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Kedves Vámosszabadiak!
Sok minden történt az elmúlt időszakban, 
amiről pár szóval érdemes megemlékezni, és 
sok olyan is van készülőben, ami szintén szót 
érdemel.
Először is az őszi önkormányzati választás 
eredményekképpen megalakult a képviselő-
testület, és most először vannak képviselők a 
Pacsirta Lakóparkból. Az Önök szavazatainak 
jóvoltából folytathatom polgármesteri mun-
kámat a következő ciklusban is az új összetételű képviselő-tes-
tülettel. A testület tagjainak bemutatkozását a következő oldalon 
olvashatják.
Fontos dolog volt a településünk rendezési tervének felülvizsgálata 
és elfogadása. A rendezési terv meghatározza azokat a kiemelt fej-
lesztési szempontokat, amelyekre koncentrálnunk kell a következő 
években, és amelyek formálni fogják településünk képét és fejlődé-
si lehetőségeit a jövőben.
Ezzel párhuzamosan kiemelésre érdemes, hogy az elkerülő folyta-
tása megkapta a környezetvédelmi engedélyt, és hamarosan a Vá-
mosszabadit elkerülő 2*2 sávos gyorsforgalmi út is engedéllyel fog 
rendelkezni. A következő lépésként Magyarország Kormánya dönt 
arról, hogy a kiadott engedélyek alapján mikor kezdődhet a nyom-
vonalak terveinek készítése.
Fontos, hogy a Győr-Vámosszabadi kerékpárút is rendelkezik kör-
nyezetvédelmi engedéllyel, a nyomvonal terveinek előkészítése 
folyamatban van, a megépítéséről kormányhatározat született ko-
rábban.
A kiépítendő közlekedési infrastruktúra teszi lehetővé, hogy a ren-
dezési tervben foglalt fejlesztési elképzelések reális alapokon nyu-
godjanak.
A Pacsirta Lakópark és 14-es út közötti lakóterület fejlesztésen ke-
resztül új ivóvíz és szennyvízvezeték kiépítése indulhat meg tele-
pülésünk felé, ami hosszútávon segítheti a 14-es út melletti terüle-

tek fejlesztését, és a jelenlegi csatorna és ivóvízhálózat biztonságát 
is garantálja.
Az utóbbi évtizedek egyik nagyon fontos fejleménye, hogy a lakos-
ságszámunk meghaladta a 2000 főt, így végre lehetőségünk van 
önálló polgármesteri hivatalt létrehozni 2020. január 1-től. Ezzel 
együtt a hivatal létszáma is bővül, mert olyan feladatokat kell önál-
lóan ellátni, amelyet korábban társulás formájában oldottunk meg. 
Új, önálló védőnői körzeteket alakítottunk ki, családsegítő is kell ja-
nuártól. Természetesen a megnövekedett és továbbra is intenzíven 
növekvő lakosságszám, gyereklétszám, és az ellátandó feladatok 
jelentős kihívás elé állítanak minket. Fontos, hogy a Pacsirta Lakó-
park bővítésével 1 hektáros terület fog rendelkezésre állni ahhoz, 
hogy az ottani lakosság intézményekkel történő ellátását is meg-
teremthessük középtávon.
Az óvodai étkező bővítése az első lépése annak, hogy végre min-
dent kielégítő körülmények között működhessen az óvodai kony-
hánk és étkezhessenek a gyerek.
A tervezett bölcsőde nagy könnyebbség lesz a szülőknek és biz-
tonságos bázist ad az óvoda hosszú távú kihasználtságának. Ezzel 
együtt felújításra kerül az óvoda udvara is, amelyre 5mFt-ot nyer-
tünk a Magyar Falu Program keretében.
Az orvosi rendelőnek és a védőnő szolgálatnak új helyet kell találni, 
mert megfelelő színvonalon a jelenlegi körülmények között sokáig 
nem tudnak működni.
A tagiskola bővítésének megtervezése is kiemelt feladat, hiszen a 
bölcsőde és óvoda utánpótlása lehet az iskolának, ha a 4 külön osz-
tálynak helyet tudunk biztosítani.
A hivatali helyiségek évek óta felújításra szorulnak, ennek első lé-
pése a tető felújítása lesz, amelyre 15mFt-ot nyertünk a Magyar 
Falu Program pályázatában.
Az iskolának és óvodának, a településnek szüksége van egy tor-
nateremre, amelyet a betonos pálya felhasználásával szeretnénk 
megteremteni. 
Ehhez szükség lesz a sportegyesület megújítására, hogy a cégek tár-
sasági adójának erre a célra felajánlott részét fel tudjuk használni.
Ahogy az előbbiekből is látszik, sok megoldandó feladat előtt áll a te-
lepülésünk, és mindehhez jelentős pályázati támogatásra lesz szük-
ségünk. Bízunk benne, hogy a magyar gazdaság teljesítménye, a kor-
mány gazdaságpolitikája lehetővé teszi a fejlesztéseink támogatását. 
Átalakulóban van körülöttünk a világ, átalakulóban a szűkebb kör-
nyezetünk, és mi magunk is. Kevesebb idő jut megállni magánem-
berként, és kevesebb idő van megállni, megtorpanni településként. 
Versenyben vagyunk a környező településekkel a forrásokért, és 
ehhez kitartó és meggyőző munkára van szükség. Minden adott-
ságunk megvan ahhoz, hogy a Győr agglomerációjában kiemelkedő 
fejlődést tudjunk felmutatni az élhetőség megtartásával.
Köszönettel tartozunk az eddigi támogatásért Magyarország Kor-
mányának, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnak és 
Dr. Nagy István országgyűlési képviselőnknek.

Áldott, békés ünnepeket kívánok mindenkinek!

Ambrus Gellért polgármester
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Bemutatkoznak a képviselők
Kaszai Miklós képviselő bemutatkozása:

Tisztelt Választó-
polgár!
Kaszai Miklós va-
gyok, 2 éve élek 
családommal Vá-
mosszabadi Pa-
csirta lakókert ré-
szén.
35 éves vagyok, 
novemberben vár-
juk első gyerme-
künket feleségemmel. Egyetemi tanulmá-
nyaimat a gödöllői Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki karán végeztem.
Jelenleg az Audi Hungária Zrt.-nél dolgo-
zom, mint Folyamatfejlesztő mérnök.

Miért indulok önkormányzati képvise-
lőnek? 
Szívesen veszek részt a közösséget tá-
mogató feladatokban már gyermekkorom 
óta. Munkámban és magánéletemben a 
megszerzett tapasztalataimat szeretném 
a lakókörnyezetemben, a településen hasz-
nosítani.

Céljaim:
1. olyan közösség létrehozása, amelyben 

minden korosztály megtalálja a magá-
nak való programot

2. hogy gyermekeink olyan helyen nője-
nek fel, ahol biztonságban vannak és 
olyan közösséget építő rendezvények, 
programok vannak, amiben részt ve-
hetnek

3. közterületi játszóterek kialakítása 
gyermekeink számára

4. óvoda és iskolafejlesztés
5. kereskedelem fejlesztés a település in-

dokolt részein
6. sportközösség erősítése minden kor-

osztály számára
7. Vámosszabadi Szitásdomb lakóközös-

ség képviselete és a lakókörnyezetének 
jobbá tétele a lehetőségekhez képest

Sipos Gergely képviselő bemutatkozása:

Sipos Gergely vagyok. Kaposváron szület-
tem és nőttem fel. A középiskolát követő-
en 2001-ben költöztem Győrbe egyetemi 
tanulmányaim kapcsán. 2007-ben, pá-
rommal külföldre költöztünk. 2010-ben 
kötöttünk házasságot, melyet követően 2 
gyermekünk született Angliában. Gyerme-
keink nevelése kapcsán a legfontosabb do-
lognak a teljes család hétköznapokban való 
jelenlétét tartottuk, így 9 év után 2016-ban, 
az iskolaérettséget elérvén hazaköltöztünk 
Vámosszabadira.

Közösségi szerepvállalás:
A tanulmányaim befejezése óta építészként 
dolgozom. Vámosszabadi fejlődését illetve 
fejlődési potenciálját régóta figyelemmel 
kísérem. Véleményem szerint a település 
rendkívül jó adottságokkal rendelkezik és a 
következő pár év kimelten fontos lesz, mind 
a rövid távú, mind pedig a hosszú távú fej-
lődési lehetőségek megalapozása tekinte-
tében. Ezt a lehetőséget szakmai szemmel 
izgalmasnak és kihívásokkal telinek látom, 
amelyben szívesen veszek részt és igyek-
szem legjobb tudásom szerint segíteni.

Csapó Péter képviselő  bemutatkozása

1982-ben születtem Győrben. Tanulmá-
nyaimat a győri Jedlik Ányos Gépipari Szak-
gimnáziumban végeztem.
2013-ban költöztem a településre. Nős va-
gyok, két kislany édesapja. 
2010-től 2018-ig igazolt játékosa voltam 
a helyi futball egyesületnek, egy sajnalatos 
sérülés után elnökségi tagként segítem a 
munkát. 
Jelenleg egy helyi fuvarozó vállalkozásnál 
dolgozom. 
Fontos számomra, az itt élőkkel, a közvet-
len kapcsolat, a problémák feltárása és a 
közös megoldás keresése. 

Pajor Károly képviselő bemutatkozása

Üdvözlöm! Pajor Károly vagyok, 43 éves, 
feleségemmel és két gyermekemmel a 
Széchenyi utcában élünk. Munkámban in-
formatikai rendszerek tervezésével és fej-
lesztésével foglalkozom. Vámosszabadi 
gyerekként köszönöm a lehetőséget és a 
választói bizalmat, hogy részt vehetek a falu 
fejlődési irányának alakításában. Igyekszem 
ezzel a felelősséggel a súlyának megfelelő-
en élni, a különböző döntési helyzetekben a 
legkörültekintőbben eljárni. Alpolgármes-
terként célom a polgármester program-
jának és elképzeléseinek támogatása, a 
döntések előkészítésében való aktív rész-
vétellel. Kifejezetten támogatom az óvoda 
és iskola (remélhetőleg hamarosan bölcső-
de) folyamatos fejlesztéseit, a lehetőségek 
határáig elmenő zöldterület fejlesztést, 
faültetést, illetve az anyagi lehetőségeink 
bővítését megalapozó gazdaságfejlesz-
tést. Önkormányzati forrásból anyagilag is 
támogatandónak gondolok minden olyan 
- akár lakossági - kezdeményezést, melyek 
a közösség építésén keresztül a falu fejlesz-
tését, építését, szépítését szolgálják. Kérem 
és megköszönöm, hogy ha Önnek kedves 
Vámosszabadi olvasó, egy-egy falut érintő 
témával kapcsolatban véleménye van, osz-

sza meg velem, keressen bizalommal akár 
személyesen, akár telefonon. 

Tisztelettel: Pajor Károly

Vass Gergely képviselő bemutatkozása:

Tisztelt Lakosság! 
Köszönöm, hogy 
megtiszteltek bi-
zalmukkal az Ön-
kormányzati Vá-
lasztáson. 
Pár sorban szeret-
nék magamról egy 
rövid bemutat-
kozást adni azok 
részére, akik még 
nem ismernek. 
38 éves vagyok győri születésű és lakosú, 
de Feleségemnek köszönhetően nyolc éve 
már, hogy Vámosszabadi az otthonom. 
Minőségirányítási és környezetirányítási 
vezetőként dolgozom Győrben egy mik-
roelektronikai gépeket gyártó cégnél, ahol 
a folyamatos fejlődés és fejlesztés fontos 
lételeme a munkánknak. 
Magánemberként is ebben a szellemben 
élem mindennapjaimat, ezért szeretnék a 
jövőben munkámmal és elhivatottságom-
mal tenni Vámosszabadi fejlesztéséért. 
Kérdésük, kérésük, észrevételük esetén ké-
rem keressenek bizalommal! 

Tisztelettel: Vass Gergely 

Tóth Géza képviselő bemutatkozása

Vámosszabadin a 
Szabadi utcában é- 
lek feleségemmel és 
két gyerekemmel.
Tősgyökeres la-
kosként fontosnak 
érzem a régi te-
lepülés történel-
mét, örökségünk 
megőrzését. Erre 
az örökségre ala-
pozva készen állok 
az új befogadására is, mely nyitottság szük-
ségessége nyilvánvalóvá vált számomra a 
mostani bővüléssel, a Szitásdomb nagy-
mértékű kiépülésével. Az előző testület 
tagjaként sok új dolgot tanultam, elfoga-
dóbb lettem, ezáltal sokkal körültekintőbb 
vagyok a döntéseimben. Ezek szerintem 
mind elengedhetetlenek egy jó testületi 
munkában ahol kulturáltan vitapartnerek-
kel sokszor komoly és sok embert érintő 
döntésekben kell részt venni. Az előző évek 
megtanítottak érvelni, sokkal nyitottabb 
lettem az új dolgok iránt. Szélesebb lett a 
látóköröm, nagyon sok új barátot szerez-
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Karácsony ajándéka

Három gyermek beszélget Karácsony 
után: „Annyira vártam a Jézuskát”, 
kezdte az első, „de, képzeljétek, mi-

kor már végre eljött, üres kézzel érkezett!” 
„Világos”, mondta a második, „Az én apu-
kám mindig azt mondja, hogy a hit semmit 
sem hoz magával.” A harmadik azonban 
elgondolkodva hozzátette: „Hozzánk Kará-
csonykor az angyalkák jönnek, akik annyira 
örülnek a kis Jézus születésének, hogy örö-
mükben ajándékot is hoznak. Ők és a szü-
leink mondták, hogy Jézus saját magát adja 
nekünk, Ő saját maga az AJÁNDÉK!” 
Föltehetjük mindannyian újra a kérdést: „Mi 
az ajándék?” Válaszaink különfélék lehet-
nek: A magányos ember számára a másik 
ember közelsége. Az éhezőnek ugyanezt 
egy falat kenyér jelenti, melyet valaki felé 
nyújt. Annak az embernek, aki nem tudja, 
hogyan tovább, egy olyan embertársát, aki 
megmutatja az utat.  Megint másnak, aki 
nem látja élete értelmét, egy embert, aki 
megmutatja a célt. Valakinek, aki fázik, azt 
a meleget jelenti, amelyet a másik ember 
nyújt neki. 
Karácsonyra mindenfélét ajándékozunk 
egymásnak. Vajon mit ad nekünk ajándékba 
Isten? És mi, mit adunk ajándékba Istennek?
Mi a rendkívüli a betlehemi eseményekben, 
Jézus Krisztus születésében? Ha részletei-
ben is figyelmesen olvassuk Máté és Lukács 
evangéliumának ide vonatkozó sorait, azt 
mondhatjuk: Valami rendkívülinek kellett tör-
ténnie! Hiszen a menny és a föld mozgásba 
lendültek, az angyalok és a pásztorok, a nap-

keleti bölcsek és val-
lási vezetők, „nagyok” 
és egyszerű emberek, 
próféták és uralkodók. 
Mindez összefügg az-
zal, ami Betlehemben 
történt. Mindenek-
előtt maga az Isten, 
aki engedi, hogy Je-
lenlétének világossá-
ga fölgyulladjon itt a 
földön. Ez a betlehemi 
esemény Isten szere-
tetének legnagyobb 
megnyilvánulása irá- 
nyunkba. Ami ott 
történt, az nem volt 
törvényszerű, nem következett semmiből. 
Betlehemben valami teljesen más, egészen 
új dolog történt: Isten a kezdeményező. Is-
tennek köszönjük az AJÁNDÉKOT és Vele 
együtt annak a személynek, akinek „Igen”-
je elhangzott Názáretben: „Legyen nekem a 
Te igéd szerint”, mondta Mária, mikor az an-
gyal elhozta a hírt, hogy gyermeket fogan a 
Szentlélektől. (vö: Lk 1,26 – 38)
Milyen hatalmas az Isten titka. Íme, most 
bennünket is megszólít: Szükségem van 
rád. Szeretnél segíteni? 
„Isten a szeretet.” (1Jn 4,7-21) Isteni szere-
tet! Örökre misztérium marad, hogy az Is-
ten úgy érkezik hozzánk a mennyből, hogy 
közben a mi kezeinkbe helyezi magát, hogy 
mi saját magunk váljunk ajándékká mások 
számára. 

Mindennek fényében, hogyan is fest a mi 
ajándékozásunk? Nagyon fontos, hogy 
szívből és szabadon kell ajándékozni. Aján-
dékozzuk azt, ami a sajátunk, legyen az 
bármi, bármekkora. Akár tárgyi ajándék-
kal együtt, akár anélkül. Lehet ez csupán 
egy jó szó, egy vélemény, saját humorunk. 
Ajándékozzunk kicsi dolgot vagy nagyot, de 
mindig színtiszta legyen a szándék. Legyünk 
tudatában annak, hogy a mi ajándékunkban 
mi saját magunk vagyunk az ajándék. Ezen 
gondolatokkal kívánok minden Kedves Ol-
vasónak Kegyelemteljes Karácsonyt. Aho-
gyan az Isten emberré lett és ajándékká 
vált, úgy igyekezzünk mi is ajándékká válni, 
Isten, családtagjaink és a körülöttünk élő 
emberek számára.

Csámpai Norbert plébános

hettem. Ezért ezúton szeretném megköszönni a rám leadott sza-
vazatokat.
A következő öt évben az alábbi feladatokat szeretném a testülettel 
egyetértve és összhangban megvalósítani:
• A környezetvédelem jegyében növelni a településünk közterü-

letein elültetett fák számát.
• Szintén a környezetvédelem miatt szükségesnek tartom a ke-

rékpáros közlekedés újra felfedezését, ezzel párhuzamosan az 
eddig tervben lévő Győr-Vámosszabadi kerékpárút mielőbbi 
megvalósulásának elősegítését.

• A minden évben nagy gondot jelentő szúnyoginvázió alter-
natív megoldása. Itt végre a biológiai szúnyoggyérítésre kell 
helyezni a hangsúlyt, mivel 2020-tól előreláthatólag a kémiai 
gyérítőszerek forgalmazása meg fog szűnni.

• Elképzelésem szerint a Faluház, Óvoda, ABC útszakaszon kezd 
veszélyessé válni a közlekedés, így fontos lenne egy új koncep-
ció kidolgozása, gondolhatunk itt egy zebrára is.

• A település két végén ergényi és a nagybajcsi bevezető sza-
kaszon sebességmérő, és-vagy forgalomlassító kihelyezését 
fogom kezdeményezni.

• A 14-es számú útszakaszon a zajszint túllépte mérések sze-
rint is a megengedett szintet, ez évek óta probléma, erre is 
megoldást kell találni, például zajfogó fal építésével.

• Szükségesnek tartom a lakosság folyamatos kérdezését on-
line, vagy szórólapos módon így választ adva a felmerülő igé-
nyekre.

• Fontosnak tartom az eddig is tervben lévő településünkön át-
haladó kerékpárosok és turisták tájékoztatását egy települé-
sünket bemutató információs rendszerrel.

• Környező településekkel elengedhetetlen lenne a jó kapcsola-
tok kialakítása, hiszen együtt még erősebbek lehetünk.

Természetesen szükséges az eddig megkezdett ügyek véghezvi-
tele, az elnyert pályázatok befejezése. Kérem, keressenek bizalom-
mal, ügyes-bajos dolgaikkal, erőmnek megfelelően fogok segíteni 
minden helyi, vagy leendő lakosnak.
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A gyermekünkkel töltött minőségi idő…

Az egymás iránti osztatlan figyelem 
lassan eltűnni látszik a zajos hétköz-
napok forgatagában. Fontos figyelmet 

szentelnünk az együtt töltött minőségi idő-
nek és elfoglaltságoknak, vigyázni arra, hogy 
nehogy kikopjanak az életünkből! Az egymás 
iránt fordított önzetlen, őszinte figyelem egy 
olyan ajándék, melyre a mindennapokban 
mindannyiunknak nagy szüksége van!
Ma már a családok elfoglaltak, mindkét szü-
lő munkába állásával a jobb életkörülmények 
megteremtéséért egyre kevesebb idő jut a 
gyermekeinkre. Szerencsére kivételek mindig 
vannak, de a hazánkban felállított statisztika 
alapján a gyermekeinkre fordított idő nagyon 
kevés! Pedig ahhoz, hogy boldog, kiegyensú-
lyozott sikeres felnőttekké váljanak, szüksége 
van ránk, törődésünkre, együttlétünkre!

Végezhetjük együtt a házimunkát a kony-
hában, kint a kertben, szépen lassacskán 
bevonhatjuk gyermekeinket az elvégzendő 
feladatokba,közben beszélgethetünk, meg-
hallgathatjuk egymást és nem utolsó sorban 
együttlétünk alatt gyermekünk sokat tanul,lát 
és tapasztal. Utazás közben, dugóban ülve, 
ügyintézésünk várakozási ideje alatt is sokat 
tehetünk értük, egymásért.
A rendszeresen együtt töltött családi étke-
zéseknek is óriási hatása van a gyermekünk 
személyiségének fejlődése szempontjából. 
Ilyenkor mindenki elmesélheti, hogy mi tör-
tént vele aznap és mi az, ami éppen fogla-
koztatja. Lehetőség szerint egy kis időre te-
gyük félre, vagy kapcsoljuk ki telefonunkat és 
egyéb technikai eszközünket és szenteljünk 

időt vagy figyelmet gyermekeinknek melyet 
ők önzetlen szeretetükkel meghálálnak ne-
künk! Most az ünnepek idején talán ez kicsit 
könnyebben meg tudtuk valósítani ezeket a 
feladatokat, hálás kihívásokat. Vegyünk erőt, 
szándékot magunkon, hogy mindennapjaink 
részévé váljon e nemes cselekedet!
Ehhez szeretnénk kívánni óvodánk valameny-
nyi dolgozója nevében további boldog, közös 
élményekben gazdag karácsonyt családjaitok 
körében.  
Pár kép pedig meséljen a csillogó gyermekar-
cokról, melyek  a pannonhalmi ovis kirándulá-
sokon készültek…

Vida Eszter

„Használj ki minden percet, amit gyermeke-
iddel tölthetsz, és ha bosszús vagy fáradt 
vagy arra gondolj,hogy a vele töltött idő a 
legértékesebb! Ezekből a pillanatokból táp-
lálkozik a kapcsolatotok és később az em-
lékeitek is!”

Ranschburg Jenő
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Iskolai hírek, események

Iskolanyitogató Vámosszabadin

Kis tanintézményünkben október 19-én tartottuk hagyomá-
nyos iskolanyitogató programunkat, ahová a leendő első osz-
tályosokat vártuk szüleikkel együtt. Az 1-2. osztályosok egy 

jelenettel készültek – Vackor az iskolában -, majd az angol szak-
köröseink mutatkoztak be Eszti vezetésével, végül egy esernyős 
táncot adtak elő a gyerekek Mosolyogni kell címmel, mellyel azt 
fejeztük ki, hogy mosolygós iskola lévén pozitív életszemléletre 
tanítjuk a gyerekeket és ebben mi, tanító nénik is igyekszünk elöl 
járni. Kis elsőseink igazán bátran és ügyesen szerepeltek, a „na-
gyok” pedig a már megszokott gyakorlattal és lelkesedéssel. Egy 
kis evés-ivás, egy kis beszélgetés, és a gyerekek neki is láthattak 
a kézműveskedésnek, az őszi hűtő mágnesek – madárijesztő és 
tök – készítésének. Közben még több beszélgetésre és az iskolával 
való ismerkedésre is volt idő. Köszönjük, hogy sokan eljöttetek és 
reméljük, hogy jól éreztétek magatokat! 

Elektromos kütyük, játékok és minden ami jó – avagy  
a digitális angol osztályterem Vámosszabadin

A Vámosi Tagiskolában immár 3. éve tartunk játékos angol foglal-
kozásokat az iskola tanulóinak. Az órákat a Vámosszabadi Önkor-
mányzat támogatja, ezért ezek az iskola tanulóinak ingyenesek. Az 
órákon, habár központjukban mindig a játszva tanulás és az angol 
– amerikai kultúra megismerése állt, idéntől mindezek mellett a 
digitalizációé a főszerep.
A gyerekek oktatása három csoportban történik, az önkormányzat 
civil termében, melyet az idei tanévben angolos témájú dekoráció-
val, kiegészítőkkel tettünk még otthonosabbá. Az egyes ünnepek 
(Halloween, Hálaadás, Karácsony stb.) előtt a gyerekek, szorgalmi 
feladat jelleggel, otthon különböző kreatív projektmunkákat készí-
tenek el, alkotnak, barkácsolnak, mely dekorációt aztán a termük 
díszítésére is felhasználunk.
A picikkel (1. osztályosok) sokat játszunk, éneklünk, és különböző 
színes, mókás feladatokon keresztül igyekszünk velük az angol 
nyelvet és kultúrát megismertetni, megszerettetni. A 2. osztályosok 

már komolyabb, 
írásbeli feladato-
kat is készítenek. 
Itt a cél még a mi-
nél átfogóbb szó-
kincsépítés. A 3-4. 
osztá lyosokkal 
pedig, szintén sok 
játékkal és fejlesz-
tő jellegű feladat-
tal megfűszerezve 
(érzelmi intelligen-
ciával kapcsolatos 
feladatok stb.), 
már egyszerűbb 
nyelvtani szerke-
zetekkel is megismerkedünk, illetve a második félévben már szok-
tunk angolul mesekönyveket is olvasni/fordítani.
Napjainkban a digitalizáció egyre fontosabb szerepet játszik éle-
tünk minden területén: otthon, az autóban a suliba menet, a mun-
kahelyeken és az iskolában is.
Idén angol szakkörön két új számítógépes programot használunk, 
melyek a tanulást és az értékelést könnyebbé és mókásabbá teszik 
Az első programot Kahoot!-nak hívják és az új angol szavakat szok-
tuk rajta gyakorolni. Ez egy interaktív kvízjáték, melynek a lényege, 
hogy a táblára kivetített kérdésekre mindenki – egymás ellen ver-
senyezve – a saját telefonján válaszol. Nagyon szeretik a gyerekek 
használni, mert sokkal viccesebb, mint szódolgozatot írni. 
A másik programra a hatékonyabb és motiválóbb értékelési rend-
szer kiépítése érdekében volt szükségünk. Ezt ClassDojo-nak hív-
ják. A cél azt volt, hogy a gyerekek és a szülők egy színes, interaktív 
platform segítségével nyomon követhessék a gyerekek fejlődését, 
az órán való viselkedésüket és még annyi minden mást. Ebben a 
programban, minden gyereknek van egy saját szörnyecskéje, és ez 
a szörnyecske plusz vagy mínusz pontokat kap attól függően, tulaj-
donosa hogy teljesít / viselkedik órán, megírta-e a házit, hangosko-
dik-e, vagy ügyesen figyel és jelentkezik.
A foglalkozások célja egy olyan inkluzív közösség/tér kialakítása 
ahol , a digitalizáció eszközeinek segítségével, minden kisgyerek 
örömmel, szívesen és érdeklődve jár órára és foglalkozik az angollal 
remélhetőleg megszeretve azt. 

Kamocsai Eszter
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Zajácz Ágnes a Győri Család-és Gyer-
mekjóléti Központ szociális segítője 
kéthetente találkozott a gyerekekkel 

és a pedagógusokkal az iskolában. Jó együtt-
működést alakítottunk ki. 

A 3-4. osztályos tanulóknál a az iskolai bán-
talmazás megelőzésére és a bántalmazást 
elutasító csoportnorma kialakítására irányu-
ló gyakorlatsort alkalmazott a foglalkozások 
során. Az interaktív órákon érintették többek 
között az iskolai bántalmazás jelenségét, fel-
ismerését, annak következményeit, a szem-
lélők reakcióit, a bántalmazás elleni fellépés 
lehetőségeit.

Az 1-2. osztályosoknál a bántalmazás, ag-
resszió témakörét életkori sajátosságaikból 
kifolyólag mesefeldolgozással közelítették. 
Későbbiek során érzelmi intelligenciafej-
lesztő gyakorlatokat végeztek, érzelmeket 
azonosítottak.

Vámosszabadin kiemelkedően sok szép, 
rendezett kert található. Ezért is szeret-
nénk, hogy évenként mindig többen je-

lentkezzenek az országos megmérettetésre. 
Mindig nagy megtiszteltetésként éljük meg, ha 
egy vállalkozó kedvű jelentkező a nagy nyilvá-
nosság és a zsűri elé tárja gondozott kertjének 
kapuját. 
2019 júliusában megtörténtek az idei év első 
kertszemléi Vámosszabadin. Két különleges 
kert meglátogatásáról szeretnénk beszámolni: egy hagyományos 
és egy új telepítésű kertet is megtekinthetett a zsűri. 
Ez évben is több, igazán szép veteményeskertet találtunk, amelyek 
létrehozása- fenntartása sok-sok befektetett munkát igényelt.  
A veteményeskert mellett változatos, színpompás virágoskertek 
is bizonyították, hogy gazdájuk szívvel-lélekkel kertészkedik. 
Nagy Andrásné szépen gondozott kertjében különleges növé-
nyeket is láthattunk: fekete paradicsomot és fekete paprikát, 
földi cseresznyét, bordó belsejű őszibarackot, papagájvirágot, 
téli citromot, valamint különleges elefántfokhagymát, és a kék 
mesevirágot.
Egy másik kertben dicséretes kezdeményezéssel találkoztunk. 
A Pacsirta lakóparkban, a folyamatos építkezések miatt még vi-
szonylag kevés az elkészült kert, még ritkább a veteményeskert. 
Így nagy örömünkre szolgált, hogy Niczki Péter új építésű házához 
tartozó földterület egy részét ilyen kiskertté alakította, bemutat-

va ezzel, hogy legmodernebb házak udvarára is 
odaillik a veteményes.
150 m2-es kertjének bő terméséből a konyha-
asztalra is jutott, sőt még a kamrába is.
A két kategóriagyőztes a Vámosszabadi Hal-
fesztiválon vehette át a díjakat! 

Ujhelyy Károly 
2018. országos díjazottja, zsűri elnök

Berényi Éva koordinátor

Prevenciós órák

Idén folytatódott a „Magyarország legszebb konyhakertjei” verseny
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Nagy napra ébredtek a Vámosszabadi Községi Horgászegyesület 
tagjai július 20-án. Erre a napra hívta meg az egyesület tagjait 
és családjukat a vezetőség, az 1994-ben megalakult Horgász-

egyesület jubileumi évfordulóját ünnepelni. A szervezők minden tagot 
személyesen hívtak meg. Külön meghívást kaptak a Vámosszabadi 
Képviselőtestület tagjai, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a község 
Polgármestere, az egyesület alapító tagjai, valamint családtagjaik.  
A horgásztó partján tartott rendezvényen több mint 150-en vettek 
részt. A 25 éves jubileumi ünnepség megnyitóján Czeglédi Zoltán az 
egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket. Elsőként megköszönte 
a Vámosszabadi Községi Önkormányzat, és a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzat anyagi támogatását, mellyel nagyban hozzájá-
rultak az ünnepi rendezvény sikeres lebonyolításához. Köszöntőjében 
kiemelte, nem csupán egy átlagos egyesületi élet folyik a horgászegye-
sületen belül. Nem csak a horgászat számít. Az elmúlt 25 év alatt olyan 
összetartó közösség jött létre, amely ritkaság az egyesületek életében. 
Ennek az összefogásnak köszönhető, hogy a kopár kavicsbányából 
mára egy zöld közösségi tér jött létre. A tagok építették ki a partvé-
delmet, ültették el az összes fát a tó körül. Befüvesítették a területet. 
A vagyonvédelem érdekében bekerítésre került a tó, így megszűntek a 
nagymértékű hallopások, és az illegális fürdőzés. Megépítésre került 
a kemence és a filagória. Padokat, asztalokat készítettek a tagok. Kö-
zösségi játékok kerültek kihelyezésre. A tagok és a támogatók adták 
mindenhez a pénzt, ill. az anyagok jó részét is. Húsz éve tart a kapcso-
lat a Szlovákiai Gomba község horgászaival. Az évente megrendezésre 
kerülő horgászversenyen kívül, oda-vissza alapon rendezünk versenyt 
a Gombaiakkal. Ezeken a versenyeken nem csak a horgászok, hanem 
a családtagok is részt vesznek, ahol a horgászfeleségek sütik a finom 
süteményeket.
Oros Péter vezetésével évente megrendezésre kerül az általános is-
kolások részére a nyári horgásztábor, melynek egyre nagyobb a sikere, 
és sok szülő is részt vesz rajta. Évente vesznek részt a horgászok és 
családtagjaik a több napos nyári horgásztúrán. A tagok aktív résztvevői 
a falu és gyereknapnak. A halfesztivál az egyesület ötlete nyomán ke-
rül megrendezésre. Első alkalommal az egyesület szervezte. Azóta az 
önkormányzat rendezi, az egyesület aktív részvételével.
A tagok évente átlagosan több mint 1000 óra társadalmi munkát 
végeznek a tó környékének szebbé tételéért, 
figyelve a környezet védelmére. A szemlélet-
váltást követően megszűnt a szemetelés a tó 
környékén. A filagóriát évente több alkalommal 
veszik igénybe a horgászok különböző családi 
és baráti rendezvények tartására.
Végezetül megköszönte mindenkinek az eddig 
végzett munkáját, majd felkérte a jelenlévőket, 
hogy néma főhajtással emlékezzünk azokra a 
horgásztársakra, akik már nem lehetnek kö-
zöttünk. Ezután a Gombaiak részéről Viola Ernő 
adott át Czeglédi Zoltánnak, egy erre az alka-
lomra készített jubileumi emléktáblát.
Ezt követően Takács Ferenc beszélt az egyesü-
let létrejöttének részleteiről. Már 1988-ban a 

kavicsbánya megnyitásakor döntött a Kisbajcs Községi Közös Tanács, 
hogy a bányászat felhagyása után horgásztó kerüljön kialakításra. 
1994-ben a még működő bánya területén a Bányakapitányság enge-
délyével megalakult az egyesület Tomozi Sándor elnökletével. Az ala-
pításban negyven tag vett részt:
Fekete István, Smuk Tibor, Oros Sándor, id. Bali József, ifj. Bali József, 
Szabó Imre, Szűcs László, Takács Győző, Kovács Zoltán, Szigethi Tibor, 
Szombathelyi Zoltán, Czeglédi Zoltán, Oros Péter, Siska Tamás, Vásár-
helyi László, ifj. Vásárhelyi László, Bellovicz László, Pajor Károly, Kiss Er-
vin, Alasztics Zsolt, Németh István, Pajor Sándor, Réti Csaba, Sági Béla, 
Takács Ferenc, Sági Imre, Lázár Géza, Szigeti Ferenc, Molnár Kálmán, a 
KERTEX KFT, Tolnay Ferenc, Tüske Péter, Bellovicz Imre, Tomozi Sán-
dor, Farkas Ferenc, Danis Dezső, Németh László, Farkas Miklós, Mezőfi 
István, Németh Ferenc.
 Reményét fejezte ki, 
hogy még nagyon so-
káig fog működni az 
egyesület, hisz nagyon 
komoly értéket terem-
tettek. Ezen felül még 
egy komoly értékkel 
rendelkezik az egyesü-
let, mert övé a tóra a 
halászati jog. Végezetül 
megköszönte a régi és 
új vezetés eddigi mun-
káját és felkérte Oros Pétert, hogy adja át az egyesület tárgyjutalmát 
Pajor Károly, Czeglédi Zoltán, Gulyás Gábor és Klauz Sándor egyesületi 
vezetőknek. Czeglédi Zoltán megköszönte az elismerést és minden 
résztvevőt meghívott vacsorára, melyet az egyesület főzőcsapata ké-
szített Szabó Attila vezetésével. A süteményekről a horgászfeleségek 
gondoskodtak. A vacsora után minden család egy erre az alkalomra 
készített egyedi címkés bort kapott. Baráti beszélgetések kezdődtek, a 
gyerekek légvár, csocsó, mini golf, darts használatával szórakozhattak. 
Részt vehettek, akár csak a felnőttek, a horoggal való célba dobásban 
és egyéb ügyességi játékban.19 órától kezdetét vette az élőzenés, 
hajnalig tartó bál. A sikeres rendezvényt hajnalban azzal zárta Czeg-
lédi Zoltán, hogy megköszönte a szervezők munkáját és bejelentette, 
megkezdik a felkészülést az 50 éves jubileumra. 

Takács Ferenc FB elnök

Horgászünnep Vámosszabadin
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Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület (VFE)

2019. év tavaszán került megrendezésre 
a snapszer verseny és a konzol bajnok-
ság a Faluházban. A snapszer versenyen 

a legfiatalabb versenyző 9 éves, míg a legidő-
sebb 82 éves volt. Nagyszerű volt látni, hogy 
a különböző korosztályokat milyen jól össze-
hozta egy közös játék
A 2019-as falunapon is részt vett a VFE csa-
pata. A rendezvény egyik sikeres programja 
volt az a kenuzási lehetőség, amit már ha-
gyományosnak mondható módon a Vámos-
szabadi Fejlesztéséért Egyesület tagjai szer-
veztek és bonyolítottak le a Bácsai-csatornán. 
A VFE tagjai már 5. alkalommal biztosították 
térítésmentesen ezt a lehetőséget a telepü-
lésen élőknek és az érdeklődőknek. A május 
végi programon ismét több mint 100 gyer-
mek és felnőtt szállhatott kenuba és járhatta 
be a Vámosszabadit keresztülszelő vizeket. 
Sokan először próbálták ki a vízitúrázás ezen 
formáját, kísérővel, megfelelő biztonsági fel-
szerelésekkel ellátva. Öröm volt látni, hogy 
egyre több volt a visszatérő „vendég” is, akik 
az előző években szerzett rutinjukat idén már 
sikeresen kamatoztatták. Ők már bátran pat-
tantak be a hajókba és önállóan eveztek vé-
gig a települést behálózó csatornán. Minden 
résztvevőt természetesen mentőmellénnyel 
is elláttak a szervezők. Ahogy eddig már négy-
szer, idén még kölcsönhajókkal bonyolítottuk 
le a falunapi kenuzást (itt is köszönet Víziló 
Vízitúra-nak a felszerelések kedvezményes 
áron történő biztosításáért!) Mivel az önkor-
mányzat sikeresen megnyert egy turisztikai 
pályázatot, így a település saját hajóit idén egy 
őszi rendezvényen már  „csatasorba tudtuk 
állítani”  : szeptember 14-én  ki is próbálhattuk 
őket. Közel 50 érdeklődőnek mutattuk meg a 
lakóhelyükhöz közeli Duna mellékág szépsé-
geit. A kenukat és a hozzá tartozó felszere-

léseket Vámosszabadi lakói az év 
más időszakaiban is használhatják 
majd.
2019 nyarán teniszoktatás is in-
dult a VFE szervezésében, mely-
nek célja volt, hogy a gyerekek egy 
újabb sportággal ismerkedhes-
senek meg. Csiszár Zsolt oktató 
profizmusával és kedvességével 
egyből a gyerekek szívébe lopta 
magát, akik lelkesen tanulták e 
szép sport alapjait. Reméljük, hogy 
egy újabb élménnyel gazdagod-
tak ezzel is segítve őket  a sportos 
életmód kialakításában.
Az 5 nap 5 élmény kirándulós tábor 
2019 júliusában került megrende-
zésre- az idei évben már a VFE ál-
tal. Próbáltuk megtartani az eddigi 
években népszerű programokat és 
belecsempészni újakat is, hogy a 
tábor azon gyermekek részére is 
tartogasson új élményeket, akik nem először 
vesznek rajta részt. 32 gyermeket vittünk ma-
gunkkal a programokra, melyek strandolást, 
túrázást, kerékpározást és kenuzást is tar-
talmaztak. A gyermekek testi épségére VFE 
tagok vigyáztak, akik éves szabadságukból 
áldoztak e célra. A táborhoz a Vámosszabadi 
Önkormányzat is segítséget nyújtott, továbbá 

a falubuszt is térítésmentesen rendelkezé-
sünkre bocsájtotta. Az adventi időszakban a 
nyírbogáti Vántus István Általános Iskola ta-
nulói részére a VFE és a vámosszabadi iskola 
ajándékgyűjtést szervezett. A gyerekek nagy 
szeretettel fogadták az ajándékokat, melyet 
az egyesület a közelmúltban szállított el hoz-
zájuk.

Gyenese Tímea

múlt idő
+ szöveg + 
plusz kép
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Vámos Települések Nemzetközi Találkozója Somogyvámoson

Könyvtárunkban ez év nyarán...

Idén tizenkettedik alkalommal rendezték 
meg a Vámos Települések Nemzetközi Ta-
lálkozóját. Érkezésünkkor - a már hagyo-

mányosnak számító - „vámolást” követően 
léphettünk be Somogyvámos szimbolikus 
kapuján, és egy közös felvonulás végén 
emlékkapu-avatáson is részt vettünk. Ezt 
követően helyeztük el Vámosszabadi zász-
laját és gyertyáját a találkozó színpada mel-
lett. A somogyvámosi rendezvényre rajtunk 
kívül 12 település érkezett- határon innen 
és túlról is .
Iskolásaink kedves táncokkal készültek a 
színpadra: „Tánc az esélyegyenlőségért” 
címmel mutatták be előadásukat, azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy címbeli üze-
netük minél több emberhez eljut. Második 
táncukat is bátran és mosolyogva, színes 

esernyők közt táncolták el a találkozó 
közönsége előtt, akik nagy tapssal ju-
talmazták a vidám perceket. Ezúton is 
köszönjük a felkészítő pedagógusok, a 
kísérő szülők, és a gyerekek aktív rész-
vételét.
A Pusztatoronynál és a szépséges Kris-
na völgyben tett látogatásunk után-  
a somogyvámosi találkozó házigazdá-
ja és főszervezője- Dékányné Károly  
Marianna polgármester 
sok szeretettel és tartal-
mas programokkal várt 
minket: a vendégeknek 
néptánc bemutatókkal,  
finom ételekkel, koncer-
tekkel, és tűzijátékkal ked-
veskedtek . 

Könyvtárunkban az elmúlt hónapban karbantartási munkálatok 
folytak, ezáltal rendezettebb környezetben fogadhatjuk olvasó-
inkat és látogatóinkat. A dokumentumok elhelyezésénél a lehe-

tőségekhez mérten igyekeztünk az állományunk praktikusabb hoz-
záférhetőségét biztosítani. Az elhasználódott és kevésbé népszerű 
könyveket tervszerű állományapasztás során kivontuk, ezzel is segítve 
a zsúfoltság megszüntetését. A polcok átrendezésével áttekinthetőb-
bé és könnyebben elérhetővé tettük kis könyvtárunkat, benne a gyer-
mekrészleget. 
A megyei rendszerhez csatlakozó szolgáltató könyvtárként a gyűj-
teményünkben található dokumentumokon kívül más könyvtárak 
könyvei is hozzáférhetővé válnak Olvasóinknak. Új szolgáltatásunk 
bevezetésével, a könyvtárközi kölcsönzéssel, több könyvet, sőt DVD-
ket, hangos könyveket is elérhetnek. Könyvigényeiket fogadom akár 
személyesen a Faluház könyvtárában, vagy telefonon,  e-mail-ben, de 
könyvtárunk új online rendszerén keresztül közvetlenül a központból is 
igényelhet dokumentumokat. 
A könyvek hozzáférhetősége, a kölcsönözhetőség, új online katalógu-
sunkban otthonról is ellenőrizhető. A másik könyvtárból kívánt köny-
vet- lehetőség szerint- már aznap csomagolják, és másnap postázzák 
kollégáim.
A másik fiókkönyvtárból rendelt könyvet kizárólag vámosszabadi könyv-
tárunkban vehetik át! A könyv kölcsönzési határideje 3 hét, ami- ameny-
nyiben nincs rá előjegyzés- meghosszabbítható. A dokumentum ideszál-
lításának díját könyvtárunk állja, de a visszaküldés postaköltsége már az 
olvasót terheli. Nyitvatartási időnk is a szolgáltatásokkal együtt bővült.

Könyvtári foglalkozások

A könyvtár szervezésében papírszínházas előadást láthattak az érdek-
lődők. a történet főszereplői Janikovszky Éva „Bertalan és Barnabás” 
című könyvének dakszli ikrei, akik boldogan éltek Borbála néni és Bol-
dizsár bácsi levendulaszagú kertjében. Vidám kalandjaikkal nemcsak 
szerető gazdáikat örvendeztették meg, hanem a történetüket hallga-
tó, az egymásba csúszó rajzokat figyelmesen nézegető gyerekeket is. 
A japán papírszínházas előadás játékos feladatokkal zárult, gyerekeket 
megmozgató kutyás-gazdis játékokkal.

Könyvtárunkban Digitális Jólét Pont 
működik. Az elmúlt időszakban többek 
közt előadásokat hallhattak ”A világ-
háló és mindennapok”, ”Vámosszabadi 
a világhálón” vagy a ”A böngészők és a 
közösségi oldalak használata” címmel. 2019. áprilisában egyszerű ani-
mációs film készítésére volt lehetőség a digitális programhét országos 
programsorozatához csatlakozva. A foglalkozások sikerét tapasztalva 
egyik nyári táborunkban már az animációs film készítés több techni-

káját is kipróbálhatták a gyerekek: 
készítettünk gyurmafilmet, homok 
animációt, pörgetős könyvet, LEGO 
filmet az ún. stop motion technikával.
Ősszel a Code Week nemzetközi 
programsorozathoz csatlakozva a 
programozás kezdeti lépéseit gya-
korolhatták az érdeklődő fiatalok a 
könyvtárban.
Hamarosan ingyenes informatikai 
képzést is szeretnék indítani a Vámos-
szabadi Faluházban, e tanfolyamra 
folyamatosan várom a jelentkezőket. 

 Berényi Éva

Tudta? A kamishibai japán eredetű szó, jelentése papírszínház, szó 
szerint”színházi játék papírból”. A  buddhista templomokban elter-
jedt, eredetét tekintve japán mesemondó módszer  a XII. század-
ból való. Lényege abban ragadható meg, hogy egy szóban előadott 
történetet a mesemondó papírlapokra festett, olykor egymásba 
kapcsolódó képek segítségével teszi szemléletesebbé. Először a 
buddhista szerzetesek, ún. emakimonok használták. Képtekercsek 
segítségével illusztráltak egy-egy általuk előadott, tanulságot hor-
dozó történetet.
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A Borostyán Nyugdíjas Klub tovább él, és várja a fiatal nyugdíjasokat
Énekeltünk

Az énekelni szerető klubtagok három év szünet után elhatároz-
ták, hogy felkészülnek egy nyilvános szereplésre az 1848-49-
es Forradalom és Szabadságharc ünnepére. A hosszú éveken 

át sikeresen működött csoport lelkes tagjai ezúttal karnagy nélkül 
gyakoroltak az eseményt megelőző hetekben. Korábban sokáig Mol-
nár Gabriella irányításával, aztán néhány évig Klausz Adrienn segít-
ségével ez sokkal könnyebben ment, mert a kórusvezetők a szakmai 
tanácsokon túl önbizalmat és magabiztosságot is adtak a kórus tag-
jainak. Egészséges izgalommal éltük meg az ünnepet és örömteli él-
mény volt a gyerekekkel való közös éneklés. Be kell látnunk azonban, 
hogy szükség van karnagyra… 
Különösen büszkék vagyunk Alasztics Antal 
klubtagunkra, aki 94 évesen nagyon szépen 
mondta el  Tompa Mihály,  A gólyához című 
versét az ünnepi eseményen.

Klubélet a hétköznapokban
Januárban a klubtagok, és az önkormányzat 
képviseletében polgármester úr is megkö-
szönte Bellovicz Imréné Ilike klubvezetői mun-
káját, akit természetesen továbbra is szere-
tettel várunk magunk közé.
Volt alkalom, hogy kisebb betegségek, vagy 
éppen a rossz időjárás miatt kevesebben vol-
tunk klubfoglalkozáson, de társasjátékkal és 
kártyapartival, beszélgetéssel, vidáman töl-
töttük el a délutánt.
Más alkalommal a tagság kérésének eleget 
téve Ambrus Gellért polgármester úr adott tá-
jékoztatást a folyamatban lévő fejlesztésekről 
és az önkormányzat távlati terveiről.
Április óta az együtt töltött órákban alapvető 
témaként foglalkozunk a „Friss elmével egy 
életen át” című enciklopédia egyes fejezete-
ivel. Ez a könyv hasznos tanácsokat nyújt a 
helyes táplálkozással, a jó fizikai állapottal, a 
pihentető alvással, a stressz és a feszültségek 
elleni hatékony küzdelemmel kapcsolatban, 
melyek segíthetnek megelőzni a betegsége-
ket és fenntartani agyunk jó állapotát. Várnak 
még ránk a kötetben található memóriajáté-
kok, logikai és nyelvi feladatok.
Laurent Cohen párizsi neurológus professzor 
szerint: „a legfontosabb talán az, hogy minden 
életkorban kihasználjuk lehetőségeinket a ta-
nulásra, a családunkkal és környezetünkkel való 
kapcsolattartásra, kötődéseink megerősítésé-
re, új dolgok felfedezésére. Bánjunk jól agyunkkal: meg fogja hálálni!”

Kirándultunk Budapestre
Április végén vonattal mentünk a fővárosba, utunk célja a Szépművé-
szeti Múzeum volt. Tárlatvezetéssel tekintettük meg „ A  test diadala  
” című kiállítást, amely Michelangelo és kortársai 16.századi grafi-
káiból nyújtott szép élményt, de elcsodálkoztunk a nagyközönség 
számára csak nemrég újra megnyitott Román Csarnok történelmi 
képein, oszlopfőin és belső kapujának szépségén is.
Tiszteletünket tettük a Hősök Terén és egy kis ismertető leltár for-
májában felidéztük a környék jeles építményeinek – Műcsarnok, 
Széchenyi - fürdő, Vajdahunyad vár – alkotóinak életrajzát, az épüle-
tek történetét, a hozzájuk köthető eseményeket. 

Mozgalmas május volt
Nagyon jó – diavetítéssel illusztrált – ismertetőt hallhattunk a ha-
táron túli magyarság történetéről és jelenlegi hagyományőrző kul-
turális életéről Dr. Pongrácz Attila előadásában. A Széchenyi István 
Egyetem adjunktusa a trianoni döntés következtében elszakadt te-
rületeken, illetve a kivándorlási hullámok miatt távoli földrészeken élő 
magyarokról beszélt élvezetesen, interaktív módon.
Klubtagjaink palacsinta- és lángos sütéssel igyekeztek hozzájárulni a 
Falu- és Gyereknap sikeréhez. A helyi szenior táncosok győri társaik 
segítségével megmutathatták a színpadon is, hogy milyen szórakoz-
tató és egészséges elfoglaltságot űznek hétről-hétre.

Nyílt klubnap keretében – melynek lehetősé-
gével sajnos senki sem élt – meghallgattuk 
Rebák Sándor tanár úr vetített képes előadá-
sát „Barangolások a nagyvilágban” címmel és 
elkezdtük az őszi autóbuszos kirándulás szer-
vezését.

Félévzárás névnapozással
Az első félévi névnapos klubtagjainkat jó han-
gulatú összejövetelen köszöntöttük, melyen 
polgármester úr és Berényi Éva művelődés-
szervező is megtisztelt bennünket.

Kirándultunk Somogyba
A nyári szünet után az  önkormányzat hathatós 
támogatásával izgalmas kirándulást tettünk 
Somogy megye északi /Balatonhoz közeli /
vidékén,amikor megnéztük a  balatonszemesi 
Postamúzeumot, a buzsáki tájházat, a So-
mogyvár határában kialakított impozáns lá-
togatóközpontot. Nemzeti emlékhely, Szent 
László király hőstettei és az egykori bencés 
kolostor helyreállított épületrészei csodálatos 
élményt adtak. A Vámos Települések Szö-
vetsége révén Somogyvámoson barátságos 
fogadtatásban volt részünk a Krisna-völgy-
ben, ahol egy magyar szerzetes vezetésével 
ismerkedhettünk meg az indiai eredetű vallás 
alapelveivel, életmódjukkal, szertartásaikkal. 
Láthattuk sajátos motívumokkal és színekkel 
diszített szentélyüket.

És jött a Halfesztivál…
Újra szerepeltünk győri segítő társainkkal sze-
nior tánc bemutatóval  Zsuzsi irányításával, aki 
meg tudta  mozgatni  a közönséget is!

Mi lesz még?
Reméljük, hogy Szórádi Árpád  karvezetővel - akit szórakoztató ze-
nészként ismerhettünk meg az Idősek Napi önkormányzati rendez-
vényen - fel tudunk készülni az Egyházközség és az Önkormányzat 
közös  karácsonyi ünnepére és az újjáalakuló dalkör révén hozzájáru-
lunk az örömteli falusi karácsonyhoz.
Köszönöm a klub iránti  önkormányzati figyelmet, a támogatást, Be-
rényi Évának a rendszeres, gyakorlatias törődést !

Minden vámosszabadi lakosnak /nem csak a klubtagoknak/  
BOLDOG  KARÁCSONYT KÍVÁNOK! Jöjjenek, gyertek a klubba,  
mert akkor érezhetitek, hogy nem vagytok egyedül és van aki 
figyel rátok!

Réti Csaba   klubvezető
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A 2019. szeptember 21-én megrendezésre került Halfesz-
tivál idén is színes programokkal várta az érdeklődőket. A 
rendezvény a finom és egyedi ecetes és hideg-halételekről,  

és a színvonalas zenei- és kreatív programjairól híres. Az immár 
nyolcadik évben ismétlődő esemény a Pénzügyőr Big Band fesz-
tiválnyitó koncertjével kezdődött. Idén 13 csapat indult, hogy meg-
mutassa gasztronómiai tehetségét. Továbbá versenyt hirdettünk 
Vámosszabadi Halfesztivál legszebb köténye címre is. Sorakoztak 
a szebbnél szebb alkotások, melyekre kötösségi oldalunkon lehe-
tett szavazni. A gyerekeket szalmabála és népi játszótér, íjászat,  
Eurobungee ,  JUDO  bemutató, és egy gyerekkoncert is várta. Sze-
niortánc csoportunk vámosszabadi és győri táncosainak remek 

hangulatú bemutatója után a hideg halétel és eceteshal kóstolásá-
ra vártuk a közönséget. A Magyarország Legszebb Kertje program 
helyi fordulójának eredményhirdetésén két első díjasunkat is meg-
köszöntöttük a színpadon.
Az este során a Mongoose , a Children of Distance koncertjét is hall-
hatták. Az éjszakában a  Bówly Roll zenéjére és retro disco sláge-
rekre táncolhattak.

Ezúton is köszönjük a csapatoknak a finom falatokat, valamint a tá-
mogatóknak, segítőknek-közreműködőknek, hogy hozzájárultak a 
nap sikeréhez! A rendezvényen készült felvételeket megtekinthetik 
az önkormányzat honlapján.

Halfesztivál 2019.
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Jövőre folytatjuk…

Faültetés 2019 őszén


