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A Po l g á r m e s t e r p r o g r a m j a 2 010 -2 014
Tisztelt Vámosszabadi Választópolgárok!
A következő négy évre vonatkozó elképzeléseimet, céljaimat fogalmaztam meg ebben a programban. Az Önök részéről a választásokon megnyilvánult bizalom mértéke súlyos
feladatot ró rám. Nehezebb, mint négy évvel ezelőtt volt,
mert más a gazdasági helyzet, mert a jelentős fejlesztések
részben működtetési többletköltséget is hoznak magukkal.

A ciklus indítása különösen kemény lépésre kényszeríti
önkormányzatunkat. A beruházások időben „összecsúsztak”,
ezért a Faluház bővítésének nem tervezett többletköltségei, és
az óvodabővítés utófinanszírozása folyószámlahitel, és támogatást megelőlegező hitel felvételét teszi szükségessé.

A 2010. október 3-ai önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásának eredménye
Köszönjük minden választópolgárunknak, aki az önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán választott vagy választható volt, hogy alkotmányos alapjogát gyakorolta, és döntésén keresztül településünk 2010-2014-es önkormányzati
ciklusának alapjait meghatározta.
Köszönöm a Helyi Választási Bizottság tagjainak, név szerint Takács-Babos Juditnak (a HVB elnökének), Czeglédiné Vidák Piroskának (a HVB elnökhelyettesének) Kónyiné Kozma Ildikónak, Luka Zoltánnak, Németh Gyulának, valamint
a FIDESZ-KDNP delegáltjának, Horváth Ferencnének, továbbá Borsos Ervinné
jegyzőkönyvvezetőnek, hogy pontos, megbízható munkájukkal, hajnali fél hattól
másnap éjjel kettőig tartó szolgálatban, elősegítették a választási eredmény megállapítását.
folytatás a 3. oldalon

Felhívás
Vámosszabadi Község újonnan megalakult Képviselő-testülete rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére alszámlaszámot nyit 100.000,- Ft összeggel, melyre a település lakói is
átutalhatják felajánlásaikat.
A pénzadományokat 2010. november 30-ig várjuk, az összegyűlt összeget ezt
követően közvetlenül Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely Önkormányzatain
keresztül juttatjuk el a károsultaknak.

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
Számlatulajdonos: Vámosszabadi Község Önkormányzata

Alszámlaszám: 10402142-50505051-57571183
Megnevezés:

„A vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére”
Devizanem: HUF

folytatás a 2. oldalon
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ünnepi testületi ülés
A Vámosszabadi Községi Önkormányzat 110/2010. X. 13-án
kelt képviselő-testületi határozatában posztumusz díszpolgári címet
adományozott Mezőfi Istvánnak,
Vámosszabadi Község életében betöltött szerepe elismeréseképpen,
mely idő alatt a község kulturális,
sport és társadalmi életének meghatározó személyiségévé vált. A díj
adományozására 2010. október 22én, ünnepi testületi ülés keretében
került sor, a kisbajcsi 7. osztályosok
megemlékező műsora után.
folytatás a 5. oldalon
VÁMOSSZABADI MI ÚJSÁG?!
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A Polgármester programja 2010-2014

folytatás az 1. oldalról

A 2011. évre vonatkozóan valószínűleg a község
legszorosabb, legtakarékosabb költségvetését kell
megtervezni és végrehajtani önkormányzatiságunk
fennállása óta. A falunak fejlődnie kell, mert Győr
város szomszédságában fejlődésre van ítélve. Lehet, hogy most egy kisebb megtorpanás következik, de következetes gazdálkodással egy év alatt túl
lehetünk a nehezén. Az európai uniós fejlesztések
pályázatai csábítóak voltak és 2013-ig még azok is
lesznek. Ezeket a lehetőségeket kell alaposan mérlegelni, hogy miként szolgálják a falu jövőjét!?

jó kezdeményezésekkel, ötletekkel és tenniakarással
találkozunk.

A civil szervezetekkel való kapcsolattartáson
túl fontosnak tartom, hogy pótoljunk egy nagy
hiányt: rendszeresen tartsunk lakossági fórumot
egy-egy meghatározott témakörben az érdeklődők
részvételével. Sajnálatosan és önkritikusan el kell
ismernem, hogy a költségvetési koncepciót tárgyaló évenkénti közmeghallgatás nem elegendő az itt
élők véleményének megismerésére. Remélem, hogy

A központi kormányzati elképzelésekből a későbbi döntésektől függően lehet más közigazgatási
felállás, de remélhető, hogy a jogszabályi változások településünkre alapvetően jó hatással lesznek.
Nem tudható még, hogy milyen formában, de az
önálló jegyzőség léte vagy körjegyzőség alakítása is
napirendre kerülhet a következő években. Az AlsóSzigetköz településeit tekintve az a célom, hogy Vá-

Az önkormányzati utakra sokat költöttünk az
előző választási ciklusban, de nem jutottunk előbbre az állami kezelésű utak tekintetében. Helyszíni
bejárásaink, az emlékeztetetők, a jegyzőkönyvek
és a levélváltások nem vitték előbbre az ügyet. A
polgárőrök által végzett szakszerű forgalomszámlálás adatai sem bizonyultak elegendőnek ahhoz,
hogy felújításra kerüljön a Rét utca és a Szabadi
utca legkritikusabb szakasza. Sajnos, a döntések
Településünk működésének biztosítását elsődle- magasabb szinten születnek.
gesnek tartom az itt működő intézmények (tagiskoFöldrajzi helyzetünkből adódóan ki kell haszla és óvoda) fenntartásával és a közös nyolcosztályos
nálnunk az észak-dél irányú kerékpáros turista
kisbajcsi iskola működtetésével együtt.
forgalmat, amelynek szlovákiai „támaszpontja”
A Faluház új helyiségeit fokozatosan élettel kell Nagymegyer város a termálfürdőjével, magyarormegtölteni. A civil szervezetek irodája napközben szági célpontja pedig Győr város és Pannonhalma,
szolgálhatja az iskolai informatika oktatást is. A 40 évezredes történelmével, értékeivel. E kettő között
nm-es előadóteremben lehet tartani kisebb rendez- kell észrevetetnünk községünket, ahol kevés épített
vényeket, árusításokat, és állandó otthona lehet a örökség maradt, de az különös értékű, úgymint
Nyugdíjas Klub rendszeres működésének. Életkor- templomunk, plébánia épületünk a falumúzeumtól függetlenül a bővítménynek a közösségi életet mal, vagy a győrszabadi harangláb, amely a Szikell szolgálnia.
getközben különlegességnek számít. A turisták érdeklődése helyi fejlesztéseket, kerékpárút építését,
Aktív együttműködésre törekszem a Faluépítő pihenőhely kialakítását indokolja, és bekapcsolódKözösség vezetőivel, mert sikeres pályázataikkal hatunk az idegenforgalmi vérkeringésbe.
nagymértékben hozzájárulnak a gyermek- és felnőtt
programokhoz, anyagi és szervezési támogatásuk jól
A vidékfejlesztési lehetőségek között folyamatérezhető.
ban van a községünket és külterületeink látnivalóit
bemutató tanösvény, amely lehetővé teszi az itteni
A sportegyesület megújításra vár. Sportoló és a növény- és állatvilág megismerését gyalogosan és
sportért tenni akaró emberekre van szükség, mert a kerékpárral egyaránt. Ezt a turisztikai projektet a
szép környezetben lévő sporttelepet a helyiek javára Győri Többcélú Kistérségi Társulás több más közhasznosítani kell.
ségével és Győr várossal együttműködve valósítjuk
A Polgárőr Egyesület tagságának többségét meg meg.
kell mozgatni, hogy ne mindig ugyanaz a 8-10 tag
A kistérségi társulás mint forma, jó lehetőséget
járjon szolgálatba. Remélem, hogy az önkormány- ad több feladat közös ellátásában is. Közös műzat adta lehetőséggel élve vállalásuknak megfelelően ködtetésű a gyermekjóléti szolgáltatás, az idősek és
teljesen felújítják az egykori bolt épületét és a köz- betegek számára hasznos jelzőrendszeres házi segítbiztonsági iroda működni fog.
ségnyújtás, és a kisgyermekek logopédiai ellátása is.
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mosszabadi utóbbi évtizedekben történt fejlődésére
építve közigazgatási mikrotérségi központ legyen.
Erre közép- és hosszútávon egyaránt lehetőséget ad
a frissen felülvizsgált és jóváhagyott településrendezési terv, amely újabb lakóterületek kialakításával
számol.
További fejlődésünk lehetőségének csak néhány
pontját érintettem, de időközben is jöhetnek jó és
jobb ötletek, kezdeményezések, lehetőségek. Mindezekhez azonban elengedhetetlen feltétel a helyi lakosság összefogása a többség által elfogadott célok
elérése érdekében.

Minden közalkalmazott és köztisztviselő munkájára számítok a következő négy évben a faluban
élők jó értelemben vett kiszolgálásában, ugyanakkor kérem az érdekelt ügyfelek türelmét a „közszolgák” iránt.
Fontos, hogy a következő négy évet békességben
és a folyamatos fejlődés jegyében éljük meg. Ehhez
kérem a képviselők együttműködését, a testület
megfontolt döntéseit és határozott ellenőrzését a
megvalósítás terén.
Réti Csaba polgármester

A 2010. október 3-ai önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásának eredménye

folytatás az 1. oldalról

A választások számszerű eredménye az alábbiak szerint alakult:
Vámosszabadi településen a választópolgárok száma: 1163 fő
A választáson szavazóként megjelentek száma: 599 fő (51,5 %)
1. A polgármester-választás eredménye:
Érvényes szavazólapok száma: 590 db

Réti Csabát 417 szavazattal (70,7 % )
polgármesternek választották.
Müller Sándor a szavazatok 29,3 %-át,
összesen 173 szavazatot szerzett.

2. A képviselő választás eredménye:
Érvényes szavazólapok száma: 582 db
Mandátumot szerzett képviselők:
1. Alasztics Ervin:
446 szavazat (76,6 %)
2. Vámosi Elek Balázs: 366 szavazat (62,8 %)
3. Horváth Anita:
357 szavazat (61,3 %)
4. Müller Sándor:
326 szavazat (56,0 %)
5. Méri Attila:
305 szavazat (52,4 %)
6. Tolnay Lajos:
255 szavazat (43,8 %)
Mandátumot nem szerzett jelöltek (akik bármelyik
megválasztott képviselő kiesése esetén az alábbi sorrendben jutnak mandátumhoz):

7. Kukorelli Norbert:
8. Molnár Ferenc:

228 szavazat (39,1 %)
219 szavazat (37,6 %)

3. A megyei közgyűlési választás alakulása településünkön:
Érvényes szavazólapok száma: 575 db
FIDESZ-KDNP:
366 szavazat (63,7 %)
MSZP:
140 szavazat (24,3 %)
JOBBIK:
69 szavazat (12 %)
A képviselő-testület 2010. október 13-án tartotta alakuló
ülését. Az alakuló ülés előtt Tolnay Lajos képviselő bejelentette lemondását, így az alakuló ülésen a sorban következő képviselő-jelölt: Kukorelli Norbert tette le az esküt, és vált tagjává
a testületnek.
A képviselő-testület döntött a bizottsági struktúráról is, két
állandó bizottságot hozott létre: az Ügyrendi-, Közbeszerzésiés Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság, valamint a Környezetvédelmi Bizottság kezdi meg munkáját az új önkormányzati
ciklusban. Ez utóbbinak két nem képviselő tagja is van: Oros
Péter és Szabó Attila személyében.
A 2010-2014-es önkormányzati ciklushoz jó munkát kívánunk a képviselő-testületnek!
Dr. Szabó Eszter
HVI vezető

Helyreigazítás
A Vámosszabadi Mi újság? VI. évfolyam 3. szám 11. oldalán „Királyi sátoravató” címmel jelent meg cikk Müller Sándor tollából.
Az alábbiakban Takács-Babos Judit jogi képviselője, dr. Fabók Tünde ügyvéd által írt levéből idézzük „A szavak sorrendiségének megváltoztatása miatt a cikk úgy tünteti fel Takács-Babos Juditot, hogy az eszközök feletti rendelkezési jogot ő
kapta, mivel ő Takács Úr menye, holott a rendelkezési jogot a Faluépítő Közösség kapta, aminek jelenlegi elnöke TakácsBabos Judit, aki Takács Úr menye.”
A kérelemnek megfelelően az alábbi helyreigazítást tesszük közzé:
„Az első felvonásban Takács Úr felsorolta a falunapi szervező csapat által az elmúlt években, a falunap bevételből vásárolt eszközöket, majd átadta az eszközök feletti rendelkezési jogot a Faluépítő Közösségnek, aminek elnöke Takács-Babos
Judit.”
Réti Csaba felelős szerkesztő
VÁMOSSZABADI MI ÚJSÁG?!
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Vadászok az iszapkatasztrófa helyszínén
Écsy Gábornak, a Magyar Katolikus Karitász országos igazgatójának felhívására 2010. október 9-én az alsó-szigetközi vadászok egy csoportja utazott Devecserbe,
az iszapkatasztrófa színhelyére.

Küldöttségünk tagjai voltak: ifj. Bedő Alajos, Kiss
Csaba, Klauz András, Fekete Gyula, Soós Attila, Szabó
Attila, Vámosi Elek Balázs. A kérés úgy szólt, hogy aki
tud, segítsen a mentésben dolgozó emberek ellátásában.

Vadászaink kétszáz tűzoltó és önkéntes számára főztek vadpörköltet a magukkal vitt vadhúsból, emellett
ellátták őket kenyérrel és itallal.

A devecseri plébánián kaptak helyet a főzésre, ezt a
helyet megkímélte az iszapáradat. A szigetköziek, a híradásokból jól ismert képek és a várható látvány dacára,
ott, a helyszínen mégis mélyen megdöbbentek a pusztulás mértékén, a pillanatok alatt bekövetkező nyomorúság láttán.
4
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A katasztrófa sújtotta területen tartózkodó Julius
Janusz érsek, apostoli nuncius, a Szentszék magyarországi nagykövete személyesen mondott köszönetet a vadászoknak, és mindegyiküknek egy-egy feszületet nyújtott
át, elismerése jeléül.

Becses emlékként hozták haza
magukkal a kereszteket és az ott
levők háláját, amire pedig valójában
igényt sem tartottak, hiszen tudják,
hogy a szigetközi
embernek sohasem
szabad elfelejtenie
azt, hogy amint
az már korábban
is előfordult, az ár
következtében egyszer még maga is
mások önzetlen segítségére szorulhat.
Alasztics Ervin

Megemlékezés 1956-ról, ünnepi testületi ülés
Ajánlás „Vámosszabadi Díszpolgára” Cím posztumusz adományozásáról

Mezőfi István 1957. október 9-én
én született Budapesten. Három
éves volt, mikor családja Győr városába költözött, mivel édesapja a Rába
Vagon és Gépgyárban kapott munka
lehetőséget.
Alapfokú tanulmányait a Gárdonyi Géza Általános Iskolában Végezte, majd a Bercsényi Miklós Szakközépiskolában érettségizett, és szerzett
szakmunkás bizonyítványt. A gépek,
autók, és a technika iránti érdeklődése már gyermek- korában felébredt benne, ezért munkája mellett,
Szombathelyre járt technikumba.
1979-ben kapta kézhez Gépjármű
Technikusi Oklevelet.
A 80-as évek végén sokat járt
Vámosszabadin részben munkája,
részben hobbija miatt. A település,

a környék varázsa olyannyira elnyerte tetszését, hogy 1988-ban vásárolt
egy öreg házat, amit aztán néhány év
alatt családi otthonukká alakított.
1992-ben költöztek Vámosszabadira, két kislánya, Bianka és Regina
már itt születtek. Nyílt, őszinte megjelenésével, kiváló kapcsolatteremtő
képességével könnyen szót értett
időssel, fiatallal, gyermekkel egyaránt. Településünk közösségi életének is hamar aktív szereplőjévé vált.
- 1992-től a Sportegyesület elnökségi tagjaként viselte vállán
az egyesület ügyes bajos dolgait,
és önzetlen segítőből támogatója is lett.
- 2002-ben önkormányzati képviselőnek választották, segítőkészsége, tenni akarása vezérelte
munkája során
- 2006-ban a második önkormányzati ciklusában alpolgármesterként még nagyobb odaadással és lendülettel látott hozzá tervei megvalósításához.
Megválasztásakor székfoglalóként
az alábbiakat mondta:

folytatás az 1. oldalról

Így is tett!
Volt ideje a napi feladatokban
való aktív részvételre, az óvodára, az
iskolára, a sportkörre, a Faluépítő
Közösségre, a választóira, egyszóval
mindenre és mindenkire. Miközben
mindent megtett a családjáért is, bizony gyakran hiányolták a rengeteg
közösségi elfoglaltsága miatt.
A Faluépítő Közösség elnökeként már sajnos nem sokat tehetett,
„csak” az elképzelései és tervei maradtak, fiatalon, 2008 januárjában
eltávozott közülünk.
Mezőfi István igazi példaképe lehet minden Vámosszabadi polgárnak, hogyan lehet az egyéni érdekeket kizárva, önzetlenül szolgálni
embertársainkat, környezetünket.
Mindig őszintén, szókimondóan
és meggyőződésből alkotott véleményt, és így is cselekedett.
Széchényi István idézete úgy vélem, méltó Mezőfi István jelleméhez.
„Akkor élsz, ha másokért élsz”
Vámosszabadi 2010. szeptember 26.
Vámosi Elek Balázs
képviselő

„Az önkormányzati munkában
nem hangzatos szavakkal, hanem
valódi tartalommal megtöltött
munkával
kell a közösséget szolgálni.”

Vámosok két keréken
A Vámos Települések Szövetségének szervezésében 2010.
szeptember 19-én a pénzügyőrök túraszakosztályának kerékpárosai vendégeskedtek községünkben. Győrben Réti Csaba
polgármester várta a csapatot, és vezette el településünkre,
ahol finom vacsorával fogadtuk őket.
A „Vámosok két keréken” elnevezésű túra résztvevői Somogyvámos –Nemesvámos-Vámosszabadi-Vámoscsalád útvonalon, többszáz km teljesítése után érkeztek meg a vámosok védőszentje, Szent Máté napján Szombathelyre.
DK
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Óvodai Hírek
Megkezdődött az új nevelési év
óvodánkban, amely szeptembertől
3 csoportosra bővült, és 75 kisgyermek nevelését teszi lehetővé. Az idei
tanévben 66 felvett gyermekünk van.
Az óvodabővítési pályázatnak köszönhetően az egész épület teljeskörű
akadály-mentesítésen esett át, kicserélték a padlóburkolatokat, korszerűsítették a fűtést. Egy foglalkoztatóval,
két mosdóval és egy óvónői szobával bővültünk. Míg
tavaly harmincas csoportlétszámok mellett 4 kisgyerek
felvételét el kellett utasítani, az idén minden jelentkező
felvételt nyert: 20, 22, és 24 fős csoportjaink vannak,
megszűnt a zsúfoltság.

Óvodaátadó ünnepélyünk október 26-án egyben
névadó is volt. Óvodánknak a VACKOR nevet választottuk.
A Vackor mesék szerzője, Kormos István, Mosonszentmiklóson született, József Attila-díjas költő, műfordító. Ő volt az, aki a lompos, loncsos és bozontos,
piszén pisze „Vackort” elindította az élet rögös útján, aki
nekünk nagyon jó lelkitárs, mert ő is ugyanabban a cipőben jár, mint mi. Először csetlik-botlik az ismeretlen
közegben, sok meglepetés éri, csavarog és világot lát –
majd megérkezik az iskolába.
A róla szóló mesekönyv, ahogyan a magyar meseirodalomban, óvodánkban is előkelő polcon szerepel.
Költőjére szeretettel emlékezünk – méltóképpen fogjuk
viselni a Vackor óvoda nevet.

bujkál a félelem, a féltés gyomorszorító érzése is. Megszokja? Jó lesz ott
nélkülem neki? Vigyázni fogják lépteit, mint én?
A három, illetve a két és fél éves
kisgyerek számára első nagy feladat az
első közösségbe való illeszkedés. Zsuzsa és Kati nénivel rövid idő alatt biztonságot adó kapcsolatba kerültek,
a szülők viselkedése is azt sugalltaéreztette, hogy biztonságos, jó helyre
hozzák őket, és a gyerekek hamar elfogadták ezt az új
helyzetet.

Napjaink problémái mindenütt hatással vannak az
intézmények munkájára: növekvő anyagi nehézségek,
az óvodai program megvalósítására való erőfeszítések,
statisztika, tervezési-szervezési teendők, csoportok átalakítása stb.
Ebben a felgyorsult, rohanó világban ma mindenkinek nehezebb. Nehéz a szülők helyzete, nevelőké egyaránt. De a nehézségek ellenére se felejtsük el, hogy ne
legyen semmi fontosabb, mint a kisgyerek!
A család és az óvoda közösen sokat tehet a kisgyerek fejlődéséért minden külső probléma ellenére is. Az
óvodás korú gyerekek életében következik be a legtöbb
változás. Fizikai, szellemi és lelki átalakulások hosszú
sorozatán mennek keresztül ebben az időszakban. Kialakulnak alapvető szokásaik, jártasságaik, kézségeik,
képességeik, amelyek meghatározhatják későbbi fejlődésük alakulását. Alapvető és meghatározó tevékenység a
játék, ami a fejlődés egészének tükre. Tükrözi érzelmi
világukat, értelmi-, mozgás- és beszédfejlettségüket.
„Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek a
gyermekkor napjai, hetei, hónapjai. Téglák ezek,
amelyből és amelyre a felnőtt élet épül.”
Kónyiné Kozma Ildikó

Új apróságokkal is bővült ”óvodánk világa”. A gyerekek szüleikkel együtt, tele izgalommal, aggodalommal
lépték át az ovi küszöbét. Új környezet, sok gyerek, idegen felnőttek. Érzelmi megpróbáltatás ez a kis lurkók és
szüleik számára, hiszen a várakozás izgalma mellett ott
6
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Iskolánk hírei
Szeptember 1-én, a tanévnyitó ünnepélyünkön 8
kis első osztályost köszöntöttünk, így iskolánk létszáma nőtt: 28 fő (ebből 23 napközis). Köszönjük a
szülőknek, hogy bizalmat szavaztak nekünk!
Tudjuk, hogy nagy változás a kisgyerekek életében ez az új életforma és kimondhatjuk bátran,
hogy az az iskola a jó iskola, ahol ezt az átmenetet
minél zökkenőmentesebben élik meg.
Ígérjük, hogy segíteni és támogatni fogjuk ezeket
A tavalyi tanév végi országos összehasonlító méa gyerekeket (mint ahogy minden tanulónkkal így rések eredményei a következők: (zárójelben az orteszünk), és így együtt úrrá leszünk majd az esetle- szágos átlag)
ges nehézségeken, a sok örömben pedig osztozunk.
APÁCZAI FELMÉRÉS, értő olvasás:
1. o.: 97% (91)
Hiszen csak a tanító, gyermek, szülő közös mun2. o.: 84% (78)
kája hozhat sikeres iskolakezdést!
3. o.: 74% (74)
Köszönjük szépen Réti Csaba polgármester úr4. o.: 82% (80)
nak és a képviselőknek, hogy az első osztályosok
KVALITÁS FELMÉRÉS:
ingyen kapták meg tankönyveiket, minden tanu1. o.: matematika
87% (75)
lónk egy írószercsomagot kapott, valamint a 3-4.
osztály padjait kicseréltük.
magyar nyelv és irodalom 89% (77)
2. o.: matematika
79% (71)
Ismét megkezdte a tanévet Csányi Andrea gyógynyelvtan-helyesírás:
87% (76)
pedagógus is, aki az arra rászoruló gyerekek fejleszolvasás-szövegértés:
80% (78)
tésével foglalkozik.
3.
o.:
matematika
84% (75)
A Faluépítő Közösség és Takács-Babos Judit
nyelvtan-helyesírás:
82% (77)
pályázaton nyert kirándulással ajándékozott meg
olvasás-szövegértés:
82% (81)
minket. Így egy élményekben gazdag napot tölthet3.
o.:
matematika
74% (65)
tünk a Fertőrákosi Kőfejtőben és Fertődön.
nyelvtan-helyesírás:
73% (66)
olvasás-szövegértés:
75% (80)
Ezek a szép eredmények Vanissné Tóth Katalin és
Vasné Mészáros Margit tanító nénik munkáját és a
gyerekek igyekezetét dicsérik!
József Attila mondja versében: Kertész leszek, fát
nevelek, kelő nappal én is kelek… Ilyen fáradhatatlan kertésznek állítottak bennünket, pedagógusokat, hogy a kis csemetékből helyüket megálló, majdan termőre forduló, fák növekedhessenek. Akik
majd észreveszik a simogató szellőt, de állni tudják
Szintén nekik köszönhető, hogy egy meseda- a vihart is!
rabot tekinthettünk meg a Faluházban a szelektív
Kamocsai Antalné
hulladékgyűjtésről. Öko Panna és Öko Palkó vidám, szemléletes módon, a gyerekek életkorához
igazodva tanította meg, mi kerül a különböző színű
edényekbe.
Mindenki számára fontos, hogy visszajelzést kapjon teljesítményéről.
Viszont, ha az eredményeket csak saját elvárásaink alapján értékeljük, nem kapunk tiszta képet.
Ezért fontos, hogy a belső teljesítménymérés egészüljön ki országos mérésekkel.
VÁMOSSZABADI MI ÚJSÁG?!
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Egy emlékezetes nap: Mariazell
Még a nyáron történt, hogy községünk plébánosa – Balogh Tibor – zarándokutat hirdetett az
ausztriai Mariazellbe.
A két nagy – ötvenszemélyes busz – pillanatok alatt megtelt Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi, Szőgye és Vének lakosaival.
Egy hideg, ködös októberi szombaton jött
el az indulás napja. Beszélgetéssel, énekléssel,
imádkozással gyorsan teltek az órák, és miközben az Alpok csodálatos tájaiban gyönyörködtünk, a nap is kisütött.
A jó idő és a jó hangulat aztán kitartott a keresztúton és a megható német-magyar misén is,
ahol a vámosszabadi és kisbajcsi gyerekek együtt
ministráltak német társaikkal.
Még egy kis városnézésre, némi vásárlásra jutott idő, majd elindultunk hazafelé.
Egy kis község: a 665 lakosú Bő, nemrég felújított templomának megtekintése volt útunk
következő állomása. Ebben a nagy munkában
maga a plébános úr is részt vett és a falu lakóival
együtt méltán büszke az elkészült műre, mely
egy pályázat megnyerésével indult, majd az ös�szefogás szép eredménye lett.
Este még egy vendéglői vacsora is belefért a
programba, ahol terített asztal mellett megbeszéltük a nap történéseit, ismerkedtünk, beszélgettünk.
Feltöltődve érkeztünk haza.
Ennek a szép napnak az emlékei még sokáig
velünk lesznek.
Kamocsai Antalné
Kisbajcs

Egyházi hirdetések
Az adventi időszakban

Rorate:

Hétfő, szerda, péntek:

6:45

Sítábor:
Szlovákia - Poprád
2011. február 9-12.
(szerda-szombat)
Költsége: 110 euro
( szállás, napi 2 étkezés, síbérlet)
8
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Iskolanyitogató Családi Nap a
vámosszabadi tagiskolában
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt

2010. november 13-án,

(szombaton)
a 9 órakor kezdődő
iskolanyitogató rendezvényünkre!
A program:

- Bende Ildikó és Cseh György hangulatteremtő műsora.
- iskolásaink bemutatkozása (színdarab,
modern tánc, néptánc, angol, német,
furulya).
- süti és üdítő, majd
- a gyerekeknek kézművesfoglalkozás,
- a felnőtteknek kötetlen beszélgetés a pedagógusokkal és a szülőkkel.
A tagiskola nevelői és a gyerekek

Újsággyűjtés november 8-9
Kérjük az összegyűjtött újságot a Faluház mögött
elhelyezett konténerbe elhozni!
Majd kérjük, hogy írja fel a nevét, és azt,
hogy
kb. hány kg. papírt hozott,
az iskola előtt található füzetbe!
Kérjük a község lakóit, hogy vegyenek részt
az újsággyűjtésben,
és ezzel támogassák iskolánkat!
Előre is köszönjük!
A tagiskola nevelői és a gyerekek

Borostyán Nyugdíjas Klub életéből…
A nyári szünet hamar elrepült, de
számunkra már nagyon hiányoztak
az együtt töltött klubórák. Egy kissé
meg is ijedtünk, mert a nagy építkezés elhúzódott, és a megszokott
helyünkre önkormányzati iroda költözött , de a rugalmasan kezelt kényszermegoldás nem gördített akadályt
a klubfoglalkozások megtartása elé.
Az első foglalkozáson a szeptembertől decemberig terjedő időszak
programjainak megbeszélésére került sor. A népszokások ismeretének fontossága miatt a hónap első
klubóráit ennek a témának a bővebb
megismerésére fordítottuk.
Az őszi kirándulásunk Kisalföldi
barangolás összefoglaló néven szerveződött. Úticélunk:
Hédervár: itt láthattuk a Boldogasszony kápolnát, Árpád- fát , Kont
-fát, sétálhattunk a Héderváry kastély parkjában

Móvár: Cselley-ház kiállításának
megtekintése
Csorna: Helytörténeti Múzeum
(római kori kőtár, bútorok, festmények) megtekintése
Lébény: Magyarország román
kori gyöngyszemét, a Szent Jakab
Római Katolikus Templomot néztük meg.
Csodálatos dolgokat láttunk, hallottunk. Ha idejük engedi a kedves
Olvasóknak, keressék fel ezeket a
helyeket!
Havonta egyszer szabad foglalkozásokkal (keresztrejtvény, kártya,
kézimunka, malmozás,stb.) telnek a
klub napjai.
Megemlékezünk világnapokról: a
fehér bot napja, a zene világnapja, a
magyar dráma napja a magyar szentek emléknapja (vendégünk a helyi
plébános), a magyar kórusok napja.

Hirkóné Kun Mária vezetésével
meglátogattuk a győri Cserépkályha
Múzeumot, ezen túl a Széchenyi tér
történelemben gazdag épületeiről is
sokat mesélt. Köszönjük neki.
Az Önkormányzati választások
előtt Fórumot szerveztünk, ahol
megismerkedhettünk a jelölt listán
indulókkal.
Megemlékeztünk az Aradi Vértanúkról. Illyés Gyula és Faludy
György versével színesítettük ezt.
Az Október 23-ai ünnepélyen
való részvétel a programunk egyik
része.
Klubunknak nem először lesz
vendége Hámor Vilmos író, de
vidám történeteivel mindig új élményt nyújt.
Szeretettel várjuk településünk
nyugdíjasait a klubtagok sorába!

Vámosszabadi új plébánosa
Augusztus elejétől új plébános kezdte meg munkáját Vámosszabadiban.

sportolt velünk, kirándulni, táborozni mentünk.

Balogh Tibor tisztelendő urat eddigi tevékenységéről és jelenlegi terveiről kérdeztük.

- Milyen érzésekkel jött Vámosszabadiba, milyen
tervei vannak a közeli jövőben?

- Tisztelt Plébános Úr! Mit mesélne eddigi papi
életéről?

- Szívesen jöttem új helyemre, ahol kölcsönösen
tiszta lappal lehet kezdeni, építkezni. Elsősorban a saját elvárásaimnak szeretnék megfelelni,
hiszen a Jóisten azért küldött, hogy dolgozzam,
segítő, együttműködő emberekre találva, minél
több embert megszólítva. Az első év a legfontosabb, a szántás, alapvetés éve, amikor kialakul a
hivatal, a szentmisék rendje, és kirajzolódik az
év programja.

- Jelenleg a 4. állomásomon vagyok, Kapuváron,
Mosonban, Bükön és Bő környékén voltam
eddig. Azt tapasztaltam, hogy van igény a keresztény életre, a papi szolgálatra, sőt, az ember
minél többet tesz, annál inkább látja az emberek igényét, és az egyik feladat adja a másikat.
Mindenütt jó volt találkozni az emberekkel, új
környezettel, szokásokkal, hagyományokkal.
Jó látni, hogy él a kereszténység, az emberek
ragaszkodnak hitükhöz, a vallásukhoz, az Úrjézushoz, igyekeznek a tanításai szerint élni.
Nagyon sok olyan családot ismerhettem meg,
ahol a szülők, gyerekek, unokák generációkon
keresztül ragaszkodnak a vallásukhoz.
- Mindig is erre a hivatásra készült?
- Gyermekkorom óta érdeklődtem a papi hivatás
iránt, fiatalon döntöttem arról, hogy ezt választom. Papi mintakép volt számomra banai plébánosunk, aki nagyon jól bánt a gyerekekkel,

- Mit szeret leginkább ebben a sokoldalú hivatásban?
- A Jóisten szeretetében élni, az embereket Jézus
nevében szolgálni. Minden részét szívesen csinálom, a szentmiséket, a hittanórákat, a zarándokutakat, a gyerekeknek szervezett játszóházakat, táborokat. A munkát, ami ezzel jár, nem
érzem tehernek. Úgy gondolom, hogy a szorgalmas, becsületes, kitartó munkának mindig
megérnek a gyümölcsei.
- Kedves Plébános Úr, köszönöm a beszélgetést!
VÁMOSSZABADI MI ÚJSÁG?!
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Dél-Erdélyi körút
1.nap:
2010 aug. 25-én indultunk Dél-Erdélyi körútra
a Vámosszabadi és Abdai lakosok egy csoportjával.
Első úticélunk ARAD volt, ahol megtekintettük
a hányatott sorsú szabadság szobrot, melyet Zala
György készített. A szobor teljes egészében közadakozásból épült. A szobor talapzatán az 1849. okt.
6-án, Aradon kivégzett 13 tábornok bronz domborművét helyezték el. A szobrot 1890-ben avatták
fel, 1925-ben az emlékművet eltávolították, majd
2004. április 25-én újra felállították.
Ezután koszorút helyezett el a csoport a vesztőhelyen ma is látható obeliszk talapzatánál, ápolva a
vértanúk emlékét, fejet hajtva igaz hazaszeretetük
előtt.
Déva érintésével Csernakeresztúrra érkeztünk,
ahol magyar családoknál vacsoráztunk és megszálltunk, kitűnő vendéglátásban volt részünk.

2.nap:
NAGYSZEBEN városába érkeztünk, amely egykor Erdély legnagyobb szász városa volt. 2007-ben
Luxemburg mellett Nagyszeben lett Európa kulturális fővárosa.
A város látnivalóinak nagy többsége a szépen
rendbe hozott óvárosban, három egymás mellett
fekvő tér körül található. Itt tettünk sétát a régi
idők hangulatát őrző élettel teli épületek, műemlékek, templomok között, megtekintettük a belvárosi plébániatemplomot is.

Utunk evangélikus erődtemplomokkal megerősített hajdani szász községeken haladt át, ezekből tekintettük meg a legjelentősebbek közül a
PRÁZSMÁRI és SZÁSZHERMÁMYI erődtemplomokat.
Mivel a vidéket állandó török és tatár betörések
fenyegették, a szászok különböző méretű erődítményeket építettek a templomok köré. Vastag fallal
vették körül, melyet lőrésekkel, szuroköntőkkel,
gyilokjárókkal és egyéb védelmi elemekkel látták el.
Az erődtemplom sarokbástyáiban és védőfalaiban
raktározták el a családok gabona és szalonnakészletét, béke és háborúidőben egyaránt olyan zár alatt,
amelyet a tulajdonos sem nyithatott ki egyedül.
Szállásunk ezen az estén a Brassó melletti
Négyfaluban volt, kedves magyar családoknál itt
is kitűnő vendéglátásban és kiszolgálásban volt részünk.

3.nap:
A vasúttal párhuzamos műúton haladva a
Tömösi-hágónál (1033 m) hagytuk el a történelmi Erdély területét. Predál mellett vitt utunk, mely
kedvelt üdülő és síközpont már a Prahova folyó vízgyűjtő területén található. A valamikori Havasföld
területén jártunk. A SINAIA egyik nagy látványosságát, a Peles-kastélyt néztük meg, mely a román
király nyári rezidenciája volt.
Utunk a félelmetes szépségű, a Déli Kárpátok
legkeletibb tömbje, a Király-kő mellett vezetett el
TÖRCSVÁR-ig. Ehhez a várhoz fűződik a legtöbb
a Drakula legenda.
A napi program BRASSÓ-i
városnézéssel fejeződött be,
megismerve a város rövid történetét. Megnéztük a Fekete
templomot, mely ma Románia
legnagyobb temploma. Jártunk
a régi Brassó főterén, láttuk a
régi városházát, a Zsinór utcát (kb. 80 cm „széles”), a régi
városfal egyik szépkapuját, a
Katalin-kaput a négy fiatoron�nyal, mely a város pallosjogát
jelképezte.
Este jó hangulatú csángó
esten vettünk részt, ahol dalostáncos műsorral szórakoztattak
bennünket.
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4. nap
A Fogarasi havasok mellett vezetett az utunk. Célunk, a BILEA-TÓ- hoz való feljutás volt. Előtte
megtekintettük FOGARAS várát. Impozáns látvány volt, a 12 méter magas, romboid alakú, sarokbástyákkal erősített, szabálytalan négyszög alakú
vár.
A Fogarasi havasok az Erdélyi- medence központi részéből, valamint a Hargitáról is jól látható. A hatalmas falként kiemelkedő gerinc látványa
lenyűgöző és felejthetetlen. A Déli- Kárpátok 70
km hosszúságban húzódó legmagasabb hegysége. E
hegységbe vezetett az utunk, a BILEA- VÍZESÉS
és BILEA- TÓ- hoz. A tóhoz 2042 méter magasságban drótkötél pálya visz fel. Fentről csodálatos
kilátás nyílt az alattunk elterülő tájra. Este újra
Csernakeresztúrra érkeztünk.

5. nap:

diak ősi fészke, ez a vár volt a minta a millennium
idején a Pesten épülő budapesti Vajdahunyad várnak is. Utunk következő állomásán DÉVA „Magos
Déva várát” tekintettük meg. Vársiklóval jutottunk
fel a 282 méter magasan fekvő várhoz. Erdélyi kirándulásunk utolsó állomása a magyar történelemből
jól ismert GYULAFEHÉRVÁR volt. Már a honfoglalástól, az államalapítástól innét kormányozták
Erdélyt, a vajdaság központja volt. 1541-től a budai
vár török elfoglalása után ez lesz a megalakuló török
fejedelemség központja. Bethlen Gábor fejedelemsége alatt a vár, a város virágkorát éli, mind gazdasági, mind kulturális téren. Megtekintettük a székesegyházat, ahol tisztelettel emlékezhettünk meg a
magyar történelem neves személyiségeiről, jelentős
eseményeiről.
Fáradtan, szerencsésen, de sok élménnyel gazdagodva érkeztünk haza.

Kirándulásunk utolsó napján elsőként VAJDAHUNYAD várát tekintettük meg. A vár a Hunya-

Horváth Anita
Baloghné Margit

Öt nap, öt mesterség
A nyári szünidő utolsó hetében hagyományőrző kézműves foglalkozásokon vehettek részt a
vámosszabadi gyerekek. A Plébánia kertjében felállított sátor árnyékában naponta egy-egy régi mesterség alapfogásaival ismerkedtek meg.

Káldi Károly fazekasmester vezetésével a gyerekek kipróbálhatták az
agyagmunkát, korsót és
tálkát formáztak a fazekaskorongon.
Tóth Ildikó egy igazán
különleges mesterséggel,
a kékfestéssel ismertette
meg a gyerekeket. Saját
készítésű
nyomóformával mintázhatták az
anyagot, gyönyörű terítők, könyvjelző kerültek
ki a kezük alól.
DK

Programunkat az önkormányzat és a Művészeti
és Szabadművelődési Alapítvány pályázati támogatásával valósítottuk meg.
Kóczánné Ács Szilvia foglalkozásán tojást díszítettek a gyerekek, megtanulták az íróka használatát,
ősi motívumok rajzolását. A nap második felében
csuhéztak, mindannyian szitakötőt, az ügyesebb
kezűek koszorút és karácsonyfadísz készítettek.
Hopp Erzsébet két napon is ellátogatott hozzánk, sorban készültek az origami-figurák, gyöngyékszerek, makramé-díszek.
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„Egy lángot adok, ápold, add tovább”

Színötös tanulói verseny

IRODALMI EST

A Vámosszabadi Faluépítő Közösség
meghirdeti a

Reményik Sá ndor

Vámosszabadi

verseiből

SZÍNÖTÖS
tanulói versenyt
a 2010/11 tanévre.

Reményik Sándor (1890-1941)

a Vámosszabadi
Mindenszentek Templomban
2010. november 21.
(vasárnap)

1600 órakor
A műsort összeállította és előadja:
Németh Péterné tanárnő
Az előadás után szeretettel hívjuk
és várjuk a Plébániára
a kedves résztvevőket egy szerény agapéra és beszélgetésre!

A versenyben automatikusan részt
vesz minden helyi diák, aki a
Vámosszabadi Tagiskolában, vagy a
kisbajcsi Vörösmarty Mihály
Általános Iskolában tanul.
A színötösöket a falunap
keretében hirdetjük ki.
Jutalom:
a Fővárosi Nagycirkusz
egy előadásának megtekintése.
Mindenkinek sikeres
tanévet kívánunk!

Novemberi programok
november 20.

adventi koszorú-készítés
a Faluházban

november 21.
Reményik-est

november 25.
Idősek Napja
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