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Szent István életéről
Államalapító királyunk életútja minden korszakban méltó példakép a magyar és a keresztény
ember számára. Élete a sorozatos
sorsfordító döntések meghozataláról szólt, amelyekkel nem csak saját
vagy családja, hanem egész szeretett
népének sorsáról is döntött. Példát
vehetünk róla, hogy minden válságos helyzetben a keresztény értékek
szerint cselekedett.
Édesapjától, Géza fejedelemtől
egy alakulófélben lévő ország építő
munkáját örökölte. Európa történelmét ebben a korszakban, a X. századot a „sötét századnak” nevezik a
történészek. Európa nyugati népei
is törzsfejedelemségekre hullottak
szét, amelyek a sorozatos egymással
való viaskodásban rengeteg rombolást okoztak a lakosság számára.
Magyarországra két szomszéd
hatalom, a Német-Római Császárság és a Bizánci Császárság fente a
fogát. Idehaza pedig az egymással
is acsarkodó főurak hatalomvágyát kellett megfékezni, úgy, hogy
közben mint a magyar állam szövetségeseit se veszítse el. Reá várt
a kereszténység felvételének a feladata, amelynek nehézségét a halála utáni vérzivataros évtizedek
mutatták meg egészen Szent László
király uralmáig, a XI. század végéig.
Szintén övé volt a felelősség, hogy a
magyar kalandozó népet egyszer s
mindenkorra letelepítse a Kárpát-

medencében és a földművelő, állattartó, növénytermelő életmódra
ránevelje. Elévülhetetlen érdeme a
magyar királyi vármegyerendszer
kialakítása, amely évszázadokra
meghatározta a Magyar Királyság
történelmét. Az ország függetlenségét azáltal szentesítette Európa
történelmében, hogy koronát kért
és kapott II. Szilveszter pápától. Azóta Magyarország a Szent Korona
országává vált. Az élet legnehezebb
csapását is el kellett viselnie: saját
fiának, Szent Imre herceg elvesztését 1031-ben, aki már készen állt a

kormányzás átvételére. A számára
írt Intelmek minden ember számára
iránytűt jelentenek az életben való
eligazodásra.
Végül, 1038-ban halála előtt, augusztus 15.-én Magyarországot a
mi Égi Édesanyánk, a Boldogságos
Szűz Mária oltalmába ajánlotta,
amelynek köszönhető, hogy a magyar nép minden nehézséget átvészel a történelem viharaiban. Szent
István király, könyörögj érettünk.
		
Balogh Tibor
plébános
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Tények a falunapról
Már egyszer írtam arról, hogy egy bizonyos
közösségi portálon elfogadhatatlan stílusban, gátlástalanul szidnak mindent, mindenkit, ami az
Önkormányzathoz kötődik… tegyék, lelkük rajta! Most legújabban (mivel valamit találni kell) a
falunap költségeit támadják, többek között a két
sztárvendég fellépésért fizetett, durván 600 ezer
forintot. Ez teljesen reális ár, főleg annak tudatában, hogy tavaly az elmaradt falunap helyett
megrendezett halfesztivál költsége magasabb
volt, mint az idei falunapé, és a halfesztivál akkori
szervezői nem sajnáltak kiadni közel 500 ezer forintot sátorbérlésre! Ismétlem csak sátorbérlésre!

Az engem érő állandó támadások ellenére is
büszke vagyok arra, hogy az utóbbi évek legnagyobb községszépítési és fejlesztési munkálatai
folynak, illetve fejeződtek be. Büszke vagyok arra,
hogy ezek az én előterjesztéseim voltak és részt
vehettem a lebonyolításban. A megvalósult beruházások örökké a községé lesznek, és mindig
örömmel gondolok rájuk, bármi lesz is az önkormányzati választások eredménye… ahol természetesen indulni fogok!
Kukorelli Norbert
alpolgármester

Most akkor melyik a sok? 600 ezer forint két,
tömegek körében is népszerű és igényes sztárprodukcióért, vagy 500 ezer forint egy néma, hallgatag sátorért?
Köszönetet mondok a Képviselő-testületnek,
hogy lehetőséget adott a falunap teljes körű megszervezésére, a megjelentek száma és a visszajelzések igazolták a befektetett munkát.

Tényleg közelednek a választások...
Sajnálatos módon ismét - immár a sokadik - méltatlan támadás érte Önkormányzatunkat. Ugyan milyen
érdek az, ami a felügyeleti szervnél az óvodai sószoba létét, törvényességét kérdőjelezi meg? A támadás azt
az óvodát is éri, ahova a saját, és valószínűleg „e nemes cselekedet” hátterében állók gyermekei is járnak vagy
jártak, és amit évről-évre fejlesztgetünk… mint ahogy tettük ezt az idei évben is, hiszen a jó gazdálkodásért
kapott 20 millió forintos kormányzati támogatásból az óvodára is fordítottunk a sószoba kialakítása érdekében, hogy az segítsen a kicsik egészségének megőrzése érdekében.
Kérdés: vajon mi áll a háttérben? Kinek vagy minek az érdekét szolgálja ez a támadás? Mi a cél? Az Önkormányzat ellehetetlenítése, a dolgozók abszolút mértékig történő leterhelése és az érdemi ügyintézéstől
való elvonása?
Az Önkormányzat teszi a dolgát, de ezt Önök is tudják, ha csak kicsit is körülnéznek a településen...
Kukorelli Norbert
alpolgármester
Ui: Talán az önkormányzatot durva stílusban kritizáló, önmagát Civil Kontrollnak nevező szűk csoport
van a háttérben?

Jó hír a Duna utca lakóinak
A Magyar Közút Nonprofit Zrt Megyei Igazgatóságától nyert értesülés szerint az elmúlt napokban végzett
padkanyesést követően a jelenlegi rossz burkolat kátyúinak javítását végzik el.
Ezt követően az úttest mart aszfaltos réteget kap, melyet végül felületi zárással stabilizálnak. Az elsősorban
helyi forgalmat lebonyolító lakóutcák számára ez a burkolat a tapasztalatok szerint 4-5 évre bevált.
Községi Önkormányzat

2

VÁMOSSZABADI MI ÚJSÁG?!

Tájékoztató a Szabadi utca felújításáról
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson- Sopron
megyei Igazgatóságának Osztályvezetője, Szabó Csaba mérnök úr projektfelelőssel történt
többszöri egyeztető megbeszélés
nyomán az összefoglaló az alábbiakban tartalmazza legfontosabb változásokat, adatokat:
A felújítás 1616 m hosszan
Bácsa felől érkezve a helységnévtáblától a Rét utcai torkolatig tart. A tervek- amelyeknek
minden eleme szabvány szerint
készült-, a közeli napokban véglegessé válnak. A burkolat megerősítés 5 cm kötőréteggel, és 4
cm kopóréteggel készül, összesen 9 cm vastagságban, 5,50 m
szélességben. Az Önkormányzat előtti szakaszon a meglévő
adottságokból adódóan 6 m széles lesz az út. A burkolat mellett
1 méteres, murvás padka készül,
a meglévő árkokat felújítják,
ahol jelenleg nincs és a felszín
alatti szikkasztás is hiányzik, ott

új szikkasztó árkot alakítanak
ki, a helyszíni kötöttségek figyelembe vételével. Néhány helyen,
rövid szakaszokon a lehetőségek
szerint vízvezető szegély és folyóka kerül kiépítésre.
A geodéziai vizsgálatok alapján több mint 2000 m2 területen
teljes pályaszerkezet csere lesz
(pl.: Szabadi utca 20-tól 28. közötti szakaszon). Ez azt jelenti,
hogy a meglévő rossz minőségű
útnak nem csak a felületét, alépítményét is kicserélik.
A Kossuth utcai hídnál a régi,
elbontott buszváró vonalában a
megfelelő útszélesség biztosítása
céljából a lakóház felőli rézsűhöz beton támfal épül. A hídnál
a 2013-ban épült buszváró szigetet a szintkülönbség kiegyenlítése miatt hosszirányban, részben elbontják, de visszaépítik.
A projekt megvalósítása a
tervezéstől a kivitelezésig a MK
Megyei Igazgatóságának feladata, de a döntéshozatal magasabb

szinten történik. A tervek jóváhagyása után választják ki a kivitelezőt. Az útépítés a pályázati
program ütemezésének megfelelően, azzal összhangban valósul meg. A Szabadi utcai lakók
megfelelő időben tájékoztatást
kapnak az őket érintő munkálatokról.
A tervek nyilvános ismertetésére várhatóan augusztus hónap
utolsó hetében kerül sor a Faluházban, melynek időpontjáról
tájékoztatjuk a lakosságot.
Az útfelújítás tervezői költségvetése szerint az elvégzendő
munka értéke áfával együtt 180
millió Ft lesz. A projektfelelős
nyilatkozata szerint jó minőségű, biztonságos utat építenek,
melynek szakmai becslés alapján nagyjavítás nélkül a várható
élettartama 20 év lesz.
		

Réti Csaba
polgármester

Kis utca
Az idei ígéretünkben szerepelt a Kis utca teljes
körű felújítása. Örömmel jelenthetem, hogy a többi
tervünkhöz hasonlóan ez is megvalósulhatott, és remélhetőleg sok-sok éven keresztül nem kell forrásokat csoportosítani ide kátyúzás miatt, ahogy a többi
önkormányzati útra sem, hiszen úgy véljük, hogy országos viszonyokat tekintve is - úthálózatunk átlag
feletti állapotba került.
Megítélésünk szerint utakra költeni hosszútávon
kifizetődő, hiszen a jövőnek épülnek, jövőnket gazdagítjuk vele. A Kis utca felújításának forrása az a 20
millió forintos állami „jutalom” volt, amit az Önkormányzat megpályázhatott nevesített célokra, becsült
költségekkel. Nagyon remélem, hogy ez a beruházás
nem csak az ott lakókat érinti, hanem mindannyi-

unk „komfortérzete” javulni fog és jó szívvel haladunk át ezen a gyönyörűen felújított úton.
Kukorelli Norbert
alpolgármester
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Példaadás gyermekeinknek…
Ismét eltelt egy
óvodai év, és lassan
már a következő tanév köszönt ránk…
Intézményünk
számára is mozgalmasak voltak a tavaszi hónapok.
Megtörtént óvodánkban a beíratás, melyet intézményünkkel, pedagógiai munkánkkal való ismerkedés lehetősége előzött meg a két alkalommal
megszervezett baba-mama klubban.
Közben készültünk az Anyák napi ünnepségünkre, amikor óvodásaink szeretetteljes és őszinte
szavaikkal, énekeikkel köszönthették fel Édesanyjukat, Nagymamájukat.
Május végén egy kis ízelítővel búcsúztattuk az
évet. Évzáró műsorunk keretében a szülők,és érdeklődők bepillantást nyerhettek a Vackor óvodában folyó munkánkról, programunkról.
Több kisgyermek számára sajnos már lezárult
az önfeledt,házi feladatok nélküli óvodás időszak.
Tanévünk végén 17 kisgyermek hagyta el óvodánkat és a nyár folyamán kipihenve, feltöltődve nagy
izgalommal és érdeklődéssel várja az iskolakezdést.
Szomorú számunkra is a búcsúzás az elválás
azoktól az óvodásoktól, akik nap mint nap a kezeink
alatt cseperednek,és a családi nevelés kiegészítőjeként mi is lelkiismeretünknek,szakmai tudásunknak megfelelve csiszolgathattuk személyiségüket
és fejleszthetjük készségeiket,képességeiket. Bízom
benne, hogy óvodánk biztos alapot adhatott az útra
indított gyermekeink számára,ésMabiztosan,zökk
enőmentesen kezdhetik meg a az iskolai tanévet a
választott intézményben.
Öröm számunkra,hogy a Tagiskolával való szoros
kapcsolattartás eredményeként legnagyobb részt a
Vámosszabadi kisiskolát választották gyermekeink.
A közelsége lévén,nap mint nap Velük találkozhatunk, hallgathatjuk új élményeiket,beszámolóikat
nebulós napjaikról.
Június második hetében,mint minden évben ismét megrendeztük a családi napunkat is,melyen
most is nagy volt az érdeklődés.
Fontosnak és szükségesnek tartjuk ezeket a közösségépítő programokat,ahol alkalom és lehetőség nyílik arra hogy egy
kicsit kilépve az életünk mókuskerekéből megismerhessünk
más
családokat,szélesíthessük
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pcsolatainkat,érdeklődhessünk a másik iránt.
Szintén jó alkalom volt erre április utolsó napjaiban megrendezett óvodai futás,ahol az aktív kikapcsolódás mellett gyermekeink számára mi felnőttek
jó példával állhattunk,állhattatok elő. Gratulálni
szeretnék azoknak a résztvevőknek akik fontosnak
és magukénak érezték ezt a belső indíttatást!
A nevelés az emberi érzelmeken keresztül, lélektől-lélekig hat igazán. A pozitív erkölcsi tulajdonságok, az emberi normák kialakítása nem lehetséges hiteles, személyes példaadás, pozitív példakép
nélkül. A kisgyermek a jót és a rosszat egyaránt
utánozza. Idősebb korban is ugyanolyan fontos, sőt
talán még fontosabb a jó példa, hiszen a nagyobb
gyermek, a serdülő nagyon kritikus, hamar észreveszi a szavak és a cselekedetek közötti különbséget.
Erővel és hatalommal csak látszateredményt lehet elérni, amely csupán ideig-óráig hat. Ha nincsen, vagy nagyon kevés a tanári, a szülői, a társadalmi pozitív ráhatás, akkor minden jó lepereghet
az emberről, és belső indíttatás híján kiütközik a
gátlástalan ember, hiszen a helyes erkölcsi normákat belülről kell elfogadni és sajátunkká tenni.
Csak akkor tudunk pozitív értékeket kialakítani,
ha a pedagógus, a szülő a társadalom bármely tagja
az általa megkövetelt helyes normákat saját maga
is betartja. Nem szabad elfelejtenünk, hogy azzal
is nevelünk, amit nem teszünk. Sőt azzal talán még
inkább.
Ebben az értelemben mindenki nevel, pozitív
vagy negatív példát nyújtva.
Mindannyian figyeljünk oda erre, hisz nagy felelősséggel tartozunk értük!
Törekedjünk arra, hogy az életünk legféltettebb
Kincsei,melyek kezdetben csiszolatlan Gyémántok…a szeretetteljes és lelkiismeretes nevelésünk
által Csillogó Drágakövei legyenek az életünknek!
Kukorelli Eszter

Körbevett a szeretet
Csilizradványban
Iskolánk
testvérintézménye
a
csilizradványi Kóczán Mór Alapiskola. A kapcsolatot szorosabbra fűzendő, tavaly ősszel meghívtuk a
3. osztályosokat – szüleikkel és Bögi Tímea tanító
nénivel együtt – Iskolanyitogató rendezvényünkre.
A találkozás nagyon jól sikerült, idén gyerek napon
pedig ők láttak vendégül minket.
A szülők, pedagógusok, gyerekek nagy-nagy szeretettel fogadtak! Elhalmoztak étellel, itallal, jobbnál
jobb programokkal: míg főtt a bográcsban a pörkölt,
a gyerekek játékos versenyeken vehettek részt, valamint agyagozhattak, gyöngyöt fűzhettek, szőhettek.
Közben a felnőttek megnézték az iskolát és jóízű be-

szélgetés közben ismerkedtek a radványi szülőkkel és
pedagógusokkal.
Ebéd után pedig következett a várva-várt barátságos focimeccs, mely a házigazdák győzelmével zárult. De sebaj! Ősszel visszavágó Vámosszabadin!

Versenyeredmények Vámosszabadi Tagiskola 2013/14
2. o.:
Rogács Zétény: Öttevény-körzeti-olvasás-I. hely
Pajor Aliz: Zrínyi-megyei-matematika-9. hely
Holenda Barnabás-megyei-matematika-7. hely
Klauz Csenge: Győrladamér-körzeti-nyelvtan-2. hely
3-4. o.:
Hidasi Zalán: Dunaszeg-körzeti-matematika-2. hely
Ménfőcsanak-megyei-néprajz-2. hely (csapatv)
Oros Hanna:Öttevény-körzeti-helyesírás-3. hely
Vámosszabadi-körzeti-Láss zölden!-1. hely (csapatv)
Ménfőcsanak-megyei-néprajz-2. hely (csapatv)
Rédei Dávid: Győrladamér-körzeti-matematika-3. hely
Vámosszabadi-körzeti-versmondó-1. hely
Lizák Viola: Nagyszentjános-körzeti-matematika-3. hely
Erdélyi Szabina: Vámosszabadi-körzeti-versmondó-különdíj
Ménfőcsanak-megyei-néprajz-3. hely (csapatv)
Holenda Barnabás-megyei-matematika-6. hely
Bognár Zoltán: Vámosszabadi-körzeti-versmondó-3. hely
Vámosszabadi-körzeti-Láss zölden!- 1. hely (csapatv)
Ménfőcsanak-megyei-néprajz-3. hely (csapatv)
Viandt Léna: Vámosszabadi-körzeti-Láss zölden!-1. hely (csapatv)
Ménfőcsanak-megyei-néprajz-2. hely (csapatv)
Szalai Levente: Ménfőcsanak-megyei-néprajz-3. hely
Tánc: Mosonmagyaróvár-Flesch Táncfesztivál alsó tagozat – formáció kategória – 2. hely
Buruzs Anna Katica, Koller Kamilla, Lizák Viola, Oros Hanna Málna, Pajor Aliz, Szabó Zsófia,
Viandt Léna
Büszkék vagyunk rátok gyerekek!
							

Kamocsai Antalné
tagiskolavezető
VÁMOSSZABADI MI ÚJSÁG?!
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Kedves 4. osztályosok!
/részlet az évzáróbeszédből/
Melegség járja át szívünket, amikor rátok nézünk. A
búcsú mindig fáj. Még akkor is, ha a folytatás új reményeket keltő. Valami mégis megszűnik, valaminek vége
van. Számotokra vége van ebben a kis iskolában eltöltött
4 esztendőnek.
1. és 2. osztályban Kati néni vezetett be benneteket
a betűk és számok világába, majd 3. és 4. osztályban én
lettem az osztályfőnökötök. Nektek nem volt más dolgotok, csak okosodni és szép nagyra nőni. Persze az,
hogy nem volt dolgotok, nem igaz, hisz a tudásért rengeteget kellett tennetek.
Úgy érzem, mi ebben a 2 évben egy csapatot alkottunk. Együtt beszéltük meg az örömöket és a bánatokat,
együtt alakítottuk a próbák során a műsorokat, együtt formáltuk az osztálytermet.
Sokszor kértem a segítségeteket, ti is az enyémet. Együtt küzdöttünk a sikerért, és együtt oldottuk meg a
problémákat.
Minden embernek dolga van ezen a világon. Keressétek, kutassátok, és ha megleltétek, örüljetek! Fiatalok
vagytok, de ebben a kis iskolában ti voltatok a „nagyok”, a tapasztaltak, és ahogy múlnak az évek, még tapasztaltabbak lesztek. Ismerjétek meg azt a világot is, ami ennek az iskolának a falain kívül vár rátok! A nap
továbbra is 24 órából fog állni, de érettebben döntötök majd arról, hogy mivel töltsétek meg.
Végül Petőfitől idézek: „Aki másokat nem szeretett, azt mások sem szerethetik, legfeljebb bámulhatják. A
szeretet örök, a bámulat mulandó.”
Vezéreljen benneteket is a szeretet, vigyétek magatokkal, hogy mindig általa lássatok!
Kívánok jó egészséget családi boldogságban!

Kamocsai Antalné
tagiskolavezető

Csapatépítő kirándulás Ásványráróra
A tanév végét a Vámosszabadi Tagiskola vállalkozó szellemű diákjai és szüleik egy – élményekben gazdag – kirándulással koronázták meg.
Az első állomás Ásványrárón Bognár Ernő bácsi háza volt, ahol megcsodálhattuk a 100-nál több
bonszájt, a gyönyörű kertet és Ernő bácsi csodálatos fafaragásait. Megállapítottuk, hogy öröm lehet
ilyen környezetben és ilyen aktívan élni a nyugdíjas
mindennapokat!
Ezután letelepedtünk a Duna-parton, ahol előkerült a bogrács, a gyerekek fát gyűjtöttek, a felnőttek összekészítették a paprikás krumpli hozzávalóit
– és már főtt is az isteni étel. Kellemes beszélgetés
közben gyorsan telt az idő! Ebéd után (aki akart,
szalonnát is süthetett) ismét a beszélgetésé lett a főszerep, míg a gyerekek lovaskocsikázhattak.
Túl gyorsan eljött a hazaindulás ideje! Útközben
még megálltunk az Árvai zárásnál, ahol megnéztük
6
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a félig vízbe süllyedt betonhajót, és a lovardánál,
ahol – a gyerekek nagy örömére - a kiscsikókat.
Nagyon jól éreztük magunkat! Pedagógus, szülők, gyerekek az ilyen alkalmakkor sokkal közelebb
kerülnek egymáshoz, és ez a jó hangulat az iskola
légkörében is megmutatkozik!
Kamocsai Antalné
tagiskolavezető

SZÍNÖTÖS kirándulás Már hagyományosnak mondható, hogy a Vámosszabadi Faluépítő Közösség a helyi iskolába
járó, színötös diákokat egy jutalomkirándulásra
hívja. 2014-ben a negyedik alkalommal utaztunk,
most Visegrádra, július 12-én. Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy Dunakanyarban való sétahajózás nagy élmény volt. Miénk
volt az egész hajó; gyönyörű időben, gyönyörű
helyen, jó társasággal töltöttünk el másfél órát. A
nap csúcspontja azonban a
bobpálya volt. Minden színötös diák kapott ajándékba
4 csúszást, ami persze úgy
tűnt nem elegendő. Kinek
a nyári, kinek a téli bob
tetszett jobban, de a móka
szinte megunhatatlan volt.
Az élménydús napot a történelmi játszóparkban vezettük le. A Királyi vár környékén a palotajátékok
javában zajlottak, nagy volt a vásári forgatag, ahol
mindenki talált valami neki tetsző vásárfiát is.
Jó kis kirándulás volt. Megint. S remélem, évről
évre lesznek olyan gyermekeink, akik kiérdemlik
az utazást, s bízom benne, hogy nekünk a továbbiakban is lesz lehetőségünk ezt megadni számukra.

Visegrád, 2014. július 12.

Nagy öröm a gyermeknek is, amikor meghívhatja
egyik szülőjét a kirándulásra. S nagy öröm nekünk,
szervezőknek is, amikor látjuk a boldog gyermekeket, a büszke szülőket. Mindig nagyon kíváncsian
várom, milyen javaslattal állnak elő a gyerekek,
amikor megkérdezem, hova mennének szívesen
jövőre. Mert az nem kérdés, hogy tanulni fognak!
Elsősorban Nekik köszönjük ezt a szép élményt!
S akik a 2013/2014 tanévben velünk utaztak, mert
megérdemelték:
Balogh Ákos, Buruzs Anna
Katica, Sass Levente, Takács
Nóra, Takács-Babos Ákos, Árkosi Lili, Klauz Csenge, Pajor
Alíz, Rogács Zétény Előd, Hidasi Zalán, Lizák Viola, Oros
Hanna Málna, Bognár Zoltán, Erdélyi Szabina, Viandt
Léna, Csiza-Pák Luca, Dömötör Luca, Horváth Liza, Kiss Csillag, Ambrus Lili,
Kiss Virág, Czeglédi Csongor, Pajor Ádám, Galgán
Anna, Nyári Dávid, Klauz Veronika, Pokornyi Barbara
Takács-Babos Judit
Vámosszabadi

Kézműves Tábor
Júniusban ismét megrendezésre került a – már hagyományosnak mondható – kézműves tábor
a Vámosszabadi Iskolában. A 23
gyerek, 2 tanító néni és 4 nagylány
ismét nagyon jól érezte magát!
Elsősorban
persze
kézműveskedtünk
–
hiszen
mégiscsak kézműves a tábor neve:
párnát varrtunk; fonalbabát, sárkányt, ajtódíszt, levendulás zsákocskát, képkeretet készítettünk,
papírtányér-pillangót festettünk, a
pet palackokból pedig játék és cipzáras tartó lett.
A csapatépítés is elkezdődött
már az első napon: a gyerekek
csoportokat alkottak, csatakiáltást

és közös képet készítettek, majd
egész héten pontokat szerezhettek,
mígnem pénteken kiderült, ki lett
a tábor legügyesebb csapata. (Megsúgom, hogy mindegyik az lett!)
Emellett tematikus napjainkon
csereberéltünk, gurultunk (játékos roller- és görkoriversenyek a
pályán!) és a szokásos biciklitúra – számháborúval
összekötve – és a fagyizás
sem maradt el.
De ez még nem volt
elég: az utolsó nap a csapatok saját készítésű produkcióval kápráztatták el
a közönséget, melyre egész
héten készültek. Nem

győztünk álmélkodni az ötletesnél
ötletesebb jelmezek és előadások
láttán!
Szinte elszaladt ez az öt nap!
Kár, hogy már vége! De jövőre ismét találkozunk!
Kamocsai Antalné
tagiskolavezető
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A Trükkös táborról
Vámosszabadi Faluépítő Közösség második alkalommal próbált tábort szervezni a gyerekeknek, s nagyon örülök, hogy ebben
az évben összejött a létszám, s
július 14-én kezdetét vette egy
varázslatokkal teli hét, a Trükkös
tábor.
A táborban egy dolog volt kötelező: kipróbálni. Kipróbálni a
bűvészkedést, a kézműveskedést,
a csatpatjátékokat .. De ha nem
tetszett, nem volt kötelező csinálni. No persze a fagyizásra senki
nem mondta, hogy nem szeretné.
A nyár egyik legmelegebb hetét
választottuk ki, így igazán nagy
öröm volt, amikor Géza bácsi bekapcsolta a locsolót a pályán.
Mondhatnám, hogy a gyerekek nagy izgalommal várták a
bűvészkedést nemcsak az első
napon, hanem mindegyiken, de
ez így csupán féligazság. Mert ki
ne lenne kíváncsi arra, mi van a
trükk mögött? Természetesen mi
felnőttek is kíváncsian vártuk a
bűvészt. Minden nap. Kőműves
Marcell egy fiatal bűvész-tanuló,
aki nagy szeretettel és odafigyeléssel tanítgatta gyermekeinket
a csodára. Voltak tátva maradt
szájak, nagy kacagások, s nem
tagadom, földhöz vágott kártyák,
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dühös irgumburgumok is. De
előbb-utóbb mindenkinek sikerült elsajátítania néhány trükköt,
ami persze nagy boldogság volt. A
tanulási folyamat kemény munka,
sok gyakorlást igényel, s büszkén
mondhatom, gyermekeink hatalmas kitartással gyakoroltak,
amint egy csepp szabad idejük is
volt. A bűvészünknek azonban
egy csepp szabadideje sem volt,
hiszen nagy érdeklődés övezte,
amerre ment, gyerekcsoport követte. Kérdeztek, próbálgattak, s
ámultak az újabb és újabb apró
trükkökön.
Bízom benne, hogy mindenki

jól érezte magát a héten, s a pénteki bemutatón is. A gyerekek jövőre is szeretnének bűvészkedni, így
megígérhetem, ha rajtam múlik,
jövőre is lesz Trükkös Tábor!
Köszönöm minden önkéntes
segítőnek, hogy a szabadidejéből
adott a helyi gyermekeknek. Bízom benne, hogy nem csak szép
élményeket adtak, hanem maguk
is szép élményekkel gazdagodtak.
Jövőre veletek ugyanitt!
Takács-Babos Judit
Vámosszabadi Faluépítő
Közösség

Utánpótlás nevelés és nyári sportélet

Örülök, hogy a Vámosszabadi sajtóban ismét örömteli
eseményről számolhatok be. A
Vámosszabadi Sport Egyesület
célul tűzte ki, hogy sportolási
lehetőséget biztosít a felnőtt,
utánpótlás és óvodás korú
gyermekek után a serdülő
korosztálynak is. Ennek keretében egy civil kezdeményezésnek köszönhetően sikerült
megszervezni júniusban a Vámosszabadi foci tábort, ami 18
fővel, a visszajelzések alapján
nagyon sikeresen működött.
Ebből is látszik, milyen igény
van arra, hogy a nyári időszakban a szülőket mentesítve
ilyen és ehhez hasonló táborokat szervezzünk és a gyerekeknek értelmes és minden szempontból hasznos elfoglaltságot
biztosítsunk.
Aki esetleg eddig az elmúlt
két évben nem követte az
egyesület munkáját, a tábor
kapcsán megosztanék egy-két

gondolatot. Nem egyszerűen
labdarúgó csapatot szeretnénk
Vámosszabadin, hanem egy
igazi Sport Egyesületet! Mi
is a kettő közötti különbség?
Amennyiben csak és kizárólag
focicsapatot akarnánk, akkor
nem foglalkoznánk semmi
mással mint, hogy legyen egy
sikeres felnőtt focicsapatunk,
azonban ez itt önmagában
nem lehet cél! Ezen a szinten
elkötelezett célom az, hogy
megszólítsuk a fiatalokat, hogy
sportoljanak,
mozogjanak.
Lehet, hogy ezzel szemben
megyek a mai világgal, de én
hiszek benne, hogy a mozgásnak, a sportnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy
a gyermekeinkből egészséges
felnőttek legyenek. Sajnos
sportcsarnok híján jelen pillanatban az a lehetőségünk
van, hogy a focin keresztül
szerettessük meg a gyerekekkel a testmozgást. Lehet, hogy

naiv vagyok, de szeretném, ha
a gyerekeknek örömet okozna,
hogy sportolhatnak és egy közösséghez tartozhatnak.
Visszatérve a nyári tábor
sikerére, augusztus végén tervezünk egy újabb hetet, ahol
a 7-12 éves korosztály ismét
felhőtlenül jól érezheti magát!
Amennyiben ez is olyan sikeres lesz, mint a júniusi, akkor
jó lenne, ha ezek a srácok nem
hagynák abba a focit, hanem
az egyesület keretein belül ősztől, szervezett edzés keretében
folytatnák amit elkezdtek.
Köszönetet szeretnék mondani a nyári tábor szervezésében és kivitelezésében végzett
munkájáért Kolossváry Attilának, Tatai Ádámnak, Simon
Tamásnak, Luka Bencének,
Siska Tamásnak valamint az
óvoda és az önkormányzat
dolgozóinak!
Kiss Attila
Vámosszabadi SE elnök
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MUNKALEHETŐSÉG MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGŰEKNEK!
Várjuk ingyenes szolgáltatásunkkal, ha Ön megváltozott munkaképességű, fogyatékos és/vagy tartósan
egészségkárosodott, és szeretne elhelyezkedni.
A Szt. Cirill és Method Alapítvány 2005 óta működteti Győrben a Támogatott Foglalkoztatás (TF)
programot, mely egészségkárosodással élőknek segít elhelyezkedni a nyílt munkaerő-piacon. Személyre
szabott szolgáltatásunk célja, hogy a hozzánk fordulóknak megtaláljuk a számukra megfelelő munkahelyet.
Segítünk a hivatali ügyintézésben, az álláskeresésben, az önéletrajzírásban, a megfelelő munkahely és munkakör megtalálásában, az állásinterjúra való felkészítésben. Az eredményesség érdekében fontos, hogy az
álláskereső akarjon dolgozni, mi pedig szakmai tapasztalatainkkal, kapcsolatrendszerünkkel járulunk hozzá
a sikeres elhelyezkedéshez.
Szolgáltatásunk térítésmentesen vehető igénybe mind a munkavállalók, mind az őket foglalkoztatni
kívánó munkáltatók számára is !

Bővebb felvilágosítás:
9025 Győr, Kossuth L. u. 65-67.
06-96/529-555
06 70/ 604-5809, 06 70/ 364-2940, 06 70/ 604-5806
www.cirillmethod.hu
Vámosszabadi kapcsolattartó: Simon Renáta
tel: 06/20 21 47379
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közreműködésével valósul meg.

Kíváncsi telefonálók
Községünkben az utóbbi hetekben a telefonkönyv
alapján többeket hívtak vonalas készüléken.
A telefonáló a kisalföld.hu (az újság internetes változata) közvélemény kutatására hivatkozva
vagy elhadarva a saját nevét azzal a kérdéssel kezdte,
hogy „van-e egy perce válaszolni?”
Mint később kiderült, a kérdés- felelet ennél sokkal
több időt vesz igénybe és szerkesztése, a kérdések célzatossága nyílván valóan az önkormányzati választásokra való felkészülést szolgálja.
A Kisalföld napilap főszerkesztőjétől kapott tájékoztatás szerint sem a szerkesztőség, sem a kiadó nem
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adott megbízást Vámosszabadi községben történő
közvélemény kutatásra.
A közvélemény kutatás nem tilos tevékenység. Jó lenne, ha telefonáló(k) önmagukat vállalnák.
A „trükkös” telefonálókat arra kérem, hogy vállalják
hátterüket a más nevével való visszaélés nélkül.
Közöljék a közvélemény kutatás célját és személynevüket is jól érthetően mondják a telefonba.
Réti Csaba
polgármester

Ez történt a Nyugdíjas Klubban
Jelenleg a nyári szabadságukat töltik a klubtagok,
most főzik be a nagymamák a jövő évi falunap palacsintáiról lemaradhatatlan sárgabaracklekvárt,
vagyis most pihennek. Elmondásuk alapján munka
közben sokat gondolnak a tavaszi kirándulás kellemes óráira is, a csodálatos Felcsúti Stadionra, sétára
a jó levegőjű Alcsúti Arborétumban, az Érdi Magyar
Földrajzi Múzeum gazdag tárlatára, Százhalombattán a Régészeti Park nyújtotta látványra, a Makovecz
Imre tervezte katolikus templom csodálatos épületére.
Tervezzük a Seuso-kincsek megtekintését is.
Megtalálásuk története az egyik klubnapunk témája volt. Meglátogattuk az óvoda új létesítményét, a
sószobát. A legúttisztító hatásairól a Parajdi sótéglák,

és a Himalájai kristálysó gondoskodik. A sószobában
is kellemes időtöltést és az egészségre jótékony hatást
kívánunk az óvoda valamennyi kis látogatójának.
A Borostyán Dalkör Mórichidán vendégszerepelt.
Az ottani kórus megalakulásának 5. évfordulójára
voltunk hivatalosak. Már készülünk a Mindszenty
Emlékpark átadására és hagyományos kórustalálkozónkra. A Vámosszabadi Község Önkormányzatának
támogatásával szeptember 20-án már 9. alkalommal
kerül sor erre a rendezvényre, melyre mindenkit sok
szeretettel várunk.
Bellovicz Imréné
elnök

Köszönet
A Plébános Úr a vasárnapi szentmisén az Egyházközség nevében köszönte meg azt a segítő szándékukat, ami a Mindszenty Emlékpark füvesítése, környezetünk szebbé tétele érdekében
vezérelte Önöket.
A felhívást közzétevő Önkormányzat nevében is engedjék meg, hogy köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak az
önkénteseknek, akik akár fizikai munkájukkal, akár frissítő
adományozásával, vagy éppen
készítésével részt vettek e nemes feladatban, a szombati kánikulai melegben.
A társadalmi munkáknak

a „tőzsgyökeres” vámosszabadiak szerint régen nagy
hagyománya volt, és csak remélhetjük, hogy ezzel újra
felébresztettük ennek szellemét. Amennyiben a későbbiekben lesz lehetőség ilyen fajta közösségi
megmozdulásra,
újra
felhívást teszünk közzé,
hisz ez által talán jobban
a magunkénak érezzük
munkánk gyümölcsét.
Vámosszabadi Község
Önkormányzata
nevében:
Kukorelli Norbert
alpolgármester
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MEGHÍVÓ
A Vámosszabadi Önkormányzat
és a Vámosszabadi Plébánia
nevében szeretettel és
tisztelettel meghívjuk
és várjuk kedves családjával
együtt a Mindszenty József
Emlékpark megszentelő
ünnepségére!
Időpont: 2014. augusztus 24.
vasárnap 11:30 óra
A szentmise imádságát és a
megáldás szertartását
Dr. Pápai Lajos Megyéspüspök
Úr vezeti.
Az eseményen közreműködik a
Borostyán Nyugdíjas Kórus.
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