, csatacsillagot hajít-

hattak, népi mesterségeket (gyertyamártás, nemezelés, kőfaragás, babakészítés) próbálhattak ki.
Majd a Salamon toronyhoz indultunk, ahol megtekintettük a
nagy haditorna bemutatót 5o percben a Szent-György Lovagrend közreműködésével. Kriszti nénit királynőnek, Sinkó Gábor
apukát kiválasztották királynak, így ők a királyi páholyból figyelték az eseményeket.
A programsorozatot egy dunai hajókirándulás zárta. A gyönyörű hajóról a festői szépségű Dunakanyarban gyönyörködhettünk.
Emlékbe otthagytuk Lóci sapkáját, amit pillanatok alatt
lekapott a fejéről a nagy szél a nyitott hajófedélzeten.
A hazaindulásig még volt egy gyenge óránk, így kaptak
egy kis szabadidőt a gyerekek. A legtöbben persze a bazársoron nézelődtek: íjakat, kardokat, pajzsokat vettek.
Az élményektől és a nagy melegtől minden gyerek (a
tanítónénikkel,szülőkkel egyetemben) kimerült, de
azért hazafelé a buszon még futotta erőnkből énekelni, viccelődni.
Az iskola udvarán már ott várakoztak a szülők és kezdődhetett az élménybeszámoló!
Mi, tanító nénik pedig örültünk, hogy minden kisgyereket épségben adhattunk át a szüleinek és annak , hogy
láttuk, mindenki jól érezte magát ezen a szuper kirándulós napon!
Bálintné Mitring Szilvia
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Tanévzáró

A

mikor lezárunk egy időszakot, egy tanítási évet, végiggondoljuk ezt
a csaknem 10 együtt – munkában, szórakozásban, örömben, bánatban – eltöltött hónapot. Én úgy érzem, elégedettek lehetünk,
hiszen alapvető céljainkat teljesítettük.
Azon munkálkodtunk, hogy a ránk bízott gyerekekből a bennük rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre, megőrizve a
ránk annyira jellemző: otthonosságot, családias légkört.
Azt tanítottuk a gyerekeknek, hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne csak
azért, hogy jó jegyeket kapjanak; önmagukért és a sikerélményért menjenek versenyekre, szerepeljenek a számos iskolai és községszintű műsoron,
megemlékezésen, ne csak a jutalomért. Hiszen azok a gyerekek, akik élvezik a kihívások legyőzését, felnőtt életükben is keresni fogják a kihívást
jelentő helyzeteket, nagyobb valószínűséggel ragadnak meg új lehetőségeket, keresnek új módszereket.
Goethetől idézek:
„A gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat.
Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de
ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni
vagy inkább repülni.”
Gyökerek és szárnyak... valóban ez a legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk. A gyökereket egyrészt a szülői ház jelenti, ahol megértik és feltétel
nélkül elfogadják őket, ahol hisznek bennük és ahova mindig segítségért
fordulhatnak. Másrészt viszont a gyökereket a tágabb környezet is jelenti, az iskola, ahol felneveljük gyermekeinket, ahová tartozóknak érezhetik

magukat, ahol ismerős arcok és egy sehol máshol nem ismételhető atmoszféra veszi körül őket.
A szárnyakra pedig épp akkora szükségük van, mint a gyökerekre, mert
azok segítségével felemelkedhetnek, eltávolodhatnak, erőre kaphatnak, új
rejtelmeket fedezhetnek fel, és így fejlődhetnek, teljesedhetnek soha meg
nem ismételhető különleges személyiséggé, boldog emberré.
Köszönöm a támogató szülőknek és kolléganőimnek, az igazgató úrnak és
Vajda Lívia polgármester asszonynak, valamint a technikai dolgozóknak,
hogy mellettem voltak – jelképesen szólva - iskolánk gyorsvonatán, mely
úgy érzem, ismét végigszáguldott velünk a tanéven. Volt, hogy kicsit lelassult, elfáradt, de aztán egymásból új energiákat merítve beért a célba!
„Sok kis ember sok kis helyen,
miközben sok kis dolgot megtesz,
megváltoztathatja a világ arcát.”
Bálintné Mitring Szilvia

A Vámosszabadi Tagiskola versenyeredményei

A

2016/2017. tanévben számos versenyen vettek részt iskolánk diákjai. A tanulmányi versenyeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanítványaink eredményei a
következők:

Kiskutatók akadályversenye –
Győr, Széchenyi Egyetem
Eszes üstökösök (3.-4. o.)
1. hely
Vámosszabadi Picúrok (1.-2. o.)
2. hely
Nyelvtan-helyesírás (körzeti) – Öttevény
Csala Boglárka (2. o.)
1. hely
Csikár P. Soma (2. o.)
3. hely
Oross Gerda Anna (3. o.)
1. hely
Magyar Erika (3. o.)
2. hely
Hangos olvasás (körzeti) – Öttevény
Tarlós Dóra (2. o.)
3. hely
Takács Nóra (4. o.)
3. hely
Pilinszky versenyek, mesemondó verseny
(körzeti) – Nyúl
Horváth Dóra (1. o.)
különdíj
Logika verseny (körzeti) – Kisbajcs
Csala Boglárka (2. o.)
1. hely
Holenda Barnabás Matematika Verseny
(regionális) – Győr
Csala Boglárka (2. o.)
8. hely
Tarlós Dóra (2. o.)
9. hely
VITA-MANÓK környezetismereti
csapatverseny (körzeti) – Győr
Balogh Ákos, Csala Milán,
Sass Levente, Sinkó Benedek (4. o.) 3. hely
Holenda Barnabás Matematika Verseny
(regionális) – Győr
Csala Boglárka (2. o.)
8. hely
Tarlós Dóra (2. o.)
9. hely
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Anyanyelvi verseny (körzeti) – Győrladamér
Csala Boglárka (2. o.)
1. hely
Tarlós Dóra (2. o.)
3. hely
Oross Gerda Anna (3. o.)
3. hely
Buruzs Anna Katica (2. o.)
2. hely
Láss zölden! környezetvédelmi csapatverseny
(körzeti) – Vámosszabadi
Buruzs Anna Katica,
Takács-Babos Ákos, Takács Nóra (4. o.) 1. hely
Böröczki Blanka, Magyar Erika,
Oros Luca
2. hely
József Attila versmondó verseny (körzeti) –
Nagybajcs
Klausz Dávid (2. o.)
1. hely
Böröczki Blanka (3. o.)
3. hely
Nyelvész verseny (megyei) – Mosonmagyaróvár
Horváth Dóra Emília (1. o.)
4. hely
Pető Laura (2. o.)
2. hely
Csala Boglárka (2. o.)
4. hely

Timaffy László Megyei Néprajzverseny
(3.-4.-es korosztály) – Győr
Böröczki Blanka, Magyar Erika,
Tarlós Dóra
1. hely
Matematika verseny (körzeti) – Győrladamér
Oross Gerda Anna (3. o.)
2. hely
Böröczki Blanka (3. o.)
3. hely
Matematika verseny (körzeti) – Nagyszentjános
Balogh Ákos (4. o.)
3. hely
Szépírás verseny (körzeti) – Nagyszentjános
Herczeg Kata (1. o.)
2. hely
Bartos Rozina (2. o.)
1. hely
Sportverseny (körzeti) – Pér
Hirkó Fruzsina, Ladocsi Alex, Oros Luca 1. hely
Szépírás verseny (körzeti) – Töltéstava
Bartos Rozina (2. o.)
2. hely
Oross Gerda Anna (3. o.)
2. hely
Európa nap, csapatverseny – Győr
Iskolánk három vegyes csapata 1., 4., 6. hely

Gratulálunk az eredményekhez!
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Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángja Vámosszabadin

A

z EYOF lángja Rómából érkezett meg Győrbe. Hugoo
(a fesztivál jelképe) és csapata bebarangolta Magyarországot, és nemrégiben visszatért megyénkbe. Hosszú útja
után, június 27-én érkezett el Vámosszabadira a Fesztivál lángja.
A fáklyát Kisbajcsról hozták el hozzánk, a Fő utcára. Innen indult
a futás a Mindenszentek Temploma mellett, majd a Temető utcai
horgásztó mentén elhaladva a Széchenyi és Duna utcán át. A Kökényszeg utca érintése utánl elhaladtunk a harangláb előtt, a Kossuth utcán. A Szabadi utcáról visszakanyarodva célunk a Faluház
lett. Itt frissítő italok és párakapu várta a beérkező, megfáradt, de
a meleget hősiesen tűrő futókat.
Néhány pillanatkép készítése után tovább küldtük a lángot a Győr
környéki Lángfutás következő állomására, Győrújfalura.
A fáklyafutáson 26-an adták egymásnak a lángot, de a futók mellé sokan csatlakoztak kísérőnek, néhányan még kerékpárral is.

Köszönjük, hogy eljöttek és együtt vihettük körbe Vámosszabadi
utcáin az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángját!

Berényi Éva

Öt nap- öt élmény kirándulássorozat

H

armadik alkalommal, és idén rekord
résztvevő létszámmal-37 gyermek részvételével- zajlott le az Öt
nap- öt élmény kirándulássorozat. Szülői
összefogással és önkormányzati segítséggel valamint nagyon jó hangulattal
valósult meg 2017. július 17. és 21. közt a
vámosszabadi gyerekeknek sok élményt
nyújtó kalandsorozat. Már a hétfői napon,
a sárkányhajós evezés során, igazán jó
csapattá kovácsolódtak a résztvevők. A
vadregényes Szúnyog szigeten kötöttünk
ki, ahol finom bográcsos ebéddel várták a
megéhezett túrázókat.
Másnap a Bakonyba vonatoztunk, ahol
a Szent László kalandpark drótkötélpálya-rendszerén mindenki próbára tehette
ügyességét. Délután pedig a Cuha patak
mentén kirándultunk. A szerdai napot a komáromi WF strandon töltöttük vízi csúszdákon és hűs vizű medencékben.
A következő reggelen a Cserpes sajtműhelyben megnézhettük hogyan készül a
túró rudi és sok más tejes finomság. Dél-
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után a Fertő-Hansági Nemzeti park vendégeiként madár lesen vettünk részt és a környék élővilágába kaphattunk betekintést.
A tartalmas hetet egy Vénekre tett biciklitúrával zártuk, és nagyokat csobbantunk
az Ökotóban. Köszönjük a túravezető és a
segítők önzetlen munkáját mellyel ezt a pár
napot felejthetetlenné tették!
Berényi Éva

Vámosszabadi Mi Újság?!

Szülői szerepvállalás… felelősség…

A

mikor megfogalmazódik bennünk az az érzés, vágy hogy gyermeket szeretnénk,-szépen lassan azon is el kezdünk gondolkodni,
hogy hogyan lehetünk, hogyan válhatunk jó szülőkké.
Melyek azok a legfontosabb alappillérek, melyek birtoka nélkül
elengedhetetlen,hogy születendő,ill.már meglévő gyermekünknek a legideálisabb szüleivé válhassunk.
Bizonyára nem kérdés senki számára sem, hogy csemetéinknek egy boldog, kiegyensúlyozott, sikeres gyermekéveket,-felnőtté válást tervezünk.
Melyek azok a mérföldkövek, amelyek segítenek ebben bennünket ezen a
nem is zökkenőmentes úton?
Tökéletes recept természetesen nincs, de némi tudatossággal és a gyermekeink egyedi testi-lelki, érzelmi igényeire való ráhangolódással pozitív
eredményeket érhetünk el. Tanuljuk meg önmagunkat és egymást tökéletlenségünkben szeretni, elfogadni, örömünket lelni az egyediség szabálytalanságaiban, és bizonyos derűs lazasággal, nem pedig görcsös szorongással tekinteni a felmerülő akadályokra. Ha nem született zseninek
gyermekünk, ne várjuk el tőle, hogy osztályelső legyen!
Törekedjünk arra, hogy gyermekeinket érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör vegye körül. Vegyük észre, hogy miben sikeres, kiemelkedő és ügyes! Lássuk, meg hogy miben tehetséges és abban támogassuk,
bíztassuk őt! Mindezeket a legjobban akkor vesszük észre, ha minél több
minőségi időt töltünk el
vele. Együtt játszunk…
beszélgetünk… figyeljük őt.
Használjuk ki ezeket
az értékes, vissza nem
térő pillanatokat a
gyorsan felcseperedő
élete során. Ne hagyjuk ki!!! Szánjunk minél
több időt gyermekeinkre!!! Hallgassuk
meg, hogy melyek az
ő vágyai, álmai, érzései,
öröme, bánata…stb.
A dicséretnek, elismerésnek óriási varázsereje van,-bátran
fejezzük ki szavakkal,
odafordulásunkkal,

ha valami elismerésre méltó dolgot tett a
legapróbbtól a legnagyobb cselekedetekig,
tettekig! A helyes úton
haladva bátorítjuk és
mellette az önbizalmát,
önértékelését,
lelki egyensúlyát is
nagymértékben erősítjük, melyben nekünk
szülőknek óriási szerepünk van.
Lelkiismeretes
gondoskodásunkkal, törődésünkkel biztosítsuk
számukra az egészséges környezetet, személyi higiéniát!
Legyünk határozottak, következetesek nevelésünkben, mellyel gyermekeink számára megteremtjük a biztonság érzését. Meg kell tanulnia, hogy mit
szabad és mit nem. Logikusan felépített szabályokra, korlátokra van szüksége ahhoz, hogy majdan felkészülhessen a felnőtt életre. Ezzel óvhatja
meg magát a későbbi kudarcoktól helytelen döntésektől.
A határozottság nem csak büntetést jelent, hanem dicséretet is. Azt hogy
megbeszéljük gyermekünkkel, hogy miért helytelen az egyik cselekedet és
miért helyes a másik.
Szülői szerepünkben elengedhetetlenül fontos mindezek mellett a hitelesség, vagyis hogy hogyan éljük az életünket, mit mutatunk magunkból,
hiszen gyermekeink számára elsődleges mintául szolgálunk, anyaként,
apaként. Amit a gyermekek otthon látnak, tapasztalnak az emlékezetükbe, viselkedésükbe beépül és később felnőttként is ez alapján fog élni….
cselekedni!
Gyermekeinkkel való törődés, odafigyelés, gondoskodás megtérül,-beépül
személyiségükbe, majd a felnőtté válás folyamatában kellő és biztos alapot ad a majdani szülői szerepvállalásukhoz.
A gyermekek a szülők felé érzett szeretetüket nap, mint nap kifejezésünkre juttatják, mosolyukkal, ölelésükkel, rajzaikkal, ajándékaikkal, meglepetésükkel. Óvodai tanévünk végén május első napjaiban is szeretettel és nagy
izgalommal, titokban készültek édesanyjuk felköszöntésére Anyák napján.
Csillogó tiszta tekintetük, őszinte mosolyuk is erről árulkodott.
Vida Eszter
óvodavezető

Augusztus 1. az anyatej világnapja

A

Történelmi kalandtábor

Még jelentkezni lehet Berényi Éva művelődésszervezőnél:
06-20/949-3245.

Vámosszabadi Mi Újság?!

ugusztus első hete a szoptatás világhete. WHO 1992ben indította el az anyatej népszerűsítését. Mi védőnők, egészségügyi dolgozók minden évben megemlékezünk az anyatejes táplálás fontosságáról. Ebben az
évben a Nagybajcsi Faluházban került sor az anyatejes napi
rendezvényemre.2017.06.09.-én egy pénteki délelőtt kismamákkal ,apukákkal családias hangulatban beszélgettünk az
anyatej jelentőségéről. Az anyatej a csecsemő első védőoltása. Célul tűztük ki a szoptatás népszerűsítését, az édesanyák
6 hónapos korig csak anyatejjel táplálják gyermeküket és fokozatos elválasztással a gyermek 2 éves koráig folytassák a
szoptatást. Rendezvényt Dolmányos Katalin zenés fejlesztő
foglalkozása tette színesebbé.
Remélem sikerült sok hasznos információt egymás között
megosztanunk.
Szalainé Szentmihályi Andrea
védőnő
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Átadásra került Vámosszabadi Ovi-Sport Pályája

V

ámosszabadi is csatlakozott az Ovi-Sport Programhoz,
így 2017-es vámosszabadi Falu- és Gyermeknap középpontjába idén a sport került. Többféle sportlehetőség és
sokféle sportág képviseltette magát a rendezvény során: kenuzás , labdarúgás , judo, kötélugrás, kerékpáros gyorsasági verseny, roller és görkori ügyességi verseny, ping-pong versenyek,
Zumba, és a vicces buborékfoci .
A sportprogramok mellett megtörtént az Ovi-Sport Pálya ünnepélyes átadása, melyen dr. Molnár Andrea az alapítvány kuratóriumának elnöke vágta át a szalagot.
A pálya felépülését elősegítő OviSport Közhasznú Alapítvány célkitűzése , hogy támogatást nyújtson az
óvodás korú gyermekeknek, annak érdekében, hogy megismerjék és megszeressék a sportot.
Alapítója Buzánszky Jenő, az Aranycsapat tagja, a Nemzet Sportolója, akinek hagyatékát napjainkban fia viszi
tovább.
A gyerekek a frissen elkészült pályát
nagy örömmel birtokba is vették, különböző játékos gyakorlatokon keresz-

Vámosszabadi SE hírei

I

smét lezárult egy szezon az egyesület életében. Korosztályos
labdarúgóink, U9, U11, U13 az MLSZ tehetségkutató programjában mutathatták meg ismét tudásukat. Az U14 csapatunk
pedig első ízben indult egy önálló bajnokságban ahol a nehézségek ellenére, néha létszámhiánnyal küzdöttek a fiúk, tisztességgel helytálltak! Páran ezen játékosok közül a következő idényben
már a felnőtt csapat keretében kapnak helyet, ami az utánpótlás
edző, Luka Bence munkáját dicséri. Sajnos az első csapat szereplése idén kicsit elmaradt a vártól. Azonban a bajnokság vége
felé már egy összeszokott eredményes csapatot láthattak a pályán szurkolóink.
Szerencsére sikerült a
meghatározó játékosainkat az egyesület
keretein belül tartani
ami reményt ad arra
hogy a 2017/2018as szezonban esélyünk legyen a dobogó
valamelyik
fokának megszerzésére. A center pálya
felújítás is megkezdődik hamarosan, az
edzőpálya
kialakítása már folyamatban van szépen nő
és erősödik rajta a
fű. Szeretném megköszönni az összes
játékos és Siska Tamás edző munkáját
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tül ügyesedhettek és élvezhették a mozgás örömét, önfeledten
játszhattak az új sporteszközökkel.
A Díszterem hűvösében a sporttörténeti kiállítás képeit szemlélve
megpihenhetett a látogató.
A több évtizedes sportéleti képek és óvodai csoportképek közt a
nemzedékek sportéletének változásain merenghettünk, valamint
azon is, hogy a mindennapokban a sport szeretete hogyan adható
át generációról- generációra.

mint az edzéseken mint a meccseken.
Megköszönném még Erdélyi Bélának, Tatai Ádámnak, Csapó Péternek, Alasztics
Zsoltnak, Luka Bencének, Zsenák Istvánnak, az önkormányzattól Nagy Gézának,
Klauzné Zsiga Móninak, a falu pár önzetlen
lakójának és a háttérben dolgozó Horváth
Emilnek az önkéntes munkáját. Egyesületünk továbbra is aktívan részt vesz a falu
életében, különböző rendezvényeken,
eseményeken. HAJRÁ VÁMOS!!!!!!
Horváth József
elnök

Vámosszabadi Mi Újság?!

Horgásztábor, gyerekszemmel

O

ly sokat halljuk a
szüleinktől, hogy ne
nyomkodd a telefonod, ne tabletezz, ne nézz
tv-t, inkább menj a természetbe! Szót fogadtuk most
az egyszer :) – és kimentünk
a természetbe: 2 napig horgásztáboroztunk. A táborba
nemcsak egyesületi tagok
jöhettek, bárki kipróbálhatta a pecázást.
Folyamatosan érkeztek a horgászni vágyó gyerekek, olyanok is,
akik eddig még nem nagyon találkoztak horgászbottal.
A kétnapos táborozást közös reggeli indította, mert horgászni sem lehet éhes
gyomorral. Ezt a sátorállítás követte, amit
inkább a szülők oldottak meg helyettünk,
nekünk csak a lakberendezés maradt hátra.
Az, aki még eddig nem horgászott életében, a felnőttek megtanították horgot kötni
és felszerelni a botot, majd türelmesen ülni
a bot mellett. Ezután indult a halvadászat.
Szerencsére volt kapás és sikeres fárasztás is. Közben persze volt összeakadás,
gubancelhárítás, halleakadás. Sokszor hallottuk a két nap alatt: Peti bácsi elszakadt
a damil, Gabi bácsi leszakadt a horog, apa

vedd le a törpeharcsát a botról, apa hol az etetőanyag??? De a gyerekek lelkesedése nem hagyott alább!
Délben és este finom edébet főztek nekünk, sőt megsütötték azokat a halakat, melyeket a nap során kifogtunk! Mivel nagyon meleg
volt, folyamatosan hűtőttük magunkat
kívül vizipisztollyal, belül hideg ásványvízzel. Az esti elalvás is nehezen ment a
hőség miatt, ezért a szülők nem keveset könyörögtek nekünk, hogy menjük
már pihenni! Nem bántunk meg, hogy
a horgásztábort választottuk, – bár én
kiskorom óta a táborlakók közé tartozom – sok élménnyel és hallal, meg
néhány kiló plusszal gazdagodtunk!
Köszönjük a sok finomságot, a sok segítséget és a rengeteg türelmet. Szép
volt, jó volt, reméljük jövőre is pihenhetünk és horgászhatunk a környék legszebb taván!
Ahogy Csuta Marci is megmondta: jó volt a tábor, csak kár hogy
nem volt wifi! :) :) :)
Oros Hanna Málna

Ha nyár, akkor TÁBOR ...
Kedves Olvasó!

A

gyermekes családok életében nehéz ma már elképzelni
olyan nyarat, amiben ne kapna szerepet valamilyen tábor.
Táborozási lehetőség manapság van bőven, a kínálatnak
legfeljebb a családok anyagi helyzete szabhat határt.
Minden korcsoport részére lehet találni érdekes, szórakoztató, pihentető, esetleg életre szóló élményekben gazdag nyári tábort, bár
ez utóbbihoz elég egy szép tábori barátság, netán szerelem.
A legnépszerűbbek a sport jellegű (lovaglás, úszás, kenu stb.) és a
nyelvi táborok, de akad színjátszó vagy éppen kalandtábor is.
A napközis táborok előnye, hogy napközbeni
elfoglaltságot biztosítanak, de a gyermek este
a családjával van, a saját ágyában aludhat, ami
anyagi szempontból és a honvágyat illetően is
könnyebbséget jelent. Fontosnak tartom, hogy
a szülő figyelembe vegye a gyermeke érdeklődési körét illetve kérje ki véleményét a tábor
kiválasztásánál.
Hogy mit vigyen és mit ne vigyen magával a
gyermek, a tábor előzetes tájékoztatójában
pontosan felsorolják a szervezők.
Vámosszabadin is minden évben többféle
napközis tábor kerül megrendezésre, ezzel is
könnyebbséget biztosítva a családok számára
illetve élményekkel gazdagítva a gyermekeket.
Én magam, is mint családsegítő, minden évben szervezek, illetve részt veszek különféle
táborokban.

Vámosszabadi Mi Újság?!

Ez évi nyári napközis táborok Vámosszabadin:
- Kreatív – alkotó / szabadidős tábor
- Kézműves tábor
- Történelmi kalandtábor
- Foci tábor
- Öt nap öt élmény- kirándulás sorozat
Vámosszabadi honlapján megtekinthetőek az aktuális táborozási
lehetőségek.
Szép nyarat kívánok mindenkinek!

Bugár Barbara
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Az első „Múltidéző beszélgetés”

T

örténelmet tanulni nemcsak a történelemkönyvekből lehet.
A történelemnek ez az intézményes oktatása is nélkülözhetetlen, de létezik egy másik forrás is, ami maga az élő
história : Szüleink, nagyszüleink személyesen megélt történelme, ami akár egy falu helyi krónikáját is elénk tárhatja. Ezekről
a könyvekben ritkán olvashatunk, igaz egy-egy adatot őriz valamely anyakönyv, esetleg a plébánia Historia Domus-a. Az élő
forrás, a falu öregjeinek igaz története itt-ott még fellelhető, de
ha nem osztják meg velünk, akkor talán örökre sírba vész és mi
fiatalabbak sokkal szegényebbek leszünk…
Ötödmagammal talán egy éve kezdtünk beszélgetni képviselőtársaimmal ilyen és hasonló gondolatokról: Miként lehetne elmondatni az „öregekkel” a múltat, a XX. század. 1-1 szeletét?

Az első ilyen jellegű találkozást 2017. június 11-ére tűztük
ki. A helyszín sem véletlen, hiszen ha már a múltat idézzük,
akkor dukál mellé a falu legöregebb épülete és ez a templom után a plébánia.
Az első „Múltidéző beszélgetés” témája:
„Élet Alsóvámoson és Győrszabadin
a II. világháború után”
A plébános-házigazda megnyitója után Kamocsai Antalné vezetésével a helyi iskolás gyerekek műsora adta meg az alaphangulatot.
Dr. Timaffy László gyűjtéséből hallottunk tőlük részleteket. Választott témánk előadója Áldozó István, a győri levéltár igazgatóhelyettese volt. A képekkel, térképekkel dokumentált előadásából nagyon részletes áttekintést kaptunk a falu 50-es éveiről, a községek
egyesítéséről, a földosztásról, a hídépítésről, a KALOT – KALÁSZ
egyletekről, stb.

…röviden a nyugdíjas klubról

A

rany János 200 éve született Nagyszalontán. Az egyik
kedvencünk a családi kör című verse. Visszaemlékeztünk,
amikor 15 évvel ezelőtt Szigeti Ignácné (Gizi néni) előadásában hallgattuk és mindannyiunkra olyan hatással volt, hogy
úgy éreztük mi vagyunk az a család, akiről a vers szól.
A klubtagok a március 15.-i ünnepély állandó résztvevői. Így volt ez
most is. Április 1.-én szombati napon indultunk tavaszi kirándulásunkra. Tácon megnéztünk egy kiállítást, amelynek témája a Vezúv
Pompeii pusztítását mutatta be és a megmaradt eredeti tárgyakat láthattuk. Siófokon ebédeltünk, sétáltunk a Balaton parton,
majd Dég volt a következő állomás ahol az ország számos helyén
található Festetics kastély egyikét és annak gondozott, gyönyörű
parkját néztünk meg. Kirándulásunkat Móron a Molnár borház
finom borainak kóstolásával és
egy jókedvű koccintással zártuk.
Kirándulásunk útiköltségét az Önkormányzat finanszírozta, melyet
köszönünk, az ebéd és a belépő
díjai önköltségesek voltak.
A Borostyán Kórus vezetője
Klausz Adrienn Mozartról tartott
előadást. A klubtagok remélik,
hogy a gazdag, tartalmas előadás
kezdete egy sorozatnak, de erről
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az előadót kell majd megkérdezni , és ahogy Adriennt ismerjük a
válasza pozitív lesz.
Kellemes vendéglátásban volt részünk június 15-én. Két civil szervezet, a Segítőkéz Alapítvány és a Faluépítő Közösség meghívásának tettünk eleget. Finom gulyásleves, langallóval és szomjoltónak
hűtött bor, ásványvíz, bodzaszörp várt ránk. Mindezt tetézte Klausz
Tamás zenéje. Köszönjük Czeglédiné Anginak, Horváth Anitának és
segítőiknek a figyelmet mely nagyon jól esett mindannyiunknak.
Jó pihenést a nyáron, szeptemberben találkozunk, reméljük, csatlakoznak hozzánk a közösséget szerető és hiányoló nyugdíjas társaink.
Bellovicz Imréné , klubvezető

Vámosszabadi Mi Újság?!

A szünet utáni második részben többen hozzászóltak az elhangzottakhoz, személyes élményeiket osztották meg e nehéz korszakról. Egy-egy féltve őrzött
fekete-fehér fénykép is előkerült.
Majd borozgatás és süteményezés
mellett folytatódott tovább ez a
szép június vasárnapi délután.
Talán egyre többen érezzük, hogy az
efféle beszélgetéseknek híján vagyunk rohanó, médiákkal túlzsúfolt
korunkban. Többen már elmenetelnél azzal búcsúztak, bíznak benne,
hogy lesz még ehhez hasonló „Múltidéző beszélgetés”. Rajtunk múlik,
hogy odafigyelünk-e az „öregekre”?
Hiszen egykor majd nekünk is el kell

regélnünk a múltat, de vajon nekünk lesz-e még mondanivalónk az utókornak…?
Csámpai Norbert plébános

Elsőáldozás és Bérmálás a vámosszabadi templomban

2

017. május 14-én 13 gyermek járult az első
szentáldozáshoz a vámosszabadi templomban a 11 órakor kezdődő szentmisén.

Pünkösd napja (ez évben június 4.) nemcsak a Szentlélek eljövetele miatt volt ünnep a
vámosszabadi egyházközségben, hanem a bérmálás ünnepélyes kiszolgáltatása miatt is. Az
egyházközségeinkből 14 fiatal kérte a bérmálás
szentségét, akik közül 6-an a vámosszabadi plébániához tartoznak. A bérmálás szentségét mons.
Németh László pápai prelátus, általános püspöki
helynök szolgáltatta ki számukra.
Csámpai Norbert plébános
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Vámosszabadi tagiskola különleges jelnyelves bemutatója után már vakációs hangulatba is kerültek a kisdiákok.
Ízelítőt kaphattunk még a vámosszabadi Zumba órák latinos
lendületéből is.
A NAV munkatársai is eljöttek hozzánk, kutyavezetőik és négylábú
társaik kábítószer-keresést, nyomkövetési feladatokat mutattak
be az érdeklődőknek. A készenléti rendőrség is részt vett a rendezvényen, toborzóirodájának sátrában információkat kaphattunk
tevékenységükről. A Díszterem hűvösében -a két kiállítás mellettsüteményműhely Vámosszabadi ügyes kezű asszonyainak sütijeivel várta az édesszájúakat.
Délután a gyerekek örömére megnyitott a légvár és a buborékfoci.
Gurult, ütközött és lepattant a Buborékfocista nagy igyekezetében,
hogy a labdát a kapuba terelje! Kicsik-nagyok a kenuzás kalandjait
is kipróbálhatták a csatornákon. Készült és repült is Vámosszabadi
címerével díszített papírsárkány és folyt a habszivacs kard-küzdelem. A forgatag színeit kézműves vásár is tarkította.

Délután a színpadon a Borostyán nyugdíjas kórus Retro slágerekkel idézett jó hangulatot. A Vámosszabadi szakosztály látványos
Judo bemutatóját követően pedig az Aranyszöcskék Kötélugró Klub
tagjai hajtották a kötelet. A Danger Elements – breaktánc-csoport
akrobatikus mutatványaival szórakoztatta a kiérkezőket.
A Tombolasorsolás izgalmai után Bravó Johnny együttes koncertjét
élvezhettük. Az este lezárásaként Perlaki György gitáros kísérettel
szolgáltatta a talpalávalót hajnalig.
Remélem a nap folyamán mindenki megtalálta a számára érdekes
programot a színes kínálatból, és szép élményekkel gazdagodott!
Köszönjük minden kedves közreműködő és a támogató segítségét!
A jövőben is várom véleményüket, ötleteiket a Falunappal kapcsolatban a kozossegiter@vamosszabadi.hu címre, vagy személyesen a könyvtárban .
Tisztelettel:
Berényi Éva
művelődésszervező
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