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Elmúlt hat hónap...

A február 11-i időközi választás óta eltelt 6 hónap. Az újonnan 
felálló képviselőtestület továbbvitte a folyamatban lévő ügye-
ket, és számos olyan dolgot elindított, amelyeket már koráb-

ban is szeretett volna megtenni. A váltás szükségessége azért me-
rült fel, mert sok olyan lehetőség van előttünk, településünk előtt, 
amelyet megragadva jelentős fejlődésre van lehetőségünk, és hiba 
lenne ezeket nem kihasználni.
Az ország fejlődésével átalakulnak a térségek, a térségen belül vál-
toznak a települések pozíciói, súlyai. Ebben a változó térben kell 
megszereznünk azt a pozíciót (gazdaságilag, lélekszámban, infra-
struktúrában), amely biztosítja azt, hogy a közigazgatás bármilyen 
átalakítása esetén kisebb térségünkben erős pozíciónk legyen.
2010-2014 közötti időszakban Győrzámollyal alkottunk közös hi-
vatalt győrzámolyi központtal, 2015-2019 között Győrújfaluval és 
Győrladamérral vagyunk közös hivatalban, győrújfalui központtal. 
Úgy néz ki, hogy 2019-ben elérjük az önállósághoz jelenleg megha-
tározott 2000 fős létszámot, és lehetőségünk lesz önálló hivatalként 
működni.
A győri agglomeráció hatalmas léptékben fejlődik, nem csak a ma-
gyarországi részekre gyakorol vonzerőt, hanem a Csallóközre is. En-
nek a térségnek a tengelyében van Vámosszabadi, ez az elhelyezke-
dés ad ritka lehetőséget arra, hogy megfontoltan, de határozottan 
pozíciót foglaljunk magunknak.

Milyen lehetőségeink vannak erre 10-15 éves távlatban?

A legfontosabb tényező, hogy Vámosszabadi környékén olyan közúti 
beruházások készültek el, és vannak tervben, amely nemcsak a min-
dennapjainkat könnyíti meg, hanem vonzerőt gyakorol a letelepülni 
szándékozó családoknak, és telephelyet kereső vállalkozások számára 
is. 
A lélekszám növekedése egy település fejlődésének fontos mércéje, 
de az is fontos, hogy ez a növekedés ne járjon kezelhetetlen hely-
zetekkel, mint ahogy némely szigetközi faluban, vagy akár a Pacsir-
ta Lakóparkban is tapasztalhatjuk. A növekedésnek költsége is van 
(közintézmények fenntartása, óvoda, bölcsőde, iskola), amelynek 
fenntartását és fejlesztésének egy részét a településünkön működő 
cégek adójából tudjuk finanszírozni. Ha a vállalkozások számára von-
zó Vámosszabadi, akkor a befizetett adókból rendelkezésre áll olyan 
szabadon elkölthető összeg, amely a településünk egésze számára 
hasznos (csapadékkvíz-elvezetés, járdaépítés, közvilágítás cseréje, 
stb.).
A Keleti elkerülő megépítése, annak nyugati irányú folytatása, a ter-
vezett 2*2 sávos Győr-Dunaszerdahely gyorsforgalmi út mind a te-
lepülésünk vonzerejét növeli, de ezeknek a hatására (előnyök, hátrá-
nyok) készülnünk kell. 
Készülnünk kell az ipari terület bővítésével, meg kell teremteni a bő-
vítés infrastrukturális hátterét. Ki kell harcolnunk gyorsforgalmi út 
lejáróit az ipari területnél és a határállomásnál.
Érdemes befektetőt keresni arra, hogy valahol a körforgalom környé-
kén benzinkút és kapcsolódó szolgáltatások telepedjenek meg.

Át kell gondolnunk a fentiek fényében, hogy hol szeretnénk a magtele-
pülésen (ez is egy új fogalom, ami jelzi, hogy mennyit változik körülöt-
tünk a világ) lakóterületet fejleszteni, mert ami 10 éve jó ötletnek tűnt, 
azt átírja az elkerülő megléte, a növekvő településen belüli gépjármű-
forgalom.
Át kell gondolnunk, hogy a csend és a nyugalom mint érték hogyan 
őrízhető meg a szükséges fejlődéssel párhuzamosan.
Át kell gondolnunk a Faluház és környékének használatát, a sportte-
rületek/lehetőségek bővítését. 
Át kell gondolnunk a Pacsirta Lakópark (Szitásdomb) helyzetét, hi-
szen biztos, hogy a következő 5 évben is Vámosszabadi része lesz 
(mivel csak önkormányzati választások évében lehet más telepü-
léshez csatlakozni). Érdemes gondolkodni a 14-es út és a lakópark 
közötti terület lakó-, szabadidős és kereskedelmi célú fejlesztésén, 
ami részben kompenzálhatná a Lakópark zsúfoltságát, és élhetőbbé 
tenné azt.
Ezzel összefüggésben át kell gondolni Sárás II. helyzetét is, hiszen 
elhelyezkedése van olyan jó, mint a Lakóparké. Érdemes foglalkozni a 
közművek esetleges kiépítésén (víz, szennyvíz), ennek folyománya-
ként a belterületbe vonáson, hiszen hosszútávon a 2 településrész 
egységet is képezhet. Ennek a két településrésznek a lélekszáma 10 
éven belül jóval meghaladhatja a magtelepülés lélekszámát, és ez -a 
magtelepüléstől való távolsággal együtt- magával vonhatja a közin-
tézmények ottani kiépítésének szükségességét.
A fentiek olyan stratégiai kérdések, amelyre a most induló terület-
rendezési terv felülvizsgálat településfejlesztési koncepciójában is 
ki kell térni. Számos olyan dolog van, amellyel az elmúlt időszakban 
foglakoztunk, előkészítettük megterveztettük. Ezek inkább befolyá-
solják a mindennapjainkat.

folytatás a 8. oldalon
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2018. május 26-án, szombaton reg-
geltől színes programok, sportese-
mények, ügyességi versenyek, fi-

nom ételek, táncos és zenei programok 
várták a vendégeket a Vámosszabadi 
Falu- és Gyereknapon.
Ezúton is köszönjük a főzőcsapatoknak 
a finom ebédet, valamint a segítőknek- 
közreműködőknek, támogatóknak hogy 
hozzájárultak a nap sikeréhez!
Köszönet Vámosszabadi ügyes kezű 
asszonyainak, akik  finom sütemények-
kel, lángossal és fánkkal vendégelték 
meg a Falunap résztvevőit!

A délelőtt folyamán is már gazdag prog-
ramkínálat várta a kiérkezőket: a kerékpá-
ros gyorsasági versenyben, a 11-es rúgó 
versenyben, zsetongyűjtő-versenyben a 
Vackor óvoda udvarán, kerékpáros ügyes-
ségi és közlekedésbiztonsági versenyben, 
valamint a pingpong versenyben mérhet-
ték össze tudásukat a sportolni vágyók.
A szombati nap a gyerekek számára is 
számos kreatív kalandot tartogatott: kora 
délutánra színes krétarajzoktól virított 
az aszfalt, agyagedénykék formálódtak 
a kicsik kezei alatt. Waterball, víziroller, 
buborékfoci és mászófal is várta a spor-
tos fiatalokat, és a kenuzás kalandjait is 
kipróbálhatták a csatornákon. A kisebbek 
arcfestés, légvár és kézműves progra-
mokban is részt vehettek.
A Díszteremben Németh Gizella foltvar-
ró-kézműves kiállítása, és Bognár Ernő 
fafaragványaiból összeállított kiállítása 
volt megcsodálható. Itt kaptak helyet a 
„Vámosszabadi, ahogyan én látom” fotó-

pályázat pályamun-
kái is. 
A szép látnivalók 
mellett finom süte-
mények is várták itt 
a hűsölni vágyókat.
Déltől az óvoda ud-
varának egyik fája 
alatt Csernik Szen-
de kedves székely 
mesemondó várta a 
kicsiket –nagyokat, 
bábokkal megeleve-
nített történeteivel.  
Az ebéd mellett az  Akkordeon Harmoni-
ka Együttes zenéjét hallgathattuk, majd 
a tizenkét tagú együttest követően, a 
Vámosi Rakoncátlanok néptánccsoport 
lépett fel.  
A délután folyamán az Ásványrárói Ön-
kéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület lát-
ványos bemutatóját láthatta a közönség.  
A színpadon pedig a helyi  Zumba  csoport 
latin ritmusokra épülő táncos programjá-
val folytatódott a délután. 
A vámosszabadi iskolások jelnyelven ad-
ták elő a Demjén Ferenc „Kell még egy 
szó” című dalát. A megható produkció 
után lufis táncműsorral köszöntötték a 
gyerekek vakációt.

Falunap 2018
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„Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek 
lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi 
tovább.”

Biztosan állíthatom, hogy mi az elmúlt tanévben sok-sok követ he-
lyeztünk le. Bár nem sziklákat, de kavicsokat és homokszemeket és 
tudom, hogy ez által is épült a világ.
Kis elsőseink mostanra komoly diákok lettek, közösségünk megbe-
csült tagjai. Eddig ők voltak a „kicsik”, de ez hamarosan megváltozik. 
Szeptemberben már ők is fogadják az elsősöket, segítenek nekik a 
beilleszkedésben, a házirend betartásában.
Ákos, az ismert énekes szavait idézem:

„Azért vagy itt, hogy mindent láss,
Hogy értsd a szót, olvasd az írást.

Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,
Hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj!”

Iskolánkban a gyerekek – ha nem is mindent – de sokat megtanul-
tak a múlt tanévben. Ki kíváncsian és lelkesen, kit noszogatni kellett 
kicsit. De mindig jöttek, mert tudták, hogy várnak rájuk a barátok, 
a tanító nénik és a lehetőség, hogy minden nap valami újat tanul-
janak, és ezáltal többek legyenek. Emellett nemcsak a tanórákon, 
hanem azon kívül is helyt álltak. Számos tanulmányi versenyen 
vettek részt, számos műsoron és megemlékezésen szerepeltek, és 
közösségi programokban sem volt hiány.
Nemcsak a tanítási órák formálták őket, hanem a rengeteg közös 
emlék, a szép és bizony nehezebb pillanatok. Mert úrrá lenni a ne-
hézségeken, egy-egy kudarc után továbblépni – mind-mind olyan 
dolog, melyet meg lehet és meg is kell tanulni. 

Az iskolán keresztül indul a gyermek a nagyobb világ felé. Mi egy-
más útitársai voltunk ebben az esztendőben is. 
Elköszönünk 4. osztályosainktól! Rengeteg emléket összegyűjtöt-
tünk ez alatt a négy év alatt. A közös osztályprodukciók, a könnyező 
anyukák az anyák napi ünnepségen, az erdei iskola és a korcsolyá-
zás… felsorolni lehetetlen. De az biztos, hogy a legmélyebb nyomot 
a barátok hagyták!
Mindegy, ezután ki merre folytatja az útját, a  közös emlékek örökre 
összekötnek bennünket. Olyan kapocs ez, ami erős és erőt adó.
Kívánom, hogy ezek az emlékek adjanak erőt a következő években, 
kívánom, hogy a kapocs megmaradjon, és hogy jó szívvel emlékez-
zenek majd vissza ránk, az iskolánkra, és az itt töltött évekre. 

Kamocsai Antalné

Kezdődik egy újabb tanév…

Vidáman táncolnak az idősebbek

Oktatónktól, a mosonmagyaróvári Faragóné Tóth Zsuzsitól 
idézve a hármas jelszót:” mozgás, öröm, agytorna”, ebből áll 
az idősebb korosztály számára kitalált tánc,amely megmoz-

gatja az ízületeket, az izmokat, az agyat és közben a közösségi lét 
révén vidámságot és örömet is ad a résztvevőknek.
Az évtizedekkel ezelőtt Németországból indult, nálunk 2 éve elter-
jedőben lévő társasági mozgásforma nem hasonlít a hagyományos 
társastáncra. Hozzánk közvetlenül Ausztriából érkezett. Célza-
tosan kidolgozott elemekből áll, amelyeket ülve és állva végzünk, 
úgy, hogy ehhez előzetes tánctudás és táncpartner sem szükséges. 
Van körtánc, sortánc, blokktánc, kontratánc, beépítve a mozgásele-
mek sorába a partnercsere is. Minden 
egyes zenére külön koreográfiát tanu-
lunk, a XVII. századi zenei feldolgozá-
soktól kezdve napjaink modern dalla-
mai adják az alapot. Elmondható, hogy 
a világ minden tájáról és kultúrájából 
származó zenékre létezik koreográfia!
Tavaly szeptemberben volt a felhí-
vás, hogy községünkben is indul ilyen 
foglalkozás,a szeniortánc. Először az 
edzőteremben, aztán a faluház civil 
termében találkoztunk hetente egy 
alkalommal,az egy órás táncra. Az in-
duláskor 10-15 fős csoport sajnos köz-
ben megfogyatkozott, és napjainkban 
8-10 résztvevő van az órákon. Remél-

hetően, a  betegség miatt elmaradók felépülnek és visszatérnek.  
Időközben a helyi lehetőség sajnos megszűnt, május óta Győrbe az 
ETO Parkba járunk minden héten, kedden 5-6-ig. Nagy segítséget 
jelent, hogy a Faluépítő Közösség révén az önkormányzattól meg-
kaptuk a falubuszt, mert e-nélkül csak sok időt és plusz fáradtsá-
got igénybevevő átszállásos utazással tudna részt venni a csoport 
többsége a hetenkénti foglalkozásokon.

Mint már említettem minden alkalommal megtanulunk egy új tán-
cot, ezzel egy új koreográfiát, új mozgássort, és gyakoroljuk a ré-
gebbieket, amelyek egyre jobban mennek,így egyre több örömet 
okoznak. Persze, eleinte eltévesztjük, a jobb és a bal lábat (kezet 
is!), de rendkívül türelmes és kedves oktatónk Zsuzsi ezt is barát-
ságosan oldja meg. Vidám a hangulat és mindenki felszabadultan 

mozog, táncol!
Közkívánatra most már másfél órás 
foglalkozások lesznek minden ked-
den 5 órától. A részvételi díj 750.-Ft 
személyenként.  A 30-40 táncos kö-
zött győriek, kisbajcsiak, ikrényiek is 
vannak. Ajánlani tudom mindenkinek, 
aki egy kis mozgásra és vidámságra 
vágyik!
Zenére mozgunk, kellemes társa-
ságban vagyunk, sokat nevetünk, és 
mindez a testre és lélekre is jó hatás-
sal van. Reméljük, hogy még sokáig 
művelhetjük, örülve a zenének, a tánc-
nak és egymásnak!

Réti Csaba
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Vámosszabadi tagiskola

A Vámosszabadi Tagiskola versenyeredményei

Köszönjük a bizalmat!

Iskolánk létszáma ebben a tanévben  ismét gya-
rapodott .

A Vámosszabadi Iskolában 
– Regisztrált Tehetség-
ponként is - egyik fő fel-

adatunknak tartjuk a tehetség-
gondozást, a gyerekek tanulmányi 
versenyekre való felkészítését. 
Ha eredményt érnek el, hatalmas 
sikerélmény számukra, mely to-
vábbi motivációt jelent; viszont 
megtanulnak megküzdeni a vesz-
téssel is: tanulni belőle és tovább-
fejlődni.
Számos versenyre eljutottunk az 
elmúlt tanévben, magunk is szer-
veztünk egyet; számos oklevél-
lel, élménnyel és tudással lettünk 
gazdagabbak.

Kedves Szülők! 

A Vámosszabadi Tagiskola egy családias hangulatú 
közösség, ahol önkormányzati támogatások sora, el-
kötelezett és kedves tanító nénik, szakkörök és tehet-
séggondozás, személyre szabott figyelem és színes 
programok várják a kisdiákokat.

vamosszabadi.hu/Intézményeink/ 
Vámosszabadi Iskola

Versenyeredményeink 
2017/18-as tanév

Kistérségi nyelvtanverseny  
Öttevény

Csala Boglárka 3. o.  2. hely
Oross Gerda 4. o. 2. hely

Kistérségi anyanyelvi verseny Győrladamér
Szűcs Regina 2. o. 1.  hely
Csikár P. Soma 3. o. 1.  hely

Holenda Barnabás Regionális  
Matematikaverseny Győr

Horváth Dóra 2. o. 7. hely
Erdei manók kistérségi természetismeret 
csapatverseny Győr

Horváth Tamás, Magyar Erika,  
Oros Luca, Oross Gerda 3. o. 2. hely

Kistérségi Láss zölden! környezetvédelmi 
csapatverseny Vámosszabadi

Böröczki Blanka, Magyar Erika, 
Oros Luca 4. o. 1. hely
Csala Boglárka, Herczeg Sára,  
Tarlós Dóra 3-4. o. 2. hely

Kistérségi meseismerő verseny Öttevény
Tarlós Dóra 3. o. 2. hely
Böröczki Blanka 4. o. 3. hely

Bendegúz Nyelvész – megyei döntő Moson-
magyaróvár

Tarlós Dóra 3. o. 8. hely
Kistérségi matematikaverseny Győrladamér

Horváth Dóra 2. o. 1. hely
Tarlós Dóra 3. o. 2. hely

Kistérségi versmondó verseny Nagybajcs
Szücs Vivien 1.o. 2. hely
Beviz Dóra 2. o. 3. hely
Magyar Erika 4. o. 2. hely

Kistérségi versmondó verseny Vámossza-
badi

Szücs Vivien 1. o. 1. hely
Beviz Dóra 2. o. 3. hely
Böröczki Blanka 4. o. 2. hely
Magyar Erika 4. o. 2. hely

Dr. Timaffy László megyei néprajzverseny
Pető Laura, Böröczki Blanka,  
Magyar Erika 2. hely

Csala Boglárka, Tarlós Dóra,  
Herczeg Sára 3. hely

Kistérségi szépírás verseny Nagyszentjános
Oross Denisz 2. o. 3. hely

szövegértés
Oros Luca  4. o. 1. hely

Kistérségi rajzverseny Győrújfalu
Beviz Dóra 2. o. 3. hely
Tarlós Dóra 3. o. 3. hely
Oros Luca 4. o. 1. hely

Tudásbajnokság megyei döntő
Tarlós Márton 1. o. matematika 6. hely
Horváth Dóra Emília 2. o.  anyanyelv 4. hely
Tarlós Dóra 3. o. környezetism. 4. hely
 matematika 1. hely
 országos döntő 12. hely
Böröczki Blanka anyanyelv 6. hely
 környezetism. 9. hely

Kistérségi sportverseny Pér
Oros Luca, Mók Máté, Ladocsi Alex 1. hely
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Vackor Óvoda

  Mint minden évben, idén is a Vackor Óvo-
da legizgalmasabb időszaka a tavasz és a 
nyárvárás volt.
 Miután a kiszebábot kanálisba dobva a 
gyerekek sikeresen elkergették a telet, a 
természet ébredezésével együtt nálunk 
is felgyorsult az élet.  Sok-sok program és 
ünnep részesei lehettünk ezekben a hóna-
pokban.
 A húsvéti tojásvadászat, a tavaszi Harmó-
nia koncert, és a Holle anyó színház 3 jószí-
vű rabló című előadása, az anyák napi ün-
nepség, az óvodai kirándulás, az évzáró es 
ballagási ünnepségünk rengeteg izgalmat 
és élményt, megható pillanatot rejtegetett 
gyerkőceink és szüleik számára. 
 A kulturális és hagyományőrző programok 
mellett, azért a sportról sem feledkeztünk 
meg. A mozgás, a sportolás megszerette-
tése már kisgyermekkorban fontos feladat, 
a mai, gyermekeinket gépekkel körülvevő, 
mozgásszegény világunkban.  Óvodánk-
ban a tornaszoba, a tágas óvoda udvar, az 
ovi-foci pálya, a mozgásos gyermekjáté-
kok széles tárháza ad lehetőséget arra, 
hogy óvodásainkat mozgásra ösztönöz-
zük. Mindezek jegyében ebben az évben is 
megszerveztük a Futás a Vackor Óvodáért 
elnevezésű jótékonysági futóversenyünket, 

melyet óvodás, iskolás és 
felnőtt kategóriában indí-
tottunk. A verseny résztve-
vői a megérdemelt helye-
zések jutalmazásain kívül, 
kedves vendéglátásban is 
részesültek. Frissítő italok, 
energiát pótló harapnivalók 
várták a célba érkezőket. 
Reméljük, jövőre újra talál-
kozunk a lelkes indulókkal!
 A rengeteg tavaszi program 
között, a gyerekek minden 
évben, talán a Nyárkö-
szöntő családi délutánun-
kat várják a legnagyobb 
izgalommal.  Idén, június 
8-án, egy szép napsütéses, 
péntek délután került meg-
rendezésre. Volt itt minden, ami a gyerek-
szívnek kedves. Vidám interaktív mesejáték 
Füzi Rozival, zenebona, csillámtetoválás, 
barkácsolás, tombola játék. Noha a nap fő-
szereplői az ovis apróságok voltak, családi 
nap lévén a felnőttekről, szülőkről, nagy-
szülőkről sem feledkeztünk meg, így finom 
borjúpörkölttel, grillkolbásszal, langallóval, 
gyönyörű és ínycsiklandó tortákkal, üdítők-
kel vártuk a látogatókat.  Az édesanyák az 

Avon jóvoltából még gyönyörű sminkkel is 
szépülhettek a délután folyamán.
 A vidám este nekünk, pedagógusoknak, 
dajka néniknek is tartogatott meglepetést 
es megható pillanatot. A három csoport, 
ballagó nagycsoportosai együtt búcsúztak 
el tőlünk, figyelmes és kedves ajándékkal 
lepve meg bennünket és az óvodát.
 A családi napunk nagyszerű alkalmat adott 
rá, hogy mindenki, aki részt vett egy igazi 
ünnepet élhetett meg, a család és az ösz-
szetartozás ünnepét. Hiszen azoknak a kö-
zösségeknek van igazán jövőjük, ahol ösz-
szefogással közösséget tudnak építeni, és 
különösen igaz ez az óvodára, ahová pará-
nyi gyerekek nap, mint nap fejlődni, tanulni 
járnak.  Rengeteg szervezést és tervezést, 
időt és munkát vett igénybe a rendezvény 
előkészítése, de a sok munka meghozta 
gyümölcsét. Remélhetőleg kellemesen el-
fáradva, de felejthetetlen élményekkel tele 
tért haza minden gyerek és felnőtt. 

 Gulyásné Csatlós Annamária

Tanulni jó

Hogy tanulni jó? Jól tudják ezt a Vámosszabadi Iskola ta-
nulói. De hogy még eredményesebb legyen ez a tanulás, 
a tavasszal az önkormányzat támogatásával „Tanulnijó” 

tanfolyam indult az iskola diákjai számára, mely a jövő tanév-
ben is folytatódni fog tovább. A kiscsoportos foglalkozásokon 
konkrét program és szakavatott pedagógus segítségével játé-
kosan és alkotó módon fejlődnek a gyerekek tanuláshoz szük-
séges képességei, memorizálási technikákat és érdekes, vál-
tozatos vázlatkészítési módszereket tanulnak. Így könnyebben 
és gyorsabban tanulnak, még motiváltabbak lesznek, mely ta-
nulmányi eredményeiken is megmutatkozik.
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Június közepéig  jelentkezhettek a kertművelők és közösségek 
„ A legszebb konyhakertek ” pályázatra . Községünket három 
kertművelő képviseli az országos versenyen. Az első kertbejárá-

sok, az első zsűrizések megtörténtek.
Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag alpolgármestere  hozta létre   
„A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei” 
nevű  országos programot.
A program célja, hogy a lakosságot ösztönözze arra, hogy saját, ro-
konai vagy barátai udvarán, kertjében alakítsanak ki konyhakertet.  
 

Gondozzák azt- termesszenek  benne 
maguk és családjuk számára minél több 
konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt
A  2018-as év kiemelt témája „A ter-
mőföld, a talaj védelme”. Az elbírálásnál 
idén külön előny lesz, ha a kertművelő 
minél több talajkímélő művelési- vé-
dekezési-vízgazdálkodási módszert alkalmaz, például a tápanyag 
utánpótlást szerves, természetes talajjavító anyagokkal végzi.
A második kertbejárások augusztus hónapban volt, az eredmény-
hirdetés pedig szeptember 22-én, a vámosszabadi Halfesztiválon 
lesz. Berényi Éva

A legszebb konyhakertek

Öt nap- öt élmény kirándulássorozat 2018.

Negyedik alkalommal, idén 34 gyermek részvételével- zajlott 
le az Öt nap- öt élmény kirándulássorozat. Szülői összefo-
gással és önkormányzati segítséggel és a Vámosszabadi 

Fejlesztéséért Egyesület (VFE) támogatásával , nagyon jó hangu-
lattal valósult meg a vámosszabadi gyerekeknek feledhetetlen él-
ményt nyújtó kalandsorozat, 2018. július 2. és 6. közt. Csapatunk 
tagjai már a hétfői kiránduláson összebarátkoztak: az ország leg-
jobban felszerelt kalandparkjába, a  kislődi Sobri Jóska Élménypark-
ba vezetett utunk.
Második napon Budapestre, a Future parkba mentünk: ahol is a 
rajzaink digitális segítséggel életre keltek a falakon, világító óriás-
labdákkal zenélhettünk, különleges ugróiskolát próbálhattunk ki, és 
városokat építhettünk. Kirándulást tettünk a Hősök terére is, meg-
néztük a Világörökség részét képező Millenniumi emlékművet, és 
az előtte fekvő Andrássy úton is végigsétáltunk. Harmadik napon 
Komáromba, a WF strandra vonattal és falubusszal mentünk.  
Árnyat adó fák között élveztük medencék vizét, és a bátrak négy 
sávos óriáscsúszdán is száguldhattak. Csütörtökön kenuzási lehe-
tőséget biztosítottunk a gyerekeknek a Bácsai csatornán. Átevez-
tünk Nagybácsára a Bácsai tóhoz, ahol a gyerekek feledhetetlen 
órákat töltöttek. A tartalmas hetet egy Vénekre tett biciklitúrával 
zártuk, és nagyokat csobbantunk az Ökotóban.
Köszönjük a túravezető és a segítők önzetlen munkáját mellyel ezt 
a pár napot felejthetetlenné tették!

Berényi Éva

A nyár folyamán a gyerekeket számos önkormányzati és isko-
lai szervezésű táborral is  vártuk: kézműves tábor, történelmi 
kalandtábor, néptánc tábor, angol tábor  is várta az érdeklődő 
vámosszabadi fiatalokat.
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Idei évben több közösségi program szervezésében is részt vál-
lalt a Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület (VFE). A 2018-as 
évi programokat „csapatépítő” családi nappal indítottuk, ahol a 

jó hangulat mellett a gasztronómiai élvezeteknek is hódoltunk. A 
korán kelők szalonnás rántottával kezdték a napot, majd nekiálltak 
a kolbásztöltésnek. Sült kolbász mellett nagyon finom langalló is 
készült a sok szorgos kéznek köszönhetően és a hideg ellenére a jó 
hangulat egészen estig kitartott.

Márciusban snapszer 
versenyt rendeztünk 
a Faluházban, ahol a 
lakosok közül min-
den korosztály kép-
viseltette magát. A 
tapasztalt játékosok 
taroltak, a verseny 
győztese Belovicz Jó-
zsef lett, őt Tolnai An-
tal és Lendvai András 
követte a képzelet-

beli dobogón. A legeredményesebb női játékos címet Horváth Anita 
kapta. Jutalmuk ajándékcsomag volt, de a többi játékos sem távo-
zott csalódottan: a jó hangulatú, kellemes társaságban, játékkal el-
töltött szombat délután reményeink szerint mindenkiben kellemes 
élményként marad meg. 

Májusban a VFE tagok és a felhívásra csatlakozó lakosok jóvoltából 
megújult a kézilabda pálya. A korábbi háló teljesen elhasználódott, 
eredeti funkcióját már nem látta el, ezért le kellett bontani. Az ön-
kormányzat vállalta az új háló beszerzését, a VFE pedig a felhelye-
zést. Először a tartóoszlopokat kellett lefesteni, a háló csak ezután 
kerülhetett fel a végleges helyére. A munkák részeként vadonatúj 
festést és hálót kapott a két kapu is. Természetesen a munkála-

tok az egyesületnél megszokott 
jó hangulatban zajlottak, egy kis 
eszem-iszommal egybekötve. Az 
önkormányzatnak, a VFE önkénte-
seinek és civil segítőknek köszön-
hetően a kézilabda pálya nemcsak 
jobban néz ki, hanem a sportolás is 
biztonságosabb, élvezetesebb, ké-
nyelmesebb rajta. A játékosoknak 
- ésszerű használat mellett - már 
nem kell a labda után a szomszé-
dos földre vagy a kertekbe rohan-
gálniuk.

A Falunap szervezésében idén is részt vettünk. Egyesületünk tagjai 
szervezték és koordinálták a kenuzást a Szavai-csatornán, melyen 
sok résztvevőt üdvözölhettünk, illetve sütöttünk süteményt a Se-
gítőkéz Alapítvány támogatásának céljából.
2018. május 30-án újra körünkben üdvözölhettük Uzsalyné dr. 
Pécsi Ria neveléskutatót. Az előadás az érzelmi intelligencia (EQ) 
jelentőségéről és annak fejlesztési lehetőségeiről szólt. A Ritától 
megszokott lendületes előadásmód, a humorral fűszerezett stílus 
újabb felejthetetlen élményt adott a jelenlévőknek, a gyermeke(ke)
t nevelők körében nagyon is aktuális téma feldolgozásával pedig 
gyakorlatban használható tanácsokkal gyarapodhattunk. Köszön-
jük Ritának az előadást, 2018. október 3-án pedig visszavárjuk, 
hogy egy másik, szülőket és pedagógusokat foglalkoztató és meg-
osztó témáról, a fegyelmezésről ossza meg velünk gondolatait.
Júliusban az Öt nap, öt élmény elnevezésű tábor szervezéséből és 
lebonyolításából is kivettük a részünket. Az önkormányzattól igé-
nyelt és megkapott támogatással pedig sikerült a szülők anyagi 
terheit csökkentenünk, gyermekeik pedig egy mozgalmas, kalan-
dokkal teli hetet tölthettek el. 
A 2018-as futball VB alkalmából tippversenyt indítottunk a lako-
soknak. Első helyen Bálint Mónika végzett, ezzel is bebizonyítva, 
hogy a foci világában nemcsak a férfiak mozoghatnak otthonosan. 
Mónika nyereménye egy Adidas vb focilabda volt. Második helyen 
Luka Bence végzett, nyereménye egy Puskás feliratú törölköző. 
Harmadik helyet Lendvai András szerezte meg, megmentve ez-
zel a VFE tagok becsületét, az ő nyereménye a vb logójával ellátott 
bögre. 

Bízunk benne, hogy 2018 első félévében is sikerült a falu életét szí-
nesebbé tenni, a lelkesedésünk nem hagy alább, tevékenységün-
ket a jövőben is folytatjuk. Reméljük, hogy az általunk szervezett 
programokhoz egyre többen csatlakoznak, így a közösséget tovább 
építhetjük. Várjuk a lakosok észrevételeit, javaslatait az egyesület 
tevékenységével és programokkal kapcsolatban. Elérhetőségünk: 
vfe.vsz@gmail.com, illetve facebook-on is megtalálnak minket a 
Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület oldalon. 

Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület (VFE)
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1. Ipari terület út és közvilágítás kiépítése
2. Széchenyi utca és horgásztó melletti közműkiépítések, a Széche-

nyi utca mellett kialakítandó műfüves pályák (2db 9*18m-es mű-
füves pálya, 422m futópálya egyelőre murvaborítással, konténer, 
és kenuk, kenutároló)

3. Bölcsődei ellátás
4. Pacsirta Lakópark
5. Megyei rendezési tervek
6. Rét utca felújítása
7. Betonos sportpálya korszerűsítése
8. Közvilágítás bővítése
9. Iskola támogatása/felújítás
10. Szennyvíz-hálózat bővítése
11. Duna utca (eleje)-Kökényszeg utca (2 bevezető szakasz) felújítása
12. Csatornapartok rendezése 

1. Ipari terület út és közvilágítás kiépítése 
A korábban elnyert pályázatokból az ipari terület kivitelezése kezdődött 
el. A közvilágítás kiépítése volt az első lépés. A munkaterület átadásakor 
derült ki, hogy a tervekhez tavaly nem kérték meg a közmű-hozzájá-
rulásokat, így nem lehetett megkezdeni a munkát. Utána a tervezett 
oszlophelyek kitűzésekor derült ki, hogy a tervezéskor a helyszín nem 
lett bejárva, az ottani vállalkozások gépjárműforgalmát akadályozzák a 
kiépítendő oszlopok. Az új oszlophelyek miatt újra kellett tervezni a köz-
világítást, plusz oszlopot is be kellett helyezni. Ezek miatt az eredeti ter-
vekhez képest többletköltséggel és 30 napos csúszással történt meg a 
kivitelezés. Mindezt azonban a közbeszerzési hatóság és a TOP pályázat 
megfelelő szerve felé is le kellett jelenteni és folyamatos egyeztetést kí-
vánt, és az összes változtatáshoz be kellett szerezni a hozzájárulásokat.
A közvilágítás kiépítése után az útépítéshez kapcsolódó munkaterü-
let-átadás előkészítése történt. Azonban itt is felmerültek problémák, 
mert a 2016-17-ben készült úttervek néhány vállalkozás esetében 
nem vették figyelembe a használt járművek paramétereit. Így az útter-
vek átdolgozásra kerültek, hogy az eredetileg max 18m-re és 40 ton-
nára tervezett iparterület út egy szakaszán 21-23m-es és 50 tonnás 
járművek is közlekedhessenek. Ez az áttervezés további csúszásokat és 
többletköltségeket okozott, aminek következményeként az iparterületi 
útépítésre augusztus elején új közbeszerzést kellett kiírni, elkerülendő, 
hogy később a támogatás egy részét vissza kelljen fizetnünk. 
2. Széchenyi utca és horgásztó melletti közműkiépítések, a Széchenyi 
utca mellett kialakítandó műfüves pályák
A Széchenyi utcai és a horgásztónál tervezett közműkiépítések (víz, vil-
lany, szennyvíz, konténerek), futókör és műfüves pályák kialakításának 
folyamata is zajlik. A hosszas előkészítés után napokon belül kiírásra 
került a közbeszerzés. Közbeszerzés nyertesével nem sokára megköt-
jük a szerződést, és a jelenlegi tervek szerint az egész beruházás az idei 
évben elkészül.
3. Bölcsődei ellátás
Jövő év elejétől kötelező biztosítani a bölcsődei ellátást. Ez a kötele-
zettség már korábban tudott volt, a tavalyi évben lehetett is pályázni 
bölcsőde építésére. Sem pályázat, sem tervek nem készültek, így most 
kezdtünk neki a bölcsődét terveztetni. Az előzetes jelzések szerint 
szeptember elején ismét lesz pályázat bölcsőde építésére. A  tervező 
és az építési hatóság előzetes egyeztetése alapján az óvoda mellé kerül 
elhelyezésre a 20 férőhelyes bölcsőde.
4. Pacsirta Lakópark
A szitásdombi Pacsirta lakópark lassan benépesül, beépül, valószínű-
leg minimum 2024-ig Vámosszabadihoz fog tartozni. A jelenleg folyó 
építkezések mellett további lakóprojektek is egyeztetés (vagy terve-
zés, vagy hatósági engedélyeztetés) alatt vannak a területen. Sajnos az 
egész Pacsirta Lakópark kialakítása azon alapult, hogy a terület Győrhöz 
fog csatlakozni, így gyakorlatilag nincsenek hasznosítható közterületek,  
 

nem tudunk sem parkolókat, sem egyéb közösségi területeket kialakí-
tani. A törvényileg előírt parkolóhelyek már nem elegendőek, problémát 
okoz az utcán parkolás. Jelenleg több hónapos egyeztetésben vagyunk 
az ottani beruházók egy részével, hogy olyan fejlesztési megállapodást 
kössünk, aminek keretében parkolóhelyek létesülnének közterületen, 
jelentős fejlesztési pénzhez jutna az önkormányzat, amely nagy részét 
a Lakóparkra tudná költeni, illetve lehetővé válna, hogy kisebb szolgálta-
tók, üzletek telepedjenek meg.
5. Megyei rendezési tervek 
Az országos rendezési terv felülvizsgálatának keretében folyik a megyei 
rendezési terv módosítása is. Ehhez leadtuk azokat az elképzeléseket, 
amelyeket Vámosszabadi részére kiemelten fontosak és szeretnénk, ha 
figyelembe vennék a megyei rendezési terv módosítása során:

- A 14-es melletti területeket (elsősorban a Sárás II kanyar és a kör-
forgalom közötti szakaszon) kereskedelmi-fejlesztési területté sze-
retnénk nyilvánítani.

- Tovább szeretnénk bővíteni a jelenlegi ipari területet.
- A Pacsirta Lakópark melletti részt (14-es felé) esetleg további la-

kóterület-fejlesztésre és sport célú területnek jelölnénk ki, de már 
olyan zöldövezettel, amely pótolná a mostani terület zöldfelület-hi-
ányait, illetve védelmet adna az egész Szitásdombnak (pl. erdősáv-
val a 14-es és az észak-nyugati irány felől).

- Fejlesztési terület lehet a most megépült körforgalom környéke.
- A tervezett 2*2 sávos Győr-Dunaszerdahely útról leágazást kérünk 

az ipari terület északi részéhez, és a határ melletti ipari részhez is.
- A későbbi lakóterület-fejlesztés súlypontját a rendezési tervünk-

ben inkább áthelyeznénk a falu déli részére (Bajcsy-Zsilinszky utca/
Ergényire vezető út), hogy kialakuló lakóövezet már ne terhelje a bel-
ső útjainkat.

- A Győr-Vámosszabadi kerékpárút elsődleges nyomvonalának a 14-
es/Régi országút/Rét utca/Szabadi utca/ Bácsai-csatorna/Szitás-
domb útvonalat adtuk meg.

- Mindenképpen meg akarjuk tartani a 14-es mellett húzódó, a tele-
pülést védő erdősávokat.

6. Rét utca felújítása
Nagybajccsal közösen kértük a Rét utca felújítását. A Magyar Közút által 
adott kalkuláció szerint a teljes szakasz felújítása 760mFt lenne. A leg-
rosszabb állapotú szakaszok költsége is 400mFt.. Bízunk benne, hogy a 
2 település országgyűlési képviselője (Dr. Nagy István és Simon Róbert 
Balázs) tud segíteni legalább a legrosszabb állapotú szakaszok felújítás-
ra forrást szerezni.
7. Betonos sportpálya korszerűsítése 
Pályázatot adtunk be a betonos pálya rekortán burkolatának megépí-
tésére, új pályatartozékokra. Első körben nem nyert támogatást a pá-
lyázatunk, a második körben ősszel várható döntés. A pályát a későb-
biekben szeretnénk befedni, gépészettel ellátni, hogy alkalmas legyen a 
mindennapos testnevelés, illetve a környékbeli szabadidős tevékenysé-
gek kiszolgálásra.
8. Közvilágítás bővítése
Megterveztettük a Sziget utca/14-es út, illetve a Rét utca/14-es út ke-
reszteződéseinek megvilágítását.
9. Iskola támogatása/felújítás 
Az iskola elavult padjait augusztusban kicseréljük, a számítógépes te-
rembe új, használható asztalok kerülnek. Iskolakezdési támogatással 
segítettük a Tagiskola diákjait.
10. Szennyvíz-hálózat bővítése
Galántai úti házak szennyvíz-ellátását megterveztettük, a vízjogi enge-
dély megvan, az árajánlatot megkértük.
11. Duna utca (eleje)-Kökényszeg utca (2 bevezető szakasz) felújítása
Az útfelújításra közbeszerzés utána szerződést megkötöttük, a munka-
terület-átadás megtörtént.
12. Csatornapartok rendezése
A kitisztított csatorna partját folyamatosan karbantartjuk, részben saját 
erőből, részben külső vállalkozóval.

Ambrus Gellért 
polgármester

Elmúlt hat hónap... folytatás az 1. oldalról
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Kaméleon Színjátszó Egyesület előadása Vámosszabadin

Vámosszabadi SE hírei

A Kaméleon Színjátszó Egyesület az idei tanulmányi évet dupla 
színházi bemutató előadással zárta, melyeket nagy szere-
tettel tártak az érdeklődő nézők elé. A 2018. évi előadások 

különlegessége volt, hogy két generáció is fellépett.  A Felmenők 
társulat olyan anyukákból és apukákból áll, akiknek a gyermekei 
szerepelnek a Kaméleon színjátszó kör társulataiban. Így hát két 
színdarabot is elhoztak hozzánk a Faluház színpadára: a Piroska és 
a farkas és a Pygmalion előadást.
A Grimm testvérek klasszikusából készült színdarabot Szücs Vivi-
en, Bognár Zoltán, Németh Dorina, Rogács Zétény, Gulyás Virág, 

Lindemann Gergő, Csöregi Flóra, Beviz Dóra, és Csöregi Anna adta 
elő. Írta és rendezte: Bank Zsuzsanna.
G.B Shaw, humoros-romantikus történetének szereplői: Szabó Ju-
dit, Bizzer Jenő, Mándi Csaba, Unger Sabine, László Mónika, Károly 
Szabolcs, Altrichter Éva, Horváth Tamás, Csikó József, Rácz Vera, 
Gosztonyi Annamária, és Tomozi Viktória voltak. 

A darabot rendezte: Bank Zsuzsanna, színpadra alkalmazta:  
Károly Szabolcs. Öröm volt látni az előadásokat! KÖSZÖNJÜK!

Az idei év nagy változást hozott a sportegyesület életében. 
Végre elkezdődött a pályánk felújítása amin majd tavasszal 
mindegyik korosztályos csapatunk  bizonyíthatja tudását a 

lelkes hazai közönség előtt! A Megyei III. osztályú bajnokságban sze-
replő felnőtt csapatunk a nehéz felkészülési körülmények ellenére 
is izgalmas meccseken elért jó eredménnyel a csoportjában sokszor 
erősebb kerettel felálló csapatok legyőzésével a középmezőnyben 
végzett. Örömteli hogy ezen nehézségek dacára a tartalék csapat  az 
ezüstéremmel járó második helyet szerezte meg! 
Ezen fórumon is szeretnék  gratulálni a legkisebb korosztályokban 
edződő gyerekeknek akik évről évre egyre jobb eredményeket érnek 
el a számukra megrendezett tornákon sokszor megszorongatva, 
legyőzve a környékbeli egyesületek hasonló korú csapatait! Köszö-
nöm a csapatokat felkészítő és irányító Siska Tamás és Luka Ben-
ce edzőknek a szezonban végzett munkáját! Reméljük a következő 
évben még jobb eredményt érnek el csapataikkal! HAJRÁ VÁMOS!!!!

Horváth József
elnök
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360 év után most rajtunk a sor!

Vámosiak határok nélkül

Mindig elgondolkodtatók és lenyűgö-
zőek azok a történetek melyek arról 
tanúskodnak, hogy a múlt valamely 

összefogása megteremtett vagy megmen-
tett valamit, ami ma is létezik. Hogy mindig 
voltak olyan ügyek, melyeket egy nemzet, 
egy város vagy egy falu lakói, a dolgos hét-
köznapok sűrűjében is fontosnak éreztek és 
összefogtak érte. Mert az igazi érték az, ami 
egy élethosszon túlmutatva a történelem 
folytonosságában mutatja meg az Ember 
nagyságát. Jó példák erre az épületek: mi-
nél régebbi, annál több kéz, annál több fá-
radtságos és áldozatos összefogás kellett a 
fennmaradásához. A történelem tanúi ezek, 
melyek továbbsegítése az időfolyamon az 
utánunk jövők számára egy nagyszerű le-
hetőség, megtisztelő feladat és hálás köte-
lesség. 
Nem sok olyan település van, amely el-
mondhatja magáról, hogy a legrégebbi épü-
lete 360 éves. Mi Vámosszabadiak büszkén 
mondhatjuk: a vámosszabadi templomot 
1658-ban, idén éppen 360 éve szentelték 
fel. 15 generáció élte le életét falai körül 
és falai között! Nagy dolog, hogy pl. a Világ 
Királynője című, trónon ülő Mária szobor 
1721-ben, a nagyméretű Mindenszentek 
oltárkép 1799-ben, a Lourdes-i Mária szo-
bor 1891-ben került a templomba, vagy 
hogy az orgona több mint 100 éves. Nem 
mindig vesszük észre, de az 1950-es évek-
ben beépített 5 üvegablak egy-egy Árpád-
házi szentet ábrázol: Szent István, Szent 

László, Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent 
Margit. A templom szimbolikája - vallásos 
mivolta mellett - az európai és magyar kul-
túránk szerves része, a jövő nemzedéké-
nek, értékrendjének, életformájának egyik 
szimbóluma, egyik záloga. 
Nagy szerencsénkre manapság nem kell 
háborús dulakodások vagy árvizes pusztí-
tások nyomait újra és újra helyreállítani, de 
ahhoz hogy külső és belső szépsége olyan 
lehessen amilyen most, bizony időről időre 
újabb összefogás szükséges. A ma egyik 
feladata, hogy az 50-es években beépített 
ólomüveg ablakok restaurálása mihama-
rabb megtörténjen, mert az üvegeket tar-
tó ólom szerkezet elöregedett és a díszes 
üveg-elemeket egyre kevésbé képes meg-
tartani. Az öt ablakból az egyik felújítása 
2013-ban megtörtént. Az akkori költség 
850 ezer Ft volt, a fennmaradó négy ablak 
így kalkulálható költsége tehát 3.4 millió Ft 
körül lesz. Az összeg nem kevés, de ha egy 
falu összefog, bizonyosan előteremthető.
Ha Ön is egyet ért azzal, hogy mi, a mai 
Vámosszabadiak is részese legyünk a 360 
év folytatásának, és anyagilag is támogat-
ni tudja a templom színes ólomüveg abla-
kainak felújítását, úgy a következő módon 
küldheti el ezzel kapcsolatos adományát: 
banki átutalással a Mindenszentek Temp-
lomáért Alapítvány számlájára: 58600300-
11105460 vagy a templomban a bejárat 
mellett elhelyezett csekken keresztül.

Üdvözlettel, Pajor Károly alpolgármester

Augusztus 11-én kedves meghívás-
nak tettünk eleget: Felsővámosra 
készültünk a Vámos Települések 

Találkozójára. A Faluház elől még zuhogó 
esőben indult kis küldöttségünk – Ambrus 
Gellért polgármester úr, képviselők, gyere-
kek és szülők -, de a Duna másik oldalára 
érve az égiek megkegyelmeztek nekünk. 
Ugyan még borongós volt az idő, mikor a 
falu határában a történelmi egyenruhában 
szolgálatot teljesítő lovas vámosok fogad-
tak és „vámoltak meg” bennünket, de mire 
a 3 országból – Magyarország, Szlovákia, 
Románia - érkezett 15 küldöttség  a fúvós 
zenekar vezetésével bevonult a település-
re, a nap is kisütött. A köszöntő beszéd, a 3 
himnusz és az áldás után a polgármesterek 
kitűzték településük zászlóját, majd meg-
gyújtották az összetartozás gyertyáit. Ez-
után szívélyes vendéglátás, finom ételek és 
italok, a szlovák határőrök kutyás bemuta-

tója, a küldöttségek műsora, légvár és vat-
tacukor, jóízű beszélgetés váltotta egymást, 
végül pedig kisvonattal – mely a Duna-par-
tot is útba ejtette - körbejártuk a falut.

Nagyon jól éreztük magunkat, hála a 
felsővámosiak vendégszeretetének! Kö-
szönjük!

Kamocsai Antalné

forrás: mapio.net
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A nyugdíjas klubról röviden...

A karácsonyi és az újévi ünnepek utáni találkozó beszélgetés-
sel kezdődik. Nehéz beleszokni a régi már-már megszokott 
ütembe, de nem is csodálkozunk ezen.  Az év legszebb és 

talán a legjobban várt ünnepei ezek a napok, melyek után a régen 
várt találkozások sokunkat örömmel töltenek el. Olyanok vagyunk, 
mint mikor a szünet után találkoznak az iskolatársak. A szívesen 
meghallgatott társaink tudják azt, hogy fontos megbeszélnivaló vár 
Ránk. Mik is legyenek a klubnapok témái, ami biztosan leköti min-
denki figyelmét?  Szeretjük a történelmet. A 2018-as év bővelkedik 
évfordulókban: akár születési, tudományos, gazdasági, vagy akár a 
kulturális események területén.

• 2018-ban lesz 575 éve, hogy megszületett Mátyás király, 
és 560 éve annak, hogy trónra lépett.

• 170 éve tört ki az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc.

• 40 éve, hogy a Szent Korona visszakerült Magyarországra.
• 450 éve zajlott a tordai országgyűlés, ahol a világon első-

ként kihirdették a vallásszabadság törvényét.
• 100 éve végezték ki Jekatyerinburgba II. Miklós cárt, felesé-

gét, 4 lányát és fiát.
Jó, gazdag tartalmú történelmi anyagot lehet átadni a klubtagoknak
Tudományos ,kulturális és gazdasági események:

• 1915 évében Budapesten megindul a menetrendszerinti 
autóbusz közlekedés, 2008-ban kivonják a forgalomból az 
1,- és 2,- Ft-osokat 

• megalakul a Magyar Távirati Iroda 1881-ben.
Nők akikről érdemes megemlékezni az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc kapcsán.

• megemlékeztünk Kossuth Zsuzsannáról, Bányai Júliáról, 
Lebstück Máriáról, Szendrey Júliáról, Zichy Antóniáról és Ka-
rolináról.

A Víz Világnapja alkalmával szervezett megemlékezésünkön szo-
morúan vettük tudomásul-többek között azt is-hogy a világon na-
ponta 700 gyermeket öl meg a vízhiány. 
A költészet napja mindig  fontos ünnep a klubtagok számára. József 
Attila az egyik kedves költőnk.
Érdekes és hihetetlen tények 
a nagyvilágból címmel tartott 
előadássorozatunk mindenki 
figyelmét felkeltette.
Minden témához próbáltunk az 
interneten kisfilmet keresni és a 
témákat ezekkel színesíteni.
Július 14-e volt az évzárónk, 
amit egybekötöttünk az első 
félévben névnapjukat ünneplők 
köszöntésével és vendégfoga-
dással, ugyanis a hegyeshalmi 
kézműves szakkör tagjait kö-
szönthettük egy gulyásleveses 
partin. Nagyon jól érezték ma-
gukat, dicsérték rendezett köz-
ségünket. Remélem máskor is 
lesz hasonló rendezvényben ré-
szünk, tudom ez csakis rajtunk 
múlik.
Kirándulásunk tavasszal nem 
volt, de annál jobban sikerült a 
július 21-i , annak ellenére is, 

hogy ezen az útvonalon már voltunk: vonattal utaztunk Sopron-
ba, onnan kisvasúttal Fertőrákosra,majd a Fertő tavi hajóút  volt a 
csúcspontja a kirándulásnak.
Köszönjük az Önkormányzatnak a támogatást, itt nem csak a ki-
rándulás támogatását értem, hanem a  klubnapokon nyújtott se-
gítséget is.

Bellovicz Imréné 
klubvezető    
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Az iskolásokat követte az  Angel Dance tánccsoport tehetséges növen-
dékeinek vidám bemutatója.  A Vámosszabadi  Judo Szakkör tagjai idén 
is megmutatták tudásukat, majd a Győr Sharks amerikai foci csapat se-

gítségével nyerhettünk egy kis betekintést a football e kevésbé ismert ágába. 
Kutyás bemutatót is láthattunk az Ebuló kutyasuli közreműködésével.
Este  a méltán híres Győri Ütőegyüttes különleges ritmusaival ragadta meg 
a közönséget. Őket követően, a  rockszerető közönség nagy örömére, a 
Hidropláne együttes fellépését élvezhettük. Majd sztárvendégünkként fogad-
tuk Felméri Pétert -Dumaszínházból. A  napot a Bówly Roll bulijával zártuk, 
zenéjüknek köszönhetően gyorsan tánctérré alakult a színpad előtti nézőtér. 

Köszönjük, hogy eljöttek, és velünk ünnepeltek!


