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V Á MO SS Z A B A D I
Mi újság?!
Polgármesteri
köszöntő
Kedves Vámosszabadiak!

S

ok szeretettel köszöntöm a megújult
Vámosszabadi Mi Újság?! első számának olvasóit.
Mint látható, a faluújság modern külsővel
és megújult tartalommal büszkélkedhet.
De ez a megújulás már korábban elkezdődött. Hónapok óta azon dolgozunk,
hogy feltérképezve a lehetőségeket és
megismerve az előzményeket, Vámosszabadi is megújuljon. Az önkormányzati
választásokon Vámosszabadi lakosai, egy
szinte teljesen új képviselő-testületet választottak. Ez egyértelműen eredményezi, hogy a testület új tervekkel és új látásmóddal tekint községünk jövőjére.
Sok félbehagyott és több évek óta elhúzódó probléma vár még ránk, a közigazgatási rendszer átalakulása is nehezíti
az utat, de haladunk. Én nem szeretnék
visszafelé mutogatni, a megoldásra és az
alapos ismeretekre teszem a hangsúlyt.
„Amit kaptunk, abból kell főzni” és mindezt úgy, hogy elégedettek és büszkék legyünk az eredményekre.
Összefoglaló az elmúlt időszakról:
Az adventi és a farsangi időszakban rengeteg programmal és eseménnyel készültünk. Köszönet a segítőknek és az ötletgazdáknak ezért! Öröm volt látni, hogy
milyen összetartó, lelkes faluközösség a
miénk. Eközben az önkormányzatnál is
jelentős változások voltak.
Győrzámoly január 1-től felbontotta a
közös hivatali együttműködést Vámosszabadival. Mivel 2000 főnél kevesebb a
lakosok száma, önállóan nem működhetünk, közös hivatalt alakítottunk Győrújfaluval. Jogilag ez nem valósult meg,
mert a Győrújfaluval közös hivatalt alkotó
Győrladamér nem szavazta meg a szétválást.
A Kormányhivataltól december 31-én
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Kellemes húsvéti
ünnepeket
kívánunk!

kijelölő határozatot kaptunk, mely Győrújfalut, Vámosszabadit és Győrladamért
közös önkormányzati hivatal alakítására
jelölte ki. A közös hivatal megalakult, a
következő években a Győrújfalui Közös
Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége leszünk.
A Faluházban is több előremutató változás

történt. Irodák helyet cseréltek, új pénzügyi előadó segíti a működésünket, és ami
nagyon fontos volt számunkra, februártól már aljegyzője is van községünknek.
Mindez azért, hogy gyorsabb és hatékonyabb legyen a hivatali ügyintézés.
folytatás a 2. oldalon
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A segélyezési rendszer átalakulásával ös�szefüggésben, minden szerdán 14:20 és
15:20 óra között járási települési ügysegéd
informálja a kérelmezőket. Új szolgáltatásként havonta ingyenes jogi tanácsadással
is segítjük az itt lakókat, egyéb jogi ügyeik
könnyebb elintézésében.
Minden hónap utolsó csütörtökén
17 órától, a képviselői fogadóórán, Vámosszabadi képviselői várják az érdeklődőket a faluházban.
Vámosszabadi honlapja is megújult. Modern és elegáns weboldallal köszöntjük
Vámosszabadi „virtuális” látogatóit. Az
oldal áttekinthetőbb tartalommal és folyamatosan bővülő információkkal és hírekkel nyújt átfogó képet településünkről.
Tavasszal a Szabadi utca felújítását ígérték, sajnos erre még várni kell. Jelenleg a
forrás rendelkezésre áll, de a közbeszerzést és a kivitelezést is központilag bonyolítják, és ennek elindítására vonatkozóan várjuk az intézkedést. Remélem, és
ezért minden meg is teszünk, hogy idén
már új Szabadi utcánk lesz, és mihamarabb elkezdődik az útépítés!
Sárás II., a zártkertek, az Ipari Park és a
falu több utcájának építése-felújításajavítása is terveink között szerepel.
Az állami kezelésben lévő, minőségi és
biztonsági szempontból is fokozott figyelmet igénylő Rét utca útburkolatának
felújítása érdekében sajnos továbbra is
küzdenünk kell.
A Magyar Posta postaszekrényeket te-

lepít a Sárás II. bevezető út elejére. Az
állandó lakcímmel rendelkező lakók a
postán ingyenesen igényelhetik a postaszekrényt.
A Szitásdomb lakóparkban, új nevén a
Pacsirta lakókertben, egyre több építkezés kezdődik. Megélénkült az érdeklődés
a telkek iránt községünkben.
Idén 4 kamerával bővül a falu biztonsági
kamerarendszere is. Közben a közvilágítási
és a napelemes pályázatunk is támogatást
kapott. Mindkettő esetben az energiaköltségek optimalizálása a cél. A közvilágítási
pályázatnál a jelenlegi nagyobb teljesítményű lámpatesteket cseréljük energiatakarékos led-es lámpákra, így csökkentve a közvilágítás költségeit. Célunk, hogy
az így nyert megtakarításból fokozatosan
lecseréljük azokat a régi lámpatesteket is,
amelyek a Szabadi, Kossuth, Rét, Kertész
és Bajcsy-Zsilinszky utcán találhatóak, és
amelyeket a pályázati tender terv nem tartalmaz.
A napelemes pályázat esetében az óvoda,
a faluház és az edzőterem villamosenergia
költségeinek csökkentése érdekében
összesen 89 napelem kerül az óvoda és
az edzőterem tetejére. Optimális esetben
közel 80%-os villamosenergia megtakarítással számolhatunk a későbbiekben, a
beruházás eredményeként.
Elkészült Vámosszabadi 2015. évi költségvetése. A kötelező szakfeladatok ellátása
mellett törekedtünk arra, hogy pénzügyileg stabil költségvetéssel rendelkezzünk.

Megújul a vamosszabadi.hu honlap

T

erveink és szándékunk szerint jelen
kiadvány megjelenésével egy időben
az Önkormányzat hivatalos honlapja
is megújul: www.vamosszabadi.hu. Az új
weboldal tervezésekor és elkészítésekor
a legfontosabb szempont a modern, áttekinthető megjelenés és az alapvetően
informatív jelleg volt. Felépítése, tartalma
és működése alapján elvárás, hogy egyrészt jogszabályi előírásoknak kell megfelelnie a közérdekű és hivatalos tartalmakat illetően, másrészt a településünk iránt
érdeklődők tudjanak gyorsan tájékozódni
látnivalóinkról, elérhetőségeinkről, végül,
de nem utolsó sorban pedig a helyi lakosok gyorsan tudjanak informálódni a legfrissebb hírekről, vagy az éppen közelgő
eseményekről.
Továbbra is lehetőséget biztosítunk intézményeinknek és civil szervezeteinknek
a bemutatkozásra, friss hírek, információk
közlésére.
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A megújuló weboldalon kialakításra kerül
egy helyi szaknévsor is, ahol valamen�nyi helyi vállalkozónak, szolgáltatónak
vagy termelőnek lehetőséget biztosítunk
a megjelenésre. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatót és adatbekérőt mindenkihez
eljuttatjuk, de ha bármi okból kifolyólag
valaki nem kapja meg, kérjük jelezze azt
a lentebb található e-mail címen, vagy a
hivatalban személyesen. Nem
is gondolnánk, hogy milyen
sok szakma képviseli magát
falunkban egy-egy szakember által. Nem kell messzire menni, ha egy jó festőre,
villanyszerelőre, asztalosra,
autószerelőre, ácsra stb. van
szükségünk.
Hamarosan
mindenki megtalálható lesz
a megújult honlapon, és arra
bíztatunk mindenkit, hogy
ezután is először a „hazait”, a

A 14-es főút melletti kegyhely sajnálatos megsemmisülése újabb példamutató összefogásra és adakozásra buzdította Vámosszabadi lakóit.
A szakemberek véleménye szerint a
Kőkép felújítása és elkészülése után
célszerű a kegyhely újraépítését megoldani a dombormű beépítésével.
A Széchenyi utcai játszótér felújítása és
visszatelepítése a veszélyes fák kivágása
után hamarosan megtörténik. A fák egy
részét a Katasztrófavédelem -gyakorlati
oktatásának keretében- március végén
kivágták. A többi kiöregedett fa eltávolítása itt és a horgásztó mellett az önkormányzat feladata volt. A fákat új telepítéssel pótoljuk.
A Faluház mögötti sportpálya is átalakul.
A szélére padok, a pályára kosárlabda palánkok kerülnek, ezzel színesítve Vámosszabadi sportéletét.
Tavasszal faluszerte virágosítást, faültetést
tervezünk. Lesz még falutakarítás májusban is, ahová hívjuk a segítőket, hogy környezetünk még tisztább legyen.
Szívesen adok felvilágosítást egyéb kérdéseikre is, amikre a fentiekben nem tértem ki.
Végezetül szeretném megköszönni eddigi
segítségüket, javaslataikat, és továbbra is
várjuk ötleteiket, észrevételeiket, melyek
Vámosszabadit még szebbé tehetik.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek!
Lizákné Vajda Lívia polgármester

falubelit keressük.
Felhívás: az új honlap bizonyos tartalmi részei
folyamatos feltöltés alatt állnak, mint például
a „látnivalóink”. Ha Ön, kedves olvasó kedvet
érez és ideje is engedi, hogy egy-egy Vámosszabadi látnivalónak, érdekességnek utánajárjon, arról bemutató cikket írjon, és hozzá
is járulna annak honlapon való megjelenéséhez, úgy kérjük ebbéli szándékát jelezze a
konyvtar@vamosszabadi.hu e-mail címen.
Pajor Károly
képviselő
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A 2015. évi költségvetésről

V

ámosszabadi képviselő-testülete március 12-én elfogadta a község 2015. évi költségvetését, melynek tartalmáról ezúton szeretném tájékoztatni Önöket.
A költségvetés tervezése már a tényleges adatok, az önkormányzat
részére megállapított állami támogatás alapján történt. Az Önkormányzat további bevételei a helyi adó bevételek, átvett pénzeszköFőbb kiadási tételek:
óvoda fenntartása
óvodai, iskolai intézményi étkeztetés
önkormányzat jogalkotó és igazgatási tevékenysége
közalkalmazotti bérek és járulékok
zöldterület-kezelés
ebből szúnyoggyérítés, hótolás
járdafelújítás, kátyúzás
szennyvízcsatorna kezelése, átemelő szivattyú
közvilágítás költsége
Községgazdálkodás egyéb kiadásai
(biztonsági kamerák, közkifolyók, egyéb)
közművelődés, kiadványok, rendezvények, könyvtár
segélyek és ösztöndíjak

38,864 M Ft
12,526 M Ft
15,216 M Ft
12,567 M Ft
5,962 M Ft
1,8 M Ft
2,286 M Ft
2,5 M Ft
3,429 M Ft
1,908 M Ft
3,206 M Ft
1,28 M Ft

Ez évi főbb beruházások, fejlesztések:
Közvilágítás korszerűsítése (pályázat)
Biztonsági kamerarendszer bővítése
Napelemes beruházás (KEOP pályázat+ önerő)

23,967 M Ft
2,614 M Ft
20,352 M Ft

zök és a saját vagyongazdálkodás bevételei. Helyi adóbevételeinket
49,5 M Ft-ra terveztük.
Ebben az évben Vámosszabadi 195,317 millió Ft-ból fog gazdálkodni. Ebből az általános tartalék 32,535 millió Ft, melyből
az évközben felmerülő egyéb költségeket és a pályázatokhoz
szükséges önrészt tudjuk biztosítani. A tartalékból 10 millió Ft
az iparterületi utak felújítására, illetve 1 millió Ft a befogadó állomás épülethasznosítási tervének kidolgozására céltartalékként lett elkülönítve.
Helyi szervezetek, egyesületek támogatására az alábbi ös�szegek állnak rendelkezésre:
Sportegyesület
1 M Ft
Segítő Kéz Alapítvány
300 e Ft
Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület
200 e Ft
Magyar Vöröskereszt
100 e Ft
Horgászegyesület
460 e Ft
Polgárőr Egyesület
300 e Ft
Faluépítő Közösség
320 e Ft
A civil szervezetek támogatására összesen 2,68 millió Ft-ot
szavazott meg a testület, a nyugdíjasklub támogatása a költségvetés egyéb feladatainál lett betervezve.
Az egyéb dologi kiadások meghatározásánál a 2014. évi teljesítés adatait vettük figyelembe. A kiadások tervezésénél takarékos, megfontolt gazdálkodásra törekedtünk. A tervezés során a
legszükségesebb működési költségekkel kalkuláltunk. A személyi
juttatások tekintetében a minimálbér és a garantált minimálbér
változása miatt emelkedéssel kellett számolnunk. Célunk a kötelező feladatok ellátása, az intézmények működésének biztosítása, a fejlesztési célok megvalósítása az elnyert pályázati források
mellett úgy, hogy megőrizzük költségvetésünk stabilitását.
Lizákné Vajda Lívia polgármester

Pályázaton pénzt nyerni
a község fejlesztésére jó és szükséges dolog

A

tavaly őszi választások előtt nem sokkal Vámosszabadi Önkormányzata két
pályázatot nyújtott be az akkori képviselő-testület jóváhagyásával a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt lehetőségekre.
Egy közvilágítás-energiatakarékosság korszerűsítésit (továbbiakban közvilágítási) és egy
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítési (továbbiakban napelemes) pályázatot.
Mindkettőben már a választások után született meg a döntés. Nyertünk! Nézzük meg, mire
és mennyit kapunk, és a közvilágítási pályázat
esetén mi is fog ebből megvalósulni.

Előbb, tavaly decemberben kaptuk az értesítést, hogy az illetékes hatóság Vámosszabadi Önkormányzatát a közvilágítási pályázaton 23.967.177 forintos támogatásban
részesíti. Majd január második felében érkezett az újabb jó hír, hogy a napelemes pályázaton további 16.651.574 forinthoz jutunk
szintén EU-s forrásból.
A közvilágítási projekt részleteivel volt módom és időm részletesebben is foglalkozni.
Miután a pályázatíró cégtől megkaptuk a
pályázati anyagot, mélyebben beleástam
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magam. A feldolgozás és a pályázat elkészítésében részt vevő külső szakértőkkel való
megbeszélések során derült ki számomra, hogy eredeti szándéka az előző polgármesternek az volt, hogy a település összes
meglévő közvilágítási lámpáját korszerű
LED-esekre cseréljék. El is készítette ehhez
az akkori karbantartó céggel, a győri Vill-Korr
Kft-vel a terveket. Egy tanácsadó cég számításai alapján így azonban a pályázatunk nem
felelt volna meg a kedvező elbírálás feltételként szabott 15 éves megtérülési mutatónak. Ezért újra kellett tervezni a beadandó
elképzelést. Ennek az lett az eredménye,
hogy többnyire csak azokat a lámpaégőket
cserélik le a faluban, amelyeket az elmúlt
években a nagyobb fényerő érdekében már
újabbakra cserélik. Ez azt jelenti, hogy azt a
217 darab lámpatestet érinti ez az energiatakarékossági korszerűsítés, amelyek most
20 W-ot meghaladó energiát fogyasztanak.
Ezek jellemzően a Széchenyi utcán és mellékutcáiban, a Szitásdombon, valamint a település kereszteződéseiben találhatók.
Ebből az következik, hogy a maradék -jel-

lemzően a település régebbi utcáiban található- halványan világító lámpatestek cseréje ennek a pályázatnak a keretében nem tud
megvalósulni.
Következő lépésként a beruházás értéke
miatt közbeszerzést kell kiírni, amelyre egy
külső cég kapott megbízást. Annak sikeres
és eredményes lefolytatása után indulhat a
kivitelezés. A megvalósítás tervezett határideje 2015 augusztus vége.
Azután -a pályázati kalkuláció szerint- a
közvilágítás havi megtakarítása várhatóan
100.000 forint körül lesz. Pár havi megspórolt összeggel talán el tudunk indítani egy
tervezést, hogy a település elavult lámpatesteit -akár több lépésben- miként tudnánk
korszerűsíteni. Ez azért is fontos, mert ha
gyors beadási határidővel újabb pályázati
kiírás jelenne meg a témában, készen kell
állnunk arra, hogy ismételten támogatást
kérjünk a korszerűsítésből most kimaradó
területekre az ottani biztonságosabb éjszakai közlekedés érdekében.
Ehhez pedig pályázaton pénzt nyerni nagyon
jó és rendkívül szükséges dolog!
(A pályázatok részleteiről és a kivitelezésről a
későbbiekben folyamatos tájékoztatást adunk
az önkormányzat honlapján és egyéb kiadványainkban.)
Hordós Tamás képviselő
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Menekültügyi áttekintés

A

számok bizony makacs dolgok. Lehet
őket nézni jobbról, lehet nézni balról,
de többnyire objektíven, tehát a személyes érzelmek által nem befolyásoltan
írják le a helyzetet.
Ez a grafikon sokak számára ismerős lehet:
azt mutatja, hogy a rendőrség hivatalos
adatai szerint (forrás: police.hu) havonta
hányan kértek Magyarországon menedékjogot. Történeti visszatekintés, hogy a
diagram kezdetén, azaz 2013. január 1-én
Magyarország eltörölte a menekültügyi őrizetbe vételt. Ettől a naptól kezdve az itt menedékkérelmet beadó illegális bevándorlókat „nyílt befogadó állomásra” helyezték
el. Nemzetközi embercsempész körökben
gyorsan terjedt a hír, így a korábban máshol
próbálkozó bevándorlók Magyarország felé
fordultak.
A trend jól látszik a lila oszlopokon, hónapról hónapra emelkedett a kérelmek
száma. Ebben a helyzetben döntöttek a
vámosszabadi tábor megnyitásáról is. Az
akkori tárgyaló delegáció tagjaként állítom:
a tábor megnyitásáról a minisztert nem lehetett lebeszélni. Eredmény viszont, hogy
lett saját rendőr-irodánk, lett kamerarendszer, lett a táborlakóknak saját autóbuszjárat, illetve a menedékkérők sem orvoshoz,
sem iskolába-óvodába nem a mi intézményeinkbe kerültek.
2013 júliusától kicsit szigorodtak a szabályok, így a menedékkérők száma újra csökkenni kezdett. Mi, Vámosszabadi lakói azt
kértük-vártuk az akkori polgármestertől és

testületétől, hogy tartsák nyomás alatt a
Bevándorlási Hivatalt, tegyenek meg mindent, hogy a tábor mielőbb bezárhasson.
Hiába volt a menedékkérelmek száma fél éven keresztül az alacsonynál is
alacsonyabb szinten, hiába üzemelt a
vámosszabadi tábor egynegyedes kihasználtsággal, az akkori faluvezetés nem erőltette meg magát tábor-ügyben. Nehéz ezt
elfelejteni nekik...
Hiába volt 2014 márciusában egy újabb miniszteri tárgyalás, a fél évnyi teljes tétlenség
után muníció nélkül mentek tárgyalni. Nem
csoda, hogy eredményt sem tudtak felmutatni.
2014 októberében aztán a falu lakossága
értékelte ezt a „teljesítményt”. Sajnos azonban - szinte a választásokkal egy időben
- Koszovó majdnem teljes lakossága döntött az elvándorlás
mellett. Magyarország korábban
soha nem látott
mértékű migrációs
nyomással szembesült.
Frissen hivatalba
lépett testületként
időpontot kértünk
a belügyminisztertől, de az akkor
már drasztikusan
emelkedő létszámú
bevándorlók
árnyékában

a bezáratást sajnos nem tudtuk elérni. A
lakosság panaszait tolmácsoltuk, kértük a
beavatkozást. Ennek köszönhetően ismét
sűrűsödött a „táboros busz” menetrendje,
így a táborlakók többnyire eltűntek a menetrend szerinti járatokról.
Most, a tavasz közeledtével nem sok jóra
számíthatunk. 15-20 fokban könnyebb a
zöldhatáron átjutni, mint télvíz idején. Vélhetően több lesz a gyalogosan kóborló bevándorló a 14-es úton is, ahogy biztosan ismét meg fogják szállni Győr közterületeit is.
A közeljövőben meghívjuk a Bevándorlási
Hivatal és a Rendőrség illetékes vezetőit,
hogy számoljanak be a 2014-es év történéseiről. Véleményem szerint a téma nálunk is komoly közérdeklődésre tarthat számot, ezért minden érdeklődőt szeretettel
várunk a beszámolóra, amelynek időpontját
azonnal kihirdetjük, amint a meghívottak elfogadják meghívásunkat.
Buruzs István
alpolgármester

Avar és kerti hulladék égetése vonatkozó rendelkezések

A

z utóbbi időben többen keresték
fel hivatalunkat azzal a kérdéssel,
hogy a sajtóban hallott, tűzgyújtással kapcsolatos hírek Vámosszabadira
hogyan, miként vonatkoznak. Az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat úgy rendelkezik,
hogy amennyiben az adott településen
hatályos önkormányzati rendelet van a
hulladékégetésre vonatkozóan, abban az
esetben a helyi rendelet szabályai az irányadóik. Mivel Vámosszabadi rendelkezik
ezzel a helyi jogszabállyal, ezért a belterületre vonatkozó avar és hulladékégetési
szabályok az alábbiak szerint alakulnak:
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és
kerti hulladék nyílt téri égetésének helyi szabályairól szóló 13/2011. (IX.15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése szerint
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Avar és kerti hulladék égetése kizárólag hétköznap, hétfőtől péntekig 9-11
óra között, valamint 16-18 óra között
megengedett.
A rendelet 3. § (2) bekezdés szerint tilos
avar és kerti hulladék égetése
a) ünnepnapokon,
b) egészségügyi és gyermekintézmények, szociális és kulturális intézmények, sportlétesítmények, hivatalok
100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt,
c) erősen párás, ködös, szeles időben,
d) hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején,
e) közterületen,
f) a füstköd- riadó elrendelésének teljes
időtartama alatt,
g) szombaton vagy vasárnap.

A rendelet 3. § (3) bekezdése kimondja,
hogy az (1) bekezdésben meghatározott időszakon kívül avar és kerti hulladék égetése csak rendkívüli esetben és
a polgármester külön engedélye mellett
lehetséges.
A rendelet 3. § (4) bekezdése szerint az
avar vagy kerti hulladék égetését úgy kell
ütemezni, hogy a tűz az égetésre rendelkezésre álló időkereten belül teljesen elhamvadjon.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint külterületen az ingatlan tulajdonosa,
használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével – tehát kérelemre - legfeljebb 10
ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
Domjánné dr. Fehérvári Diána
aljegyző

Vámosszabadi Mi Újság?!

Újraélednek a csatornák – paradicsom a vízitúrázóknak
Elkészült az alsó-szigetközi vízpótló rendszer

B

izonyára mindenkinek feltűnt, hogy
az utóbbi két évben Vámosszabadi környékén is megszaporodtak a
munkagépek, szinte minden környékbeli csatorna és műtárgy környezetében
munkavégzés folyt. A munkálatok során megújultak a zsilipek, új csatornákat
alakítottak ki, illetve a meglévő belvízelvezetőket is kikotorták. Az Öreg-Duna
töltésén is dömperek verték fel a port, a
hullámtérben (az árvízvédelmi töltés és
az Öreg-Duna közötti területen) is hatalmas beruházások folytak. Eddig csak
a munkagépek által okozott károkkal és
az elkészült, de még nem üzemelő létesítményekkel szembesültünk. Most az
egész rendszer üzembe helyezése előtt
bemutatjuk, hogy miért is volt szükség
ezen beruházásokra, milyen előnyei és
netán hátrányai lesznek a közeljövőben a
falu és a környék lakóira nézve?
1992-ben a Duna vízének elterelésével a
rajkai és a szapi torkolat közötti szigetközi
szakaszon szárazra kerültek a hullámtéri
mellékágak. A még nagyobb ökológiai katasztrófa elhárítása miatt 1995-re elkészült a Hullámtéri Vízpótló Rendszer Rajkától egészen Ásványráróig, mely egész
évben friss vízzel látta el az ekkorra az
Öreg-Dunától már teljesen leválasztott
mellékágakat. Ám az Ásványráró alatti,
egészen a medvei (vámosszabadi) hídig
tartó Bagaméri- és Patkányosi mellékágak vízpótlásával akkor nem foglalkoztak. A bősi erőmű üzembe helyezéséből
következő medersüllyedés miatt e mellékágak is az év egyre nagyobb részében
kerültek szárazra. Egyre kiszámíthatatlanabb lett a vízjárásuk, illetve a mentett
oldali csatornák is egyre kevesebb vizet
tudtak szállítani.
Ezen káros következmények kiküszöbölésére indult el 2013-ban ez a projekt,
azzal a céllal, hogy az Alsó-Szigetközben
megállítsa a kedvezőtlen ökológiai folyamatokat, és jobb életfeltételeket biztosítson az élővilág számára.
A beruházások 2014 márciusára befejeződtek, a hullámtéri vízpótló rendszer,
egyelőre tesztüzemben, de működésbe
lépett, a mentett oldali (árvízvédelmi
töltéseken kívüli) vízpótlás várhatóan
április közepén indul.
Mindez milyen hatással lesz a településünkre és közvetlen környezetére?
A településünkön is áthaladó csatornák (Szavai, Bácsai illetve a Révfalui)
remélhetőleg hatékonyabban tudják
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majd levezetni a
környéken felgyűlt
belvizeket, kevésbé fog elburjánzani
a vízi növényzet és
tisztább, friss vízzel
telnek majd meg a
medrek. Az egész
évben szinte állandó
vízszint miatt esztétikusabbak lehetnek
a vízpartok, így rendezettebb lesz a településkép, valamint
megkezdődhet a vízi
turizmus fellendülése, de jó hatással
lesz az élőhelyekre
és a horgászok is élvezhetik kedvező hatásait. Érdemes lesz majd az itt élőknek is
gyakrabban kilátogatniuk a csatornákhoz
vagy a Duna-partra, hogy megismerjék
szűkebb környezetünk természeti értékeit és élvezzék a csodálatos vízi világot.
Önkormányzatunk a projekt befejeztével
jelezte a kivitelezők felé a tulajdonunkban vagy kezelésünkben lévő utakat,
csatornapartokat ért károkat (belterületi
csatornapartok rendezése, régi országút
töltés előtti szakaszának javítása, illetve
a Tanösvény útvonalának kritikán aluli állapota), melyek eredeti állapotának vis�szaállítására ígéretet kaptunk tőlük.

A vízpótlás beindulásával már Vámosszabadi lakosainak sem kell a
Felső-Szigetközbe, vagy még mes�szebb utazni egy jó vízparti kirándulás, vagy akár egy vízi túra miatt. Itt
is lesz minderre lehetőség, a belterületünkön húzódó csatornákban, illetve
a falunktól pár kilométerre található
rehabilitált mellékágakban. A tavaly
alakult Vámosszabadi Fejlesztéséért
Egyesület (VFE) is az egyik céljának
tűzte ki, hogy a helybelieknek lehetőséget biztosítson ezen kikapcsolódások folytatására.
Luka Zoltán képviselő
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A pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások rendszere
2015. március 1.-től

A

pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások rendszere 2015. év első
felében jelentős mértékben átalakult. Az átalakítást érintő fő szabályozási
elemek 2015. március 1-jén léptek hatályba. A változásokról egy rövid összefoglaló keretében szeretném tájékoztatni
Vámosszabadi érintett lakosait.
A segélyezési rendszer 2015. március
1-jei átalakításával összefüggésben az
állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakult.
A 2015. február 28.-ig jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe
került. Az aktív korúak ellátása keretében
kétféle ellátástípus állapítható meg:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).
A járási hivatalok hatáskörébe átkerült
aktív korúak ellátásán túl továbbra is a
járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az
alábbi ügykörök:
- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel
megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),

- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, állami felelősségi körben
nyújtott szociális ellátásokon túl más
ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről 2015 márciusától az önkormányzatok döntenek a települési, illetve rendkívüli települési támogatás
keretében.
A Képviselő-testület 2015. február 24.
napján megtartott ülésén fogadta el a
szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.
(II. 26.) önkormányzati rendeletet. A rendelet - igazodva a jogszabályi változásokhoz – az alábbiak szerint alakította ki az
arra jogosultak részére nyújtandó ellátások, azaz a települési támogatások körét.
Települési támogatások Vámosszabadin:
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez megállapított
támogatás,
- gyógyszertámogatás
- 18. életévét betöltött személy ápolását, gondozását végző hozzátartozó
részére nyújtott támogatás
- köztemetés

Vöröskereszt Vámosszabadin
2014. november 5-én újból megalakult
a Magyar Vöröskereszt Vámosszabadi
Szervezete.

A megalakult szervezet a helyi Polgárőr
Egyesülettel közösen 2015 februárjában
jótékonysági bált szervezett.

A felsorolt települési támogatások esetében minden esetben vizsgálni kell az ellátásért folyamodó kérelmező jövedelmi
viszonyait, illetve egyéb körülményeit.
Rendkívüli települési támogatás:
A Képviselő-testület rendkívüli települési
támogatásban részesítheti azt a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan vagy időszakosan
létfenntartási gonddal küzdő személyt,
családot, vagy a közös háztartásban élőket, ahol a jövedelmi viszonyokat figyelembe véve az 1 főre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyedül élő személy esetében a 200 %-át.
A rendkívüli települési támogatás egyszeri
összege alkalmanként nem lehet kevesebb 3.000,- Ft-nál és nem haladhatja
meg személyenként a 30.000.- Ft-ot, tartós betegség esetén 50.000.- Ft-ot.
Vámosszabadi község önkormányzata
anyagi helyzetét alapul véve a jövőben
is törekedni fog a szociálisan rászorulók
széleskörű támogatására.
A támogatások részletes szabályait a szociális igazgatásról és a szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendeletet tartalmazza.
Domjánné dr. Fehérvári Diána
aljegyző

A rendezvénynek és a támogatóknak
köszönhetően jelentős pénzösszegre tettünk szert. A befolyt összegből
defibrillátort szeretnénk venni, illetve pályázni a község részére.

A

helyi szervezet elnöke Klauzné Zsiga Mónika, titkára Horváth Anita,
véradás szervező: Molnár Kálmánné, Zvezdovics Istvánné és Feketéné Vitéz Gabriella lett.
Karöltve kívánunk részt venni az országos
szervezet munkájában, továbbá segíteni
az ő tevékenységüket.
Az előző évben adományt gyűjtöttünk a
győri Bárczi Gusztáv Gyermekotthon javára, élelmiszer csomagot tudtunk adni
néhány helyi családnak.
Ezúton is köszönjük a felajánlásokat és a
támogatást!
Programjaink között továbbra is szerepel
a véradás lebonyolítása, melyre először
június 25-én kerül sor.
Az első véradók meglepetés ajándékot
kapnak.
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Szemtanúvá válni...

N

éhány héttel ezelőtt történt a faluban egy újabb bűncselekmény:
4 táborlakó(nak látszó) személy
bemászott egy falunkbeli lakos kertjébe.
Gyümölcs ilyenkor nincsen, ezért gondolom, hogy vagy drótnélküli internetet
kerestek, esetleg bármi mozdíthatót az
udvaron, vagy a fáskamrában. Aki látta
mindezt, sajnos nem hívott rendőrt. Így a
tettenérés lehetősége elmúlt, utólag már
csak rendőrségi feljelentést lehet tenni.
Hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő,
összeszedtem pár gondolatomat: Mit tegyen, aki bűncselekmény szemtanújává
válik.
HA VALAKI BÁRMILYEN BŰNCSELEKMÉNYT LÁT, HÍVJON AZONNAL RENDŐRT!!!
Ne a tulajdonost próbálja elérni valahogyan, ne facebookon ossza meg a rossz
hírt! Ez az egyetlen módja a tettenérés
lehetőségének. Egyedül ezzel lehet a
nagyobb bajt megelőzni.
A rendőrség telefonszáma 107
A helyi rendőrőrs szolgálatban lévő vezetőjét mindig a 20/291-7937 számon
lehet elérni. Érdemes ezt a számot a telefonba elmenteni, de megtalálható ez a
képújságban is és a falu honlapján is.

Ha a rendőrök már úton vannak, akkor
lehet (kell) fotózni-videózni a telefonnal,
hogy legyen bizonyíték az ügyben. A későbbiekben csak a dokumentált eseteket
tudjuk érvként felmutatni bárkinek, aki
vitatja, hogy gondok lennének a táborlakókkal, az illegális bevándorlókkal.
A „bármilyen bűncselekmény” kategóriába beletartozik:
- betörés, más kertjében mászkálás,
- utcán álló autók nyitogatása, ajtók
„próbálgatása”
- verekedés, lökdösődés, (akár bevándorlók egymás között is!)
- csoportos gyaloglás a 14. sz. főúton
- fenyegető viselkedés bárkivel szemben (pl. lányt-asszonyt körbevesz 10
táborlakó)
- hangoskodás, rendbontás, köztéri szemetelés, nyilvános vizelés, stb.
(volt rá példa!)
- menetrend szerinti busz akadályozása, veszekedés a sofőrrel, megbotránkoztató viselkedés a buszon
Ezek és hasonló esetek mindegyike
RENDŐRÉRT KIÁLT! Egymás között panaszkodni róla? Semmi értelme, nem
oldja meg a helyzetet, nem javít rajta. Sőt,
bizonyítékként sem tudjuk soha, sehol
bemutatni, felhasználni.
Fontos tudni, hogy a térfigyelő kamerák
mögött nem ül folyamatosan rendőr, nem
figyeli azt folyamatosan ember. Ezt nem is
várhatja el a világon sehol, senki. A falunk

nem börtön! A kamera azért van, hogy
- ahol lehet - dokumentálni lehessen a
törvénysértést. De ha nincs bejelentés, a
felvételek 5 nap után automatikusan törlődnek. Ezt írja elő a jogszabály, ezért kell
minél hamarabb értesíteni a rendőrséget.
Mióta ennyire megemelkedett az illegális
bevándorlók száma, sajnos csendben elvezényeltek néhány rendőrt Vámosszabadiról. 2013 augusztusban, a tábornyitáskor
tartott lakossági tájékoztatón azt mondtam: ha nem lesz elég DOKUMENTÁLT
bűncselekmény, azt fogják mondani: "itt
béke van, nem kell ide ennyi rendőr". Szerencsére nem sok bűncselekmény vagy
incidens történt, de dokumentálva szinte
csak azok vannak, amelyekről az újság is
írt. A rendőröket meg sajnos el is vitték,
ahogy megjósoltam. Ezért is fontos lenne,
hogy ha baj van, annak legyen nyoma írásban, fényképpel, telefonhívással.
A lecsökkentett rendőri állomány NEM az
őrszobán ül, hanem járőröznek a környéken. Ezért nem is érdemes a faluházhoz
menni a bejelentés miatt. A 20/2917937-es telefon mindig náluk van. Így
ha azt hívja a bejelentő, azonnal eléri az
ügyeletes rendőrt akkor is, ha nincsenek
az irodában.
Arra kérek mindenkit, hogy figyeljünk egymásra és ha bajt látunk, úgy cselekedjünk,
hogy annak legyen értelme, hogy az valódi segítséget nyújtson a bajba jutottnak.
Buruzs István alpolgármester

1% felajánlása
A helyi szervezetek adószámai, melyre várják az adó
egy százalékának felajánlását.
Segítőkéz Alapítvány:
18525993-1-08
Vámosszabadi Polgárőr Egyesület:
18989195-1-08
Vámosszabadi Sport Egyesület:
18536625-1-08
Községi Horgászegyesület Vámosszabadi:
18529430-1-08
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A Nyugdíjas Klubról röviden…

S

zámunkra fontos nap volt a nyári szünet
utáni első találkozásunk. Összeállítani a
mindenkit érdeklő programokat, újításokat. Ez mindig nagy figyelmet követel, de
nyitottak vagyunk mindenre. Többek között
örömmel fogadták a heti rendszerességgel
megismétlődő torna lehetőségét -Kovács
Zoltánné vállalta a korunknak megfelelő
gyakorlatok összeállítását- verssel kezdeni
a klubfoglalkozásokat -Sanyi bácsi a felelős-, az őszi kirándulás úti céljának egyeztetése, a közös lottózás, a klubtagok vállalása az általuk feldolgozott témakörökben.
A heti egyszeri találkozásainkon a régi
időkről, a jelen legfontosabb történéseiről,
közeli és távoli országok nevezetességeiről,
különlegességeiről szívesen beszélgetünk.
Megosztjuk véleményünket. Programjainkat is úgy állítjuk össze, hogy az mindnyájunk érdeklődését kielégítse. Ilyen beszélgetések voltak a kezünk által rólunk eláruló
titkokról -Kovács Zoltánné klubtag előadása- a természet gazdagságáról, amit saját
egészségünkre fordíthatnánk -Sass Jenőné
klubtag előadása-, Békés megye története
-Dinya Györgyné klubtag előadása szűkebb
hazájáról. Több órán keresztül beszélget-

tünk a világ legjeiről –a világ legfiatalabb
menyasszonya, vőlegénye, anyukája, apukája, nagyija, a világ legnagyobb családja,a
legmagasabb ember, legalacsonyabb, legidősebb , legkövérebb, valaha élt leggazdagabb ember, a földünk legfélelmetesebb útja,legszélesebb útja, legkeskenyebb
utcája, legveszélyesebb útja, a tengerekről,
tavakról, folyókról, legforróbb és leghidegebb tájakról, ahol szinte sosem esik eső,
ahol szinte mindennap esik és még sok
mindenről. A családban marad -híres rokonházasságok címszó alatt hallhattunk az
unokatestvérek közötti házasságok következményeiről. A karácsony utáni influenzajárvány a klub tagjait sem kímélte, elmaradt
a várva várt farsangi bálunk, de a klubtagok
által vállalt előadásokat, melyek egy-egy
történelmi korról szóltak, ha nem is a tervezett időpontban, de érdeklődve hallgattuk.
Rebák Sándor Kínában készült útifilmjének
megtekintése után a kínai babonák, szokások bőséges ismeretekkel gazdagítottak
bennünket. Számos klubtagunk tagja a falu
könyvtárának. Szívesen hallgatunk részletet a nekik tetsző könyvekből. Beszélgettünk a világ legismertebb operáiról, termé-

Énekszóval, zeneszóval…
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014 márciusától vezetem a Borostyán
Nyugdíjas Kórust. Egy énekkar életének
mindennapjait meghatározzák az előttük álló feladatok. A kórus tagjai hétről-hétre
közösen járják a célhoz vezető utat, s igyekeznek a lehető legjobbat nyújtani. Az elmúlt
esztendő munkás hétköznapjaiban ünnep
volt az énekkar számára, amikor Mórichida
meghívásának eleget téve Dalostalálkozón
énekelhetett. Jól sikerült falunapi szereplésen először lépett fel élőzenei kísérettel.
A hagyományosan szeptemberben megrendezett kórustalálkozón zajos, vastapsos
sikert ért el. Az éneklés és az együttlét őszinte öröme hatotta át a találkozót és tette
ünnepivé. Vidámság, meghatottság érzései
keveredtek a melegszívű, színes, hangu-
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latos délutánon, ahol szinte észrevétlenül
repült el a közel 3 óra. Az énekkar számos
új kezdeményezés mellé állt, ami állandó
felkészülést igényelt. Kis falunkban először
ünnepeltük meg hangversennyel a Zene Világnapját, ahol a kórus az iskola tanulóival
együtt énekelt. Márton napján az óvodásokkal és iskolásokkal közös műsorban lépett fel
a templomban. Nagyon nagy öröm volt látni,
hogy mind az énekkar, mind a gyermekek és
felnőttek jól érezték magukat. Újdonság volt,
hogy az Idősek Napja alkalmából rendezett
ünnepségen is adott egy nagyon jó hangulatú műsort. Az adventi időszakban rendkívül
sok elfoglaltsága volt a kórusnak. Részt vett
az iskola javára rendezett jótékonysági koncerten, majd a hagyományos templomi ka-

szetesen külön a magyar operaszerzőkről
és műveikről, a legnagyobb magyar operaénekesekről.
A Borostyán Kórusról pár sor...
Önkormányzati rendezvény volt a 2014.
szeptember 27-én már kilencedik alkalommal
megtartott Kórustalálkozó.
A meghívott kórusokkal együtt mi is egy
gazdag, színes előadással készültünk.
Mindig szívesen jövünk a próbákra, általunk még nem ismert új énekeket tanulni,
régieket felidézni, örülünk annak, ha tanárunk Klausz Adrienn elégedett velünk,
de ha bárkitől kritikát kapunk, azt építő szándékként értékeljük. Énekeltünk a
Zene Világnapján, nemzeti ünnepünkön
október 23-án, részt vettünk a Márton
napi felvonuláson és az azt követő templomi rendezvényen, az Önkormányzat által
szervezett Idősek napján, az iskola Adventi
Koncertjén, a falu templomi Karácsonyi
Koncertjén, a téltemető rendezvényen,
nemzeti ünnepünkön március 15-én.
Kedves nyugdíjasok, egy jó beszélgetés,
találkozás rég nem látott ismerősökkel, emlékezés a régi szép időkre, vidám
együttlétek várnak Rátok ha a klub tagjai
lesztek. VÁRUNK BENNETEKET!
Bellovicz Imréné
klubvezető

rácsonyi hangversenyen is szépen szerepelt.
Idén sem tétlenkedett az énekkar.
Hagyományteremtő céllal, a farsangból is
kivette a részét az együttes. Ismét az óvodával és az iskolával közösen, hangosan és
jókedvűen eltemették a telet. Jó volt látni,
hogy a kórus tagjai jelmezekbe bújva önfeledt, életvidám, friss lendülettel vettek részt
a felhőtlen, jó hangulatú szórakozásban.
Alig 1 éves közös munkánk során számos
örömteli pillanatot élhettünk át együtt. Célom, hogy a megkezdett munka folytatódjon. Szeretném, ha a közös programok, az
éneklés, a zene szeretete, közelebb hoznák
egymáshoz a falu különböző generációit,
és mindenki magáénak érezné a Borostyán
Nyugdíjas Kórust.
Klausz Adrienn
zenetanár, kórusvezető

Vámosszabadi Mi Újság?!

Húsvéti gondolatok

S

zent Efrém diakónus írja egyik beszédében: „Dicsőség neked, aki keresztedet a halál fölé hídként emelted, hogy
a lelkek rajta keresztül jussanak át a halál
országából az élet birodalmába. Dicsőség
neked, aki magadra vetted a mi halandó
emberi testünket, és azt minden halandó számára az élet forrásává is tetted. Te
valóban élsz; hiszen megölőid úgy bántak
életeddel, mint a földművesek; tudniillik
vetőmagként vetették életedet a barázdába, hogy onnan az kikeljen, és magával
sokakat életre keltsen. Jöjjetek, ajánljuk
fel szeretetünket nagy és egyetemes
áldozatként; buzgó énekeket és imákat
zengjünk annak, aki áldozatként ajánlotta
fel keresztjét Istennek, hogy belőle mindnyájunkat gazdaggá tegyen.”
Ő, akinek a keresztje hidat épített a halál
országából az élet birodalmába, és akinek
vetőmagként elvetett életéből a mi örök
életünk is sarjad, tegye áldottá minden
Vámosszabadiban élő testvérem számára az idei húsvétot.
Dékány Ferenc
plébános

Könyvtár
A helyi könyvtárba a beiratkozás díjtalan!
öbb mint 6000 darab kötet közül lehet választani: szépirodalmi művek,
kötelező olvasmányok, gyermek és
ifjúsági könyvek, szótárak, eredeti német
nyelvű irodalmi művek, korábban megjelent folyóiratok számai.
NYITVA TARTÁS:
KEDD:
8-12 és 13-16 óra között
SZERDA:
8-12 és 13-17.30 óra között
CSÜTÖRTÖK: 13-17.30 óra között
Szeretettel várunk minden olvasni vágyót!

T

Indul a
horgászszezon
Horgászverseny

S

okan várták már március 14-ét, mivel
hosszú kihagyás után ekkor indult az
idei horgászszerzon.
Az időjárás nem volt túl kedvező, az égen a
felhőké volt a főszerep.
A vízparton kora reggel gyülekeztek a horgászok a megmérettetésre.
A tagok a sorsolásnak megfelelően elfog-
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Hamarosan óvodás leszek!

Baba-mama klub a Vámosszabadi Vackor Óvodában.
„Nincsen a gyermeknek
olyan erős vára , mint mikor az anyja
őt karjaiba zárja .
Nincsen őrzőbb angyal az édesanyánál
Éberebb csillag sincs szeme sugaránál… „

A

szülők és gyermekeik életében
meghatározó időszak, amikor féltett kincsük óvodába lép. Kiszakad az otthon melegéből, új szabályokkal, új szokásokkal és nem utolsó sorban
új, számukra ismeretlen felnőttekkel
ismerkedik meg. Ez az időszak nem
könnyű sem a szülők sem a gyermek
számára. A féltés, az aggodalom miatt rengeteg kérdés fogalmazódik meg
ilyenkor a szülők fejében. Ezt figyelembe véve tartotta meg a Vámosszabadi
Vackor Óvoda az immáron hagyomán�nyá vált tavaszi Baba-mama klubját,
melynek során két alkalmat biztosított
szülőknek és gyermekeiknek arra, hogy
ellátogassanak intézményünkbe.
E két alkalom lehetőséget nyújtott
arra, hogy megtekinthessék az óvodát,
tisztában legyenek a tárgyi feltételekkel, megismerkedhessenek a leendő
óvónénikkel és gyermekeikkel birtokba
vegyék a csoportszobát, a játékokat.
Barkácsolásra is lehetőségük nyílt a
kreatívabbaknak. A gyerekek katicát ragaszthattak és pettyezhettek a szülőkkel.
Mindeközben a szülők kihasználhatták a
lehetőséget és feltehették kérdéseiket
az óvodapedagógusoknak, akik szívesen
adtak tájékoztatást az óvodában folyó
munkáról.
Kedves vendégeink betekintést nyerhettek a fejlesztő eszközökkel kiválóan felszerelt tornatermünkbe. Az előre felállított akadálypályán bátran mentek végig
az örökmozgó apróságok.
lalták a helyüket. A tapasztalt horgásztársak több mint 3 órán keresztül próbálkoztak a halak kifogásával, jónéhány csali
bevetésével.
A pontyok ismét Lázár Géza pufija felé úsztak a legtöbben, és ezt találták a legfinomabbnak. Géza szákolhatott a legtöbbet,
és megszerezte a már hagyománnyá vált
első helyezését.
A dobogón követte őt Árkosi Laci, majd Németh Kornél. A díjak kiosztása után körömpöri várta a versenyzőket.
A 2015–ös Horgászverseny is jól sikerült,
ezúttal is szeretnénk megköszönni min-

Gyönyörű só szobánkat – melyről a
hasznos tudnivalókat részletesen elmondta az óvoda vezetője- szintén kipróbálhatták.
A kezdeti bátortalan lépéseket követően
minden gyermek megtalálta a számára
kedves elfoglaltságot. A kislányok lelkesen főztek a kis konyhában. Előkerültek a
babák a babakocsi. A kisfiúk pedig örömmel tologatták az autókat a szőnyegen.
Összességében elmondhatjuk, hogy jól
érezték magukat a hozzánk ellátogató
kedves kis vendégek és szüleik.
Intézményünk nagyon nagy szeretettel
várja azokat a kicsi gyermekeket óvodai
beíratásunkra, akik a következő tanévben
töltik a két és fél, ill. harmadik életévüket!
A beiratkozás időpontja a következő:
2015. április 9-10. 800-1600-óráig
Nagy Gézáné
óvodapedagógus

denkinek a részvételt, a támogatást, és a
segítségét. Reméljük, hogy jól éreztétek
magatokat!
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A mi iskolánk

A

mi iskolánkban senki sem szürke,
hanem a szivárvány minden színé„
ben pompázunk.”
A 2015-ös év igazán jól indult, hiszen az
első félév lezárását kísérő izgalmak után
máris egy fergeteges farsangi bálban találtuk magunkat. Amíg az egyik teremben
a gyönyörűen megterített asztalon sorakoztak a finom enni- és innivalók, addig a
másik terem igazi tánctérré alakult, ahol
együtt ropta a királylány az erdei manókkal, a bohóc a karate mesterrel; volt székfoglalós, lufis tánc és sok-sok jókedvű,
mosolygós kisdiák és szülő.
Februárban immár másodszor rendezte meg
iskolánk – ismét az önkormányzat támogatásával – a „Láss zölden” környezetvédelmi
csapatversenyt. 7 iskola 16 csapata vett részt
az akár nemzetközinek is mondható megmérettetésen, hiszen még a csilizradványi testvériskolánkból is érkeztek diákok.
Úgy érzem, már a felkészülés alatt is közelebb
került a gyerekekhez a „Védjük földünket!” ,
„Mozogjunk eleget!” és „Együnk egészséges
ételeket !” szemléletmód; magán a versenyen
pedig nem győztük csodálni a szebbnél szebb
tablókat és a WC-papír gurigából készült ötletes tárgyakat. A kérdések megválaszolását energiagyűjtés követte szendvics és tea
formájában, majd az eredményhirdetés után
elégedetten távoztak a kis versenyzők.

• minden gyermek már iskolakezdés
előtt sok mindent sikeresen megtanult;
• minden gyermek akar tanulni;
• a gyermekek különbözőek;
• a gyermekek aktívan szerzik meg tudásukat és képességeiket;
• minden gyermek a tanulás folyamata
során saját útját járja.
Az összevont oktatási forma sikeresnek
mondható a következő okok miatt:
• diákok tanítanak diákot (a gyerekek
nemcsak a pedagógustól, hanem az
idősebb gyerektől is tanulnak);
• nyelvi fejlődés (a kisebbek számára a
nagyobbak fejlettebb nyelvi kifejezőkészsége például szolgál);

• a szociális és érzelmi fejlődés kilátásai
(a kisebbek világos perspektívát látnak maguk előtt);
Ezen kívül: ez a módszer a gyerekek
számára cseppet sem megerőltető, pillanatok alatt megszokják; „csak” a pedagógustól kíván pluszmunkát, plusz felkészülést.
A szülők, akik még nem láttak ilyen tanítási órát, minden évben érdeklődéssel
várják a családi napot, ahol az 1-2. és 3-4.
osztályba is betekinthetnek.
Remélem, hogy a felszabadult hangulatú
tanórák és a gyerekek tudása, majd utána
a vidám családi vetélkedő – melyen szép
számmal részt vettek gyerekek és felnőttek – meggyőzte a látogatókat arról, hogy
jó helyen van nálunk gyermekük.
Március 12-e: Gergely napja. Ilyenkor a lelkes hagyományőrző gyerekek, mint Szent
Gergely vitézei, felkeresik az óvodásokat,
hogy iskolába hívogassák, tanulásra buzdítsák őket. Idén sem történt ez másképp, bár kerékpár helyett a falubusszal
mentünk, melyet ezúton is köszönünk az
önkormányzatnak és Nagy Gézának. Valamint köszönjük az ovis gyerekeknek és
szülőknek a kedves fogadtatást!
Meghittség, boldogság, áldás és béke,
legyen a családok örökös vendége.
Boldog húsvéti ünnepeket kívánok kolléganőim nevében is:
Kamocsai Antalné tagiskola vezető

Az összevont osztály: húzóerő a kicsiknek –
segíteni tudás a nagyoknak.
Az évfolyamokon átívelő tanulás elméleti háttere szerint
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• a kulturális örökség átadása (gyermekjátékok, dalok, viselkedési szabályok hatékony továbbadása);
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Hajrá Vámos!
Tisztelt Vámosszabadi Polgárok!

N

agy örömmel tölt el, hogy ismét beszámolhatok a Vámosszabadi SE elmúlt időszakban végzett munkájáról.
A felnőtt csapat az őszi idényt előkelő helyen zárta, azonban a tavaszi szezon nem
a reményeim szerint indult. Azon dolgozunk, hogy a csorbát kiküszöböljük és a
bajnokság végén elmondhassa mindenki
úgy játékos, mint vezető -mindent megtett azért, hogy a falu hírnevét öregbítsük!
Az ifi csapatunk egyre jobban összekovácsolódik, és sokan közülük már kopogtatnak a felnőtt csapat kapuján! Jelen pillanatban ők jelentik a csapat közvetlen jövőjét.

A távolabbi célokat azonban a
serdülő és ovi foci képviseli! Nagyon lelkes, összetartó társaság
kezd kialakulni. Pillanatnyilag 18
serdülő és 10 óvodás korú gyermekkel foglalkozunk. Az edzés
és az összetartás fontos, de ez
magával hozta a versenyeztetés
lehetőségét. A Bozsik-program
keretében neveztük az U7 és
U11 korosztályt. Az első megmérettetésen az U11-es korosztály már túl van, és azt gondolom
nem vallottak szégyent.
Véleményem szerint, amit utánpótlás
szinten megyei III. osztályban fel tudunk
mutatni az párját ritkítja!
Továbbra is az a célunk, hogy a helyi fiataloknak sportolási lehetőséget
biztosítsunk és ezáltal egészséges, a falu iránt elkötelezett
fiatalokat neveljünk!
Majdnem teljes az utánpótlás
palettánk, azonban mutatkozik némi hiányosság.
Szívesen várnánk még a csapatnál 2006-2007-ben illetve 2002-2004-ben született
gyermekeket!
Amennyiben a szülők úgy látják, hogy tudnak azonosulni a

céljainkkal, és gyermekeik is szeretnének
sportolni, mindenkit várunk edzéseinken!
Érdeklődni lehet Horváth Emil, Luka Bence, Simon Tamás utánpótlás edzőknél,
valamint Kiss Attilánál.
Hajrá Vámos!
Köszönettel:
Kiss Attila
elnök

Bemutatkozik a Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület (VFE)
A legfiatalabb vámosszabadi civil szervezet

B

emutatkozik a Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület (VFE) – a legfiatalabb vámosszabadi civil szervezet.
Húsvéti tojásvadászat, árvízi kiállítás, kertészeti előadások – csak néhány esemény az elmúlt évből, mely egy vadonatúj vámosszabadi
civil szervezet, a Vámosszabadi Fejlesztéséért
Egyesület nevéhez köthető.
Még a menekülttábor elleni tiltakozó akciók során jött létre egy spontán szerveződés olyan Vámosszabadin élő emberekből,
akik tudnak és akarnak is tenni településünk fejlődéséért. Kezdetben „csak úgy”
működött a dolog, majd úgy döntöttünk,
hogy hivatalossá tesszük tevékenységünket és a spontán társaságot egyesületté
szervezzük. Így alakult meg a Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület (https://
www.facebook.com/VamosszabadiFejlesz
teseertEgyesulet).
Céljaink között szerepel a településfejlesztés, közösségépítés, illetve az ezzel
kapcsolatos események szervezése, lebonyolítása. Nagyon fontosnak tartjuk a
különböző pályázatokon való részvételt,
akár az önkormányzattal, akár más civil
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szervezetekkel közösen. Tervezzük a vízi
turizmus és a sportolási lehetőségek fejlesztését, parkosítást, szálláshely-fejlesztést, határmenti kapcsolatok bővítését,
szabadidős tevékenységek és egyéb településfejlesztési koncepciók támogatását.
Bár még csak rövid ideje létezik a VFE, de
már eddig is sok program köthető a nevéhez. Például: a Luca napi tökúsztatás, a
Húsvéti tojásvadászat, a Közösségi zsibvásár, a Vámosszabadi és a Duna jubileumi kiállítás, bősi hajókirándulás, kertészeti
előadások szervezése, de részt vettünk a
2014-es Halfesztivál szervezésében, valamint az Adventi vasárnapok rendezvénysorozaton is.
A VFE tagja a Duna-Régió Víziturisztikai
Szövetségnek. Az együttműködéstől azt
várjuk, hogy közösen könnyebb lesz majd
különböző eszközök (sporteszközök) beszerzése, hogy közösen jobb eséllyel tudunk pályázatokon részt venni, és együtt
eredményesebben tudunk programokat
szervezni. A Szövetség szakmai anyagokkal, térképekkel és szórólapokkal is segíti
munkánkat. Az együttműködés első jele-

ként áprilisban, illetve júniusban egy-egy
hétvégén ingyen bocsájtanak rendelkezésünkre vízi-túrás eszközöket (hajók, kiegészítő felszerelések), melyeket természetesen a falu lakói is kipróbálhatnak majd.
Nemcsak a szórakoztató és sport programokra szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni,
hanem a gazdasági fejlődés elősegítésére
is. Ennek érdekében szeretnénk a meglévő tudásunkat és tapasztalatainkat a falu
szolgálatába állítani. A közeljövő tervei
között kiemelt helyen szerepel a győri keleti elkerülő úttal kapcsolatos tájékozódás
és lobbitevékenység megkezdése, azzal a
nem titkolt céllal, hogy a beruházás kapcsán településünk a lehető legtöbb előnyhöz juthasson.
Támogatunk minden olyan törekvést,
ami segít feltérképezni és befektetőkhöz
eljuttatni a falu rendelkezésére álló gazdasági lehetőségeket, ipari ingatlanokat.
Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy
Vámosszabadi fejlődő, épülő, szépülő
és élményekben gazdag község legyen
számára.
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Ez történt nálunk...

A

Segítő Kéz Alapítvány a tavalyi évben először vett részt a karácsonyváró adventi készülődésben.
A közös adventi gyertyagyújtás általunk
is támogatandó közösségformáló rendezvény volt, ennek egyik heti rendezői
voltunk a Nyugdíjas klubbal, ill. a Faluépítő Közösséggel együtt. A december
14-i rendezvény bevételét a Segítő Kéz
Alapítvány kapta, ebből 17 vámosszabadi
családnak tudtunk karácsony előtt tartós
élelmiszerekből álló csomagot juttatni.
Köszönjük az adakozók és a segítő önkéntesek hozzájárulását.

Jó volt látni azt a segítőkészséget és ös�szefogást, amit a rendezvény sikeréért
tettek a civil szervezetek és önkéntesek.
Januárban megrendeztük a Vámosszabadi
Ügyes Kezek kézimunka kiállítást. Volt itt
horgolás, keresztszemes és laposöltéssel,
úrihímzéssel, foltvarrással készített terítők, szalmából és csuhéból készített játékok, virágok organzából és csuhéból,
gobelin varrással képek és nem utolsó sorban hímzett húsvéti tojások, horgolt karácsonyi díszek. A kiállítók és nézők együtt
ámultak a sok-sok időt és kreativitást mutató gyönyörű egyedi munkák láttán.
A következő kiállítást az ősz folyamán szeretnénk rendezni, ehhez már most kérjük
az ügyes kezű készítők jelentkezését.

Március 15.,
ünnepi megemlékezés

A

megemlékezéssel csatlakoztunk a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatala által meghirdetett programhoz.
Ennek keretében a Petőfiről, vagy Kossuthról elnevezett köztereken 15 órakor közösen szavaltuk el a Nemzeti dalt Magyarország többszáz településén.

A február sem telt el esemény nélkül, közös
fánksütést szerveztünk a gyerekek örömére. Jó volt látni, hogy a gyerekek milyen
jóízűen fogyasztották a kisült lekváros és
citromos cukros farsangi és csöröge fánkokat. A gyerekek a fánksütésre készülődvén
gyönyörű rajzokat készítettek és hoztak a
fánkért cserébe. Ezekből a művekből a következő rendezvényen, a télbúcsúztatón
láthatták a résztvevők a kis helyi kiállítást.
A tavaszra készülődvén itt az adóbevallások időszaka. A Segítő Kéz Alapítvány
felajánlja, hogy akinek nehézséget okoz
az adóbevallás elkészítése, ingyenesen
segítünk. A bevallás határideje május 20.
Előzetes egyeztetés 06/ 20 949 45 32
telefonszámon.

Veszélyes fák kivágása

A

Széchenyi utcai játszótér melletti veszélyes fák
kivágása március 20-án kezdődött.
A Katasztrófavédelem Vámosszabadi, Kisbajcs,
Nagybajcs és Vének polgári szolgálatos egységei számára gyakorlatot szervezett „Forgószél polgári védelmi gyakorlat” néven, melynek keretében az itt található
fák egy része kivágásra került.
Köszönjük a segítséget a résztvevőknek! Az ezt
követő napokban
az önkormányzat a
favágási munkálatokat befejezte az
itt és a horgásztó
partján található
elhalt és veszélyes
fák eltávolításával.
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