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

H

amarosan itt a karácsony!
Ekkor a mézeskalács és a
fenyő illata a lelkünket is átjárja. Az advent a készülődés és a
ünnepvárás időszaka. Találkozunk a
barátokkal, rokonokkal, ajándékokat,
díszeket készítünk és a karácsonyi
sütemények is elkészülnek.
A tavalyi év decemberében, a helyi
egyesületek és szervezetek kezdeményezésére, „Adventi vasárnapok” programsorozat indult, mely
az idén is folytatódott. Ezeken a
délutánokon a látogatóknak adventi
műsorral, koncertekkel, kézműves
foglalkozással, forralt borral, finom
süteményekkel és harapnivalókkal
kedveskedtek az egyesületek, alapítványok, szervezetek, az óvoda
és az iskola pedagógusai és növendékei, akiknek ezúton is köszönjük
a szervezést és a közreműködést.
(képek a 12. oldalon)
„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi
foszlós kalácson, ne díszített fákon,
hanem a szívekben legyen karácsony!”

Boldog, meghitt karácsonyi
ünnepeket kívánok mindenkinek!
Lizákné Vajda Lívia polgármester
Vámosszabadi Mi Újság?!

Juhász Gyula:
Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Vámosszabadi Mi Újság?!
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Halfesztivál negyedik alkalommal
A 2015. szeptember 26-án megrendezésre került Halfesztivál ismét színes programokkal várta az érdeklődőket.

A

rendezvény a finom és egyedi
ecetes és hideg-halételekről, az
ízletes halászléről és a színvonalas zenei- és kreatív programokról híres.
Büszkék vagyunk rá, hogy kis falunk ilyen
egyedülálló gasztronómiai és kulturális
fesztivállal várja látogatóit.
A IV. Vámosszabadi Halfesztiválon 11
csapat indult, hogy megmutassa gasztronómiai tehetségét. Két kategóriában
hírdettünk eredményt, az egyik az ecetes halétel, a másik a hideghalétel kategória volt.
Továbbá versenyt hirdettünk Vámosszabadi Halfesztivál legszebb halacskája címre. Sorakoztak a szebbnél
szebb alkotások, melyekre közösségi
oldalon lehetett szavazni. Köszönjük
az ügyes kezű alkotóknak a gyönyörű halakat. A „Hal Szépség Verseny”
győztese a Vámosszabadi Sport Egyesület által készített halacska lett.

Fellépőink színes kavalkádja jó hangulatot varázsolt a fesztivál idejére;
- Csutora Néptáncegyüttes és a
Muzsikus Gabonazsizsik
- Belvárosi betyárok
- Ritmic Team
- Borostyán Nyugdíjas Kórus
- Vámosszabadi Tagiskola
- Pénzügyőr Zenekar
- Friends Big Band
- Bówly Roll
- Esti Egyenleg
- Füzi Rozi
2015. szeptember 26-án, a Vámosszabadi Tagiskola 3. és 4. évfolyam tanulói
vidám, zenés tánccal kísérték a nyugdíjas kórust, az immár negyedik alkalommal megrendezett Halfesztiválon. A
Hungária, Utcabál című dal tánc-koreográfiájára lelkesen készültek a gyerekek,
pedagógusuk segítő felkészítésével.
A lányok izgatottan várták a fellépést,
majd előadásuk végén, a tapsvihar után,
büszkén álltak a fényképezőgépek elé.
Pocsai Emese
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Vámosszabadi Mi Újság?!

Polgármesteri tájékoztató
Tisztelt Vámosszabadi Lakosok!
Rövid összefoglaló az előző hónapokról.
Migrációs helyzet:

A

z elmúlt hónapok során megtapasztaltuk a migrációs helyzet
további negatívumait, mert több
ezer migráns fordult meg a Vámosszabadi Befogadó Állomásnál. A tábornál
kialakult embertelen körülmények és
az ezekre a hetekre jellemző biztonsági, egészségügyi és közbiztonsági
kockázat rendkívül megterhelő volt
Vámosszabadi számára. Később, a
magyarországi intézkedések hatására
a migránsok más útvonalon haladtak
Németország felé, a Vámosszabadi
Befogadó Állomás létszáma lecsökkent. Jelenleg kb. 160 fő tartózkodik itt.
Egy újságíró kérdezte: Akkor most Vámosszabadin nyugalom van, a község
élete visszaállt a régi „kerékvágásba”?
A válasz határozottan: NEM! Vámosszabadin akkor lesz nyugalom, ha a
tábor bezár és nem jelenthet veszélyt
és bizonytalanságot az itt élőknek. A
november 13-i párizsi és belgiumi terrorcselekményekről mindannyian megdöbbenve és szomorúan értesültünk.
Miniszterelnökünk, politikusaink és
képviselőink közbenjárását kértük Vámosszabadi érdekében.
Aktualitások, hírek:
Két nagy pályázati projektünk kivitelezése megtörtént.
A KEOP „Vámosszabadi község önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” pályázat, amely a faluház,
edzőterem és óvoda villamosenergia
ellátásának napelemes rendszerrel
bővítését támogatta, 16.651.574 Ft
pályázati támogatással került kivitelezésre.
A KEOP „Vámosszabadi közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése”
pályázat során, a nagy fogyasztású
közvilágítási lámpatesteket cseréltük,
energiatakarékos LED-es lámpatestekre. A pályázat 23.967.177 Ft-os költségvetéssel valósult meg.
Célunk, hogy a többi, ebből a projektből
kimaradt, régi típusú lámpát is korszerű
és nagyobb fényű lámpatestekre cseréljük le.
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4 db térfigyelő kamerával bővült a biztonsági kamerarendszerünk. Az óvoda
előtt, az Emlékparknál, a Faluház mögötti parkolónál és az Újtelep utcában
lettek felszerelve új kamerák.
A Magyar Posta postaszekrényeket telepített a Sárás II. bevezető út elejére,
ezzel is növelve az itt lakók kényelmét.
Az állandó lakcímmel rendelkező lakók
a postán ingyenesen igényelhetik a
postaszekrényt.
Játszótereink felújítása, festése és a kerítések cseréje és javítása, a gyerekek
örömére, befejeződött.
A Széchenyi játszótér mellett kivágatott
veszélyes fák pótlására is sor került.
Őshonos kőris és juhar fákat telepítettünk, melyek színes lombozatukkal díszítik ezt a területet.
Változott a Vámosszabadi Postahivatal
nyitva tartása.
Kértük a Postát, hogy a lakossági igényekhez jobban igazodva, változtasson
a nyitva tartáson. Az eddigiektől eltérően, így a csütörtöki napon hosszabb
ideig, 17 óráig van nyitva.
A pénteki napon viszont rövidebb nyitva
tartással, csak 14 óráig intézhetik ügyeiket.
A lakosság által igénybe vehető postai szolgáltatások köre és a kézbesítés
módja változatlan maradt.
Szabadi utca útfelújítása
A Szabadi utca útfelújításának kivitelezése szeptemberben elkezdődődött és
decemberben befejeződött.
Az 5,5 méter széles út kopó felületének
aszfaltozása is megtörtént. Ezt követően az árkok és padkák és kapubejárók
kialakítása befejeződött. A jó minőségű
útburkolat a gyorsabb közlekedést is
elősegítette. Kérjük, tartsák be a sebességhatárokat, vigyázzunk egymásra!
A Szabadi utca csapadékvíz elvezetésének megoldatlansága ahogy eddig is,
továbbra is problémás. Az út felújítása,
kivitelezése erre nem terjed ki, csak kis
mértékben érinti. A szikkasztóárkok
mélyítése, kialakítása segíthet ezen, de
végleges megoldást nem jelent. Az új
útburkolat bizonyos helyeken javíthat
az eddigi helyzeten, mert az út lejtésével a vízelvezetés szabályozottabb
lett. Több helyen levezették az útvizet

a csatornákba, például a Fő utcai és a
Kossuth utcai kereszteződésnél. Víznyelőket alakítottak ki, az árkokat mélyítették. De valószínűleg lesznek olyan
pontok, ahol nagy esőzéseknél, továbbra is problémát okoz a víz. Vannak olyan
területek, ahol nincs hely az út és a járda
között árkok kialakítására és a víz elvezetését is nehéz megoldani.
Szakmérnökök és az útfenntartó közútkezelő segítségét kértük, mert a csapadékvíz elvezetésének megtervezése
és kialakítása jelentheti, ennek a régóta
fennálló problémának a kezelését.
A Mária kegyhely megújult, megszépült.
Az avatási ünnepségre november 15én, a szentmise után került sor. Köszönjük a támogatók felajánlásait, mellyel a
kegyhely építési munkálataihoz, felépítéséhez hozzájárultak!
Változások a képviselő-testületben.
Augusztus végén Buruzs István lemondott képviselői és alpolgármesteri mandátumáról. Köszönjük munkáját, melyet
Vámosszabadi érdekében, migrációs
helyzetünk megoldásáért végzett. A
törvényi szabályozás szerint, képviselői
esküt tett Ambrus Gellért önkormányzati képviselő.
November 12-én Dolmányos Katalin
benyújtotta lemondását képviselői és
alpolgármesteri posztjáról. Köszönetünket fejezzük ki azért a munkáért és
tevékenységért, amivel településünk
fejlődését elősegítette.
A Helyi Választási Bizottság határozata
Kukorelli Norbertet jelölte képviselőnek,
aki nem hivatalosan jelezte, hogy jelenlegi munkája nem teszi lehetővé a képviselői tisztség betöltését.
Vámosszabadi
alpolgármesterének
Alasztics Ervin képviselőt választottuk,
aki a november 25-i testületi ülésen
esküt tett.
Önkormányzatunk indult az illegális
migrációhoz kapcsolódó többletköltségek támogatására kiírt rendkívüli pályázaton. A pályázat a rendkívüli migrációs
helyzet által érintett települések számára, az ebből adódó többletköltségek
igénylésére ad lehetőséget. A pályázaton 1 882 566 Ft támogatásban részesültünk.
Tisztelettel:

Lizákné Vajda Lívia
polgármester
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Vámosszabadi
Vöröskereszt
Szervezete hírei

V

ámosszabadin a 2015. évben második alkalommal szerveztünk véradást
október 8-án. A véradás megszervezése a Vöröskereszt aktivistáinak a feladata,
elvégzése pedig a regionális véradó munkatársaival együtt történik. Véradó lehet minden 18 és 65 év közötti egészséges ember.
A nők évente 3, a férfiak 5 alkalommal adhatnak vért. Egy alkalommal 4,5 dl vér levételére kerül sor. A véradás az önzetlen
segítség mellett egy szűrővizsgálatot is jelent, eltérés esetén visszajelzés érkezik, és
további vizsgálatokat javasolnak a véradó
részére. Az október 8-án történt véradáson
33 fő adhatott vért a 35 önkéntes véradásra jelentkezőből. (Vámosszabadin a 18-65
év közöttiek száma 1072 fő) A véradókat
virslivel, ásványvízzel, üdítővel, sörrel és
nasival vendégelte meg a helyi szervezet az
Önkormányzat jóvoltából. A központi szervezettől pedig ásványvizet, csoki szeletet és
étkezési utalványt vehettek át. Az első véradóink ajándékot is kaptak a Vámosszabadi
Vöröskereszt Szervezetétől.
Kérünk minden egészséges felnőttet, hogy
vegyen részt a véradásokon. Legyen tagja a
véradók csapatának, ezzel segítve a beteg
emberek gyógyulását.
Köszönjük nekik ezúton is az önzetlen segítséget! (2015. október 8.)
Csonka László, Alasztics Evelin, Alasztics
Zsolt, Tóth Gézáné, Győri László, Vaday
Tamás, Siska Lajosné, Pintérné Gabriella,
Németh Imre, Vörös Erzsébet, Baranyi
Zoltán, Vásárhelyi Lívia, Miletics Anikó,
Molnár Mihályné, id. Alasztics Róbert,
ifj. Alasztics Róbert, Szabó Attila, Luka
Bence, Buruzs István, Németh László,
Bagári Márta, Farkas Józsefné, Horváth
Zsolt, Vass Gábor, Prohászka Zsolt, Bocskai Melinda, Bóna Emília, Takács Ferenc,
Luka Zoltán, Pintér Zoltán, Farkas Bálint,
Orbánné Izsáki Gabriella, Adorján Zoltán
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Vámosszabadi Polgárőr Egyesület
Mi történt a 2015-ös esztendőben polgárőr szemmel?

A

februári évértékelés adatai alapján
elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben
néhány nappal csökkent a járőr napok száma a 2013-as évhez viszonyítva,
de „szerencsére” mindössze csak 5 napról
van szó. A szolgálatban eltöltött idő viszont
1170 óra, amely 200 órával több, mint az
előző évben. Az egyesületünk legfőbb célja,
hogy minél több szolgálattal fokozzuk az itt
élők biztonságérzetét.
2015-ben kiemelkedő feladat volt a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos teendők ellátása. Azt hiszem, nem kell különösképpen ecsetelnem, hogy mekkora nyomás
nehezedett településünkre a megnövekedett menekült/bevándorló áradat miatt.
Júniusban az Önkormányzat kezdeményezésére egyeztetést tartottunk Győr Megyei
Jogú Város Rendőrfőkapitányával, a Megye
BÁH képviselőjével, valamint a helyi rendőriroda, és a Körzeti Megbízottunkkal a szorosabb együttműködés, és a szervezettebb
szolgálat ellátása érdekében. A tagok nagy
része úgy döntött, hogy vállaljuk a feladatot,
a kihívást, és több szolgálat teljesítésével ellátjuk a településünkön az esti autóbuszok
lekövetését, melyet a menekültek is használtak Győrből történő hazatérésük során.
Előfordult, hogy a vasútállomásról tömegesen érkezők is a helyi járatunkra szálltak fel
a táborba jutáshoz. Szerencsére ez a helyzet Önkormányzatunk többszöri kérésére,
némiképpen megoldódott a tábori járatok
számának növelésével, illetve a pontosabb
menetrend kialakításának köszönhetően.
Július hónapban a járőrnapok száma elérte
a 27 napot, ami szinte mindennapos jelenlétet biztosított közterületeinken. Ez úgy vélem példa értékű, és köszönet érte minden
járőrtársunknak, akik szabadidejüket nem
sajnálva még több alkalommal teljesítettek
szolgálatot. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mindezt önkéntes alapon és nem
kényszerből végzik!
Az igazán nagy megkönnyebbülés akkor
következett be, amikor a Belügyminiszter
Úr megváltoztatta a migránsok kezelésének és szállításának módját, és nem a tábor bejárata előtt tették le Őket. Most már
elmondhatjuk, hogy az ideiglenes határzár
bevezetése óta fellélegezhetett minden
érintett határ menti település, mert a jelenlegi helyzetet már a határrendészeti szervek teljes mértékben kezelni tudják.
Október hónapban a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség az

„Év Polgárőr Egyesülete” címet adományozott több érintett határ menti település Polgárőr Egyesületének, többek között
a Vámosszabadi Polgárőr Egyesületnek is.
Köszönjük!
Az életünk persze nemcsak a migrációs
helyzetről szól, hanem az egyéb rendszeres feladatok ellátása is kiemelt jelentőségű
számunkra. Rendszeres feladataink közé
tartozik a település rendezvényeinek biztosítása. A Falunap, a sport rendezvények, a
Halfesztivál… stb.
Idei évben is megrendeztük a vashulladék
gyűjtést, aminek bevételéből a technikai
felszereléseinket tudtuk korszerűsíteni. Egy
baráti beszélgetésre invitáltuk a felajánlókat, akiknek ezúton is köszönjük az önzetlen segítséget.
Tovább folytattuk és úgy vélem most már
elmondhatjuk, hogy befejeztük az irodánk
felújítását, ami minden túlzás nélkül példa
értékűre sikerült. Köszönet érte Vámosszabadi Önkormányzatának, és a rengeteg
szakmunkának, amit tagjaink, barátaink,
önzetlenül szabadidejükben végeztek el.
Véleményem szerint tökéletesen működik
Illés Miklós Körzeti Megbízott Úr, valamint a
kihelyezett rendőr iroda váltás parancsnokaival is az együttműködés, ami a napi feladatok koordinálásában, és a közös járőrszolgálatok hatékony ellátásában is komoly
előrelépést jelent számunkra.
Az év elkövetkező időszaka is számos kiemelt
feladatot ad a Polgárőröknek, de mi ezt vállaltuk és tesszük tovább a feladatainkat.
Vámosi Elek Balázs
Kitüntetés átadással egybekötött ünnepséget rendezett október 17-én a Stefánia
Palota nagytermében az Országos Polgárőr Szövetség.
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elhúzott előttük!!, csak úgy zengett az
erdő a sikongatástól!! - majd hős módjára
megérkeztek hozzám, aki elemlámpával
vártam őket. Csak úgy dobogott a szívük!!
Mondhatom, hogy hatalmas élmény volt
a gyerekek számára, utána többször is
felidézték az eseményeket. Zuhany, beszélgetés, majd takarodó fél 11-kor. (Bár
elárulom, hogy még csak ezután kezdődött a pizsamaparti...)

nek. Volt aki dagasztott, mások hagymát,
szalonnát szeleteltek, sajtot reszeltek. A
kemencében sült finomságot pillanatok
alatt bekebeleztük, majd - erdészek kíséretében - ismét túrára indultunk. Mire
célhoz értünk, már besötétedett! Néma
csendben ültünk az erdei tisztáson, a távolból hallatszó szarvasbőgésre figyelve.
Varázslatos élmény volt!! Zseblámpák
fényénél - csendben - vonultunk vissza
a szállásra. Zuhany, beszélgetés, majd a
gyerekek már 1/2 12-kor elaludtak. Ismét
egy csodálatos nap!

2. nap

3. nap

A késői elalvás ellenére a gyerekek 1/2
7-kor kipattantak az ágyból és 8 órakor
már a finom reggelit ettük az étteremben. Egy kis szaladgálás a nagy udvaron,
majd kisbusszal elszállítottak minket a
vaddisznóskerthez. Megetettük Ritát és
Tinát (a két legszelídebb vaddisznót - természetesen kerítésen keresztül), majd
meglestük a többieket és kicsinyeiket
is. Ha hiszik, ha nem, mivel az erdőben
nem szabad hangoskodni, a gyerekek
csak suttogva beszélgettek mindeközben. Hazafelé - kb. 5 km túra - gyűjtöttük az erdő kincseit, melyekből kis képet
készítettünk. A friss levegőn megéhezve
elfogyasztottuk az ebédet, majd ismét
csendespihenő, közös játék az udvaron
és már neki is kezdtünk a langalló sütés-

Reggel zuhogó esőre ébredtünk, de - láss
csodát! - mire reggelizni indultunk, sütött
a nap! És ez így ment egész délelőtt és
délután! Amikor kint voltunk: vízvizsgálat
a tóparton (apró vízi élőlényeket vizsgáltunk nagyítóval és be is azonosítottuk
őket; sőt Máté egy békát is fogott!), játék
az udvaron, ebéd; végig jó idő volt. Viszont
a fafaragás és bőrözés idejére beborult az
ég. Mire a gyerekek megettek - közösen
- minden megmaradt rágcsálnivalót, és
a szörpök, valamint Lili nagymamájának
körtéje is elfogyott, már indulni is kellett a
táskákért, majd a buszmegállóba.
Úgy gondolom, gyerekek és pedagógusok
egyaránt jól érezte magát ezen az élményekkel teli 3 napon! Jövőre folytatjuk!

Élménybeszámoló: erdei iskola
1. nap

M

egérkeztünk Ravazdra az Erdei
iskolába, lepakoltunk, megismerkedtünk vezetőnkkel - Marcsi nénivel -, majd el is kezdődtek a programok.
Először a méhészetről hallhattunk egy
érdekes előadást. Itt nagyon megdicsérték a gyerekeket, mondván ezer éve nem
találkoztak ilyen fegyelmezett, érdeklődő
gyerekcsapattal, akik még jegyzeteltek is!!
Majd - a szintén helyben található - múzeumot látogattuk meg, ahol - vezetőnk
segítségével - megismerkedhettünk a fafajtákkal, védett madarakkal és állatokkal,
régi mesterségekkel. A legnagyobb sikert
az aratta, amikor Norbi bácsi egy kürtszerű hangszerrel utánozta a szarvasbőgést!! Ezután elmentünk ebédelni a közeli
étterembe, majd elfoglaltuk a nagyon
szép szobákat. Felhúztuk az ágyneműt,
berendezkedtünk, majd egy csendesnek
éppen nem mondható csendespihenő
után egy nagy sétára indultunk: IV. Béla
forrás, Kilátó, Tündérkert. Majd vacsora az
étteremben és még mindig nem volt vége
a napnak! Bátorságpróbára indultunk a
sötét erdőbe... A gyerekeknek - párosával - egy rövid útszakaszon végig kellett
haladniuk - Marcsi néni egy műkígyót is
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Kamocsai Antalné, Kriszti néni
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Óvodai beszoktatásról…

N

agy örömmel mondhatjuk el, hogy
az idei tanévünket 24 új kicsi gyermekkel köszönthettük, s ebből 2015
szeptemberében 19 kis óvodásunk kezdte
meg óvodás időszakát.
A tavaszi beíratások adatai alapján, az év
folyamán még 5 előfelvételis kisgyermeket
várunk szeretettel intézményünkbe.
Többnyire kiscsoportos korú gyermekekkel
bővült óvodánk, és az ő esetükben mind a
kicsi gyermek, mind a szülő számára óriási
próbatétel átlépni az óvodánk küszöbét, és
egy kis időre elszakadni egymástól.
Az óvodai beilleszkedés nem egyszerű feladat, hiszen az óvónőknek is meg kell találniuk a kulcsot a különböző környezetből
érkező, különböző személyiségű gyerekekhez. Az óvodai beszoktatás tehát „ös�szeszokás” minden gyerek és az óvónők
számára is.
A jó óvónő tudja, hogy először a szülőt kell
megnyugtatni, hogy jó helyen, biztonságban lesz a gyermeke.
Az óvodai beszoktatás időtartama nem egy
vagy két hét, hanem az egész év az óvodával való ismerkedésről szól. Az első évben,
amikor a kisgyerekek megbetegszenek
és egy-két hétig otthon maradnak, szinte
minden alkalommal előröl kell kezdeni az
óvodai beszoktatást. A gyerekeknek hosszú
időre van szükségük ahhoz, hogy érzelmileg
biztonságban érezzék magukat az új közösségben.
Óvodai mindennapokról…
A beszoktatást követően is sokszor tapasztaljuk, hogy a gyermek, bár az óvodában jól
viselkedik, otthon rendetlen, túl eleven.
Ez természetes. A csoportban egész délelőtt szabályoknak és elvárásoknak kell
megfelelnie, gyakran az otthonitól eltérő
szokásokat kell elsajátítania, ami kizökkenti
a megszokott mindennapokból, és feszültséget kelt benne. Legkönnyebb ezt otthon
levezetni, a jól ismert, biztonságos keretek
és családtagok között. Sok kicsi nem tudja
másképp kiadni magából a feszültséget,
csak úgy, ha otthon eleven, ezért fontos,
hogy keressünk neki olyan tevékenységeket, amivel kijátszhatja, kimozoghatja magából.
A szülők ismerik legjobban a gyereküket és
ők tudják a legjobban, hogy mikor érzi jól
magát, mikor felszabadult, mikor szorong
vagy mikor bizonytalan még gyermekük.
Ebből a szempontból sem lehet a gyerekeket összehasonlítani, mégis van egy-két
olyan jellemző, ami a legtöbb gyereknél azt
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jelzi, hogy biztonságban érzi magát már
óvodában is.
• Amikor beteg, és hosszú napokat otthon tölt, akkor utána alig várja, hogy
újra mehessen oviba.
• Amikor valódi kapcsolat alakul ki az
óvónő és a gyermek között. Ennek egy
szép példája, amikor a gyerek otthon
rajzot készít az óvó néninek vagy más
módon kifejezi, hogy gondol rá, fontos
neki.
• Amikor már egy kicsit csintalankodik
az óvodában. Azt jelenti, hogy biztonságban érzi magát és kezd feloldódni.
• Amikor már szinte alig akar búcsúzkodni, a kíváncsiság hajtja a csoportszoba felé.
• Amikor mélyen alszik éjszakánként.
Lassan két hónap elteltével elmondhatom,
hogy a közénk érkező új gyermekek egyre
gyakrabban már mosolyogva búcsúznak el
reggel édesanyjuktól, vagy a szeretett családtagtól.
Bátorító, bíztató puszi, ölelés, mosoly nagy
segítség a reggeli érkezésnél.
Néha még látni egy-egy könnyes szemet,
pici sírások előfordulnak.
Óvodánk napirendjét szépen elfogadták,
gyakorolják. Örömmel vesznek részt az
óvodapedagógusaink kezdeményező, fejlesztő foglakozásain.
Csillogó szemekkel, érdeklődve hallgatják
az óvó nénik által előadott meséket, gyermekdalokat, verseket, mondókákat.
Egyre kiegyensúlyozottabban, önfeledtebben játszanak a kicsik többnyire egymás
mellett, de a másik társ játékát is figyelemmel kísérve… néha már be-bekapcsolódva.
Ebben a folyamatban a nagyobb óvodásainknak ösztönző szerepe van.
Tapasztaljuk, hogy velünk, pedagógusokkal
is sikerült kialakítani az érzelmi biztonságot
adó személyes kapcsolatot.
Reggeli találkozáskor mosolyogva, gyakran
átölelve, simogatva fogadnak bennünket.
Óvodánk színtereit örömmel birtokba vették, a csoportszobákon kívül óvodánk udvarát, só szobáját.
Sétáink alkalmával egyre bátrabban fedezzük fel intézményünk tágabb környezetét is.
Nagyon fontos számunkra, hogy új kisgyermekeink boldog óvodásai legyenek Vámosszabadi Vackor Óvodájának!
Vida Eszter
óvodavezető
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Múlt – Jelen – Jövő…

S

zeretjük a dolgokat tisztán látni. Szeretjük, ha a bennünket körülvevő tárgyakat, élőlényeket, sőt még az elvont
fogalmakat is el tudjuk helyezni valamely
kategóriába. Szeretjük, ha valaminek meghatározott kezdete van és megnyugvással
tölt el, ha be is tudjuk fejezni dolgainkat. Ezt
senki sem róhatja fel nekünk, lévén emberi
természetünk sajátja.
A léttel kapcsolatos fogalmakkal némileg
óvatosabban bánunk. A kezdet, a születés
titok ugyan, ám a létezés fölötti öröm nem
ad alkalmat a kételkedésre, hiszen az ÉLET
olyankor kézzel fogható. Még óvatosabban
bánunk a HALÁLLAL. Olyannyira, hogy korunkban már a „tabu” kategóriába száműztük. Modern világunkban nem illik beszélni
róla, ha mégis szóba kerül, akkor meglehetősen sután: vagy elbagatelizáljuk, vagy
túldramatizáljuk.
Arra mindannyian magunktól is rádöbbenünk, hogy létünk, „én tudatunk” különleges dolog, hiszen tudom magamról, hogy
„vagyok”. Létezésünk egyedi, nem öregszik,
nincs a testünkhöz kötve és a megszűnése
sem „logikus”. Ezen a ponton már elkerülhetetlen a kérdés: mivel létezésünk, életünk
értelmes dolog, tehát Valaki megtervezte a
kezdetét és Valaki megtervezte a célját is
(tudatosan nem „végét” írtam). Ha viszont
életünkkel Valakinek célja van, akkor célja
volt mindazokkal is, akik előttünk éltek-haltak a Szigetköznek ezen a részén.
A Halottak napja alkalmat ad nekünk arra
is, hogy a temetők csendjében ne csak
emlékezzünk egy sok éve elhunyt szülőre,
házastársra vagy barátra, hanem szembenézzünk a múltunkkal is. Hiszen a temetőinkben nyugvók sorsa „élő” történelem.
Életükkel Ők írták ennek a falunak, ennek a
vidéknek a történelmét. Talán valamennyien egyszerű emberek voltak, szavaikat nem
jegyezték fel könyvekbe, mégis az életbölcsesség írói ők. Lehet, hogy nem építettek
pompás kastélyt, de egyszerű parasztházaikban életet adtak gyermekeiknek. Lehet,
hogy nem utazták be a világot, talán többen
még az országot sem, de saját falujukat,
az ott élő szomszédokat, rokonokat jól ismerték, kapcsolataikat ápolták. Ismerték és
szerették a Dunát és ezt a földet amely a
megélhetést, az életet jelentette számukra.
Lehet, hogy nem beszéltek annyi világnyelvet, mint amennyit manapság megkíván
Európa, de az Anyanyelvet mint igazi kincset őrizték és továbbadták nekünk. Ezen
a nyelven nemcsak e táj dallamvilágát ismerték, hanem ezen kérték és dicsőítették
az Istent. Lehet, hogy nem zarándokoltak
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világhírű bazilikákba, de a saját templomukért minden tőlük telhetőt megtettek. Ha a
Duna árasztotta el az Isten házát, felújították, ha tornya vált veszélyessé vagy leégett,
akkor erősebbet építettek.
Most pedig rajtunk a sor. Föl vagyunk-e
készülve arra, hogy temetőinkben nyugvó
elődeink örökségét méltó módon vigyük
tovább? Régi bölcsesség, hogy múlt nélkül
nincs jövő! Mind a két szélsőség - a MÚLT
vagy a JÖVŐ abszolutizálása - megöli a
jelenben való életet. Aki csupán a múltat
siratja és a régi „dicső” napokra hivatkozik,
az állandó gyászban fog élni. Aki viszont
egyfolytában csak tervezget és kizárólag
a jövőben él, álmodozóként elfelejt élni a
jelenben. A keresztény álláspont egy harmadik utat kínál: „Tekints a múltba, hogy
megértsd a jelent és így lesz jövőd is.” Ez az
állítás igaz magyar történelmünket tekintve, de igaz az üdvtörténelem vonatkozásában is. Valójában ezt üzeni számunkra a
„Mindenszentek” és a „Halottak napjának”
kettős ünnepe is. Bár korunkra a két ünnepet szinte már teljesen összemosták, mi
mégis tudjunk különbséget tenni. Mi – a
JELENBEN élők - imádkozunk a MÚLTBAN
élőkért és azt kérjük az Istentől, hogy adja
meg számukra a JÖVŐT, a föltámadást az
Úrban! (Természetesen az üdvösségre való
alkalmasság az elhunytak kegyelmi életétől
függ, mi az imáinkkal csak segíthetjük őket
ebben.)
Akik viszont már elérték a végső célt, a Visio
Beatifica-t, Istent színről színre látják, ők a
Szentek, az Üdvözültek, a Boldogok, a mi
nyelvünkön: Mindenszentek. Mindenszentek alatt nemcsak a kanonizált szenteket
értjük, akiket az év többi napján külön is
megünneplünk, hanem mindazokat a névtelen szenteket is, akik életük csendjében
szerették és szolgálták az Istent. Valószínű,
hogy sok ilyen névtelen Szent nyugszik a mi
temetőinkben is... És ahol Szentek nyugszanak, ott a hely is megszentelődik, ezért
tisztelettel, csendben és imádságos lélekkel
lépjük át temetőink kapuját…
…viszont, ha még nem nyerték el a Visio
Beatifica-t, addig is legyen mindnyájunk
közös imája: „Adj, Uram, örök nyugodalmat
Nekik és az örök világosság fényeskedjék
Nekik!”
Mindenszentek ünnepén kerül sor egyben a
tavasszal megválasztott és Dr. Pápai Lajos
Megyés Püspök úr által kinevezett PTT tagjainak ígéret tételére. Megbízásuk öt évre
szól. Az „Egyházközségi képviselő” elnevezés helyett - az új szabályzat szerint - a
„Plébániai Tanácsadó Testület” (PTT) tagjai
a következők:

Rendes tagok:
1. Csámpai Norbert plébános, elnök
2. Pajor Károly alelnök
3. Csonka László templomatya, sekrestyés
4. Bognár Mónika pénztáros
5. Alasztics Ervin számvizsgáló
6. Szűcs András számvizsgáló
7. Bacskó Lajosné jegyző
8. Nagy Tibor kántor
9. Bedő Alajos
10. Bors Zoltán
11. Méri Józsefné
12. Németh Alajos
13. Orosz László
14. Őrsi Jenő
15. Szigethy Ignác
16. Szombathelyi Zoltánné
17. Tatai Zsuzsanna
Póttagok:
1. Németh Gyula
2. Tóth Géza
Életükre és munkájukra Isten áldását kérem. Kívánom, hogy keresztény hitük bizonyságául a legjobb tudásuk szerint
szolgálják Istent és a vámosszabadi egyházközséget!
Csámpai Norbert
plébános

2015. évi egyházközségi hozzájárulás

E

gyházközségünk valamennyi tagjának

Kérem Önöket, hogy – amennyiben
eddig nem tették meg – szíveskedjenek befizetni a 2015. évre esedékes
egyházközségi hozzájárulást, esetleges
hátralékaikkal együtt.
A hozzájárulás mértéke egyházközségünkben:
- aktív dolgozóknak: 4.000 Ft/fő/év
- nyugdíjasoknak: 2.000 Ft/fő/év
Befizetés lehetséges:
- személyesen, Csonka László templomatyánál, vagy
- banki átutalással a 6320033914940514 számlaszámra (Pannon
Takarék Bank Zrt.)
Templomunk és a plébánia épület fenntartásához folyamatos anyagi forrásokra van szükség, mely teljes mértékben
ezen hozzájárulásból illetve a perselypénzből finanszírozandó.
Köszönettel:
Csámpai Norbert
plébános
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Megemlékezés 1956. október 23.

A

z 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi
műsor október 22-én 17 órakor került
megrendezésre a Faluház Dísztermében. A
megemlékezés a hagyományokhoz híven
a Himnusz közös eléneklésével kezdődött.
Melyet követően Lizákné Vajda Lívia polgármester ünnepi beszédét hallgathatták meg
a jelenlévők. A polgármester beszédében
többek között kitért arra, hogy a forradalom
leverését követő évtizedekben Magyarországon mindenről tilos volt beszélni, és a forradalmat ellenforradalomnak bélyegezték.
Szép és színvonalas előadást adtak Tóth
Katalin tanárnő vezetésével a Vámosszabadi Tagiskola 3-4. osztályos tanulói. A forradalom idején született dokumentumok
szövegeiből és versrészletekből színpadra
vitt előadást követően Kardos Győző: 1956.
Négy éves voltam... című verse csendült fel.
Csuka Jánosné előadásával drámai atmoszférát teremtett, ami méltán váltotta ki a
közönség elismerő tapsát.
A megemlékezés részeként a kisdiákok
gyertyákat gyújtottak, fokozva az ünnepi műsor hangulatát. Ezután a Borostyán
Nyugdíjas Kórus énekelt. Végezetül az iskola tanulóival kiegészült énekkar - Horváth Tamás 2. osztályos tanuló megható és
színvonalas solo éneklésével- búcsúztatta
a forradalom és a szabadságharc ünnepét.
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Kardos Győző
1956. Négy éves voltam...
Oly korban születtem,
Amiről nem tehettem,
Mások döntöttek helyettem.
Mikor kettéváltak a vizek,
Lángra gyúltak a tüzek,
Ember - embert ölt,
Csak égtek a tüzek, és sírt a föld.
Oly korban születtem,
Amiről nem tehettem.
Mások döntöttek helyettem.
Mikor kettészakadt az ország,
Mások akarták irányítani a sorsát.
Engem senki sem kérdezett!
A halál csak jött, ment, érkezett.
Oly korban születtem,
Amiről nem tehettem,
Mások döntöttek helyettem.
Ha apám vagy anyám
Kérdezett volna.
De nem! Vagy valaki!
Magzat: Akarsz-e világra születni?
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Előadás a NATO-ról

S

zeptember hónap végén kaptam
felkérést a helyi nyugdíjas klub vezetőjétől, Bellovicz Imrénétől, hogy
a munkámból kifolyólag, tartsak a Borostyán Nyugdíjas Klub tagjai számára egy
őszi-tavaszi, több alkalomból álló, előadás
sorozatot a Magyar Honvédség jelenlegi
feladatköréről, a hadkiegészítés és katonai igazgatás rendszeréről és szerepéről a
Honvédségen és a civil társadalmon belül,
valamint a NATO-ról, illetve a Magyar Hon-

védség és a NATO kapcsolatáról, mely előadás október 08.-án megtartásra is került a
nyugdíjas klubban.
A megkeresést nagy örömmel fogadtam,
hisz az embert boldogsággal tölti el, ha a
munkája és hivatása után érdeklődnek,
főleg ha azt ismerősei, falubeli honfitársai
teszik. Számomra a legnagyobb elismerést
a megjelentek nagy száma és érdeklődése, valamint aktivitása váltotta ki, ugyanis
az egy órásra tervezett előadás több mint
három órás kötetlen és nyílt hangvételű
beszélgetéssé változott. Pozitívan tapasztaltam továbbá a megjelentek nagyfokú
ismeretét az adott témakörben.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a
klub vezetőjének és a tagoknak, hogy felkérésükkel megtiszteltek, illetve a felejthetetlen órákért!
A mielőbbi találkozás reményében maradok
Tisztelettel:

Gulyás Róbert honv. őrnagy
a megyei hadkieg. vezetője
Vámosszabadi (Győr), 2015.10.13.

Nyugdíjas Klubról röviden…

A

nyári szünet első találkozóján az első
félév programjait beszéltük meg, úgy
ahogy máskor.

Szeptemberben négy alkalommal találkoztunk. Első alkalommal a Borostyán kórus
utolsó próbáját hallgattuk meg a Kórustalálkozó előtt, megbeszéltük a 17.-i kirándulásunk programját, amelyen a győri Káptalandomb nevezetességeit tekintettük meg:
Bazilika, Kincstár, Könyvtár, Apor Vilmos
életéről állandó kiállítás. Közülünk többen
a kilátóról megtekintették Győr város látképét. Október elsején kerékpártúrán vettünk részt. Nagybajcson keresztül egészen
a Duna partig kellemes, napos őszi időben
volt részünk.

A későbbi foglalkozásokon újabb előadásokkal, megemlékezésekkel fogjuk gazdagítani a klubnapokat.
Borostyán Kórusról röviden…
Szeptember 12.-én tartottuk a 10. Kórustalálkozót. Vendégeink voltak Nagybajcs, Kisbajcs, Bácsa, Szőny és Ménfőcsanak kórusok tagjait. Hallhattunk lengyel népdalokat,
citerával kísért népdalokat, régi és jelen idők

kedvenc slágereit.
A kórustalálkozóval egy időben ünnepelte
megalakulásának 10. évfordulóját a Borostyán Kórus és ugyanilyen apropóból voltunk
hivatalosak Nagybajcsra október 24.-én.
Felléptünk a Márton napi felvonuláson és
egy fontos felkészülés áll előttünk a karácsonyi koncert a helyi templomban.
Bellovicz Imréné
klubvezető

Október 8.-án Gulyás Róbert őrnagy, Vámosszabadi lakos érdekes előadást tartott
a NATO-ról. Az előadás utáni beszélgetésen
felkértük, hogy tavasszal is találkozzunk
újra egy maihoz hasonló érdekes téma erejéig.
Október 15.-én a Fehér bot napján tudtuk
meg, hogy a vakok és gyengén látók részére nagy segítség a fehér bot, ami egy
francia grófnőnek köszönhető. Ő volt az
akinek közbenjárása kellett ahhoz, hogy
az ilyen betegségben szenvedőknek az
élete jobbá váljon. Ezeket az embereket
nem sajnálni, hanem segíteni kell.

Vámosszabadi Mi Újság?!
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Márton napi lampionos felvonulás

2

015. november 13-án harmadik éve,
immáron hagyományosnak mondható módon Márton napi felvonulást
tartottunk. A péntek délutáni rendezvényen szüleik kíséretében tettek sétát kicsik
és nagyok. A jókedvű társaság az óvodától
indulva a legkülönbözőbb lámpákkal és
lampionokkal sétáltak el a templomig. A
menetben részt vett a falu apraja-nagyja,
így a legkisebbek sem maradtak ki a jeles
eseményből. A templomban színes és színvonalas műsort adtak a Vackor óvoda apróságai, a Vámosszabadi Tagiskola tanulói

és a Borostyán Nyugdíjas Kórus. Az est zárásaként a Fenyőfa Borozó teraszán látták
vendégül a felvonulókat zsíros kenyérrel,
süteménnyel, teával és forralt borral.
Köszönet illeti az óvoda, iskola és az önkormányzat dolgozóit, a Fenyőfa Borozó, a Judit Abc, a Vámosszabadi Polgárőrség és az
Egyházközség tagjait, hogy támogatásukkal, munkájukkal segítették a rendezvényt.
A mai felgyorsult világban jó látni, hogy civil
összefogással közösségi programok jöhetnek létre.
Pillanatképek:

Idősek napja Vámosszabadin

O

perett és vacsora a vámosszabadi
idősek napján. Idősek napjára hívta meg a szépkorúakat Vámosszabadi Önkormányzata 2015. november
26-án. A Faluház Dísztermében műsorral,
vacsorával várták a nyugdíjasokat. Csaknem 90 szépkorú fogadta el a meghívást.
A polgármester köszöntője után a Vackor
Óvoda óvodásai és a Vámosszabadi Tagiskola tanulói színvonalas műsorral örvendeztették meg a hallgatóságot. Köszönet
illeti a felkészítő pedagógusok munkáját.
A gyermekek műsora után a polgármester
és Ambrus Gellért önkormányzati képviselő
ajándékkal köszöntötték a kerek évfordu-
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lót ünneplő időseket. A megható pillanatok
után operettműsor következett Illés Gabriella és Széles Zoltán közreműködésével. A
művészeknek már az előadás első perceiben sikerült tapsra bírnia a vámosszabadi
szépkorúakat a jól ismert operettslágerek
éneklésével. A jó hangulatú műsor után az
önkormányzat vacsorára látta vendégül a
nyugdíjasokat, amihez Klausz Tamás zenélt.
A jókedvű ünnepet estig tartó tánc zárta.

Vámosszabadi Mi Újság?!

Mikulások
Vámosszabadin

Vámosszabadi Mi Újság?!

December 6. minden gyermek számára örömteli pillanatokat jelent. Vámosszabadiban az
iskolába, az óvodába és a Faluházba is Mikulás ünnepségre vártuk a gyerekeket, akik versekkel és énekekkel köszöntötték a Mikulást.
Örömteli képek az ünnepségekről.
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Az Adventi Vasárnapok és az iskolai adventi koncert pillanatképei
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