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Önkormányzati fejlesztések és 
állagmegóvások óvatos léptékben

A 2011. évet szigorú, következetes 
gazdálkodással, és a terveken túli bevé-
telekkel zártuk, miközben a kistérségi 
pályázat részeként megvalósult a falu 
turisztikai vonzerejét növelő tanösvény 
(gyalogos út, 16 km, két helyen rövidítési 
lehetőséggel), a vidékfejlesztési pályázat 
eredményeként elkészült a Kossuth utcai 
sétaút a két híd között, és a Faluépítő kö-
zösség eredményes pályázata révén meg-
újult a szabadi harangláb és a Milleniumi 
kereszt környéke. 

VIII. évfolyam 1. szám2 0 1 2 .  á p r i l i s

Kedves Testvérek!
 
Sok fontos dolog van az életünkben, 

amelyet természetesnek veszünk, de 
aligha becsüljük meg: élővíz, napfény, 
élővilág, családtagok, egészség és még 
sokat sorolhatnánk.

Így vagyunk az Istennel is: tudjuk, 
hogy van, azt is ismerjük a Bibliából, 
hogy szeretettel és irgalommal fordul 
felénk, de összességében nem becsül-
jük sokra. Alig-alig imádkozgatunk, és 
nagyritkán köszönünk meg Neki bármit 
is. Sokszor háttérbe szorítjuk Őt az éle-
tünkben, és csak akkor kell, amikor se-
gítségére van szükségünk. Kihasználjuk 
az Ő jóságát és visszaélünk az Ő ked-
vességével.

A Húsvéti Ünneppel is alig-alig tu-
dunk mit kezdeni. Az értelmünk csak 
a hittel képes elfogadni Jézus szenve-
dését és feltámadását. Isten mindent 
megad nekünk, ráadásul még önmagát 
is feláldozza. Valószínűleg, ha nem len-
ne kinyilatkoztatás és Szentírás, akkor 
a legtitkosabb vágyunk az örök élet és 
fiatalság lenne. És Isten ezt is megadja, 
odaajándékozza számunkra.

Nekünk embereknek nehéz elfogad-
ni Isten önként vállalt szenvedését. Mi 
egyrészt, szeretünk sikeresek lenni és a 
dicséreteket behabzsolni, másrészt pedig 

embertársaink küzdelmeit legtöbbször 
közömbösen nézegetjük, esetleg meg is 
kritizáljuk: „úgy kell neki”. Jézus pedig 
helyettünk és önként viszi a keresztfát, 
a mi bűneink büntetését és bűnhődését. 
A keresztút imádkozása újra meg újra 
kijózanít saját önzésünkből: hol vagyok 
én bátorságban, erőben, hősiességben 
Jézushoz képest…

Jézus feltámadása: időnként elhang-
zik: „túl szép, hogy igaz legyen”. De 
az emberi okoskodást felülmúlja Isten 
szeretete. Az Ősegyház, az apostolok, 
az első keresztények és vértanúk tanús-
kodnak arról, hogy Isten Fia elviselte 
azokat a szenvedéseket, amelyeket Je-
remiás próféta előre megjövendölt a 
Szenvedő Szolga fejezeteiben. Bevallják, 
hogy ők is gyakran nem értették Jézust 
és nem értettek vele egyet. De az életük 
feláldozásával hitelesítették azt is: Jézus 
valóban az Isten Fia, aki kereszthalá-
la után harmadnapra legyőzte a halált, 
feltámadt! Mi keresztények, Jézus Csa-
ládjának tagjai, az ő tanúságtételükre 
alapozhatjuk és építhetjük az életünket. 
A Húsvét ünnepe legyen újra és újra 
megerősítés mindannyiunk életében, a 
küzdelmek és nehézségek elviselésében. 
Isten mindig mellettünk van és elkísér 
bennünket és Országába minden em-
bert hazavár. Ámen!

Balogh Tibor plébános

Élet-ének

Gyászos éjek elmúlása,
Hajnalpírnak hasadása.
Földöntúli jelenések, 
Szem-nemlátta történések.

Barlangsírnak üres szája
Belezengi a világba
Dicsőségét az istennek.
Halljátok meg mind, emberek!

Kit gyomrába tettek holtan,
Szégyen fáján elhervadtan,
Kivirágzott a kőlapon
Ezen az áldott, szent napon.

Hogyan történt e nagy csoda?
Ki tette ezt, ki ment oda?
Ember esaze fel nem éri
Ki bír ilyet cselekedni.

Isten Lelke, életadó.
Igen, Ő a mindenható.
Megmutatta szeretetét,
Fölemelte szent gyermekét.

Mireánk is lesz majd gondja, 
Bár nehéz a sírnak halma.
Lelkünk hite valóra vál’,
Emberhúsvét dicső napján.

Lukács László
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Az önkormányzatokról szóló új törvény a jövő évi működés 
és gazdálkodás tekintetében még nagyon sok bizonytalanságot 
rejt számunkra. Úgy kell gazdálkodnunk, hogy a legnehezebb 
helyzetre is felkészülve legyenek tartalékaink. A fejlődés nem 
állhat meg. Vannak céljaink, amelyek az itt élők érdekeit, 
komfortjának javítását szolgálják. Vannak még függőben lévő 
pályázataink, amelyekről a közeljövőben születik döntés. 

Kisebb mértékűnek látszik, de közösségfejlesztő céljait te-
kintve nagy siker lehet a Községi Horgászegyesület két pályá-
zata. Az egyik egy rendezvényhelyszín kialakítása 50 nm tető 
alatti szilárd burkolattal, közvilágítással, és áramvételi hellyel, 
amely a község minden lakója számára látogatható rendezvé-
nyeket jelent. A másik ugyancsak egyesületi kezdeményezés, 
egy szigetközi halétel fesztivál megrendezése szeptemberben a 
horgásztó partján.

Napjainkban még nincs hivatalos értesítés arról, hogy a 
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program keretében 
hogyan értékelték a csallóközi mikrotérségekkel közös kerék-
párút építési pályázatunkat, amely a 14. számú főúttól a régi 
országút töltés alatti pontjáig (Matlák-átjáró a hullámtérre) 
880 méter hosszúságú, 3 méter széles kerékpárút megépíté-

sét és első lépésként további szakaszok kijelölését célozza meg. 
Támogatás elnyerése esetén ebben az évben kiviteli tervek ké-
szülnek és előkészítjük a 2013 tavaszi építést. 

A Képviselő-testület szeretné előmozdítani az ipartertületi 
utak építését, a 14. sz. főútról csatlakozó lejáró teljes kiépíté-
sét. A falu belterületén a Kossuth utcai híd és a Kertész utca 
között építtetünk autóbuszváró szigetet, a Faluház előtti téren 
asztalt és padokat helyezünk el a Környezetvédelmi Bizottság 
szervezésében, ahol korlátlan wifi Internet-elérést is biztosí-
tunk díjtalanul.  A fejlesztések mellett teljes festést kap a tag-
iskola és a helyi erők összefogásával felújítjuk a sportöltöző 
zuhanyzóit. 

Reméljük, és elősegítjük, hogy újra lesz focicsapat és mű-
ködő sportbüfé a pályán és ezzel ismét élettel telik meg a Falu-
ház mögötti terület. Minden kedves olvasónak ajánlom szíves 
figyelmébe megújult honlapunkat, melyet egy helyi vállalko-
zás készített el. A www.vamosszabadi.hu oldalon figyelemmel 
kísérhetik az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tevé-
kenységét, az óvodai, iskolai életet és a civil szervezetek ese-
ményeit. 

Réti Csaba polgármester

Önkormányzati fejlesztések és állagmegóvások óvatos léptékben
folytatás az 1. oldalról

A babamasszázs több ezer éves múltra visszatekintő szere-
tetteljes érintés. A Nemzetközi Csecsemőmasszázs Egyesületet 
Vimala McClure alapította. Magyarországra 1998-ban kez-
dett  begyűrűzni.

Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő segítségével szerve-
zett csecsemőmasszázs tanfolyam keretében segítek a szülők-
nek elsajátítani, hogy hogyan masszírozzák a gyermeküket. Az 
anyukákkal és gyönyörű babáikkal hetente találkozunk a Vé-
dőnői Tanácsadóban és együtt masszírozzuk a legkisebbeket.

A babamasszázs legfontosabb hatása, hogy elősegíti és tá-
mogatja  a szülő és gyermeke közötti kötődést. Mi édesanyák 
ösztönösen tudjuk, hogy gyermekeinknek szükségük van az 
ölelésre, érintésre. A babák az érintésen keresztül veszik tudo-
másul a környezet szeretetét.

A masszírozásnak számos jótékony hatása van. Segíti az 
idegrendszer érését, csökkeni a nyugtalanságot, segíti a nyu-
godt alvást. Támogatja a mozgásfejlődést, erősíti az immun-
rendszert, enyhíti a hasfájásos panaszokat.

A masszázs által szavak nélkül fejezhetjük ki szeretetünket. 

Csodálatos élmény a szülőnek és a babájának egyaránt.
Bízom benne, hogy a foglalkozásokon résztvevő anyukák 

és babáik pozitív élményekkel gazdagodnak és beépítik min-
dennapjaikba a babamasszázst.

Köszönöm a szülők és a babák lelkes részvételét.   
Horváthné Egyházi Veronika 

Védőnő, Okleveles Csecsemőmasszázs Oktató

Köszönetemet szeretném kifejezni Horváthné Egyházi Ve-
ronika kolléganőmnek a babamasszázs tanfolyam megtartásá-
ért. Babák, Mamák és a Védőnő is jól érezte magát, hasznos is-
mereteket szereztek. A foglalkozások alatt összekovácsolódott 
ez a kis csapat. Ezért úgy döntöttünk, hogy baba-mama klub 
újbóli megalakításával tovább szeretnénk folytatni egymás 
közti kötetlen beszélgetéseket, ének-zenés játékos foglalkozá-
sokat. Pontos időpontról, helyszínről áprilisban a 06-20/549-
3949 telefonszámon, nálam érdeklődhettek. Mindenkit sze-
retettel várunk.    

Szalainé Szentmihályi Andrea, védőnő

Babamasszázs
A szülő és gyermek egész életre szóló kötődése a szülő és csecsemő közötti, 
kölcsönösségen és párbeszéden alapuló kapcsolatukkal kezdődik.”   Bowlby
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Munkaviszonnyal kapcsolatos hírek: Az önkormányzat-
nál parkgondozói munkakörbe nyert felvételt helyi lakosunk, 
Lukács Gábor. Az ő munkájának minőségével az önkormány-
zat 2011 nyarán ismerkedett meg, közfoglalkoztatás keretén 
belüli foglalkoztatása során, s annak ismeretében és elismeré-
seként alkalmazni tudtuk őt főállásban egy megüresedő mun-
kakörbe.

Az önkormányzat ebben az évben is tervezi, hogy a köz-
foglalkoztatás körében igyekszik alkalmazni munkanélkülie-
ket, amint a pályázati lehetőség megnyílik. Mivel a Munka-
ügyi Központ nem szolgáltathat adatot arra nézve, hogy kik a 
munkanélküliek a településen, arra kérjük azokat a lakosain-
kat, akik közfoglalkoztatás keretében szeretnének munkához 
és jövedelemhez jutni, hogy jelezzék ezt a Hivatal felé. 

Új honlap: Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy elkészült az 
önkormányzat új honlapja, mely ugyanazon a címen érhető 
el, mint a korábbi települési honlap (www.vamosszabadi.hu).

A gépjárműadóval kapcsolatos határozatok április elején 
kerülnek kézbesítésre, a fizetési határidő a határozatban fel-
tüntetésre kerül. A határozat jogerőre emelkedését követően a 
határozat külön felszólítás nélkül végrehajtható. 

Talajterhelési díj: mintegy 40 ingatlan érintett Vámos-
szabadin a talajterhelési díj fizetésében. Az érintettek bizo-
nyára értesültek már a médiából arról, hogy az Országgyűlés 
drasztikusan megemelte a díjfizetés tételeit, az elfogyasztott 
vízmennyiséget a korábbi 120 Ft/m³ helyett 1200,- Ft/m³-rel 
kell szorozni, és ezt az összeget szorozni kell a településérzé-
kenységi mutatóval is, mely Vámosszabadi esetében 3-as szor-
zó. Az így kapott összeg megfizetése fogja terhelni az érintett 
ingatlan-tulajdonosokat a 2012. február 1-e után fogyasztott 
vízmennyiségük után.

Körzeti megbízott további elérhetősége: az önkor-
mányzat a rendőrség munkáját segítendő, szolgálati telefont 
biztosít a helyi körzeti megbízottnak, Illés Miklósnak, aki a 
06-20/239-90-65 számon elérhető. 

Alaptörvény Asztala: a hivatalba érkezők láthatták már az 
Alaptörvény Asztalát, melyet tavaly szeptember 1-ével kellett 
többek között minden polgármesteri hivatalban létrehozni. 
Az Alaptörvény Asztala segíteni kívánta azt, hogy a polgárok 
megismerhessék a 2012. január 1-ével hatályba lépő Alaptör-
vény szövegét. Ezt a hatályos jogszabályt, mely 2012. január 
1-e óta jogállami berendezkedésünk alapjait szabályozza, az 
Alaptörvény Asztalán elhelyezett megrendelő lap segítségével 
meg lehet rendelni, s a megrendelő az Országgyűlés elnöké-
nek aláírásával ellátott díszes példány tulajdonosa lehet. Aki 
élni kíván a lehetőséggel, a megrendelő lap kitöltésével meg-
teheti azt.

Egyszerűsített honosítás: öröm számunkra, hogy több, 
magát a magyar nemzethez tartozónak valló polgár döntött 
úgy 2011. januárja óta, hogy él az Országgyűlés által biz-
tosított ún. egyszerűsített honosítás lehetőségével, magyar 
állampolgárságot kérelmez, és az állampolgársági esküt Vá-
mosszabadi polgármestere előtt teszi le. Voltak, akik családi 
kötődés miatt választották e települést, és voltak, akik abból az 
indíttatásból, hogy életük során, ha Magyarországra indultak, 
ez volt az első település, melyet érintettek. Minden esetben 
megtisztelő érzés volt részt venni az eskütételeken, és ezúton 

is köszönetemet fejezem ki azoknak az embereknek, akik az 
ünnepi pillanatokban - amikortól egy-egy magyar nemzet-
társunk már nemcsak anyaországának tekintheti, de hazájává 
fogadja Magyarországot - részt vállaltak.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a település kanálisai-
nak, csatornáinak part menti területe nem szemétlerakó 
hely. Nemcsak a szabálysértési eljárás és az 50 ezer forintos 
pénzbüntetés elkerülése érdekében, hanem azért is, mert a 
lakosság egy része szabadidejét áldozva időről időre részt vesz 
hulladékgyűjtési akciókban a falu területén, hogy megtisztít-
sa azt, s mégis vannak, akik időről-időre elhelyeznek olyan 
hulladékot a partokon, melynek a hulladékudvarban lenne 
a helye.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a tavaszi időszak beálltá-
val fordítsanak figyelmet az alábbiakra is: az ingatlanok előtti 
áteresz, valamint csapadékvíz elvezető/szikkasztó árok tisz-
tántartásáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. 
Az ingatlan tulajdonosa a telkén áthúzódó természetes úton 
kialakult vagy épített vizes árkot meg nem szüntetheti, annak 
folyásirányába akadályt nem építhet. 

Az ingatlan tulajdonosának/használójának kell gondos-
kodni az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy 
méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is 
van, az úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról, szemét- 
és gyommentesítéséről, esztétikus állapotban tartásáról. Ha az 
ingatlan sarokingatlan, ez a kötelezettség az utcafronton és az 
oldalfronton is fennáll.

Az önkormányzat, a képviselő-testület folyamatosan keresi 
a lehetőségeket arra, hogy tudná az önálló polgármesteri hiva-
tal működtetésének kritériumát elérni annak érdekében, hogy 
Vámosszabadin megmaradjon az önálló ügyintézési lehetőség, 
működőképes maradhasson a polgármesteri hivatal. Bizonyá-
ra sokak számára ismert adat, hogy az új önkormányzati tör-
vény 2000 fős lélekszámban határozta meg a polgármesteri 
hivatalok önálló működtetési lehetőségét (jelenleg 1000 főnél 
nagyobb település működtethet önálló hivatalt), egyébként 
körjegyzőségbe kényszeríti a településeket. Ez a rövidtávon 
megvalósuló elképzelés a gazdaságilag egyébként stabilnak 
tekinthető, lélekszámában nagynak mondható Vámosszabadi 
számára is kihívás, hiszen népességszámunk évről-évre gyarap-
szik, de még nem érte el a 2000 főt.

Az utóbbi hónapokban különböző témakörökben tárgyal-
tunk már minisztériummal, országgyűlési képviselővel, me-
gyei jogú várossal, a szóba jöhető települések közül beszéltünk 
már olyannal, aki szívesen fogadná Vámosszabadit, s tárgyalni 
fogunk a szomszédos településekkel is. Az elmúlt időszak jog-
szabályváltozásai nem sok időt hagynak a különböző stratégi-
ák kidolgozására, mégis keressük a lehetőségeket, amik meg-
erősíthetik e települést, legalább annyira, hogy a körjegyzőség 
alapításánál (ha nem sikerül elérni a 2000 fős lakosságszámot) 
jó pozícióból tárgyalhasson a település, és amit mindig hang-
súlyozni szoktunk, a következő ciklusra jelentkező helyi poli-
tikusok vállalható alapokról tudják megkezdeni munkájukat 
Vámosszabadi érdekében. E kérdés tehát minden település 
életében jelentősnek mondható, s bizonyos, hogy a következő 
időszakban is beszélni fogunk róla.

Dr. Szabó Eszter jegyző

Önkormányzati hírek
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Februárban, egy szép szombati napon nyílt tanítási órák-
ra hívtuk és vártuk a szülőket és a leendő első osztályosokat. 
Először Réti Csaba polgármester úr, beszédében méltatta az 
iskolát, és biztosított mindenkit arról, hogy ő maga és a képvi-
selőtestület is a tanintézmény mellett áll. Hisz létjogosultsága 
van a község életében, ahol minden megtalálható, mely szük-
séges az eredményes oktató-nevelő munkához, de emellett a 
gyerekek élvezhetik a kis létszám, a hazai környezet minden 
előnyét. 

Majd az 1-2. osztályban matematika,  a 3-4. osztályban 
olvasás órán vehettek részt – a szép számmal megjelent -  ér-
deklődők. A gyerekek – és a pedagógusok – nagyon ügyesek 
voltak, a szülők személyesen tapasztalhatták meg az összevont 
osztályokban folyó oktató munkát, és győződhettek meg róla, 
hogy a gyerekeknek semmi plusz terhet nem jelent, csak a 
pedagógusoktól igényel dupla felkészülést a párhuzamos óra-
vezetés. A tanulás fáradalmait egy vidám családi, baráti vetél-
kedő közben, finom szendvicsek, sütik és tea mellett pihen-
hettük ki. A hangulat ismét vidám és közvetlen volt, még arra 
is jutott idő, hogy a leendő és mostani iskolás szülők, illetve 
a tanítónénik megbeszéljék egy- mással az iskolával kapcsolat-
ban felmerülő kérdéseket.

Az izgalmas díjkiosztó után – ahol támogatóinknak kö-
szönhetően mindenki kapott ajándékot – egy szép délelőtt 
emlékével indultak haza szülők és gyerekek.

Hamarosan ismét találkoztunk, hiszen a következő pénte-
ken rendeztük meg hagyományos farsangi bálunkat.

Már reggel megkezdődtek az előkészületek. A sulit és a fo-
lyosót – saját készítésű díszekkel és lufikkal – feldíszítettük, 
vállalkozó kedvű szülők kenték a zsíros kenyeret, az egyik te-
remben megterítettünk, a másik lett a tánctparkett.

Ezután  a gyerekek eltűntek egy kis időre, majd hercegnők, 
boszorkányok, lovagok és focisták bukkantak fel. Kezdőd-
hetett a bál! Ettünk-ittunk (köszönjük a szülőknek az isteni 
sütiket), volt táncverseny és játékos vetélkedők. A végén még 
iskolánk volt tanulói , valamint a szülők és ovis tesók is bekap-
csolódtak az általános mulatságba.

Március 12. – Gergely napja. Lelkes hagyományörző csa-
patunk, mint Szent Gergely vitézei, ilyentájt végigjárja az 
iskolába készülődő ovisokat, hogy buzdítsa őket a tanulásra. 
Bár a mi sorainkat is megtizedelte az influenza, azért töretlen 
lelkesedéssel indultunk útnak. Köszönjük a szíves fogadtatást, 
amiben minden családnál részünk volt!

Lelkesen készültünk nemzeti ünnepünkre, a Március 15-i 
Megemlékezésre. A kisebbek verseket tanultak, a nagyobbak 
zenés-táncos műsorral idézték fel 1848. tavaszát.  

A néptánc a mindennapi mozgás fontos része iskolánk-
ban, órarend keretében vesznek rajta részt a gyerekek. Népi 
gyermekjátékokat játszunk, körjátékozunk, mondókázunk, 
megismerkedünk az egyszerűbb tánclépésekkel. Emellett kis 
koreográfiákat állítunk össze, melyeket lehetőségünk van 
többször is bemutatni, pl. a néprajzi  versenyen, a falunapon, 
legutóbb a helyben rendezett környezetvédelmi konferencián.

Ismét meghívtuk az ovisokat tanintézményünkbe egy 
iskolaelőkészítő foglalkozásra, majd a beiratkozás is megtör-
tént: 8 kis elsős kezdi meg tanulmányait a jövő tanévben! Sze-
retettel üdvözöljük őket!

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Vámosszabadi Ön-
kormányzatnak, hogy a falubuszt a különböző iskolai progra-
mokhoz rendelkezésünkre bocsátja, valamint Nagy Gézának, 
aki rendületlenül szállítja a gyerekeket!

Iskolánk hírei
“Nem az egyszeri, hősies cselekedetek, hanem a 

mindennapi apróságok határozzák meg, ki is vagy vakójában.”
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Már évek óta részt veszünk a megyei néprajzversenyen, 
ahonnan mindig jó eredményekkel térünk haza. Bár ez egyál-
talán nem könnyű feladat! Rengeteget készültünk rá.

Idén is – miután megkaptuk az előzetes feladatsort –, 
osztályunk teljes (13 főből álló) csapata belevetette magát a 
munkába. Beosztottuk a feladatokat: Bújtuk a mesekönyve-
ket, ugyanis mesehősöket kellett jellemeznünk, színes illuszt-
rációkkal megjelenítenünk. A suliban csak úgy hemzsegtek a 
jó és rossz boszorkányok,  törpék és óriások, táltos paripák és 
griffmadarak. A szerencsetündér segítsége pedig jól jött a ma-
tekórákon is. Második feladatként szólásokat, közmondásokat 
kellett gyűjtenünk a család témakörében. Buzgón lapozgattuk 
O. Nagy Gábor könyvét, közben rengeteget nevettünk, pl. 
ezen a szóláson: A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntik…   

Utolsó feladatként interjút kellett készítenünk környe-
zetünkben élő idős emberekkel gyermekkori emlékeikről. 
Nosza, rutinosan fogtuk a fényképezőgépet, beüzemeltük a 
magnót, és felkerestünk nagypapákat, nagymamákat, vala-
mint segítettek a nyugdíjasklub tagjai is. Sok szomorú, vidám, 
megható történettel lettünk gazdagabbak, melyek felidézése 
interjúalanyainknak legalább akkora örömet okozott, mint 
nekünk.

A sok munkának meg is lett a gyümölcse: mindkét csapa-
tunk bejutott a megyei döntőbe. Folytatódhat a felkészülés!

3-4. osztályos tanulók, 
Vámosszabadi Tagiskola                                                                       

Együtt könnyebb…Tavaszi versenyeredményeink:
Pajor Ádám megyei 1. helyezést ért el a Zrínyi Ilona Mate-

matikaversenyen, és ezzel bejutott az országos döntőbe.
Oros Hanna Málna 1. o. és Luka Vanda 4. o. tanuló beju-

tott a Nyelvész verseny megyei fordulójába.
Nagyszentjános körzeti  matematikaverseny: Pajor Ádám 

Károly 2. helyezést, míg a nyelvtanversenyen Rogács Álmos – 
szintén 3. o. tanuló – 3. helyezést ért el.

Koroncó körzeti szépírásverseny: Oros Hanna Málna 2. 
helyezést ért el, míg a nyelvtanversenyen a nagyobbak ügyes-
kedtek: Buruzs Réka 2. helyezett lett  a harmadikas korosz-
tályban, a negyedikeseknél pedig Luka Vanda 1. , Őrsi Fanni 
pedig 3. lett.

Gratulálunk nekik!
Kedves gyerekek! Már eddig is rengeteget dolgoztatok eb-

ben a tanévben! Mondhatjuk így, hiszen a ti dolgotok a ta-
nulás. De nemcsak tanultatok – úgy érzem, mindenki képes-
ségeihez mérten mindent megtett - , nemcsak képviseltétek 
iskolánkat a különböző tanulmányi versenyeken, hanem még 
számos rendezvényen, megemlékezésen is szerepeltetek.

Nagyon büszke vagyok rátok! Közeledik a tanév vége. Ta-
nuljatok ugyanilyen szorgalmasan, legyetek ugyanilyen lelke-
sek és vidámak! Köszönöm a szülőknek a segítséget és a tá-
mogatást, hiszen csak úgy lehetünk eredményesk, ha hárman 
összefogunk: pedagógus, szülő és gyerek.

“Hagyd, hogy átjárja szívedet a szeretet varázsereje, mely 
energiát, életerőt és szenvedélyt biztosít!”

Kamocsai Antalné

A farsangi vigadalom elmúltával február hónap végén, ki-
sze-bábbal búcsúztattuk el a telet. A gyerekek örömmel készí-
tették el a báb arcát szeplősre,rútra és himlősre.

A munkálatok közben felelevenítettük e régi tavaszváró 
népszokás jelentését,vagyis hogy e csúf báb készítésével talán 
sikerül elűznünk a betegségeket, hideg téli évszakot,és várjuk 
már a közelgő tavasz melengető napsugarait,szeretnénk látni a 
föld rejtekhelyeiről előbújó illatos virágokat, hallani a kisma-
darak csicsergését. Készültünk rá szívvel-lélekkel és szerencsé-
re eljött hozzánk e csodás évszak ismét!

Mindennapjaink most a tavasz hangulatában telnek. Ta-
nult verseink, mondókáink, dalos játékaink is erről tanúskod-
nak. Óvodánk dekorációja is ebbe a ruhába öltözött,a gyer-
mekek kézimunkái, szebbnél-szebb ötletes alkotásaik díszítik 
csoportjaink környezetét.

Az évszak legnagyobb 
ünnepét  a Húsvétot is nagy 
várakozás előzi meg.

A keresztény egyház szá-
mára a legnagyobb ünnep 
a Húsvét, -a feltámadás, az 
újjászületés ünnepe, ilyen-
kor köszöntjük a tavaszt, 
a természet újjászületését is. Szinte minden népnél rengeteg 
népszokás kötődik e jeles ünnephez. Óvodánk nagy hangsúlyt 
helyez arra, hogy ezekkel a régi szép hagyományokkal megis-
merkedhessenek gyermekeink, s annak hangulatát egy picit 
megkóstolhassák!

A kiszehajtás-télűzés mellett megemlítjük a villőzést, mint 
a zöld ág behozatalát.

Szól is a dalban:  „Kice-vice villő,
                            Gyűjjön rád a himlő,
      Behozzuk a zöld ágat,
                            Kivisszük a kice-vicét….”
Mesélünk a nagyhét eseményeiről, népszokásairól. Nagy-

pénteken, mint szigorú böjti napon tilos volt mindenféle 
földműveléssel, és állattartással kapcsolatos munkát végezni, 
nem szabadott e napon tüzet gyújtani, szőni, fonni…

Nagyszombat a gonosz elűzésének, és a ház körülseprésé-
nek napja volt. Húsvét vasárnapja Krisztus feltámadásának 
ünnepe. Húsvét hétfőn locsolkodunk, melynek alapja a víz 
tisztító, és termékenység varázsló ereje. Eredete a keresztelésre 
is utal.

Az ünnepre való készülődés mellett örömmel töltünk mi-
nél több időt a szabad levegőn sétával, illetve az udvarunkon 
felhőtlen játékkal. 

Tavaszvárás a Vackor óvodában
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Közben gondot fordítunk arra is, hogy intézmé-
nyünk környezete, udvara is felfrissüljön, és meg-
szépüljön. Az Önkormányzat támogató segítségével 
fiatal facsemetéket kaptunk, mely kis idő elteltével 
árnyékossá varázsolja óvodánk udvarát, így majd a 
szabadban eltöltött játékidő is kellemesebbé válhat 
gyermekeink számára. Terveink között szerepel az 
is, hogy óvodánk előkertjét alacsony növekedésű, 
örökzöld növényekkel esztétikusan beültetjük.

Bizakodunk abban, hogy gondolataink megva-
lósításában segítségünkre lesz a fenntartó Önkor-
mányzat, és így óvodásaink számára mintaértékű 
külső környezetet is tudunk biztosítani. 

A tavasz-várás mellett készülünk az óvodai 
beiratásra is, melynek időpontját:

Április 5.és 6.napjára hirdettünk meg.

Ennek előzményeként két alkalommal is vártuk 
az óvodánk iránt érdeklődő kicsi gyermekeket szü-
leikkel együtt a   Vackor játszóházunkba, mely kel-
lemes hangulatban telt el.

E program keretében lehetőséget adtunk peda-
gógusainkkal való személyes ismerkedésre,a felme-
rülő kérdések megbeszélésére. Az érdeklődő szülők 
betekintést kaphattak intézményünk tárgyi felsze-
reltségének ellátottságáról is.

Az ünnepek elteltével készülünk majd az Édes-
anyák köszöntésére, és az Évzáró Ünnepélyünkre.

Kiscsoportban pedig tavaszi hangulatban 
barkács-délutánt tervezünk, melyre nagy szeretettel 
a szülőket is szeretnénk meghívni.

Záró soraim végén megragadva az alkalmat a 
Vackor Óvoda valamennyi dolgozója nevében sze-
retnék

 Kellemes Húsvéti Ünnepeket 
Kívánni Mindannyiuknak!

Kukorelli  Eszter

A Polgárőrség hírei
Egyesületünk munkája Vámosszabadin kívül ki-

terjed a Határátkelő-Sárás zártkertek- Szitásdombi 
lakópark területére is, tehát sokfelé kell figyelnünk.

Az elmúlt két évben főleg éjszakai járőrözést folytat-
tunk. Ebben nagy segítségünkre volt az önkormány-
zattól kapott gépkocsi. Eddigi tapasztalataink alapján 
folytatjuk az éjszakai járőrözést, de nagyobb hangsúlyt 
fogunk fektetni a nappali járőrözésre, hogy jobban ki tudjuk szűrni az ide-
gen gépkocsikat és embereket. 

2011-ben a volt kisbolt épületét rendelkezésünkre bocsátotta az ön-
kormányzat, mára a belső felújítási munkákkal is végeztünk. A nyílászá-
rók cseréje, a festés, járólapozás, berendezés munkálatai során elkészült 
közbiztonsági irodánk.

Kérjük településünk lakosságát, hogy segítsék munkánkat: ha valami-
lyen rendellenességet észlelnek, szóljanak nekünk. Létszámunk jelenleg 
29 fő, a legtöbben aktívan dolgoznak, így nem lehetünk mindig ott, ahol 
a baj van.

Várjuk bejelentésüket napközben a 20/2144-733-as telefonszámon. 
Illés Miklós körzeti megbízott vámosszabadi lakosok számára elérhető 
telefonszáma: 20/ 239-9065

Fogadóóra a Polgárőr Irodában (Szabadi u. 55.) szerdánként 16.00-
19.00

Zsenák István elnök

Hulladékvas-gyűjtés
A tavalyi gyűjtőakció sikerére való tekintettel újra megrendezzük a 

községi vasgyűjtést.
Egyre többen jelezték, hogy újfent szívesen támogatnák civil szerveze-

tünket feleslegessé vált fém- és akkumulátor hulladékkal. Természetesen 
ezen a nyáron is megrendezzük a „köszönet-főzést”, amiről nagyon sok 
pozitív visszajelzést kaptunk mind a vendéglátás minőségéről, mind han-
gulatáról egyaránt.

Az idei célunk egy másik gépjármű vásárlása, ugyanis február hónap-
pal lejárt az eddig használt Fiatunk műszaki vizsgája, további javítása és 
vizsgáztatása pedig gazdaságtalan lenne.

A bejelentés rendje a megszokott: Nagy Gézánál személyesen vagy a 
20/ 253 61 29-es telefonszámon. Időpont-egyeztetés után azonnal elszál-
lítjuk a felajánlott fémhulladékot.

Felajánlásaikat előre is köszönöm az egész Polgárőr Egyesület nevében!
Vámosi Balázs alelnök

Zumba az Edzőteremben!
 

INGYENES Zumba Fitness óra április 16-án 18:30-tól Vámosszabadi 
Tornatermében.  Élvezzük együtt a latin ritmusokat és a mozgás szabadságát!!!
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10 éve annak, hogy megalakult Vá-
mosszabadin a Borostyán Nyugdíjas 
klub. Ebből az alkalomból meghívott 
vendégeinkkel, akik egyben támoga-
tóink is, együtt ünnepeltünk március 
3-án. Lázasan készültünk erre a napra. 
Az asszonyok nem fogytak ki az ötletek-
ből sem szendvics, sem finom sütemé-
nyek készítésének terén. Vendégeink kö-
zött ott voltak azok az alapító klubtagok 
is akik ma már egészségügyi problémáik 
miatt nem vállalhatják a klubtagságot. 

Elsőként megemlékeztünk hallotta-

inkról, gyertyát gyújtottunk értük majd 
Horváth Ferenc klubtagunk felsorolta 
neveiket, és mindannyiunk nevében 
megfogadta, hogy soha el nem múló 
szeretettel gondolunk rájuk. Legna-
gyobb kérdés az elmúlt 10 év program-
jairól készült visszaemlékezésünket ho-
gyan lehet össze foglalni másfél órába. 
Erre is találtunk megoldást. Különbö-
ző témákra osztottuk programjainkat: 
megalakulásunkról Alasztics Anti bácsi, 
saját magunk által kidolgozott prog-
ramjainkról Cseriné Marika (pl: költők, 
írók, zeneszerzők színészek, színésznők 
születési v. halálozási évfordulói; hazánk 
híres Nobel díjasai; megyéinkről bőveb-
ben; sör, bor, pálinka, pezsgő története; 
az olimpiák története, sportágak felké-

szülésének segítése, olimpiai helyezettek 
anyagi megbecsülése; szentek életéről; 
stb…), meghívott előadókról Németh-
né Márti (pl: falunk 
intézményeinek ve-
zetői; Alexai Zoltán 
egyetemi tanár,író, 
fotóművész; Há-
mor Vilmos író; 
Barsi Ernő nép-
rajzkutató; Kozma 
Imre atya a Máltai 
Szeretetszolgálat 
vezetője; Lukácsi 
Zoltán a győri Te-
ológiai Főiskola 
igazgatója; Kiss 
Barnabás a Bencés Gimnázium tanára, 
dr. Villányi Balázs belgyógyász; Molnár 
Kálmánné a Magyar Vöröskereszt helyi 
képviselője; Sándorné Manyika költő; 
dr. Nágel József körzetiorvos; stb…), 
kirándulásainkról Fehérváriné Ella (pl: 
Ópusztaszer, Budapest, Veszprém, Kő-
szeg, Balaton Felvidék, Paks, Dunaújvá-
ros, Kecskemét, Kiskőrös, Majkpuszta, 
Hollókő, Székesfehérvár, Hövej, Esz-
tergom, Visegrád, Szépasszonyvölgye; 
stb…) a kórusról Fehér Sándor (5 éve 
alakult, részt vállalunk a falunk rendez-
vényein, a környező települések meghí-
vott vendégei vagyunk,a szlovákiai Béke 
község kórusával baráti kapcsolatot tar-
tunk, már évek óta közösen ünnepeljük 
a győri Radó Iskola Halmozottan Sérült 
osztályával a karácsonyt, a Vámos nevü 
települések kórustalálkozójának rend-
szeres résztvevői vagyunk ahol arany és 
ezüst minősítéssel jutalmaztak bennün-
ket; stb…)tartottak rövid ismertetőt.

Fontos azt megemlítenem, hogy a 
programokat mindig közösen állítjuk 
össze. Tudjuk, hogy figyelemmel kísérik 
a klub életét, de tudjuk azt is, hogy tel-
jes egészében csak a klubtagok tudnak 
a klubéletről mindent, ahogy ez be is 
bizonyosodott a rendezvény utáni visz-
szajelzésekből A Borostyán név válasz-
tásáról Horváth Ferencné klubtagunk 
mondta el gondolatait, amelynek utolsó 
sorai a következők voltak: a borostyán 

örökzöld növény, mely akár 100 évig 
is elél, szívós gyökérzetű, kertekben, 
erdőkben megterem, lombozatát télen, 
nyáron csodáljuk, ilyen erősek, kitartó-
ak szeretnénk lenni mi is még sokáig.

Büszkék vagyunk a klubtagokból álló 
kórusunkra, akik a mai napra három 
csokorral készültek. A csokrokat egy- 
egy vers szakította meg, melyet a Falu-
építő Közösség pályázatára Horváth Fe-
rencné és Kovács Zoltánné klubtagunk 
írt. Alasztics Anti bácsi pedig Óbecsenyi 
István Szeressétek az öregeket című ver-
sét mondta el. A kórus a Szeretet Him-
nuszával zárta a műsort. Településünk 
polgármestere köszöntötte a klubtago-
kat, megköszönte aktív részvételüket a 
falu rendezvényein, kiemelte és elismer-
te a klub létezésének fontosságát. A 10 
éves jubileum emlékére oklevelet kapott 
minden klubtag, az új klubhelyiségbe 
relikviáink elhelyezésére pedig egy szép 
szekrényt. Megköszöntük az Önkor-
mányzatnak, a Faluépítő Közösségnek, 
az előadóknak a támogatást, az Óvodá-
nak, az Iskolának a kedves műsorokat, 
majd a klubtagok által készített finom-
ságok elfogyasztásával, baráti beszélgeté-
sekkel folytatódott az ünnep.

Belloviczné Ili

Jubileumi ünnep Vámosszabadin

Újsággyűjtés!

2012. április 11-13. között
Kérjük a község lakóit, hogy a papírt 
ömlesztve helyezzék el a Faluház mö-
gött elhelyezett konténerbe, és ezzel 

támogassák a Vámosszabadi Tagiskolát!

“Adj vért és ments meg 
három életet!”

Véradás az általános iskolában!
Időpont: 2012. április 11. szerda 

16-19 óra között
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Falutakarító akciónap
Köszönjük a falutakarításban március 31-én résztvevő ön-

kéntesek munkáját!
Várjuk a Lakosság részvételét a következő szemétgyűjtés-

kor, 2012. április 14-én, szombaton is, amikor folytatjuk a 
főút melletti területek megtisztítását. Gyülekező: 8 órakor a 
Faluház előtt. Kesztyűt és zsákot adunk, kérjük, akinek van, 
hozza magával a láthatósági mellényét.

Horváth Anita
Környezetvédelmi Bizottság

Évadnyitó horgászverseny
Szikrázó napsütés, de hűvös, szeles idő fogadta a horgász-

verseny résztvevőit március 15-én. Az időjárás azonban nem 
szegte a résztvevők kedvét, jó hangulatban mérték össze tudá-
sukat és horgász-szerencséjüket. Díjazottak gyerek kategóriá-
ban: Müller Benedek, Szabó Regina, Árkosi Lili, a felnőttek-
nél: Lázár Géza, Takács Richárd, Pajor Károly. A program a 
megjelent családtagok számára is kellemesen telt, a hangulatot 
fokozta a borverseny és a polgárőrség tagjai által főzött kitűnő 
körömpörkölt.

Köszönjük a fotókat Müller Sándornak

Megújult honlap!

Vámosszabadi község hivatalos honlapja a tavasz kez-
detével megújult. 

Az új weboldal mind arculatában, mind funkcióit te-
kintve modern, könnyen áttekinthető és több új szolgál-
tatás segíti a látogatók és Vámosszabadi lehetőségei iránt 
érdeklődők eligazodását.

www.vamosszabadi.hu
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