VII. évfolyam 2. szám

2011.

Községünk szépítése érdekében
– kisléptékű fejlesztések
Amint a Kedves Olvasó visszagondol az ez év első negyedévében megjelent lapra, bizonyára várja a tájékoztatást az Önkormányzat ezévi gazdálkodásával kapcsolatos
cikkben jelzett szerény fejlesztési szándékokról.
Az egyes projekteket sorra véve:
• elsőként a Győri Többcélú Kistérségi Társulás nagy
turisztikai pályázatán belül a Vámosszabadi Tanösvény, amely 15 km-es gyalogtúrát tesz lehetővé a
falu központjából kiindulva. A Széchényi és  a Duna
utcán át vezet külterületre a régi országúton, Szúnyogháza és Patkányos érintésével, majd a Körtéidűlőn elhaladva a Sziget utcán tér vissza a faluba. A
Vámosszabadira vonatkozó összköltség: 8.127.393,Ft, ebből 85 % támogatás, 15 % önrész, amely
1.219.109,- Ft. A kivitelezés folyamatban van, az
átadás várható időpontja augusztus hónap.
folytatás a 2. oldalon

Egy meg nem unható program:
Állatkert!
A Vámosszabadi Tagiskola nebulóit minden tanév végén –
az egész napos tanulmányi kiránduláson kívül – elvisszük még
egy jutalom kirándulásra is!
Voltunk már lovardában, Ugriparkban és a győri Városházán; idén pedig a választásunk az állatkertre esett. Amit –
Weisz Orsolyának, a Gyermekjóléti Szolgálat képviselőjének
köszönhetően – ingyenesen járhattunk be!
Amit nagyon is megérdemelnek ezek a gyerekek, hiszen
szeptembertől júniusig – saját képességeikhez mérten – mindent megtesznek a jó eredményért, különböző versenyeken
öregbítik az iskola hírnevét, valamint számos községszintű
programon szerepelnek.
A kisdiákok szinte már ismerősként üdvözölték az állatokat, a kellemes séta után pedig vidáman szálltunk fel a
vámosszabadi buszra! Ismét elkönyvelhettük: jól sikerült nap
volt! Jó együtt lenni!
Kamocsai Antalné
Vámosszabadi Tagiskola

A Borostyán Nyugdíjas Klub
életéből…
Június 14-én tartottuk a nyári szünet előtti utolsó klubnapot. Ekkor köszöntöttük azokat a klubtagokat, akik a II. negyedévben ünnepelték névnapjukat. Ez a következőképpen történt: erre az alkalomra
mindig ír verset Horváth Ferencné, Zsuzsa, egy kedvelt dal dallamára, ezt közösen elénekeljük, majd az
asszonyokat virággal, a férfiakat borral köszöntjük.
A nevek jelentése hosszas elemzést követ az érintett
személyre vonatkozóan, ami sokszor derültségre ad
okot.
Az elmúlt klubnapokon felidéztük országunk
megyéit és megtudtuk, hogy területileg legnagyobb
megyénk, Bács- Kiskun megye, a legtöbb lakosa
BAZ megyének van. Területileg a legkisebb  Komárom- Esztergom megye, és legkevesebb lakosa Nógrád megyének van.
folytatás a 9. oldalon
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Községünk szépítése érdekében
– kisléptékű fejlesztések
folytatás az 1. oldalról

• A két híd közötti, Kossuth Lajos utcával párhuzamos
szakaszon a vízparti sétaútra vonatkozóan - amely önálló pályázatunk, a falukép, utcakép alakítás céljából
-tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a kiviteli tervdokumentációban a tervező módosította a tavaly készült
tanulmánytervhez viszonyítva a növényjegyzéket, melyet szakmailag az alábbiak szerint indokolt: „A fafajok listáját gyorsan növő fajokkal egészítettük ki (fűz,
juhar). Ennek oka, hogy az egykor a vízparton álló
(nagy részben ferde törzsű, kis ültetési távolságuk miatt deformálódott alakú) fűzfák kivágása után az erős
északnyugati szél akadály nélkül halad át a területen,
amely – védelem hiányában – a szomszédos parton
lévő kerteket károsítja, a kinti tartózkodást ellehetetleníti. A gyorsan növő fafajokkal a lehető leggyorsabban kívánjuk a szél erejét csökkenteni. A cserjék
közül az allergiát okozó és mérgező fajokat a kisgyermekes családok kérésére távolítottuk el: Cotinus
coggyria (cserszömörce), Sambucus nigra (bodza),
Euonymus europeus (kecskerágó). Az így kieső cserjéket a fennmaradó cserjefajok számának növelésével
pótoltuk.” A nettó támogatási összeg 2.840.088.- Ft,
melyet az önkormányzat az ÁFÁ-val egészít ki, és így
a teljes bekerülési költség 3.550.110.-Ft. A kivitelező
és a műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént, a szerződésről és ezen belül a megvalósítás időszakáról a lap
megjelenésének napjaiban lesz döntés.
• A Kossuth Lajos utcai Harangláb felújítására és környezetének rendezésére a vidéki örökség megőrzése
céljából a Faluépítő Közösség sikeresen pályázott és
nyert el civil szervezetként 100 %-os támogatottsággal bruttó 3.283.686.-Ft-ot. A Harangláb  kívül-belül megújul, utólagos alapszigetelést kap, a közelében
lévő milleniumi kereszt környezete is rendezésre kerül, a kettő között pedig egy pihenőhely lesz kialakítva. A megvalósítás valószínűleg a sétaúttal egyidőben
történik, legkésőbb szeptember-október hó folyamán.
Önkormányzatunk az itt járó vendégektől gyakran kap
dicsérő szavakat a község gondozott területeire vonatkozóan. Természetesen jómagam és a képviselőtestület tagjai
a helyi lakosok észrevételeit igyekeznek figyelembe venni
és a település képét javítani.
Réti Csaba polgármester
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Meghívó
A Vámos Települések Szövetsége
3. alkalommal rendezi meg a
Virág János énekkari találkozót
és versenyt,
2011. szeptember 30 - október 2.
között Vámosgyörkön.
A rendezvénnyel egybekötve az
első alkalommal szervezik meg a
Vers és mesemondó versenyt.
A versmondóknak két kategóriában
rendeznek versenyt:
I. kategória:
  3-18 év
II. kategória:
18-99 év.
Mindkét kategóriában kötelezően előadandó:
- egy Kányádi Sándor vers és
- egy szabadon választott mű.
A mesemondásban is két kategóriát
értékelnek:
I. kategória:
  3-18 év
II. kategória:
18-99 év.
Kérésük minden versenyzőhöz, hogy
lehetőleg a környék meséjét vagy anekdotáját mutassa be.
Akit a verseny érdekel, a Polgármesteri
Hivatalban várjuk jelentkezését!

PÁLYÁZAT

a megyék közötti együttműködés jegyében

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium alá tartozó
Hungarofest Nonprofit Kft. a megyei és fővárosi
kormányhivatalokkal közösen pályázatot hirdet
18 és 35 év közötti fiatalok számára.

A pályázat tárgya: minden olyan kulturális, művészeti alkotás,
amely egy művészeti ágat képvisel, vagy akár a művészeti ágak
közötti választóvonalak elmosódását szemlélteti, legyen szó
képzőművészetről, iparművészetről, irodalmi művek
bemutatásáról, népművészetről, mindezek vizuális
megjelenítéséről.

Nyeremény: I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

750.000,-Ft
500.000,-Ft
250.000,-Ft.

Pályázat beérkezési ideje: 2011. szeptember 1.
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Óvodánk hírei
Május végén a győri
Ugriparkba és az Állatkertbe kirándultunk. A hatalmas
játszóházban, ahol a kétszintes, 3 csúszdás, 5 trambulinos
mászóketrec mellett helyet kapnak a biciklik, valamint a falmászás lehetősége is, mindenki megtalálta a neki tetsző
szórakozást. A kicsiknek a minicsúszda labdafürdővel,
a nagyobbaknak a kb. 5 m magas óriáscsúszdás vulkán
megmászása volt a kihívás.
Ezután megnéztük az Állatkert egzotikus és hazai vadon élő állatait. Főként az állatkölykök és a hatalmas,
félelmetes külsejűek voltak a kedvencek!  A kicsik védelmet kívánnak, mint ők, a nagy, ijesztőek pedig izgalmasak: lehet tőlük ”félni”.

Évzáró: június 3.
Izgalom, várakozás, készülődés előzte meg, és amikor eljött, izgalommal, lelkesedéssel, meghatódva éltük át.
A nagycsoportosok családjának igazi fordulatot jelent ez az
év: szeptemberben az óvodás gyermekből iskolás lesz.
Mit tehet még a szülő az iskola megkezdése előtt?
- Rendszeresen vonja be az otthoni munkába: kapjon apróbb feladatokat, melyek elvégzéséért önállóan legyen
felelős, teljesítése után legyen „értékelve”, főleg dicsérve!
- Sokat foglalkozzon, beszélgessen vele közös játéktevékenység közben. Így játékos formában növelheti ismereteit, „rendeződhet” benne a sok-sok információ, amelynek már birtokosa.
- A mindennapi élet is sok ismeretet nyújt a számismeret
otthoni fejlesztésében. A konyhában segédkező kicsivel
megszámolhatják a tisztítandó zöldséget, vagy kitalálhatja, milyen formához (kör, téglalap, négyzet) hasonlítanak a szobában lévő tárgyak (óra, szekrény), de azt is,
4
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hogy melyik tárgy miből készült, milyen színűek, melyik
könnyebb, nehezebb. A séta is jó alkalom a járda menti
fák, bokrok megszámolására, a házak magasságának, szélességének, színének megfigyelésére.
- Nem iskolai értelemben kell „tanítani”, a játék ne haladja
meg értelmi képességeit, ám a meglévőket fejlesztgessék
tovább folyamatosan.
- Ne tanítsák írni, olvasni (csak akkor, ha magától igényeli:
anya, írd le a nevemet, a tiédet stb.)
- Igyekezzenek mindig minden érdeklődő kérdésére korának megfelelő választ adni!
- Értelemfejlesztő játéknál várják ki, míg gondolkodik, ne
mondják meg helyette a helyes választ!

SIKEREKKEL, ÖRÖMÖKKEL TELI
DIÁKÉVEKET KÍVÁNOK
MINDEN LEENDŐ KIS ELSŐSNEK!

Családi nap
Június 10-én, pénteken vendégségbe hívtuk a szülőket és a gyerekeket egy vidám, programokban gazdag
délutánra.
Bende Ildikó és Cseh György zenés műsorát követően játékos vetélkedőn mérhették össze ügyességüket,
gyorsaságukat a családok. Ezt követően az óvónénikkel
barkácsolni lehetett, Káldi Károllyal korongozni, Molnárné Katával szárazvirágos ajtódísz készíteni, az udvaron pedig ki lehetett próbálni Bartha Lajos játékait. A
nap végi jó hangulatról Szűcs András gondoskodott.

Családi napunk támogatói:
Hajzók Gyula
Hajnal-hús Kft.
Bácsai Agrár Zrt.
Konkoord Irodatechnika
Tempó KER Kft.: Szabó Imre
Faluépítő Közösség
Ezúton is köszönjük, hogy hozzájárultak a nap vidám
hangulatához, sikerességéhez.

Kónyiné Kozma Ildikó
óvodavazető

Együtt jobban telik a nyár…
Idén ismét részt vettünk a – már hagyományosnak mondható – nyári kézműves táborban a Vámosszabadi Tagiskolában.
Mindannyian remekül éreztük magunkat, hiszen Kriszti
néni és Ági néni személye– velünk, nagylányokkal együtt –
biztosíték volt a jókedvre és a mókára. Szokás szerint az első
napon megalakítottuk a csapatokat, zászlót készítettünk, csatakiáltást költöttünk. A KIRÁLYOK vezetője Békési Dorot�tya, az ÁSZOK ÁSZAI csapaté Kamocsai Eszti, a CSIPET
CSAPATé Kónyi Nóri, a CUKI CICÁKé Kónyi Petra, a RÓZSASZÍN PÁRDUCOKé Ódor Dalma volt, én pedig a ZSENIÁLIS TEKNŐCÖKKEL töltöttem a hetet.
Minden nap új élményekkel gazdagodtunk; sokat barkácsoltunk, és még többet játszottunk: készítettünk similabdát,
kezdőbetűnkkel kihímzett párnát, mécsestartót, nyakláncot
hajgumiból és gyöngyből, pom-pom csibét, és a közös tábori
képünket is bekereteztük. Ladocsi Misi bácsival makraméztunk, Bognár Ernő bácsival pedig szebbnél-szebb mintákat
faragtunk. Elkerekeztünk a Duna-partra, ahol szalonnát sütöttünk és a táborzáró fagyizás sem maradt el.

Mintegy „csapatépítő tréningként” azt a feladatot kaptuk,
hogy az utolsó napra egy kis műsorral rukkoljunk elő. A lelkesedés a napi próbákon a tetőfokára hágott és remek, ötletes
produkciók születtek, amit a szülők is megnézhettek.
Az egész hét szuperül telt!
Az összes táborozó nevében szeretném megköszönni ezt
a csodálatos hetet a tábor vezetőinek – Kamocsai Antalné,
Veszelka Attiláné -, és a támogatóknak:
Vámosszabadi Önkormányzat, Pethes Gyula kárpitosmester és Tolnay Norbert.
Kamocsai Rita
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Iskolánk hírei,
2011. március-június
Közösségi programok:
- Márc. 15-i megemlékezésen vettünk részt a
Faluházban.
- Gergelyjárással kerestük fel otthonukban a leendő első
osztályos óvodásokat.
- Anyák napi műsorral köszöntöttük az anyukákat és a
nagymamákat.
- Néptáncbemutatóval léptünk fel a Hagyományőrző
napon, valamint a Falu- és Gyermeknapon.
- A hagyományőrzés keretében meglátogattuk Bognár
Ernő fafaragó mestert ásványrárói otthonában.
- Interaktív kiállítással egybekötött előadást hallgattunk
meg az iskolában a szelektív hulladékgyűjtésről.
- Weisz Orsolya, a gyermekjóléti szolgálat képviselője,
jóvoltából ingyenesen, kirándultunk a győri
állatkertbe.
- Év végi tanulmányi kirándulásunk – a szülőkkel és
a leendő első osztályos ovisokkal – Budapestre élményekkel teli és sikeres volt.
- Több rajzzal is neveztünk a Falu- és Gyereknapon kiállított „Családi élet” rajzpályázatra, valamint a „Hely,
ahol élünk” versírópályázat költeményeit illusztráltuk.

Versenyeredmények:
Timaffy László Megyei Néprajzverseny, Ménfőcsanak,
3-4-es korosztály:
- Klauz Veronika, Szalai Filoména, Dobai Dorottya
alkotta csapat - 1. hely
- Galgán Anna, Őrsi Fanni, Luka Vanda alkotta csapat - 2. hely (felkészítő tanár: Kamocsai Antalné)
Bendegúz Nyelvész Megyei Nyelvtanverseny:
- Galgán Anna, 4. o. - 10. hely (felkészítő tanár: Vasné Mészáros Margit)
Németverseny, Csorna:
- Galgán Anna csapatversenyben - 1. hely (felkészítő
tanár: Legányi Eszter)
Körzeti meseismerő verseny, Öttevény:
- Galgán Anna - 1. hely
Körzeti szövegértés verseny, Ménfőcsanak:
- Klauz Veronika - 4. hely
Versmondó verseny, Vámosszabadi:
- Gulyás Virág, 2. o. - 1. hely
- Dobai Dorotta, 3. o. - 2. hely
- Galgán Anna, 4. o. - 2. hely
- Tudor Tünde, 4. o. - 3. hely
- Klauz Veronika, 4. o. - 3. hely
Családi élet rajzpályázat, Vámosszabadi:
- Pajor Ádám, 2. o. - 2. hely
- Buruzs Réka Jázmin, 2. o. - 3. hely
6
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Őrsi Fanni, 3. o. – modern tánc:
Országos pontgyűjtő verseny, Kartal:
gyerek disco szóló - 1. hely
gyerek disco duó - 2. hely
Esztergom: gyerek disco szóló - 2. hely
gyerek disco duó - 1. hely
Debrecen: gyerek disco szóló - 3. hely
gyerek disco duo - 1. hely
(felkészítő tanár: Kozma Eszter)

Színötös tanulóink:
Erdélyi Szabina - 1. o.
Gulyás Virág - 2. o.
Pajor Ádám - 2. o.
Rogács Álmos - 2. o.
Őrsi Fanni - 3. o.
Galgán Anna - 4. o.
Klauz Veronika - 4. o.
Szalai Filoména - 4. o.
(Iskolánk létszámának 25 %-a!)
A Kisalföld megyei újságban több cikk, olvasói levél
megjelent iskolánkról, valamint honlapunk is több ízben
kapott dicséretet.
Tisztelettel:
Kamocsai Antalné tagiskolavezető

Egy szívet-lelket melengető délután

Búcsúztató

Iskolánk lelkes hagyományőrzői minden tavasszal kirándulást tesznek, melynek keretében egy környezetünkben élő
értékes idős emberrel ismerkedünk meg, aki mesél mesterségéről, tapasztalatairól, átadja nekünk életbölcsességét.
Idén Bognár Ernő fafaragó mestert látogattuk meg ásványrárói otthonában. Ahogy beléptünk a kapun, mintha egy elvarázsolt kertbe csöppentünk volna:
kerti tó, vízesés, gyönyörű sziklakertek, díszcserjék, és több
mint száz bonsai tárult a szemünk elé! Mint kiderült, Ernő
bácsi másik kedvenc időtöltése a növényekkel való törődés.
Elmesélte, hogy naponta több órát tölt szeretett kertjében
minifái alakításával, gondozásával, ami közül a legidősebb 50
éves!
Miután kigyönyörködtük magunkat, következtek Ernő bácsi másik büszkeségei: a fafaragások. Nem győztünk álmélkodni az élethűen megmintázott emberalakok és állatok láttán! A
lakásban a konyhaszekrény, a székek, a tükör dúsan díszített
kerete, képek a falon, sőt még Rózsi néni – másik vendéglátónk – nyaklánca is Ernő bácsi keze munkáját dicséri. Kis
műhelyében elmesélte, hogy egész életében körbevették a fák,
hiszen erdészként dolgozott. A fafaragás számára nem munka,
hanem szórakozás. A pillanatok alatt rajzolt virágminta szinte
megelevenedett a keze alatt, ahogy gumikalapáccsal a vésőt
kocogtatva elkezdte kifaragni, amely foglalatosságba a gyerekek is bekapcsolódhattak.

Azt hiszem, minden pedagógus álma, hogy tanítványai
ilyen szeretettel, összefogással készüljenek búcsúztatni, mint
Vasné Mészáros Margitot, Gréti nénit, aki több évtizedes tanítói pályáját ezzel a tanévvel zárta a vámosszabadi iskolában.
Titokban szervezkedtek a szülők, jelenlegi és egykori tanítványok, emlékkönyvet írtak, rajzoltak, dalszöveget tanultak. Aki
tudott, eljött azok közül, akiket Gréti néni 1975-ös pályakezdése óta tanított, és szem nem maradt szárazon, amikor közösen elénekelték a Kormorán együttes dalát:

Köszönjük Ernő bácsinak és feleségének, Rózsi néninek ezt
a szép délutánt!
Jó egészségben eltöltött, sok-sok ilyen boldog nyugdíjasévet
kívánunk nekik!
Kamocsai Antalné Vámosszabadi Tagiskola

„Kell még egy szó
mielőtt mennél –
kell még egy ölelés,
ami végig elkísér.
Az úton majd néha,
gondolj reám.
Ez a föld a tiéd –
ha elmész – visszavár.”
A tanítványok nevében elsőként Alasztics Ervin alpolgármester „jelentett”, és köszöntött hatalmas virágkosárral, és
sok-sok ajándék következett, rácsodálkozás és halk kuncogás
a kivetített régi fotók láttán, emlékek humoros felelevenítése,
vigasztaló és bíztató szavak, bensőséges ünneplés.
Kívánunk Gréti néninek egészségben-boldogságban töltött
nyugdíjas éveket, szép életet!
DK
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Kedves gyerekek!
Sokan büszkén vettétek át az évzárón az ötösöket
sorakoztató bizonyítványotokat! Bár vannak, akik
változatosabb jegyeket olvashattak az értesítőjükben! Ők bizonyára megfogadják, hogy jövőre még
szorgalmasabbak lesznek.
Búcsúzunk pár hónapra egymástól, az iskolától, a
megszokott mindennapoktól.
Már itt az ideje - gondoljátok többen -, és igazatok van. Egy egész munkás év áll mögöttünk, ideje
pihenni egy kicsit, erőt gyűjteni a következőre.
Vannak, akiknek ez volt az első iskolai éve!

Kedves elsősök!
Immár több mint 9 hónapja, hogy félénk, csetlőbotló kisgyerekként először jöttetek ide. Mostanra
komoly, iskolás diákok lettetek. Megtanultatok írni,
olvasni, számolni; igazi közösséggé kovácsolódtatok,
kinyíltatok, megbátorodtatok, még Valér is otthon
hagyta Nyaukát, és Geri sem fogja már a bátyja kezét, Szabina pedig úgy megbátorodott, hogy egyenesen a segéd-tanítónénim lett.  Összebarátkoztatok
a „nagyokkal”, együtt játszottatok, fociztatok –, bár
időnként azt a bizonyos gyufát kihúztátok a dobozból…
Sokat kellett tanulni, de mellette voltak ünnepnapok is: sok játék, vidám kirándulás, vagy egyszerűen csak jó volt együtt.
Mi nagyon büszkék vagyunk rátok gyerekek!
Nem csak az 1., hanem a 2., 3. és 4. osztályosokra is!
Hiszen – úgy érzem – mindegyikőtök, képességeihez mérten, igyekezett a legjobb teljesítményt
nyújtani nem csak a mindennapi tanórákon, hanem
a tanulmányi versenyeken és a különböző műsorokra, megemlékezésekre való felkészülésen is. Ha
pedig kirándulni mentünk, büszkén viselhettétek
a narancssárga egyenpólónkat, hiszen magatartásotokra sem volt panasz.
Ha pedig valaki úgy gondolja, ennél többre képes, nosza!, itt a lehetőség!
Szeptemberben újra megszólal a csengő.
Kívánom, hogy újult erővel és lelkesedéssel jöjjetek majd újra e falak közé, hogy folytassátok tanulmányaitokat, s fejtsetek meg újabb és újabb titkokat.
Kezdődik a nyár, amikor nem lesznek veletek tanáraitok, nem szólnak rátok, nem kísérnek vigyázó
szemekkel.  Fogadjatok szót szüleiteknek, tartsátok
be a megbeszélt szabályokat – hiszen mindenkit
épen, egészségesen, pár centivel magasabban szeretnénk látni szeptemberben!
Kolléganőnk, Vasné Mészáros Margit, 40 évi
munka után megkezdte jól megérdemelt pihenését.
Az Önkormányzat, a szülők, a gyerekek és a tantestület megható műsorral búcsúztatta nyugdíjba
vonulása alkalmából.
Kívánunk neki sok-sok egészségben, boldogságban eltöltött nyugdíjas évet!
8
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Együtt lenni jó!
Bár Balogh Tibor plébános úr még csak nem egészen egy
éve kezdte meg szolgálatát Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi egyházközségekben, már számos közösségi programmal is
megörvendeztetett bennünket.
Többek között, másodszor szervezett zarándokutat; ez alkalommal a Cserhát és a Mátra találkozásához: MátraverebélySzentkútra.
A szóhagyomány szerint Szent László, aki a kunokkal sokat
harcolt, itt – Szentkút helyén – is velük állott szemben. Az
ellenség bekerítette őket, és a völgyben tikkasztó szomjúság
gyötörte vitézeit. Mély áhítatba merült a szent király, azután
elindult felderíteni a környéket. Sarkantyúba kapta Szög nevű
lovát és egy előtte tátongó szakadékot átugratott. Amikor leért, az első patkónyomból víz fakadt. A forrásnál az 1100-as
években megjelent a Szűzanya, és meggyógyított egy néma
pásztort. Mi a kegytemplomban (bazilikában) részt vettünk
az ünnepi szentmisén, majd végigjártuk a fák közt kanyargó
keresztút állomásait, ittunk a 7 csapos kút vizéből, felkerestük
az erdőben a Szűz Mária forrást, a bátrabbak a hegyoldalban
található remetebarlangokig és világító keresztig is felmerészkedtek. A gyönyörű környezetben feltöltődve indultunk tovább Hollókőre. Én már számtalan könyvben láttam képeket
erről a kis, alig 400 lakosú, Nógrád megyei településről, ami
Budapesttel egy időben – és a világon az egyetlen faluként
– került fel világörökségi listára, de a valóság sokkal lenyűgözőbb volt. Először a történelmet idéző várromot látogattuk
meg a Szárhegy tetején, mely Észak-Magyarország egyik legépebben megmaradt vára, majd lesétáltunk a palóc táj legszebb gyöngyszemére: Hollókőre, az ófaluba.
A megkapóan szép boronafalú, kontyos, deszkaoromfalas,
tornácos házak egyetlen utca mentén helyezkednek el, két vonalban, középpontban a fatornyos kis templommal, melynek
előterében sokáig elüldögéltünk. Még több időt is szívesen eltöltöttünk volna az 55 védett házat csodálva, az itt élő emberekkel beszélgetve, de várt már minket a terített asztal az egyik
helyi csárdában, ahol jó palóc ételek mellett megbeszélhettük
a nap eseményeit. Mint ahogy hazaérkezésünk után is, a fényképeket nézegetve, sokszor felelevenítjük még e szép, együtt
töltött napot. Köszönjük plébános úr, és várjuk a következő
zarándokutat!
Kamocsai Antalné, Kisbajcs

Elsőáldozás
Május első vasárnapján 8 gyermek részesült ünnepi szentmisén a vámosszabadi plébániatemplomban az elsőáldozás
szentségében: Szücs Aliz, Örsi Fanni, Tolnay Petra, Pék
Melinda, Dobai Dorottya, Sári Aliz, Vida Fanni és Szalai
Dzsenifer.

Hősök Napja
Községünkben minden év májusában megemlékezünk a háborús hősökről. Idén május 29-én tartottuk
meg a Hősök napi ünnepséget a templom kertjében felállított II. világháborús emlékműnél, és a Kossuth utcai
Haranglábon elhelyezett, az I. világháború hőseinek nevét őrző márványtábla előtt. Az iskolás gyerekek szavalata és a nyugdíjas kórus éneke után Réti Csaba polgármester emlékezett meg az áldozatokról és helyezte el az
önkormányzat koszorúját. A Himnusz felhangzása előtt
Balogh Tibor plébános áldotta meg az emlékművet.

A Borostyán Nyugdíjas Klub életéből…
Megismerhettük a bor, a sör, a pálinka, a pezsgő és a fagylalt történelmét. A téma komolyságát viccekkel oldottuk fel,
például, amely aktuális a mostani időszakra is:
A székely meg a fia az érett gyümölcsöket szedik össze a
kertben. A fiú megkérdezi: “Mi lesz ebből a sok gyümölcsből
édesapám?”
“Hát ha anyád meggyógyul lekvár, ha nem, akkor pálinka.”
Bartók Béla születésnapjának 125-ik évfordulóján meghallgattuk a zeneszerző néhány Erdélyben gyűjtött népzenei
feldolgozását.
A keresztény-katolikusoknál az idei év a Család éve, vendégünk volt Balogh Tibor atya, akivel közvetlen, barátságos
beszélgetést folytattunk a témában.
Tavaszi kirándulásunk helyszíne a Balaton-felvidék. Programja: Balácapuszta, Nagyvázsony, Zalaszántó, Sümeg - gazdag élményekkel tértünk haza .
A Faluépítő Közösség által meghirdetett versíró pályázatra
több klubtagunk is benevezett. Horváth Ferencné (1 vers),
Kovács Zoltánné (1+1 vers), Ladocsi Mihály (2+1 vers). Ők
ezzel is elismerést szereztek a klubnak. Köszönjük és gratulálok nekik a klubtagok nevében

folytatás az 1. oldalról
A Falu és Gyermeknap lassan elképzelhetetlen lesz a
“a Nagyik“ palacsintája nélkül, amit szívesen ajánlanak fel
“unokáiknak”
A  Borostyán Nyugdíjas Klub énekkaráról sem felejtkeztem
meg. Köszönet a kórustagok lelkes, színvonalas szerepléséért a
Kisbajcsi Tavaszi Kórustalálkozón, a Bácsai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub baráti találkozóján, és a falunapi fellépésükért.
Jó pihenést kívánok és örömteli találkozást szeptemberben.
Bellovicz Imréné, klubvezető

Kenyér
Belegondoltál már, hogy mennyi munka kell egy szelet kenyérhez?
1. Kinemesítették a vetőmagot
2. Előkészítették a vetéshez
3. Elvetették a búzát
4. védték a veteményt a növényi és az állati kártevőktől
5. Betakarították a termést
6. Szállították, raktározták
7. Lisztté őrölték
8. Megsütötték
9. Forgalmazták a terméket
Minden munkafolyamathoz drága gépek kellettek, a
tároláshoz, őrléshez, sütéshez, forgalmazáshoz épületek
kellettek.
Gondolj csak bele, mikor kezedbe veszed az ennivalót,
és talán az étvágy mellett egy kis hála is ébred benned
az iránt a sok ismeretlen ember iránt, akik munkájukkal
előteremtették neked is!
Lukács László
VÁMOSSZABADI MI ÚJSÁG?!
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Vámosszabadi Faluépítő Közösség hírei
Civil szervezetünk ebben az évben is megtartotta éves közgyűlését. Köszönöm annak, aki eljött és aktív részvételével
segíti közösségépítő tevékenységünket.
Mint azt már bizonyára Ön is észrevette, a szervezetünk
megkezdte aktív tevékenységét 2011 évben is.
Kezdődött ez a snapszerversennyel, majd a versíró pályázat
és a színötös verseny zárásával, de ide sorolhatnám Dr. Papp
Lajos professzor előadását vagy a Plébániakertben volt május
7-i hagyományőrző napot is. A helyi amatőr írók verseinek
bemutatása a Falu-és Gyermeknap keretében volt, s örömmel
mondhatom, aki eljött, jól érezte magát. Szép számmal vettünk részt a szívsebész professzor nagyszerű előadásán is. Az
aktív részvétel és könyvvásárlások eredménye, hogy a könyvtárunk Dr. Papp Lajos Professzor Úr két könyvét kapta ajándékba.
Jól sikerült a május 7-i program. Az idő is nekünk kedvezett, s ahogy elnéztem, nem csupán a zsíros kenyér aratott
nagy sikert, hanem a programok is. Köszönöm az önkéntes
segítők egész napos munkáját, az egyházközösségnek és az önkormányzatnak pedig, hogy a helyszínt biztosították.
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Igazán elégedettek is lehetnénk már akkor is, ha csak en�nyit sikerült ebben az évben tenni, de még korántsem ért
véget a felsorolás. Július 8-án a Fővárosi Nagycirkuszba utaztunk a színötös diákokkal.
Támogatjuk a nyugdíjas klubot, a helyi intézményeket, segítjük a többi civil szervezet munkáját (véradás, horgásztábor
támogatása). Őszre tervezünk még egy előadást a Faluházba,
szeretnénk további pályázatokat, versenyeket kiírni, s remélhetőleg a verseskötet is megjelenhet (pályázatot adtunk be rá).
Működtetjük a helyi képújságot, melyben  a faluépítő közösség tagjai évente 4 hetet ingyen hirdethetnek (érdeklődni, hirdetést feladni a faluepito@gmail.com címen lehet). A Vámosszabadi Faluépítő Közösség tagsági díja 100 Ft / hó/ háztartás,
azaz évi 1200 Ft. Számlaszámunk: 63200339-10000379.
Köszönjük, ha a tagsági díj befizetésével támogatja/támogatta a szervezet működését! Mindenki érezze jól magát Vámosszabadiban!
Takács-Babos Judit
elnök

Falunap
Nem pártolta az időjárás a szabadtéri misével kezdődő
vámosszabadi falunapot, a délelőtti programok hol sűrű, hol
szemerkélő esőben zajlottak. Szerencsére a gyerekek lelkesedése nem csappant, a biciklis versenyzőket sem ijesztette el a
nedves aszfalt. Előkerültek a gumicsizmák és az esőkabátok,
hogy végig lehessen járni az ovis és iskolás zsetongyűjtő akadályokat.
A jókedv a Faluházban is ránk talált: míg Füzi Rozi az
emeleten gombolyította a gyerekek közreműködésével a királylány és a sárkány történetét, a földszinten a Család Éve
pályázatra beérkezett 44 gyermekrajzban és Alasztics Gyula
faszobrász alkotásaiban gyönyörködhettünk. Ritka az ilyen
„gyerekbarát” kiállítás, ahol megérinteni nem tilos, sőt, rá is
szabad telepedni egy-egy szoborra!
Mikorra az ebéd elkészült a civil szervezetek bográcsaiban,
eldőlni látszott a küzdelem az edzőtermi ping-pong bajnokságon is. A felnőtteket forró étel, a gyerekeket a nagymamák
hadsereg palacsintája mellett 250 muffin várta. Siska Dezsőné, Marika néni, aki édesanyjától is sok finomság receptjét

őrzi, elhatározta, hogy a falunapon minden gyermeknek süteménnyel kedveskedik. A mazsolával, csokival, eperrel, meg�gyel, aszalt gyümölcsökkel ízesített sütikből egy morzsa sem
maradt!
Délutánra a nap is kisütött, a dzsúdósok már a fűben mutatták be ügyességüket, a színpadon egymást váltották az énekes és a táncos produkciók, és szórakoztatták a közönséget.
Nagy volt a nyüzsgés az íjászatnál, meg sem állt a henna- és
körömdíszítők keze! 40 kg tészta, 3 kg sonka, 6 kg sajt, 2 l
tejföl: ezek a számok Póta István felajánlását kísérik, aki saját
építésű kemencéjében sütött kenyérlángosa illatával csalogatta a falunap látogatóit. Este kisorsolták a felajánlott tombolatárgyak szerencsés nyerteseit, majd a szanyi Bokréta Együttes
adott fergeteges műsort a Greznár Banda muzsikálásával. A
napot közös BL-döntős szurkolás és a Party zenekar bálja zárta.
Minden támogatónknak, szervezőnek, közreműködőnek elismeréssel és köszönettel tartozunk a falunap megrendezéséért!
DK
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Horgásztábor
A gyerekek horgásztábora 2011. június 25-26-án került megrendezésre a
kempingezni, horgászni vágyó gyerekek
és családjuk részére.  Szerencsére sokkal
több gyerek volt, mint a korábbi években. Voltak kicsik-nagyok, voltak fiúklányok, de sokkal jobb volt a hangulat,
mint korábban, mert a Bánya-tó félszigetén rendezték meg ezt a tábort.

Reggel 7 órakor kezdődött el a
program. Érkezési sorrendben állította
fel minden család a saját sátrát. Mikor végeztünk a sátorállítással, megreggeliztünk. A reggeli sült kolbász volt
hagymával, amit mindenki jó étvággyal
fogyasztott el.   A bőséges reggeli után
kezdetét vette a horgászat. Sorra dobtuk
be botunkkal a szereléket. Volt, aki kukoricával, volt, aki bojlival vagy pellettel
próbálta horogra csábítani a szebbnél
szebb halakat, több-kevesebb sikerrel.
Ez idő alatt a felnőttek egy része ebédet készített , ami nem volt más,  mint
paprikáskrumpli. Nagyon finomra sikerült!

Nemsokára elkezdődött a gyerekhorgászverseny, amit mindenki nagy
izgalommal várt. Volt, aki sok, volt, aki
kevés halat fogott. Kitartásáért minden
versenyző jutalmat kapott. A jó hangulat közepette hamar eljött az este, és a
gyerekeknek ágyba (hálózsákba) kellett
bújniuk.  Sokan nem tudtak aludni, és
sokáig bóklásztak a sátrak körül. Mi,
nagyobbak: Kristóf, Ervin, Dani és én
Ebéd után sokan befeküdtek egy kikint maradtunk éjjelre horgászni, hátha
csit aludni a sátorba, vagy csak pihenni
valami kapitális méretű halat fogunk az
a bojlisszékükbe. Az időjárási viszonyok
etetésen, de nem fogtunk semmit se…
elég kedvezőek voltak, bár a nap első
Hajnalban mi is lefeküdtünk aludni.
felében a nagy erejű szél kicsit borzolHamar eljött a reggel, sokaknak progta a kedélyeket, mert futózáport hozott
ramjuk volt, ezért nem tudták megvárni
magával, de ennek ellenére mindenki jól
a reggelit: sült kolbászt és a vacsoráról
érezte magát. Az eső eleredtével bevomaradt rántott halat ettünk. Összepanultak a résztvevők a nagy pavilon alá.  
koltunk, sátrat bontottunk, összeszedItt a nagyok egy kis horgászbemutatóval
tük a szemetet a tó körül, és mikor
próbáltak kedvet adni a horgászatra pimindennel végeztünk, élményekkel gazciknek. Volt horogkötés, ólmozás, szedagon hazaindultunk.
relékkészítés, sőt az egész horgászbotot
Szabó Bence
felszerelték minden kisgyereknek.
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