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Önmagában imponáló az a statisztika, amely a me-

gyei napilapban bizonyította, hogy településünk – Győr 
várost megelőzve – a harmadik helyen áll a 2010. évi 
személyi jövedelemadó visszajuttatott egy főre eső ösz-
szegét nézve.

A Győrtől távolabb lévő falvakban élő ismerőseim 
gyakran mondják: „könnyű nektek, közel van a város, 
nem súlyos a munkanélküliség, nem fogy a lakosság…”. 
Hát igen, ez igaz, de az állami normatív támogatáshoz 
tett helyi bevételeink nem elegendőek a működéshez.

2009 az útépítések, 2010 az intézményfejlesztő be-
ruházások éve volt. Fejlesztési célú pénzeszközeinket el-
költöttük és ezzel növekedtek a fenntartási költségeink. 
Növekedtek a személyi jellegű kiadások – bér és járulé-

kai – részben az óvodafejlesztés miatt. A háromcsoportos 
működéshez szükséges munkaerőt is biztosítani kell.

Az állami normatívát és a szülők által befizetett ét-
kezési díjat összeadva 15,4 millió Ft a bevétel, amely-
lyel szemben 32,6 milliós kiadás áll, így saját forrásból 
több mint 17 millió Ft-ot biztosítunk a működéshez. A 
szomszéd falvakkal közösen fenntartott iskolánk eseté-
ben a tagiskolával együtt közel 15 millió Ft a saját erő.

A számokkal is érzékeltetett tények ismeretében a 
képviselő-testület takarékos gazdálkodásra kérve az érin-
tetteket, elsődlegesnek tartja az intézmények és a polgár-
mesteri hivatal működését.

folytatás a 2. oldalon
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„ ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG HÁROM 
ÉLETET „

A vért a gyógyításban a 20.század eleje óta használják a műtéteknél, élet-
mentő beavatkozásokban és a gyógyszergyártásban.

A Vöröskereszt tevékenyen részt vállal a véradás szervezésében, amelyet a 
helyi véradásszervezőkön keresztül valósít meg.

A véradás a segítségnyújtás legnemesebb formája. Saját vérünkkel segí-
tünk egy beteg kisgyermek, balesetben sérült társunk vagy éppen egy mű-
téten áteső embertársunk életének megmentésében. A vér az a csodálatos 
gyógyszer, ami semmi mással nem pótolható.

folytatás a 2. oldalon

A Vámosszabadi 
Faluépítő Közösségről

Újabb év telt el, s mint mindenki, mi is számot vetettünk elmúlt évi 
tevékenységünkkel. Hálásan köszönjük a tagoknak, a támogatóknak 
azt a segítséget, mellyel hozzájárultak, hogy községünkben tehessünk 
valamit a közösségépítés, a programfinanszírozás terén. Egyáltalán ab-
ban, hogy valami mozgásba lendülhessen évről-évre, újra meg újra. Ab-
ban, hogy aki itt él, érezze is itt jól magát. Abban, hogy aki itt nő fel, 
kialakuljon a kötődés. 

folytatás a 8. oldalon
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A személyi kiadásokból az óvodafenntartás kapcsán már tet-
tem említést, de a köztisztviselők és a közalkalmazottak béren 
kívüli juttatásait is radikálisan csökkentettük, illetve az utóbbi-
ak esetében egységesítettük a munkaruha költségtérítését.

A közcélú foglalkoztatás szabályozása községünk szempont-
jából negatívan értékelhető, mert ebben az évben még nem 
tudtunk a jogszabályoknak megfelelő álláskeresőként regiszt-
rált helyi lakosokat foglalkoztatni. Reményeink szerint ápri-
lis hónaptól lehetőségünk lesz pályázati úton elnyerni 1-2 fő 
foglalkoztatását az év végéig terjedő időszakban, 6-8 órás napi 
munkaidőben. Az önkormányzatnak nem kötelező feladata a 
munkahelyteremtés, de az állami kasszából támogatott foglal-
koztatás kölcsönös előnyökkel jár, mert így néhány nehéz hely-
zetben lévő ember is munkához, keresethez jut.

A működéshez szükséges szolgáltatások (víz, internet, tele-
fon, intézményi- és közvilágítás) tekintetében több árajánlatot 
értékelve, a számunkra előnyösebb, olcsóbb ajánlatot tevőkkel 
kötöttünk szerződést. A gázszolgáltatás esetében ez sajnos erre 
az évre nem sikerült, mert most az önkormányzat is az úgyne-
vezett egyetemes szolgáltatótól kényszerül megvásárolni a gázt.

A civil szervezeteket, egyesületeket továbbra is támogatjuk 
átadott pénzeszközökkel, melyről év végén el kell számolniuk. 
Szomorú tény a sportegyesület, a helyi labdarúgás – reméljük 
átmeneti – megszűnése. Túl sok volt már a nem helyi játékos, 
a fiatalok 8-9 fős összetartó csoportja kiszolgáltatott helyzetbe 
került. „Eltűnt” a sportköri elnökség és elfogyott a csapat. A 
képviselő-testület jó szándékát juttatja kifejezésre a költségve-
tésben biztosított félmillió forinttal, mellyel támogatni tudja 
egy új csapat működését a megyei III. osztályban, persze csak 
az egyesület jogi helyzetének rendezése és a falu iránt elköte-
lezett vezetők és játékosok megléte esetén. Futballistákat és 
sportvezetőt (vezetőket) keres az önkormányzat! A szép termé-
szeti környezetben lévő pályát csapat nélkül is ápolni, gondoz-
ni kell, kár lenne, ha üresen maradna…

Szolid mértékben, de lesznek fejlesztések is községünkben. 
Ebben az évben elkészül a Kossuth Lajos utcával párhuzamos 
sétaút a két híd között és a Faluépítő Közösség pályázata révén 
elnyert támogatásból a harangláb felújítása és környezetének 
rendezett kiépítése. Mindkettő a vidékfejlesztést és a vidéki 
örökség megőrzését célzó sikeres Leader-pályázati támogatással 
valósul meg.

Ez évi költségvetésünkben hiánnyal számolunk, de a szám-
lavezető bankunktól az óvoda bővítésére felvett 20 millió Ft 
„támogatást megelőlegező” hitelt már visszafizettük és a 10 
millió Ft folyószámla hitelt is kiegyenlítettük, ez utóbbi az év 
folyamán rendelkezésünkre áll.

Gazdálkodásunk az elmúlt 20 évhez képest nagyon szoros, 
de folyamatos elemzéssel, a költségvetési rendeletben megha-
tározott kiadások tartásával megvalósíthatjuk működtetési és 
fejlesztési céljainkat. Ebben kérjük községünk lakosságának 
megértő támogatását.

Réti Csaba 
polgármester
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folytatás az 1. oldalról

„ ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG 
HÁROM ÉLETET „

folytatás az 1. oldalról

A véradás a segítő szándék mellett egy szűrővizsgálatot is 
jelent. A véradásra jelentkező, miután kitöltött egy nagyon 
részletes, az állapotáról szóló kérdőívet, orvosi vizsgálaton 
esik át. Ez vérnyomásmérésből, a kérdőív kiértékeléséből és 
egy gyors ujjbegyből történő vérvizsgálatból tevődik össze.

Ha az orvos mindent rendben talál, akkor a helyszínen 
kialakított laborban megtörténik a véradás. A véradó állo-
más szakdolgozói 450 ml vért vesznek le egy donortól. Ezt a 
vért azután tovább vizsgálják a központi véradó állomáson, 
és ha bármi eltérést észlelnek, a véradót azonnal értesítik. 
Így egyszerre segítünk másokon, saját magunk pedig egy 
szűrővizsgálaton esünk át.

Véradó lehet minden 18 és 65 év közötti egyén, a nők 
évente 3, a férfiak pedig 4 alkalommal vehetnek részt vér-
adáson.

Településünkön hosszú évek óta szervezem a véradást. 
Évente 2 alkalommal tartunk véradó napot. A korábbi 
években 70 fő jelent meg a véradáson, sajnos ez a létszám 
egyre csökkent, az elmúlt években 50 fő volt a résztvevők 
száma egy-egy alkalommal. Több régi, hűseges véradó tár-
sunk betöltötte a 65.-ik életévét és rájuk már nem számítha-
tunk. Szeretném nekik itt most újra megköszönni az éveken 
át tartó önzetlen segítségüket.

Szeretném megszólítani a fiatalokat, középkorúakat és 
mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, hogy lépjen be a 
véradók családjába. Gondoljanak arra, hogy akár saját ma-
gunk vagy hozzátartozónk, barátunk kerülhet olyan hely-
zetbe, amikor vérre van szükség. Segítséget csak akkor vár-
hatunk, ha mi magunk is segítünk.

2011-ben április 21-én és október 27-én szervezünk vér-
adást Vámosszabadiban.

Tisztelettel kérek minden településünkön élő régi vér-
adót, hogy továbbra is jöjjenek és nyújtsák karjukat, esélyt 
adva ezzel a rászorulóknak.

És várom az új véradókat is, jöjjenek, segítsenek, legye-
nek büszke tagjai a véradók nagy csapatának.

Megköszönöm a Faluépítő Közösség anyagi támogatását, 
ami a véradás utáni uzsonna megszervezését teszi lehetővé.

Mindenkinek jó egészséget kívánok:
Molnár Kálmánné

véradásszervező
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Munkaviszonnyal kapcsolatos hírek: 
A képviselő-testület februárban pályá-
zatot hirdetett kisegítő parkgondozói 
munkakörbe. A beérkezett két pályázó 
közül Rákóczi Tiborral létesített az ön-
kormányzat jogviszonyt. A Munkaügyi 
Központ által felajánlott lehetőséggel 
élve, várhatóan április hónaptól egy éven 
át 100 %-os állami finanszírozással tu-
dunk alkalmazni egy fő, az előírásoknak 
megfelelő megváltozott munkaképes-
ségű munkavállalót Pozsgai Lajos sze-
mélyében. További két pályázatunk van 
folyamatban hosszú távú közcélú fogla-
koztatásra, ennek elbírálása április-május 
hónapban várható. A hivatali munkában 
– betegségből adódó tartós távollét mi-
att – az igazgatási feladatokat Alaszticsné 
Szabó Emőke látja el határozott időre.

Óvodával kapcsolatos hír: Szülői fel-
vetésként fogalmazódott meg, hogy az 
óvoda 6 hetes nyári leállása idején nem 
mindenki tudja megoldani gyermeke 
felügyeletét. Kérjük az érintett szülőket, 
hogy 2011. április 15-ig jelezzék a Pol-
gármesteri Hivatalban, mely gyerme-
keket érintene a nyári leállás a gyermek 
felügyeletének megoldatlansága szem-
pontjából.

Hulladékszállítási díj fizetésével 
kapcsolatos hír: 2011. január 1-től a 
hulladékszállítást végző közszolgáltató 
– a Győr Szol Zrt.– megszüntette azt a 
kedvezményt, melyet eddig a 70. évüket 
betöltött fogyasztói élvezhettek, ez év 
január 1-től nem szállítja el ingyenesen 
a hulladékot a 70 évnél idősebb lakosa-
inktól. A döntést a közszolgáltató hozta 
meg.   

A gépjárműadóval kapcsolatos határo-
zatok április elején kerülnek kézbesítésre, 
a fizetési határidő a határozatban feltün-
tetésre kerül.

A magánszemélyek kommunális 
adójával kapcsolatosan mintegy 1200 
határozatot küldtünk ki, melyből 22 
adóalanyunk a kézbesítés során megta-
gadta a határozat átvételét. Tájékoztatjuk 
adóalanyainkat, hogy a jogalkotó – az 
Országgyűlés - is gondolt arra, hogy le-
hetnek olyan adóalanyok, akik ezzel a 
technikával próbálnak „mentesülni” az 
adófizetési kötelezettség alól, éppen ezért 
segítségül adott egy törvényi előírást 
az adóhatóságok számára: adóhatósá-
gi iratot kézbesítettnek kell tekinteni a 
kézbesítés megkísérlésének napján, ha a 
címzett az irat átvételét megtagadta, vagy 

a küldemény a címzett számára kézbesít-
hetetlen. A kézbesítési vélelem beálltáról 
az adóhatóság külön értesítést nem küld. 
A kézbesítettnek tekintendő határozat a 
kézbesítést követő 15. nap leteltét köve-
tően jogerőre emelkedik. A jogerős adó-
határozat pedig végrehajtható. Mindez 
azt jelenti, hogy a határozatok átvételét 
megtagadó adóalanyaink vonatkozásban 
a kézbesítési vélelem beállt a határozat át-
vételének megtagadása napján.  Ameny-
nyiben a jogerős határozatban megjelölt 
határidőn belül az adó megfizetése nem 
történik meg, az adóvégrehajtási eljárás 
megindításra kerül, melynek során az 
adóhátralék, és a végrehajtási eljárás so-
rán keletkező eljárási többletköltségek is 
behajtásra kerülnek.

Néhány esetben felmerült kérdésként, 
honnan kellene az új ingatlan tulajdono-
sának tudnia, hogy ha megvásárol egy in-
gatlant településünkön, azzal egyidejűleg 
adókötelezettsége és adóbejelentkezési 
kötelezettsége keletkezik a helyi adóható-
ság előtt. Egyrészt elenyésző számú olyan 
települése van országunknak, melyben a 
magánszemélyek kommunális adófizetési 
kötelezettségét nem vezették volna be, lé-
vén az egyik legjelentősebb saját bevétele 
az önkormányzatoknak ezen adónem be-
vétele, tehát nagy esélye van annak, hogy 
már korábbi lakóhelyén is fizetett ilyen 
adót a tulajdonos. Másrészt tudvalevő, 
hogy az önkormányzatok képviselő-tes-
tületeinek jogszabályalkotó hatáskörük is 
van, ha új településre költözünk, mindig 
érdemes tájékozódni legalább a települé-
sen hatályos adójogszabályokról, annak 
mintájára, ahogy az országunkban hatá-
lyos adótörvényekről is igyekszünk tájé-
kozódni évről évre, hogy eleget tudjunk 
tenni adófizetési kötelezettségünknek az 
állami adóhatóság (Apeh) irányába is. 
Ezt mindenki a saját felelősségére teszi, 
vagy nem teszi meg. Így fordulhat elő, 
hogy több éves adóhátraléka halmozód-
hat fel egy-egy adóalanynak. Ha az adó-
hatóság ilyen esetekben nem hajtaná be 
a hátralékot, az nagyon méltánytalan és 
igazságtalan lenne azzal az ezernél is több 
adóalanyunkkal szemben, akik évről évre 
határidőre teljesítik ezen kötelezettségü-
ket. 

Csapadékvíz-szikkasztó árkokkal 
kapcsolatosan: Testületi igényként me-
rült fel, hogy a Hivatal vizsgálja meg a 
településen, mely esetekben történt en-
gedéllyel, és mely esetekben történt en-

gedély nélkül a belterületi közutjaink 
mentén kialakított közterületi csapa-
dékvíz-szikkasztó árkok megszüntetése, 
betemetése, átalakítása, úgy, hogy azok 
eredeti funkciójukat elveszítették. Kér-
jük, hogy aki a közterület tulajdonosá-
nak hozzájárulásával, vagy a közútkezelő 
hozzájárulásával végezte el az ingatlana 
előtti/melletti csapadékvíz-szikkasztó 
árok átalakítását, az a hozzájárulással 
együtt 2011. április 15-ig keresse meg 
a Hivatalt, hogy az átalakítás jogszerű-
ségének adminisztrálását elvégezhessük. 
Minden más esetben a közterület eredeti 
funkcióját helyre kell állítania az ingatlan 
tulajdonosának. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a 
tavaszi időszak beálltával fordítsanak fi-
gyelmet a kinti munkák mellett az aláb-
biakra is: az ingatlanok előtti áteresz, 
valamint csapadékvíz elvezető/szikkasztó 
árok tisztántartásáról az ingatlan tulajdo-
nosának kell gondoskodnia. Az ingatlan 
tulajdonosa a telkén áthúzódó természe-
tes úton kialakult vagy épített vizes árkot 
meg nem szüntetheti, annak folyásirá-
nyába akadályt nem építhet.

Az ingatlan tulajdonosának/haszná-
lójának kell gondoskodni 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 állapot-
ban tartásáról. Ha az ingatlan sarokin-
gatlan, ez a kötelezettség az utcafronton 
és az oldalfronton is fennáll.

A Hivatal a tavasz és a nyár folyamán 
tervezi, hogy áttekinti a település ingat-
lanainak házszámozását, mert a régi ház-
számok, a párhuzamosan elhelyezett régi 
és új házszámok, valamint a házszámok 
ki nem helyezése a tapasztalat szerint 
problémát okozhat a kézbesítésben, a 
közszolgáltatásban, hitelfelvételnél, stb. 
A házszámtábla jól látható helyen,  saját 
költségen való elhelyezése az ingatlan tu-
lajdonosának feladata. Kérjük a lakosság 
közreműködését e feladat megoldásában.

Egy tavaly felmerült lakossági igény-
nek eleget téve, a Kossuth utca mögött 
csatornaparti terület megszabadult a sok 
kellemetlenséget okozó, pelyhedző nyár-
fáktól. A fakivágásban résztvevőknek ez 
úton is köszönjük, hogy zökkenőmente-
sen és biztonságosan tettek eleget vállalt 
kötelezettségüknek.

Dr. Szabó Eszter jegyző

Önkormányzati hírek
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Farsang az óvodában

A farsang évenként ismétlődő, rövidebb-hosszabb ideig 
tartó időszak, amelyet évszázadok óta az evés, ivás, lakodal-
mak, disznótorok, jelmezes felvonulások jellemeznek. 

Az egyház az ördögök ünnepének tartotta és tiltotta, de 
gyakran a világi hatóságok se nézték jó szemmel a farsangi 
kicsapongásokat.

A farsang vízkereszttől a húsvétot megelőző negyvenna-
pos nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart. A farsang lehet 
hosszú vagy rövid időtartamú, attól függően, hogy mikorra 
esik húsvétvasárnap. Ettől a naptól kell visszaszámítani negy-
ven napot, és így állapítható meg a nagyböjt időszakának kez-
dete, hamvazószerda.

Ez az utolsó télvégi ünnep, ezzel zárják a telet és kezdődik 
a tavaszvárás.

Farsangkor tartották a nagy bálokat, lehetőség nyílott az 
ismerkedésre. Ha egy lány a farsang utolsó napjáig nem ment 
férjhez, várhatott őszig, mert a tavaszi és nyári mezőgazdasági 
munkák nem hagytak időt a lakodalomra. Farsang vasárnap-
ját talán éppen azért hívták menyegzős vasárnapnak, mert az-
napra nagyon sok lakodalom esett. 

Azokat az eladó lányokat, akik pártában maradtak, nem 
mentek férjhez, húshagyó kedd éjszakáján, vagyis a farsang 
utolsó előtti éjjelén kicsúfolták. Ablakuk alatt pléhdarabokat 
ütögettek, lármáztak és ezt kiabálták:

Húshagyó, húshagyó,
A lányokat itthagyó,
Húshagyó, húshagyó,
Itt maradt az eladó.

Az asztalok ked-
venc csemegéje a 
töltött káposzta és a 
farsangi fánk. A mu-
latság fénypontját a 
maskarások, farsan-
gosok felbukkanása 
jelentette.

 Óvodánkban is 
minden évben a far-
sangi mulatság az év fénypontja.

A farsangvárás időszakában megismertettük a gyerekeket a 
farsangi szokásokkal, farsanghoz kapcsolódó verseket, dalokat 
tanultunk. Barkácsoltunk álarcokat, szemüvegeket, készítet-
tünk bohócot, koronát, sapkákat.

A farsang napján minden gyermek jelmezbe bújik és izga-
tottan várja a bál kezdetét.

Az idei bálra is érkezett tűzoltó, rendőr, pókember, varázsló 
és megelevenedtek a kedvenc mesék szereplői is. Mindhárom 
csoportban fergeteges mulatozás, tánc és dalolás vette kez-
detét. Megteltek az asztalok finomabbnál finomabb sütemé-
nyekkel, ropogtatnivalóval és gyümölcslével.

A mulatság fénypontja a 2 órás, élő zenés disco, melyet – 
mint minden évben – idén is Szűcs András apuka biztosított 
számunkra. Ezúton is köszönjük Neki önzetlen segítségét!

Tánc közben mindenki megmutathatta ügyességét, fürge-
ségét a különböző tréfás feladatok végrehajtásában. A nagy-
csoportosok meglepetéssel készültek társaik számára, közös 
tánccal és énekkel leptek meg bennünket. Köszönjük!

A délutánig tartó táncban mindenki kellőképpen elfáradt, 
és újabb élményekkel gazdagon térhetett haza.
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Iskolánk hírei, visszatekintés:
•	December	elején	a	szülők	megkérték	a	Mikulást,	hogy	jöj-

jön el iskolánkba, ahol nagy meglepetést okozott nemcsak 
a gyerekeknek, hanem a pedagógusoknak is.

 A puttonyból előkerültek a csomagok és a Mikulás minden 
kisgyermeknek személyre szóló tanácsokat adott.

	 Délután	pedig	az	ovisok	vendégeskedtek	nálunk	és	ismer-
kedtek az iskolával egy vidám, játékos foglalkozás kereté-
ben.

•	Az	adventi	készülődés	után	egy	meghitt	karácsonyi	ünne-
pélyen búcsúztattuk a decembert, melyre meghívtuk az 
óvodásokat is.        

 Részt vettünk a templomban tartott falukarácsonyon, ahol 
Betlehemet, Jézus születésének történetét adtunk elő.

•	Nagy	gondot	fordítunk	–	a	tanítás	mellett	–	a	gyermekek	
nevelésére is. A „Jobb adni, mint kapni” mondás jegyében 
30 cipősdoboz ajándékot hoztak tanulóink, melyeket eljut-
tattunk a Máltai Szeretetszolgálathoz.

 Örömmel gondoltunk arra, milyen örömet szerzünk kará-
csonykor a nálunk nehezebb sorban élő kisgyerekeknek.

•	Régi	 vágyunk	 teljesült:	minden	 tanulónk	 egyenpólót	 ka-
pott: narancssárga színű, iskolánk nevével és stilizált ké-
pével. A tanulmányi versenyeken, kirándulásokon ebben 
fogunk megjelenni, így is mutatva, hogy egy közösség va-
gyunk.

•	Elkészítettük	 a	Megyei	 Néprajzversenyre	 való	 bejutáshoz	
szükséges előzetes feladatokat. Idén két csapattal is in-
dulunk, olyan nagy a gyerekek lelkesedése. Köszönjük a 
Nyugdíjasklub tagjainak és minden nagymamának, nagy-
papának, hogy segítettek.

 Nemrég kaptuk az örömteli hírt: mindkét csapatunk beju-
tott a megyei fordulóba!

•	A	 farsangi	 időszak	 elején	 –	 hagyományainkhoz	 híven	 –	
idén is megrendezésre került a Szülők-Pedagógusok Bálja a 

nagybajcsi	 Öreg	 Duna	 vendéglőben.	 Vámosszabadiról	
mintegy húszan vettünk részt a jó hangulatú rendezvé-
nyen. Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásokkal vagy a 
báli mulatságon való megjelenéssel támogatta iskolánkat! 
A befolyt összeget tanulmányi versenyek nevezési díjaira, 
kirándulások támogatására és az úszásoktatás költségeinek 
csökkentésére fogjuk fordítani.

•	Január	végén	lezárult	a	félév:	28	tanulónk	közül	négyen	ki-
tűnő, négyen pedig jeles tanulmányi eredményt értek el.

Friss hírek:
•	Haladunk	a	korral,	a	modern	technikával:	a	3-4-es	osztály-

teremben beszerelésre került az első interaktív tábla, melyet 
a jövő tanévtől rendszeresen igénybe fogunk venni a tanítá-
si órákon – a megfelelő továbbképzések elvégzése után.

•	Febr.	19-én,	szombaton	nyílt	tanítási	órákra	és	vidám	csa-
ládi vetélkedőre hívtuk a szülőket és a gyerekeket. Köszön-
jük, hogy elfogadta meghívásunkat Réti Csaba polgármes-
ter úr, Christmanné Horváth Klára képviselő asszony, Sza-
bó Miklós igazgató úr, Hargitai Istvánné igazgatóhelyettes 
asszony, Kozmáné Kónyi Ildikó óvodavezető, a nálunk 
tanuló gyerekek szülei szinte teljes létszámban, és 10 óvo-
dás a szüleivel együtt. Először Vanissné Tóth Katalin tartott 
magyar órát az 1-2., majd Vasné Mészáros Margit a 3-4. 
osztályban. Mindkét pedagógus használta a modern tanu-
lási technikákat, és bemutatta a mai összevont osztályban 
való tanításra jellemző párhuzamos óravezetést.

Ezek után következett a vidám családi vetélkedő 13 csapattal, 
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Sítábor Szlovákiában
Február elején nyolc társammal együtt, Balogh Tibor atya 

vezetésével útnak indultunk a Magas-Tátra lábánál fekvő Pop-
rád városa felé, hogy új élményekkel, és a síelés örömével gaz-
dagodjunk. 

A hegyi körülményekhez képest barátságos, szélsőségektől 
mentes időjárás fogadott minket. Egy gondosan karbantartott 
és tiszta helyen kaptunk szállást, bőséges és finom fogásokból 
álló félpanziós ellátást biztosítottak, korrekt vendéglátásban, 
udvarias kiszolgálásban volt részünk.

Már az első nap teljes lelkesedéssel hozzáláttunk az alapok 
elsajátításához és a gyakorláshoz. Elszántságunk kezdetben 
nagymértékben felülmúlta a tudásunkat, azonban ez csúszás-
ról-csúszásra az utóbbi javára változott. 

A sípályán szakértő kezek biztosították azt, hogy enyhébb 
időben is megfelelő mennyiségű és minőségű, síelésre alkal-
mas hó legyen a hegyoldalon. Mint a legtöbb helyen, itt is kü-
lönféle nehézségű és sebességű pályák álltak rendelkezésünkre, 
ezáltal a kezdőtől a haladóig mindenki megtalálta a képessége-
inek megfelelőt. A tapasztalt síelők figyeltek ránk, tanítgattak, 
kísérgettek minket, amíg szükségünk volt rá. Odafigyeltünk 
egymásra, biztonságban éreztük magunkat, és jó hangulatban 
töltöttük egész ottlétünket. Kellemesen kifáradva, de szelle-
mileg és élményekben feltöltődve érkeztünk haza, hogy újult 
erővel folytassuk a hétköznapok küzdelmeit.

Alasztics Bálint

Egyházközségi bál
2011. január 29-én első ízben rendeztek bált a vámosszabadi 

egyházközség lelkes tagjai.

A bálozókat Balogh Tibor plébános és Alasztics Ervin, az 
egyházközség világi elnöke köszöntötte. A programot Alasztics 
Sanyi bácsi és a  Nyugdíjas Kórus éneke, és a táncházba járó 
fiatal családok műsora is színesítette. A talpalávalót a Bówly 
Roll zenekar szolgáltatta.

mintegy 45 résztvevővel és finom falatok, üdítők mellett a 
beszélgetés pedagógusok, szülők között. Végül minden csa-
pat ajándékot kapott, amit köszönünk támogatóinknak: 
Réti Csaba, Christmanné Horváth Klára, Oross Gábor, 
Judit	ABC,	Lipóti	pék,	GDF	Suez.

•	Március	 elejétől	 úszásoktatásra,	 ill.	 –edzésre	 járnak	 tanu-
lóink, melyhez 20000 Ft-ot pályázaton nyertünk és a báli 
bevételből is kipótoltunk. Így minden érdeklődő kisgyerek 
részt vehet ebben az egészséges programban. Köszönjük az 
Önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a fa-
lubuszt, így az utazásért nem kell fizetni a gyerekeknek.

•	Egy	 szép	 napos	 február	 végi	 délutánon	 nagy	 volt	 az	 iz-
galom kis iskolánkban: a szülői munkaközösség tagjai a 
zsíroskenyereket kenték, a szülők hozták a finomabbnál-
finomabb sütiket, a tanító nénik megterítettek az egyik 
teremben, a másik termet pedig előkészítették a táncra. 
A gyerekek helyett pedig Csillagok háborúja hősök, her-
cegnők, tündérek, varázslók sürögtek-forogtak, sőt feltűnt 
Harisnyás Pippi és egy rongykupac is. A várva-várt jelmezes 
felvonulás és egy meglepetés táncprodukció után kezdőd-
hetett a bál! Mindenki ehetett-ihatott, amennyi belefért, és 
rophatta a táncot, ameddig bírta! Külön öröm számunkra, 
hogy  - mint minden évben – idén is számos régi diákunk 
eljött, a buli végén pedig pedig a szülőket és a kistesókat is 
megkínáltuk zsíros kenyérrel, sütivel és baráti, jó hangulat-
tal.

•	4.	osztályos	tanulónk,	Csonka	András,	szép	sikert	ért	el	a	
Zöldellő világ elnevezésű rajzversenyen: több, nint 100 pá-
lyamű közül 2. helyezést ért el.

Gratulálunk neki!

•	Megtörtént	 a	 beiratkozás:	 9	 leendő	 elsős	 kisgyermek	 vá-
lasztotta iskolánkat, így tanulóink létszáma a jövő tanévtól 
ismét nőni fog.  Köszönjük a bizalmat és szeretettel várjuk 
őket!

•	És	végül	szeretnénk	megköszönni	a	Polgármester	Úrnak	és	
a képviselőtestület tagjainak, hogy elfogadta iskolánk költ-
ségvetését és így – többek között – új sportszerek kerülhet-
nek az edzőterembe, új néptáncruhákban táncolhatnak a 
gyerekek a fellépéseken, valamint az elsősök ismét ingyen 
kapják a tankönyveket és minden tanulónk a tanév elején 
írószercsomagot vehet át.

Jó munkát, jó egészséget és jó időt kívánok mindenkinek!
Tisztelettel: 
 Kamocsai Antalné tagiskolavezető
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A „Család Éve”kapcsán az Egyházközség 
és az Önkormányzat

RAJZPÁLYÁZATOT hirdet
-bármilyen technikával, A/4-es méretű 

alkotásoknak

óvodás
alsótagozatos
felsőtagozatos

gimnazista 
kategóriákban.

Téma: Családi élmények

A pályamunkákra kérjük ráírni a nevet, 
lakcímet, életkort.

Az elkészült alkotásokat a Falunap kereté-
ben kiállítjuk, a legszebb rajzok készítőit 

jutalomban részesítjük!

Beadási határidő: 2011. május 13. 
(Polgármesteri Hivatal- 
Dolmányos	Katalin)

Borostyán Nyugdíjas Klub 
életéből…

A karácsonyi szünet az unokákkal való együttlétről, ké-
nyeztetésükről, az óhajok teljesítéséről szólt, majd másik ked-
ves időtöltésük, a heti klubfoglalkozások is elkezdődtek. Janu-
ár 13-a volt az első találkozásunk az új évben. A jó egészségre, 
sok szerencsére a 2011-es évben is szüksége van minden klub-
tagnak (ahogy a kedves olvasóknak is) amik a jókívánságok 
első számú szereplői voltak. Ezt követte az első félévi program 
megismerése, megbeszélése. Mindig figyelemmel kísérjük a 
nemzetközi és hazai emlékéveket és  ennek figyelembevételé-
vel hívunk meg előadókat a klubnapra.

Az idei év hazánkban LISZT FERENC EMLÉKÉV a ze-
neszerző születésének 200.évfordulója tiszteletére, BARTÓK 
BÉLA EMLÉKÉV a zeneszerző születésének 130. évfordulója 
tiszteletére	 (zenehallgatás)	 ,	CSALÁD	ÉVE	 a	 keresztényka-
tolikusoknál	 (vendégünk	 Balogh	 Tibor	 atya),	 az	 ERDŐK	
NEMZETKÖZI ÉVE, a KÉMIA NEMZETKÖZI ÉVE, az 
ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE, az EGÉSZSÉGTURIZ-
MUS éve Magyarországon (klubtagok felkészülése az adott 
témákból).

Magyar Állami Jelképek (címer, zászló, szent korona, nem-
zeti ünnepek, himnusz), történelmének megismerése.

Felelevenítjük hazánk megyéiről tanultakat:  a megyék 
nagyobb városait, műemlékeit, híres szülötteit, vak térképen 
bejelöljük a megyéket és városokat.

Rebák Sándor Szíriáról és Jordániáról tart vetítéssel egybe-
kötött előadást.

Nemcsak komoly dolgokkal foglalkozunk : farsangolunk, 
névnapokat (nevek jelentése) köszöntünk, kedvünkre verset 
mondunk, énekelünk, kirándulunk, színházba megyünk.  

Bellovicz Imréné         
klub-vezető

Kedves Gyerekek!
 

Ugye nem felejtettétek el, hogy a tanév 

kezdetekor mindenki, aki a helyi vagy a 

kisbajcsi iskolában tanul, résztvevője a 

Vámosszabadi Színötös versenynek?! 

Bízunk benne, hogy minél többen jöhet-

tek velünk a 

Fővárosi Nagycirkuszba, hogy úgy ünne-

peljük a színötös bizonyítványt.

Vámosszabadi Faluépítő Közösség
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S bár nem látványos, de mozgalmas év volt a 2010 év a 
szervezet életében. Nézzük csak sorban, mit is tettünk:

- Hetente egy gyümölcsnap az óvodában azon felül, ami-
kor a gyermekek viszik a gyümölcsöt.

- Hajnal című interaktív mesejáték a szelektív hulladék-
gyűjtésről az iskolásoknak és az óvodásoknak melyhez 
pályázaton kívül biztosítottuk a foglalkoztató füzetet is

- Tanulmányi kirándulás az iskolásoknak: Fertőd és Fer-
tőrákos, melyhez a belépők árát pályázaton nyertük, a 
buszt és az idegenvezetést mi finanszíroztuk, a szervezést 
mi végeztük. Örülünk, hogy a rossz idő ellenére jól érez-
ték magukat iskolásaink!

- Falu-és gyermeknapi finanszírozás az önkormányzattal 
közösen

- Együttműködés a horgászegyesülettel – horgásztábor 
támogatása

- Fotópályázat meghirdetése. Szerettünk volna egy kiál-
lítást és egy kiadványt, de sajnos a lakosság nem mozdult 
meg ezügyben, s egyetlen pályamű sem érkezett.

- Nyugdíjasok tavaszi kirándulása
- Véradás finanszírozása 2 alkalommal, melynek szervezé-

sét Molnár Kálmánné végzi.
- Molnár Gabriella kórusvezető finanszírozása egész 

éven át. Neki s a lelkes énekeseknek köszönhető, hogy a 
kórus jó hírét viszi községünknek, amerre csak jár.

- Falufutás 2010. Szervezetünk kezdte el hagyományte-
remtő szándékkal, s évről évre többen futnak. 2010 év-
ben már csak a finanszírozásban segítjük a programot, a 
szervezést és a kivitelezést a helyi művelődésszervező vég-
zi. Ebben az évben jó lenne egy egész napos sportnapot 
rendezni.

- Tanévkezdéskor írószer az iskolának és az óvodának
- Mikulás ünnepen csokoládé az iskolásoknak, kará-

csonyra szaloncukor az óvodásoknak
- A helyi képújság rendszeres frissítése, a tagoknak 4 hét 

ingyenes hirdetési lehetőséggel. Örülök, hogy sokan ki 
is használták ezt a lehetőséget. Éljenek vele a jövőben is 
bátran!

Igyekszünk ebben az évben is tenni Vámosszabadi lakos-
ságáért. Lassan átadásra kerül a kibővített Faluház, melynek 
közösségi tereit szeretnénk megtölteni élettel. Természetesen 
szorosan együttműködünk az önkormányzattal, más civil kez-
deményezésekkel, hiszen csak így lehet minden igényt kielégí-
tő, jó programokat tervezni és kivitelezni. Az együttműködés 
közös érdekünk és igényünk. Kérem Önt, ha ötlete van, jus-
sunk eszébe! Keresse bármely elnökségi tagot, s megpróbáljuk 
a feltételeket megteremteni hozzá. 

Olyan közösségi élet elérése a célunk, ahol időről időre 
mindenki megtalálja azt, ami számára kikapcsolódás, pihenés, 
szórakozás. Figyeljék rendszeresen a képújságot, a hirdetőtáb-
lákat, a honlapot! Kérem, vegyen részt Ön is a szervezett prog-
ramokon, s érezze jól magát!

Terveinkről röviden:
- Február 26-ra meghirdettük az I. Vámosszabadi 

Snapszerversenyt. A versenyen készült képeket megte-
kinthetik a honlapon!

- Versíró pályázat, mely még folyamatban van. Szeret-
nénk egy verses kötetet kiadni, azt olvasói est keretében 
bemutatni. Aki szívesen ír, s megosztaná mindenkivel, az 
megtalálja a kiírást a honlapon. Április 30-ig lehet kül-
deni a verseket!

- Tanévkezdéskor hirdettük meg a „Vámosszabadi szín-
ötös” versenyt. A színötös tanulókat a Falu-és Gyermek-
nap keretében köszöntjük, majd a Fővárosi Nagycirkusz 
egy előadására hívjuk meg.

- „Akinek nincs múltja, nincs jövője sem” címmel pá-
lyázatot nyertünk népművészeti fesztivál rendezésére, 
melyet 2011 év májusában rendezünk meg. (részletes 
programot a képújságban, hirdetőtáblákon, interneten, 
s szórólapon is olvashatnak majd. Mindenkit szeretettel 
hívunk s várunk!)

Takács-Babos Judit
elnök

I. Vámosszabadi Snapszerverseny
A Vámosszabadi Faluépítő Közösség szervezésében 

2011. február 26-án délután a kártyázni szerető he-
lyieket hívtuk, szórakozzanak, kapcsolódjanak ki ve-
lünk. Nagy öröm számunkra, hogy az I. Vámosszabadi 
Snapszerversenyt sikerrel zártuk, hiszen aki eljött, jól érez-
te magát. A forralt bor és a hagymás zsíros kenyér mellett 
a	jó	lapjárás	már	csak	extra	bónusz	volt.	Délután	kettőtől	
este hétig ment a játék, ahol a 2011. évi snapszerkirály 
Buza Győző lett. Neki, és a többi játékosnak is gratulá-
lunk! 

A snapszerversennyel párhuzamosan zajlott a Kártya-
vár építő verseny is, melyben a győztes Tolnai Roland lett 
egy igazán szép és ötletes kártyavárral. Gratulálunk!

Reméljük, a jövő évben is mindannyian eljönnek 
majd, s új kihívókkal is találkozunk.

A snapszerverseny képeit megtekinthetik a honlapon!
Takács-Babos Judit

Elnök

A Vámosszabadi Faluépítő Közösségről
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Egészségfejlesztő Program Vámosszabadiban

2010. február 23-án nagy érdeklődés kísérte a „Társadal-
mi szolidaritás erősítése helyi hatókörű kismamaklubokban, 
konkrét közösségi program során” című projekt Vámosszaba-
diban megrendezett programját.

A Gézengúz Alapítvány által a korai fejlesztésről, az iskola-
érettség kritériumairól tartott előadás, tanácsadás 2 helyszínen 
került megtartásra.

 A Sportközpontban Kovácsné Lengyel Mónika vezette a 
foglalkozást. Az 1 és 2 év közötti, 20 fős létszámú gyermek-
csapat és szüleik érdeklődve és aktívan vettek részt a játékos 
gyakorlatokban. Szinte mindenki kipróbálta az akadálypályát, 
a Hupplét, közösen énekelve a mondókákat vidáman, jó han-
gulatban telt a délután.

A játékos foglalkozás után lehetőségünk volt a gyermekek 
fejlődésével kapcsolatos kérdések feltevésére, sok hasznos in-
formációhoz jutottunk. A gyerekek, a szülők és a védőnő is 
nagyon jól érezte magát - mindezt Mónika kedvességének, 
érdekes előadásmódjának köszönhetjük. A szülők elmondása 
alapján egy „profi, felkészült szakembert” hallhattunk.

  A Vámosszabadi Óvodában is nagy volt a szülők részéről 
az érdeklődés. Szülői értekezlet keretében gyermekpszicholó-
gus tartott előadást az iskolaérettség kritériumairól. A szülők 
nagy örömére személyes tanácsadásra is lehetőség nyílt.

 Köszönjük a lehetőséget a Gézengúz Alapítvány munka-
társainak, hogy eljöttek hozzánk, további munkájukhoz sok 
sikert kívánunk!

Szalainé Szentmihályi Andrea
védőnő

Tapossa laposra!

A szelektív hulladékgyűjtésről nem 
lehet eleget beszélni. Örülök, hogy vég-
re községünkben is lehet szelektálni. El 
is viszem rendszeresen a szétválogatott 
hulladékot. Néha haza is viszem… Ál-
talában a műanyag flakonokat, néha a 
papírdobozokat is. No nem azért, mert 
meggondoltam magam, s hátha jó lesz 
még valamire, hanem mert nem fér 
bele a gyűjtőbe. 

Mondhatnám, hogy ritka az ürítési 
napok száma, de nem mondom. 

Mondhatnám, hogy jó lenne egy 
palackprés oda, de nem mondom.

Nem kevés pénz kiüríttetni egy-egy 
ilyen gyűjtőt, s bár elképzelhető, hogy 
Vámosszabadinak erre a területre a 
kasszája feneketlen, de jó erős képzelő-
erő kell hozzá. Azt pedig már elképzel-
ni sem tudom, miért kellett tönkreten-
ni azt a palackprést, ami egyszer már 
volt ott. 

Kérem, legalább tapossa laposra a 
műanyagot! Ezzel az olcsó módszerrel 
legalább ötször annyi fér bele a gyűj-
tőbe.

Ha pedig nem fér, bele, kérem, ne 
tegye mellé! Az első szél elhordja, s a 
községünkbe érkező látogatókat első-
ként fogadja majd. Legyünk büszkék 
rá, hogy egy szép, rendezett faluban 
élhetünk, de ne feledjük, ezért tenni 
kell! Mindenkinek. Önnek is!

TBJ
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Falutakarító akciónap

Köszönjük a falutakarításban résztvevő önkéntesek munkáját, akik közel 100 db 135 l-es szemeteszsáknyi hul-
ladékot gyűjtöttek össze közútjaink mellett: Alasztics Róbert, Alasztics Zsolt, Czeglédi Zoltán, Czeglédi Kristóf, 
Fazekas János, Horváth Anita, Kovács József, Kukorelli Norbert, Luka Bence, Luka Zoltán, Müller András, Müller 
Benedek, Müller Sándor, Nagy Géza, Németh Roland, Ódor Eszter, Oros Hanna, Oros Luca, Oros Péter, Oros 
Sándor, Pintér Imre, Rákóczi Tibor, Szabó Attila, Tolnay Norbert, Tolnay Roland, Takács Ervin, Tóth Csaba, Vá-
mosi Balázs, Vámosi Elek, Zsenák István.

Környezetvédelmi Bizottság

A gazdagság haszna

 Hinni kell az emberségben, bár az ember sokszor gyenge,
De	ha	összeszedi	magát,	rászolgálhat	a	sikerre.
Kérges tenyér, izzadt homlok, könnybarázdák, törő csontok.
Sorsviselte emberarcok, belső viták, néma harcok.
Mennyi érdemrend a testen, mennyi gyémánt a lelkekben!

Talán bennem is van érzés, hogy átadjam, mi nem sértés,
Hanem jó szó, simogatás, lélekbalzsam, önátadás.
A világ, mit kincsnek gondol – iszonyodj a hatalomtól!
Ha rád teszik, sajgó bilincs, ha te kapod, már szíved nincs.
Pedig szívvel látsz igazán, könyörülni a más baján.

Az igaz kincs, ami jót ad. Erős kezet elbukónak,
Mely segíti talpra állni, és a helyes úton járni.
Ember gazdagsága a szív, de csak amely jóra hív.
A jótettek gazdagítnak: adj vizet a szomjazónak,
ruhát a mezítelennek, eledelt az éhezőnek!

A Te kincsed, amit átadsz, mely szükségét csillapítja,
Nem vész kárba, nem mulandó: az ÉLET-et gazdagítja!  

Lukács László
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Az Alsó-Szigetközi települések és Nagymegyer közös hulladékmentesítése
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

2007-2013 (HUSK/0901/2.2.1/0182) hírei

A Szigetközi Természetvédelmi Egyesület és Nagymegyer város önkormányzatának közös projektje első harma-
dához érkezett. Az elmúlt négy hónap egyik legjelentősebb eseménye volt a program által kiválasztott települések 
hulladék	lerakóhelyeinek	felmérése.	A	mi	oldalunkon	a	felmérő	munka	az	Alsó-szigetközi	települések	(Abda,	Du-
naszeg	(Gyulamajor),	Dunaszentpál,	Győr-Bácsa,	Győrladamér,	Győr-Révfalu,	Győrújfalu,	Győr¬zámoly,	Kisbajcs	
(Szőgye), Kunsziget, Nagybajcs, Öttevény Vámosszabadi, Vének) közigazgatási területén az elszórt szemét, elhagyott 
hulladéklerakások helyének, a hulladék mennyiségének és összetételének feltérképezését jelentette. A tizennégy te-
lepülésen illetve településrészen a megközelítőleg húszezer ha-os területen közel negyven ezren élnek. Összesen 
69 hulladék lerakóhely és közel 13 000 m3 hulladék került felmérésre. Vámosszabadi közigazgatási területén tíz 
hulladék lerakóhely került azonosításra. Ezekről a területekről közel 900 m3 hulladék elszállítása várható. Elindult 
a közbeszerzési eljárás és remélhetőleg április elején elkezdődhet a hulladék lerakóhelyek felszámolása, a hulladék 
elszállítása, ártalmatlanítása. 

dr. Tóásóné Gáspár Emma projekt koordinátor 
gaspar.emma@gmail.com

Nagymegyer

Makettkiállítás
Március 26-án makettkiállítás nyílt a Faluházban. 

Alasztics Ervin alpolgármester megnyitó szavai után Pércsy 
Gábor makettező, dunaszegi tanár avatta be a gyerekeket a 
makettkészítés lépéseibe. Számos érdekességet tudhattunk 
meg a kiállított gépekkel kapcsolatban, melyek mindegyike 
1:72-es  méretarányban készült. Az érdeklődők április 9-ig 
tekinthetik meg a kiállítást!                                                                                            

DK
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Kiadja a Vámosszabadi Polgármesteri Hivatal

Programok
Április 13. 14 h Faluház, Vers Ünnepe - versmondó 
verseny
Április 15. 16 h Faluház, Húsvéti kézműves játszóház
Április 16. Edzőtermi Nyílt Nap, Falufutás 2011
Április 21. Iskola, Véradás
Április 27. Faluház, Készülődés Anyák  Napjára
Május 5. Faluház, Papp Lajos előadása
Május 28. Falu- és Gyermeknap

Újabb demonstráció!

Vámosszabadi Község Képviselőtestületének szervezésé-
ben újabb forgalomlassító demonstrációra kerül sor a 14-es 
főúton, a belterületi állami utak rossz állapota miatt

2011. április 9-én, szombaton,
8-10 óra között.

Gyülekező: 730-745 között, az Újtelep utcában.

A királyné alakját már életében 
legendák övezték a magyarok iránti 
szeretetéről, kedvességéről, jó szívé-
ről. Ezeket a legendákat nemcsak a 
nép körében terjedő néphagyomány, 
hanem írók és újságírók, köztük Falk 
Miksa, Jókai Mór, Benedek Elek írá-
sai is táplálták.

Tragikus halála után a Monarchi-
án belül Magyarországon bontako-

zott ki legerőteljesebben a kultusza. 
Megemlékező ünnepségeket tartot-
tak, és számos életrajz és életrajzi ih-
letésű regény látott napvilágot.

Erzsébet halála után sok város és 
település törekedett arra, hogy köz-
adakozásból felállíttassa a királyné 
szobrát, általában a róla elnevezett 
parkban, ligetben.

 Vámosszabadiban a Gyuri-tónak 
becézett tavacska melletti parkos 
területen fedezhetik fel és olvashat-
ják a már-már elmosódó feliratot az 
1901-ben készült emlékművön.

GAJ

Rejtőzködő értékeink - A Sisi –kultusz nyoma Vámosszabadiban

Születésnap

Nemrégiben ünnepelte 90. születésnapját 
Klauz Andrásné, Vali néni. Az egész család, köz-
tük	 dédunokái:	 Roland,	 Zsófi,	 Veronika,	 Dóri,	
Csenge és Fanni nagy szeretettel köszöntötte.  A 
nevezetes évforduló alkalmából sok boldogságot, 
további jó egészséget kívánunk Vali néninek!


