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Új évet indítottunk a mozgalmas tavalyi 
év után. Sok mindennel foglalkoztunk, 
sok mindent újra- és átgondoltunk. Az 

előttünk álló következő néhány év lényegi 
változásokat hozhat Vámosszabadi életé-
ben. Az elkerülő, a kerékpárút, a 2-2 sávos 
út terve már most új lehetőségeket hoz a 
továbbfejlődés kapcsán, akár lakóterület-
fejlesztésről, akár gazdasági tevékenység 
bővüléséről beszélünk. Győr közelsége, a 
Szigetköz telítettsége felénk fogja irányítani 
az agglomerációban lehetőséget kereső le-
telepedni vágyókat. Erre fel kell készülnünk, 
amelynek első lépése a rendezési tervünk 
olyan módosítása, amely számol ezekkel a 
folyamatokkal. A fejlődés nem önmagáért 
való cél, úgy kell kezelni és irányítani, hogy 
községünk ne váljon élhetetlenné, mint 
nem egy szigetközi település.

Részben a bevezető gondolatokhoz kap-
csolódóan néhány pontban szeretném 
összefoglalni a településünket érintő fon-
tosabb ügyeket:

Önkormányzati választások

2019 őszén országos önkor-
mányzati választások lesz-
nek Magyarországon, amely-
nek során a következő öt évre 
választunk képviselőket és 
polgármestert. Ezzel egyide-
jűleg a 2000 főt meghaladó 
lakosságszámú települések-
nek lehetősége van önálló 
önkormányzatként, önálló 
hivatalként tovább működni. 
Vámosszabadi jelenleg Győr-
újfaluval és Győrladamérral 
működtet közös önkormány-
zati hivatalt győrújfalui köz-
ponttal. Mivel most január 
1-én a lakosságszámunk 
meghaladta a 2000 főt, így 
a majdan megválasztásra 
kerülő képviselő-testületnek 
lehetősége lesz mérlegelni 

az önállóságot, vagy 
akár más települések-
kel történő együttmű-
ködést Vámosszabadi 
székhellyel. A követke-
ző években részben a 
Vonyága Lakóparknak, 
részben a Pacsirta La-
kóparknak köszönhe-
tően a lakosság létszá-
ma meghaladhatja a 3000 főt, és ezzel az 
Alsó-Szigetköz egyik legnagyobb lélekszá-
mú települése leszünk. Ennek kezelésére fel 
kell készülnünk, ami egy kiemelten fontos 
feladata lesz a következő időszaknak.

Rendezési terv felülvizsgálat

Településünk rendezési tervét 10 évente 
kötelező felülvizsgálni. A tavalyi év folya-
mán elkezdtük az egyeztetést a tervező 
céggel az esetleges elképzelésekről, mi ke-
rüljön bele új elképzelésként és mit vegyünk 
ki a régebbi elképzelésekből. Az így kialakult 
koncepció anyagát az érintett hatóságok-
nak megküldtük, februárban lakossági fóru-
mon is bemutattuk. 

A fórum időpontjáról szórólapon és 
a honlapon keresztül is mindenkit 
tájékoztattunk, igyekezve megte-
remteni a lehetőségét a minél szé-
lesebb körű egyeztetésnek.
A beérkezett és a lakossági fóru-
mon elhangzottak észrevételeket 
a rendezési terv készítésekor lehe-
tőség szerint figyelembe vesszük, 
és ezzel kibővítve a hatóságokkal 
ismét egyeztetünk, majd utána 
elkezdődik a részletes szabályozá-
sok kialakítása. Az új rendezési terv 

az idei évben elfogadásra kerül.

Gyorsforgalmi út, elkerülő, kerékpárút

Ahogy sokak számára ismert, a magyar 
kormány a Modern Városok Program ke-
retében megállapodást kötött Győrrel, 
hogy a 14-es útig megépült elkerülő foly-
tatódik, Győr –Dunaszerdahely vonalon 
a határig 2-2 sávos út épül, amely új híd 
építését is jelentheti. Ennek a projektnek 
a keretében vizsgálják egy korábbi kor-
mányhatározatba foglalt Győr-vámossza-
badi kerékpárutat is. Hosszú előkészületek 
után elkészült egy előzetes tanulmány-
terv, mely alapján január 24-én tervzsűri 
döntött a 813-as elkerülő folytatásának 

és a 2*2 sávos gyorsforgalmi 
út nyomvonalainak további 
vizsgálatáról. 
A kerékpárút nyomvona-
lai közül Vámosszabadi és 
Győr között 2 változat kerül 
kidolgozásra. Az egyik a Fő 
utcától a 14-es út keleti ol-
dalán menne a Galántai úti 
kerékpárútig. A másik vál-
tozat a Fő utcáról térne le a 
Bácsai csatorna partjára, és 
mellette haladva kötne ki az 
Ergényin a Fenyőszer utcára, 
ahonnét tovább haladna az 
István király útig (ameddig 
Győr néhány éven belül kivi-
szi az Új Bácsai úti kerékpár-
utat).

folytatás a 2. oldalon

Kedves Vámosszabadiak!
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2019 januárjában került megrendezés-
re az Ügyes kezek munkái és iskola-
történeti kiállítás a Segítő Kéz alapít-

vány szervezésében.
 Kiállításra kerültek régi és új kézimunkák, 
kreatív alkotások: például kézi szövésű 
terítők, szőnyegek, rátétes párnahuzat, 
horgolt csipkék, horgolt karácsonyfadí-
szek. Lapos hímzéssel és keresztszemes 
öltéssel készült futók, mézeskalácsház, 
saját készítésű készségfejlesztő játé-
kok, kötött gyermekruhák. Láthattunk 
dekupázs technikával készült húsvéti de-
korációkat, és szalaghorgolásos csipkete-
rítőket, valamint szépséges zsinórcsipkét. 
Helyet kaptak gombképek, különleges 
gyöngyékszerek, keresztszemes hímzett 
portrék, tusrajzok, szalagdíszes üvegek, 
cérnarátéttel díszített karácsonyi göm-
bök, festmények, karkötők, üveg ékszerek 
és egyedi festésű tűzött textilképek. Más- 
más technikával készült tárgyak sokasá-
ga készítőik kreativitását és ügyességét 
dicsérték.
A sok szép látnivaló kézimunkára ihlette 
az ügyes kezű iskolásokat, akik a kiállítás 

helyszínén-a faluház dísztermében-ma-
guk is kis ajándékokat hímeztek nagy tü-
relemmel. Kedves vendégeinkként fogad-
tuk a hegyeshalmi kézimunkakör tagjait 
is. Nagy sikere volt a dekorációs manók-
nak is, melyek készítését az alkotó meg is 
mutatta az érdeklődőknek.
A kiállítás részét képezték a falu iskolái-
hoz és templomához kapcsolódó fény-
képek, illetve a 40-es évekből származó 
jegyzőkönyvek.
A győrszabadi és az alsóvámosi iskola 
tanulóinak fényképei mellé felkerültek a 
tanfelügyelői látogatások jegyzőkönyvei-
nek kinagyított és jól olvasható másolatai 
is, melyből mai szemmel elképzelhetet-
len részleteket ismerhettünk meg a 40-
es évek mindennapjaiból: például, hogy 
a  10-12 éves gyerekek hajnali négykor 
kelve gyalog a sárási uradalomba mentek 
dolgozni, onnan délben indultak szintén 
gyalog haza, és így fáradtan , munka után 
ültek be az iskolapadba a délutáni óráik-
ra. Egy nevelőre 64 gyerek jutott…a jegy-
zőkönyvek tanúsága szerint is a nevelők 
pedagógiai tevékenységét a sokrétűség 

jellemezte.  Az eredeti, mártogató tollal írt 
dokumentumok Miklósy Pál hagyatéká-
ból kerültek a kiállításra.
Alsóvámos és Győrszabadi összevonása 
után a két iskola is egyesült, és már 8 osz-
tályossá vált, több tanárt is alkalmaztak 
és korosztályonként is tagoltabbá tették 
az oktatást.
Láthattunk régi szorzótáblakönyvet, még 
a számológép előtti időszakból, és egy 
régi 48-as évből származó Gazda zseb-
könyvet, mely mai napig használható 
praktikus gazdálkodási ismereteket tar-
talmaz. A kiállítás érdekessége volt egy a 
háború előtti időkből Győrszabadiról szár-
mazó, a lovak tulajdonjogát nyilvántartó 
iktatókönyv is, mely a falu régi életének 
kis részleteit tárta a látogatók elé. Köszö-
net a kiállítóknak, akik nagy örömünkre 
minden évben egyre többen és többen 
érkeznek a kiállításra-idén 35-en-, és 
mindazoknak, akik dokumentumaik-tár-
gyaik rendelkezésünkre bocsájtásával 
hozzájárultak a kiállítás sikeréhez!

Czeglédi Andrásné 
Berényi Éva

Ügyes kezek munkái és iskolatörténeti kiállítás
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folytatás az 1. oldalról

A kiírással ellentétben a kerékpáros 
nyomvonalat nem csak Győr és Vá-
mosszabadi között vizsgálják, ha-

nem a határtól kezdődik a projekt. A vizs-
gálat magában foglalja azt, hogy a régi 
vagy új hídon legyen kerékpárút, és onnan 
Duna utcán hozzák be a kerékpárutat, 
vagy az Ötölesi úttól egyenesen jönne a 
Rét utcáig, és onnan a Rét utcán menjen 
a Szabadi utcán keresztül a Fő utcáig. De 
vizsgálják azt is, hogy a Duna utcától a 
Széchenyi-Temető utca útvonalon veze-
tik el a kerékpárosforgalmat a Fő utcáig.
A híd kapcsán az a szakmai vélemény, hogy 
a jelenlegi híd felújítható 2*1 sávos forga-
lom számára további 50 évre, de 2*2 sávos 
út számára csak új híd jöhet szóba.
A nyomvonal véglegesítése, és a további 
tervezések a májusi, végleges nyomvonalat 
kijelölő döntés után (1db végleges nyom-
vonal kijelölése) folytatódik. A tényleges 
építés megkezdésének időpontja azonban 
nincs még meghatározva.

Pályázatok

Az  iparterületi út az eredeti tervek szerint  
tavaly elkészült volna. A közvilágítás és az 
út egy részének áttervezése miatt új köz-
beszerzési eljárást kellett indítani, melynek 
győztese a Strabag lett. A munkálatoknak 
az enyhe télnek köszönhetően már febru-
árban nekiláttak, így a hátsó Ybl utcában 
már az alapozó aszfaltréteg is a helyére ke-
rült, jelenleg a Hild utcán dolgoznak.

A kivitelezőnek legkésőbb nyár végéig kell a 
munkálatokkal végeznie, amikor is a három 
utca közvilágítást, aszfaltburkolatot és víz-
elvezetést kap. Bízunk benne, hogy az inf-
rastruktúra kiépülésével újabb cégek tele-
pednek le, iparűzési adón keresztül növelve 
településünk fejlesztési lehetőségeit.
Turisztikai pályázat keretében a korábbi 
években jelentősebb összeget nyert tele-
pülésünk sport és víziturizmus céljára. A pá-
lyázat megvalósítási helyszíne a Széchenyi 
utcai játszótér melletti terület, illetve a nagy 
horgásztó melletti rész.
A Széchenyi utcai helyszínen egy szaniter-
konténer kerül elhelyezésre, amelynek a 

bekötései (víz, villany, 
szennyvíz) kiépítés-
re kerültek. Szintén 

itt lesz egy hálóval körbevett 20*24m-es 
műfüves pálya, egy drótkötélpálya, futókör 
(egyelőre rekortánburkolat nélkül), kenuk és 
kenutároló a kis horgásztó mellett.

A nagy horgásztó mellett szintén lesz egy 
szaniterkonténer, amelynek a közművei 
kiépítésre kerültek. Ezzel együtt a terület 
villamosenergia-ellátása is megoldódott 
a kiépült kapacitással, így a Halfesztivál 
áramellátás is egyszerűsödik, illetve jó ala-
pot teremt a további fejlesztéseknek.
Korábbi pályázatokból befejezésre került 
a Kökényszeg utca 2 bevezető szakasza és 
a Duna utca eleje. Részben új burkolatalap 
és burkolat került az utcákra, a vízelvezető 
árkok profilozása, padkanyesés is a munka 
része volt.

A bölcsődei férőhelyek számának növelé-
se a kormány kiemelt célja. Ennek érdeké-
ben tavaly kiírásra került egy bölcsődeépí-
tési pályázat, amelyen településünk indul, 
figyelembe véve, hogy évente 40-50 böl-
csődés korú kisgyerek van településünkön. 

A tervezett bölcsőde 2 foglalkoztatóval 
lenne kialakítva, amely 24 férőhelyet biz-
tosít a kicsiknek.
Az előírásoknak megfelelő szintű terv-
anyag március elején elkészül, és a pályá-
zatot március 15-ig kell beadni. Nyertes 
pályázat esetén megközelítőleg 200mFt 
támogatáshoz lehet hozzájutni, amely-
hez csak 5% önerőt kell biztosítani.
Szintén benyújtásra kerül LEADER-
pályázat, amelynek keretében a Gyuri-tó 
környékét tennénk rendbe növénytelepí-
téssel, sétánnyal, esőbeállóval, néhány 
paddal.
A Magyar Falu Program kapcsán a köz-
eljövőben sok, kisebb nagyobb összegű 
pályázat kerül kiírásra. A képviselő-tes-
tület döntése alapján kiemelt fontosságú 
a faluház régi épületrészének teljes körű 
felújítása (iskola, orvosi rendelő, posta, 
hivatali helyiségek, díszterem), az épület 
esetleges bővítése. Szintén szeretnénk 
átalakítani, bővíteni az edzőterem épüle-
tét. Továbbra is cél a sportpálya befedése 
és tornaterem/sportcsarnok kialakítása, 
az óvoda konyháját is fel kell újítani. Ezek-
re a felújításokra, bővítésekre a terveket 
elkészítjük, hogy a pályázatok kiírásánál 
már kész anyaggal rendelkezzünk.

Felújítások, bővítések

Folytatjuk a közvilágítás bővítését a Fő 
utca, Újtelep utca, és Bajcsy-Zsilinszky 
utca régi lámpái lesznek LED-es fényfor-
rásokra cserélve.
A Széchenyi és Temető utcán felszedett 
fekvőrendőrök felújítás után visszahelye-
zésre kerülnek.
A korábban elkészült tervek alapján el-
kezdjük/folytatjuk (a lakókkal történt 
egyeztetés után) a növénytelepítési prog-
ramot.
Szintén a korábbi tervek alapján ebben az 
évben megtörténik a Szabadi utca részle-
ges járdafelújítása a csapadékvízzel leg-
inkább érintett házaknál.
Megkezdjük az utcanév és információs 
táblák cseréjét, a Sziget utcai és Rét utcai 
kijárónál a kereszteződés megvilágítását 
is idei évre tervezzük.
Az év közbeni bevételektől függően, de 
mindenképpen elkezdjük a játszótereink 
felújítását, modernizálását.
A Közúttal egyeztettünk, hogy milyen 
lépésekkel lehet a Duna utca állami tu-
lajdonú részét önkormányzati tulajdonba 
venni, milyen lépések kellenek, hogy a Rét 
utcán a járdakialakításhoz szükséges te-
rületet az államtól átvehessük.

Ambrus Gellért
polgármester

Kedves Vámosszabadiak!
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A játék szerepek a gyermek életében

A kisgyerekek számára a fejlődés 
alapvető tényezője a játék, és ez 
tevékenységének fő formája is. 

A játék a valóság tükrözésének sajátos 
módja, melynek során átélheti a való-
ságban megtapasztalt élményeket és 
szerepeket. A játékban bármi lehetséges.
A játék elősegíti a gyermek mozgásos 
fejlődését és csiszolódnak, rendeződnek 
a motoros funkciók. Szolgálja a testi fej-
lődést érzelmi, az értelmi és akarati tu-
lajdonságait is. Fejleszti és lehetővé teszi 
felnőtt és gyermek számára az ismere-
tek megszerzését-ami tulajdonképpen 
tanulás.
A játék fejlődése jól tükrözi a személyi-
ség fejlődését. A játék során megtanul-
nak kitartóan figyelni, elmélyülten te-
vékenykedni, kudarcot, sikert elviselni, 
megélni, akadályokat leküzdeni, saját 
vágyait megvalósítani, feszültséget le-
vezetni. A gyerekeknek más-más játé-
kaik vannak, más-más játékban érzik jól 
magukat. Mivel egyénileg különbözőek, 
tudásvágyuk, fejlődésmenetük különbö-
ző, ezért játékuk és játékválasztásuk is 
különböző.

ÓVODÁSKORI JÁTÉKFAJTÁK 

Gyakorló játék

Ennek a játéknak a célja a mozgás, az 
utánzás öröme. Pl. a tevékenység örö-
méért fűz fel gyöngyöket, önt homokot a 
vödörbe, vagy borítja ki, építi egymásra a 
kockákat. Ennek látszólag nincs haszna, 
de alapot ad minden későbbi tevékeny-
séghez. Kézügyessége, figyelme fejlődik, 
tapasztalatokat szerez a környezetéről.

Szerepjátékok 

Ebben a játékfajtában eljátszhatják a 
valós életben látott szerepeket, élmé-
nyeket. A gyerek a maga által elképzelt 
„mintha” helyzetben önként felvett sze-
repet igyekszik megeleveníteni. Élénk 
képzelőerő segítségével sajátos játék-
helyzetet teremt, melyben tulajdonsá-
gokkal ruház fel tárgyakat. Szerepjáték-
ban a gyerekek-amit gyerekként nem 
tehetnek meg-azt a játékban a felnőtt 
bőrébe bújva próbálhatja ki. A szerepjá-
ték haszna szorongásoldás, a feszült-
ségcsökkentés. Az óvodáskori szerep-
játék legjellemzőbb tulajdonsága, hogy 
adott játékon belül kettős tudatállapot-
ban van : képes beleélni magát egy adott 
helyzetbe, úgy hogy közben teljesen tu-
datában van a valóságbéli jelenlétével.

Szabályjátékok

Az óvodáskori játékok között fontos helyet 
foglal el. Itt játék közben a szabályok be-
tartása motivál, vagyis a gyermek számára 
ez jelenti magát a játék örömét. Kezdetben 
maga a cselekvés a lényeg, a szabály be-
tartása az örömszerzést szolgálja. Később 
élvezik a mozdulatsorok egymásutánisá-
gát, ügyelnek a sorrend betartására. Sza-
bályok betartásánál dominál az utánzás. A 
szabályjáték játszásához szükséges a sza-
bálytudat. Az iskolaérettség egyik kiemel-
kedő feltétele, vagyis tudja a cél érdekében 
bizonyos szabályoknak alárendelni a visel-
kedését.

Konstruáló játékok (alkotó játék)

Építő játék, barkácsolás, konstrukciós játék. 
Az építőjátékok és a szerepjátékok kere-
tén belül bontakoznak ki a legteljesebben a 
gyerekek. A gyerekek egészen kicsi koruktól 
szeretnek építeni, kockázni, pakolászni. De 
vajon valójában csak „rakosgatják”? A konst-
ruáló játék valójában mindenből egy kicsi. 
Egy építési folyamatot motiválhat pusztán 
az alkotás öröme, de lehet szerepjáték része 
is. A kicsik általában csak az építés öröméért 
teszik, sokszor nem feltétlenül ennek meg-
felelő játékokkal (egymás mellé rakosgatja a 
kockákat) Később, ahogy fejlődik a gyermek, 
egyre többször használja rendeltetésszerű-
en a tárgyakat, elkezd értelemszerűen épí-
teni, szabályait követve, összerakva. Az épí-
tőjáték fejleszti az én tudatot „én csinálom”, 
a testképet (megtanulja milyen hosszú karja, 
meddig ér el, mennyi kocka fér el a tenyeré-
ben), látását, vizuális érzékelését, fantáziát.

Dramatikus játék (drámajáték)

A drámajáték az óvodában a játékra alapoz, 
a gyermeki cselekvésre koncentrál. Feltárja 
és fejleszti a gyermek kreatív képességeit. A 
gyerekek a drámajáték során megtanulják, 
hogyan alakítsák ki saját gondolkodásmód-
jukat, megtapasztalják, milyen sok megol-
dás létezhet egy adott helyzetre. Védelmet 
nyújt a bátortalanabbaknak, nyíltabbá vál-
nak, hamarabb oldódnak, és az átélt he-
lyeztek tapasztalatait tovább viszik maguk-
kal mindennapjaikba. A dramatikus játékok 
által a gyerekek bátrabbak, közvetlenebbek, 
nyitottabbak, elfogadóbbak lesznek. Erő-
södik önbizalmuk, fogékonyabbak lesznek, 
kíváncsiak a körülöttük élő emberekre. 
Gondolataimat pedig George Boruard Shaw 
szavaival zárnám: „nem azért felejtünk el 
játszani, mert megöregszünk, hanem attól 
öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani”.

Máthéné Molnár Krisztina
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Iskolai hírek események
Rekordkísérletbe vágott a Vámosszabadi Iskola novemberben!

Nyolc órán keresztül tekert a község, sőt az egész környék 
apraja és nagyja a tornacsarnokban elhelyezett edzőbicik-
liken a környezetért, az egészséges életért és a tiszta le-

vegőért. A becsületkasszába dobott forintokkal pedig támogatta 
az iskola eddig is nagyszerű működését. 

A kerékpáros „versenyt” kísérő programokkal is kiegészítettük:

- gyerekprogramok, barkácsolás
- meglepetésvendégek (Dudás Ádám és Mervó Bence, Bellai 

Eszter és dr. Czeiner Antal, Jáger András és Venczel-Kovács 
Zoltán)

- minden óra végén ajándéksorsolás
- különdíjak 
- rajzverseny
- kerékpáros regisztráció
- vendéglátás
- tekerés közben mindenki hallgathatta kedvenc zenéjét.

A program teljes sikerrel és végig jó hangulattal zárult! A három 
edzőbicikli 8 órán át végig tele volt, rengetegen jöttek el kisiskolás-
tól a nyugdíjas korosztályig. Köszönjük ezt az összefogást, köszön-
jük minden támogatónak, segítőnek és közreműködőnek! Jövőre 
folytatás következik!

Az iskola tanulói és a pedagógusok

Tanulni jó

Advent idején (is) rengeteg volt a program a Vámossza-
badi Iskolában: Angyalkáztunk; Mikulás műsorral leptük 
meg az óvodásokat; találkoztunk magával a Mikulással 

is, aki rejtélyes módon mindent tudott a gyerekekről; próbáltuk 
a Betlehemet, amit a templomban elő is adtunk a község lakó-
inak és még egy kürtöskalácsos, adventi sétára is elmentünk  
Győr belvárosába. 
Legfőképpen pedig jól éreztük magunkat együtt és sokat mo-
solyogtunk; „Mosolygós Iskola” nevünkhöz méltóan!
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Öttevényen hangos olvasás és nyelvtan-helyesírás verseny:
       két 1. és egy 2. és 3. helyezés;

Kisbajcson matematika verseny:  egy 1. és 3. helyezés;
Ladaméron nyelvtan verseny: 

három 1. helyezés;
Dunaszegen matematikaverseny: 

egy 1. és két 2. helyezés;
Győrben Holenda Barnabás regionális matematikaverseny: 

egy 5. és 7. helyezés!

Tarlós Marci, Tarlós Dóri, Horváth Dóri,
Szűcs Regi, Szücs Vivi, Csala Bogi, Csikár Soma gratulálunk!

Köszönjük a Vámosszabadi Önkormányzatnak a falubuszt és Nagy 
Gézának, hogy vezette!

Tanulmányi versenyek az első félévben sok-sok díjjal

Ismét múzeumban jártunk…

A „Tanórán kívüli ismeretközvetítés és kompetenciafej-
lesztés” projekt keretében ismét a győri Rómer Flóris 
Múzeumban jártunk, most éppen az „Otthon melege” 

cserépkályha - történeti kiállításon. Fruhmann Antal győri kály-
hásmester végrendeletében lakóházát és műhelyét a múzeum-
ra hagyta. A Fruhmann-házban kialakított kályhamúzeum egye-
dülálló a maga nemében. 
A kályhásműhelyt - mely  eredeti rendeltetésének megfelelően áll a 
látogatók rendelkezésére- is megtekintettük a gyerekekkel;  míg a 
felújított lakóházban a kályhásmesterség győri történetét bemutató 
kiállításon ismerkedtünk – kedves múzeumpedagógusok szakava-
tott irányításával - nem csak a szebbnél szebb cserépkályhákkal, 
hanem régi főzőedényekkel és a fazekas mesterséggel is. Végül ma-
gunk is kipróbálhattuk saját két kezünkkel az agyaggal való munkál-
kodást: egy domborműves mini kályhacsempét készítettünk.
Sokat tanultunk és tapasztaltunk ezen a délutánon is!
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Idén immár negyedik alkalommal - 
mondhatjuk hagyományosan - meg-
rendezésre került a Vámosszabadi SE 

sportbálja. E táncos zenés est keretein 
belül a sportszerető vámosszabadiaknak 
lehetőségük volt megvásárolt jegyükkel, 
tombolájukkal támogatni a csapatot, amit 
ezúton is szeretnénk megköszönni. 

A befolyt összegből tovább bővíthetjük 
az ifjúsági csapatok eszközállományát 
hozzájárulva ezzel a fiatal focisták fej-
lődéséhez. A jó hangulatban lefolyt bál 

megerősítettek minket abban hogy jö-
vőre is megrendezzük ezen eseményt! 
Külön köszönjük a tombolatárgyakhoz 
való hozzájárulásokat. 

Bálozunk jövőre is!  
HAJRÁ VÁMOS!!!

Horváth József, elnök

“A legszebb konyhakertek” - 
Magyarország legszebb kony-
hakertjei program célja, hogy  
a kertművelők munkája kellő 
figyelmet és elismerést kapjon. 
Példák nyomán minél többen 
műveljenek konyhakertet, hogy 
az évszázadok során összegyűlt 
tudás, tapasztalat tovább örök-
lődhessen a generációk között.

2018-ban Vámosszabadiról hárman jelentkeztek.
A kertszemlék még a nyáron megtörténtek. A zsűri tagjai Abdai 
Zsolt falugazdász és Ambrus Gellért polgármester úr voltak.

Döntésük  alapján: 
Normál kategóriában I. helyezett lett Pék Gyuláné. 

II. helyezésben részesült Olcsvári–Boros Noémi és Olcsvári Viktor.
Vámosszabadi I. helyezettje Vegyes kategóriában Ujhelyy Károly lett.

Ujhelyy úr az országos verseny GYŐZTESE IS, VAGYIS MAGYAROR-
SZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJÉNEK TULAJDONOSA 2018-ban! 
Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára és 
Kovács Szilvia, a kertmozgalom kitalálója adta át a díjat Ujhelyy 
úrnak 2018. október 15-én, ünnepélyes keretek közt az Agrármi-
nisztériumban.

Fotók: Ujhelyy Károly, Ujhelyy Attila

A verseny 2019-ben  ismét kiírásra kerül!
Kedves kertbarátok! Már most érdemes elkezdeni a kerttervezést. 

Sportbál

Magyarország legszebb konyhakertje 2018-ban Vámosszabadin
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Falukarácsony

Az ünnepi műsor a Vámosszabadi iskolások karácsonyi  
betlehemes játékával kezdődött. Az este második felében 
a  lövői Nagyboldogasszony templom kórusának  karácso-

nyi  előadását hallhattuk, és hangszeres meglepetéssel is ked-
veskedtek a közönségnek.  A műsor után civil szervezetek forralt 
borral, gőzölgő meleg  teával és zsíros kenyérrel várták a kedves 
vendégeket a hófedte templom melletti filagóriában.

TAVASZI FALUTAKARÍTÁS lesz 
Vámosszabadin és Vámosszabadi-

Szitásdombon
2019. március 23-án  
szombaton 9 órától.

A gyülekező 9 órakor Vámosszabadin 
a faluház előtt lesz, és Szitásdombon 
pedig -ugyanebben az időpontban-  

a kisbolt előtt. Kesztyűt és zsákot adunk.

Kérünk, hozd el a láthatósági mellényedet!

FALUTAKARÍTÁS
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Adni jó

Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület hírei

Iskolánkban minden évben advent idején gyűjtjük a cipősdoboz 
ajándékokat, mellyel két célunk is van: Örömet okozzunk rászo-
ruló gyerekeknek és ezáltal tanulóink megismerjék az adni jó 

érzését, a segítés felelősségét. Amikor azon gondolkodtunk  hová 
kerüljenek az ajándékok, eszünkbe jutott volt kolléganőnk, aki a 
Nyírségből érkezve töltött nálunk pár évet. Felvettük vele a kapcso-
latot.  Az aradványpusztai általános iskolát ajánlotta, ahol a gyere-
kek zöme szinte alig vagy egyáltalán semmi karácsonyi ajándékot 
sem kap. Ezen a Hajdú-Bihar megyei településen ugyanis nagyon 
kevés a munkalehetőség, a szülők nagy része alkalmi munkákból, 
mély szegénységben él.  Ők igazán örülni fognak ajándékainknak! 
Az 56 alsó tagozatos kisdiák számára kezdtük meg a gyűjtést 
december 1-jén, és nagy örömünkre 18-ára 150 doboz, több tás-
ka édesség, írószer, plüssfigura gyűlt össze. Ennek érdekében az 
egész környék összefogott: Érkeztek felajánlások Vámosszabadin 

kívül Győrből, Kisbajcsról és Nagybajcsról is, óvodástól a nyugdíjas 
korosztályig. Köszönjük mindenkinek! Valamint ezúton is szeret-
nénk megköszönni Luka Zoltánnak és Csuta Péternek, akik elszállí-
tották az ajándékokat; és a Vámosszabadi Önkormányzatnak, hogy 
rendelkezésünkre bocsátotta a falubuszt és támogatta az utat az 
üzemanyag kifizetésével!

Végül Tóthné Kaprinyák Judit tagintézmény-vezető szavait idézem:
„Köszönetemet szeretném kifejezni a Vámosszabadi Tagiskola dolgozói-
nak, tanulóinak, a szülőknek a rengeteg ajándékért, mellyel elhalmozták 
tanulóinkat, az aradványpusztai iskolásokat, óvodásokat. Volt kollega-
nőnk jóvoltából értesültünk ugyan az ajándék érkezéséről, de ekkora 
meglepetésre nem számítottunk! Sok gyerek, szülő talán nem is tudta, 
hol található ez a település, most mégis oly közel érezzük magunkhoz.”

De szavak helyett beszéljenek a képek!

A VFE tagjai az elmúlt hónapokban se tétlenkedtek. Előző év 
novemberében támogattuk az Vámosszabadi Iskola „Te-
kerj az iskoláért!” programját: anyagilag hozzájárultunk a 

résztvevők között kisorsolt ajándékok vásárlásához és az egye-
sület tagjai is részt vettek a tekerésben. Szintén novemberben 
VFE meghívására jöttek a Gyermek Intenzív Terápiás Alapítvány 
orvosai gyermek életmentő tanfolyamot tartani. Elhivatott szak-
emberek adták át az elméleti és gyakorlati tudást, akik maguk is 
nap mint nap küzdenek a győri kórházban a gyermekek életéért. 
Az átadott tudással a jelenlévők esélyt kaptak arra, hogy vész-
helyzetben gyermekek és felnőttek életét is meg tudják menteni.
December a befelé fordulás, a családi ünnepek időszaka. Mi sze-
retteink körében ünnepeltünk, de nem mindenki ilyen szerencsés. 
Kerestük a lehetőséget, hogyan tudnánk mások karácsonyát is 
szebbé tenni, így segítettük az iskola cipősdoboz gyűjtését: az 
összegyűlt adományokat tagjaink vitték el a hátrányos helyzetű 
nyírségi gyerekeknek. Továbbá a Vámosszabadin magányosan élő-
ket kerestük fel a tagok által felajánlott adományokkal - házi méz, 

tea, lekvár és rengeteg gyümölcs, illetve a tagok által készített fi-
nom süteményekkel. A megajándékozott lakosok a gondoskodást 
örömmel, elérzékenyülve fogadták.
Tevékenységünket 2019-ben is lelkesen folytatjuk, próbálunk mun-
ka és család mellett a közösségi tevékenységünkre is időt szakítani. 
Az évet mondhatjuk hogy már hagyományosan egy csapatössze-
tartó, családi nappal indítottuk. A korán kelők egy finom rántottával 
kezdték a napot, majd nekiláttak a vadpörkölt elkészítéséhez, a dél-
utánt illetve estét langalló sütéssel zártuk. A jó hangulat most sem 
maradt el, a főzés-sütés mellett snapszerezésre is maradt idő. Ké-
szülünk az idei snapszer bajnokságra, melyet 2019. március 23-án 
rendezünk a Faluházban. Igyekszünk több korosztály számára szó-
rakozási lehetőséget biztosítani, így idén a snapszerbajnokságot 
X-Box versennyel kombináljuk össze, mindkettőre várjuk a jelent-
kezőket. 
Idén is próbáljuk különféle rendezvényekkel és előadásokkal színesí-
teni Vámosszabadi életét. Várjuk a lakosok észrevételeit, javaslatait, 
hogy még inkább az ő igényeikhez mérten tudjunk tevékenykedni. 
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A Nyugdíjas Klubról röviden
A 2018. szeptember – december közötti időszak programjairól 

Ihlet és ideál-Az inspiráló szépség

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kiállítást rendezett 
a magyar képzőművészet legjelentősebb alkotói munkáiból IHLET 
és IDEÁL- AZ INSPIRÁLÓ SZÉPSÉG  címmel, melyre ellátogattunk.
A kiállítás megtekintése előtt -mivel a múzeum csak 10 órakor 
nyitotta meg kapuit- volt időnk az Esztergomba tervezett kirándu-
lásunk részleteit egyeztetni a klubtagokkal. Réti Csaba elvállalta a 
kirándulás teljes körű megszervezését- autóbusz és vonatindulási, 
átszállási lehetőségeket ismertetett velünk. A kiállításra belépve a 
festészet –szobrászat-grafika világa tárult elénk. 
A szépségideálok korszakonkénti változását követhettük teremről-
teremre híres művészeink- Barabás Miklós, Madarász Viktor, Csók 
István, Borsos József, Ferenczy István alkotásain keresztül.

A kirándulás

Az esztergomi kirándulás nagyon jól sikerült. Mindannyiunk törté-
nelmi tanulmányait felidézték a híres helyszínek: a Bazilika (Nagy-
boldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház), az altemplom 
sírjai, valamint a Királyi palota, mely egykor a királyok és a főpapok 
lakhelye volt.

Európai nyelvek napja és hihetetlen tények-előadás

Megemlékeztünk a nyelvek európai napjáról, melyet 2001 óta ün-
neplünk az Európai Tanács kezdeményezésére.
Európai nyelvek napja Hallhattunk hihetetlen tényekről a nagyvi-
lágból. Tudták, hogy a legelső lovak akkorák voltak mint a sziámi 
macskák, vagy hogy az ember vére 1000-szer kerüli meg a testet 
1 nap alatt?

A Feszty-körképről 

Beszélgettünk a Feszty-körképről, amely nevét Feszty Árpád fes-
tőművészről kapta, ám a kép eredeti címe: A magyarok bejövetele. 
Megtudhattuk, hogy a körkép elkészítéséhez a kor híres hegedű-
se Dankó Pista is hozzájárult: miközben a festők a gigantikus mű-
vön dolgoztak, kedvenc nótájukat húzta fülükbe.
Kvízjátékon keresztül Európa zászlóit ismerhettük fel, ugyanígy 
idegenszavak jelentéseit.
Furcsa néphagyományokat- szokásokat ismerhettünk meg a 
nagyvilágból: lábelkötés Kínából, vagy az ajaktányér használa-
tának szokását Afrikából, vagy például a 
„hosszúnyak” hagyományát Ázsiából.
Réti Csabának köszönhetően a régi falubeli 
rendezvényeket megörökítő, digitalizált fel-
vételeket láthattunk klubnapjainkon.
Sok egyéb dolog is történt Velünk, Csaba rá-
termettségét látva szívesen átadtam neki a 
klubvezetői feladatokat. Régóta fontolgattam 
lemondásomat, de most a klub vezetésére 
érdemes személy megtalálásával, nyugodt 
szívvel adom át e feladatot. Mint klubtag a 
jövőben is tagja leszek a Borostyán Klubnak. 
Köszönöm a munkám során kapott támoga-
tásokat az Önkormányzatnak, és a művelő-
désszervezőnek.
Csabának a munkájához sok sikert és jó egész-
séget kívánok!

2019. január 30. Bellovicz Imréné
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2018. szeptember 22-én immár hete-
dik alkalommal került megrendezésre 
a Vámosszabadi Halfesztivál. A  pol-

gármesteri köszöntőt követően a NAV 
Pénzügyőr Zenekar lépett a színpadra. A 
pénzügyőr zenekar országosan ismert és 
kedvelt hivatásos fúvószenekar, gyakran 
vendége fesztiválunknak. A zenekar után 
Serényi Zsoltot köszönthettük a színpa-
don: a Tetovált Séf és Vajtó László gaszt-
ronómiai show műsorában a közönség 
meg is kóstolhatta az elkészült ételeket. 
Sőt, a vállalkozó kedvűek egy-egy mű-
velet erejéig be is szállhattak a főzésbe.  
A röpke egy órában egy halétel, egy hús-
étel és köret készítése is belefért, úgy, 
hogy azokat a közönség az el is fogyasz-
totta, közben a két showman egymásra 
licitálva pergették ki a poénokat.

Őket követően a Kajárpéci Vízirevű előadá-
sában Hany Istók, a láp fia című előadást 
láthatták.

Az előadás után a hideghalétel és ecetes hal 
készítő verseny eredményhirdetése követ-
kezett: 2018-ban rekord jelentkező csapat 
indult, 14 csapatból igyekezett a zsűri kivá-
lasztani a legjobbakat!! Ezúton is köszönjük 
a  résztvevő csapatok és a zsűri munkáját.
A  kertverseny eredményhirdetése is e na-
pon történt meg.
7 órától az Esti Egyenleg koncertjét él-
vezhettük. Este következett a PanKastic! 
koncert: a „django-pop” névre keresztelt 

stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzás-
világát elegyítette a pop és világzene egye-
diségével.

Európai Mobilitási Hét a Halfesztiválon

2018-ban szeptember 16. és 22. között  
tizenhetedik alkalommal rendezték meg 
az Európai Mobilitási Hetet, amelynek célja 
volt a környezetbarát és fenntartható köz-
lekedés népszerűsítése. Európa legnagyobb 
közlekedési-környezetvédelmi kampánya 
évről évre népszerűbb Magyarországon. 
2018-ban  már  több mint 200 település 
-köztük Vámosszabadi is-  csatlakozott 
programokhoz. Itt a Halfesztiválon játszó-
sarokkal vártuk a gyermekeket a  színpad 
melletti rendezvénysátorban.

KAPJ RÁ! halfogyasztást népszerűsítő 
kampány Vámosszabadin

A belföldi halfogyasztás növelését sze-
retnénk elérni a „Kapj rá” elnevezésű hal-
fogyasztást népszerűsítő kampánnyal . 
Magyar halakból kaphattak kóstolót a kilá-
togatók bejárat melletti sátorban. Köszön-
jük minden versenyzőnek,  közreműködő-
nek és  támogatónak a részvételt! 
Köszönjük, hogy eljöttek, találkozunk idén 
is, szeptemberben, a  8. Halfesztiválon!

Halfesztivál 2018.

Hany Istók, a láp fia:
“Valamikor réges-régen kapuvári halá-
szok fönt a Hanyban egy gyereket fogtak 
ki a Királytóból, aki ugyan teljesen mez-
telen volt, de mégsem fázott, mert tes-
tét halpikkelyek fedték. Félig ember volt, 
félig hal: ujjai között úszóhártya feszült. 
Főtt ételt nem evett meg, kígyókkal, bé-
kákkal táplálkozott.
A keresztségben az István nevet kapta. 
Ezzel kezdetét vették Hany Istók hihe-
tetlen kalandjai, amik akár így is történ-
hettek volna…”
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