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Önkormányzati hírek
Vámosszabadi Község Önkormányzata a 2012-es év tavaszi
szemeszterében gyakorlati jellegű
helyszínt biztosított a Széchenyi
István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
térségmarketing szakos hallgatóinak. A Dr. Dőry Tibor és Tóth Péter egyetemi oktatók által vezetett
kurzus több alternatívát biztosító
mintát dolgozott ki arra az esetre,
ha az önkormányzat hozzájutna a
„Duna-Szálló”-ként elnevezett objektumhoz. A félév során biztosított
rugalmas együttműködésért külön
köszönetünket fejezzük ki Csapó
László százados úrnak, aki többször is lehetővé tette nekünk az objektum megtekintését. Köszönjük
továbbá a hallgatók (Mohilla Judit,
Rankl Andrea, Ferenczi Tamás,
Kiss Milán, Rózsás László, Békefi
Eszter, Hajabács Réka, Kovacsics
Eszter, Tokolics Edina, Bendes Tamás, Funtek Milán, Jakab Melinda,
Kovács Dávid, Nagy Adrienn, Szilágyi Mónika) munkáját.
Vámosi Elek Balázs képviselő
úrral több gyakorlati órát meglátogattunk, terveink szerint az
egyetem oktatóival kialakított jó
munkakapcsolat eredményeként
Vámosszabadi gyakorlati terephelyszíne lehet további egyetemi kurzusnak is 2013-ban.
A Vámosszabadi Mi Újság?!
című lap első alkalommal jut el a
Vámosszabadi külterület Sárás II.
lakóihoz, akiket ez úton is örömmel
üdvözlünk olvasóink között.
A képviselő-testület szándéka
szerint szeretné a Sárás II. terüle-

tet is fejleszteni, ennek első lépéseként utcanevekkel fogja ellátni
a területet. Tervei között szerepel
egy hirdetőtábla kihelyezése, mely
megkönnyítené a település híreinek
eljuttatását Sárás II-re, valamint egy
Sárás II-t jelző helyiségtábla kerülne kihelyezésre.
Mindezekhez azonban szükséges, hogy a Sárás II-n élők, különösen akik életvitelszerűen a területen található ingatlanaikban élnek,
jelentkezzenek be Vámosszabadi
lakosként. Jelenleg az ott hivatalosan élők száma nagyon csekély. Ha
az ott élők száma emelkedne, úgy
nagyobb eséllyel lehetne bővíteni a
különböző (köz)szolgáltatásokat.
Felhívom a lakosság figyelmét,
hogy az önkormányzati horgásztavakban 2012-ben is tilos fürödni.
A képviselő-testület módosította a falubusz üzemeltetési szabályzatot, amely 2012. június 1-től érvényes.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
2012. április 15-től általános hatáskörű szabálysértési hatóságként a
Kormányhivatal lett kijelölve. Marad azonban továbbra is szabályozási lehetősége a képviselő-testületnek is, kirívóan közösségellenes
magatartásokat állapíthat meg (p.
árkok, csatornák jogosulatlan betemetésének észlelése esetén) jogszabályban, és szankciót is rendelhet
hozzá, melynek mértéke magasabb
lehet, mint a korábbi büntetési tételek.
A képviselő-testület az elmúlt
időszakban számos pályázat benyújtását támogatta, az eddig el-

nyert pályázatok értéke 56 millió
Ft, melyből egy kivételével mind
100 %-os támogatási intenzitású
pályázat. E témakörben külön megemlítem Dolmányos Katalin művelődésszervező és Pákozdi Adrienn
köztisztviselő munkáját, akik több
nyertes pályázatot maguk írtak,
továbbá valamennyi pályázatnál
aktívan közreműködnek a pályázat
benyújtása, lebonyolítása, elszámolása terén.
Tájékoztatom az adózókat, hogy
2012. második félévében, a helyi
iparűzési adóbevallások feldolgozását követően, a helyi adóhatóság
adóellenőrzés alá vonja a nullás
adóbevallást benyújtó adózókat.
Dr. Szabó Eszter
jegyző

Egészségnap
Június 8-án kerül sor Szalainé
Szentmihályi Andrea védőnő szervezésében a vámosszabadi egészségnapra. A programok fókuszában az egészséges táplálkozás állt.
Délelőtt a kismamák és babáik körében az anyatejes táplálásról folyt
kötetlen beszélgetés, az iskolások
kvízkérdések, egészségügyi totó kitöltésével játékos formában szereztek ismereteket az egészséges életmódról. Lelkesedésben és étvágyban nem volt hiány! A gyerekek
szorgalmasan készítették-fogyasztották a zöldségkrémes szendvicseket, zabpelyhes édességeket, salátákat. A délutáni órákban kilátogatók
vérnyomás-,
vércukormérésnek,
testtömeg index- és testzsírszázalékVÁMOSSZABADI MI ÚJSÁG?!
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Hogyan lesz a kövérből
vékony és egészséges?

Az apukám
és az egészséges életmód

meghatározásnak vethették alá magukat, s az eredmények alapján személyre szabott dietetikai tanácsokat
kaphattak. Köszönjük Andreának
a sokrétű programot, Kamocsainé
Kriszti tagiskola vezetőnek és Weisz
Orsolyának, a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának a szíves
közreműködést!
Az alábbiakban az Egészségnap keretében az iskolások számára meghirdetett vers- és meseíró
pályázatra beérkezett művekből
adunk közre néhányat. Köszönjük
az ügyes írásokat, melyekben sok –
a felnőttek számára is megszívlelendő – bölcs gondolatot találunk!
2
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Az egyik nap arra gondoltam,
hogy készítek magamnak valami
egészséges ennivalót. Ez az ennivaló a következő alapanyagokból
készült: saláta, uborka, paradicsom,
újhagyma, párolt csirkemell, és egy
kevés majonéz.
Mikor elkészült, odamentem
apukámhoz és megkínáltam, mert ő
nem nagyon szokott egészséges ennivalót fogyasztani. Mikor meglátta
az ételt, ezt mondta:
- Jaj, Tündi, ez a fél fogamra se
lenne elég!
-Ó, apu, az ilyen ételt nem jóllakásig kell enni!- mondtam.
Ezután apa mindig egészséges
ennivalót fogyasztott. De azért adtam egy-két jó tanácsot neki! A tanácsok így szóltak:
- Egyél sokfélét, ne válogass!
- Kerüld a zsíros ételeket!
- Fogyassz kevesebb sót, cukrot,
édességet!
- Naponta igyál tejet!
- Egyél sok főzelékfélét!
- Minden nap egyél húst vagy
tojást!
- A reggelit sose felejtsd el!
- Naponta többször egyél, de ne
étkezések között!
Tudor Tünde

Egyszer volt egy Zsolti nevű kisfiú. Kövér volt, mert sok édességet
és zsíros ételeket evett. Elment hétvégén sétálni az anyukájával, sok
vékony embert látott, és így sóhajtott:
-Bárcsak én is ilyen sovány lehetnék!
-Ha te is soványabb akarsz lenni, akkor sportolj sokat! –tanácsolta
neki az édesanyja.
Amire hazaértek, a mama egészséges étellel fogadta őket. De erre
Zsoltika elkezdett nyafogni:
-Én ezt nem szeretem, inkább
nem eszek vacsorát!
Duzzogva berohant a szobájába,
és megette a maradék édességet. Ezt
anyukája észrevette és rászólt:
-Így nem leszel sovány, ha mindig csak édességet eszel és nem
sportolsz!
A fiú belátta, hogy anyukája
csak jót akar, visszament a konyhába és megette a vacsoráját. Nagyon
ízlett neki, ezért jó tanácsokat kért
a szülőtől, aki ezeket mondta neki:
-Fogyassz kevesebb sót!
- Egyél sok gyümölcsöt, zöldséget!
- Kerüld a zsíros ételeket!
- Egyél sokfélét, ne válogass!
Zsolti megfogadta anyukája tanácsait és ledobott pár kg-ot.
Őrsi Fanni 4. o.,
Luka Vanda 4.o.

Lackó és az Ice tea
Lackó tízóraira Ice teát ivott
mindig. Lackónak kilyukadt két
foga, és azt hitte, hogy a fognyűvő
manók voltak a tettesek.
Lackót a mamája elvitte fogorvoshoz.
A fogorvos erre azt mondta
neki:
- Az Ice teát nem szabad egyfolytában inni, mert még a hypónál
is erősebb maróanyag van benne.
A doktor egy kísérletet mutatott
nekik:

- Ha egy csempedarabra ráöntjük az Ice teát, a fényes csempe
csúnya foltos lesz, amit le sem lehet
törölni!
Az anyukája Lackóval egyetemben nagyon megijedt, mert mind a
ketten Ice teát ittak.
Ezután hazamentek, és megfogadták, ha üdítőt isznak, minden
étkezés után fogat is mosnak.
Másnap Lackó kólát vitt tízóraira Ice tea helyett.
Szerintetek megértette az orvos
szavait?
Pajor Ádám 3. o.,
Czeglédi Csongor 3.o.

Elsőáldozás

A hétfejű egészség
Ültess fát,
Gyümölcsöt ád,
Neked adja árnyékát,
Hát ültess fát!
Zárd el a csapot,
Így takarékoskodj,
A vízszámlád sem lesz sok,
Hát zárd el a csapot!
Járj biciklivel,
Egészségesebb lesz a tested,
A levegőt sem szennyezed,
Hát járj biciklivel!
Az egészség alapfoka,
Hogy étkezés után moss fogat,
A kézmosás is segít sokat,
Ez az egészség alapfoka!
Egyél sok gyümölcsöt, zöldséget és
sütőtököt!
Ők a vitaminok tárháza,
Szervezetünk kívánja,
Hát egyél sok gyümölcsöt, zöldséget és sütőtököt!
Ne rontsd a szemed!
Mert szemüveges leszel
Ha sokat tévézel és számítógépezel
Hát ne rontsd a szemed!
Sétálj a szabadban!
Szervezeted az oxigént óhajtja
A nitrogént visszautasítja
Hát sétálj a szabadban!
Pajor Ádám 3. o.

2012 májusában ünnepi szentmisén Buruzs Réka, Csonka Ágnes,
Gulyás Virág, Nyári Máté, Kozma Alex, Rózsa Richárd, Örsi Vilmos,
Czeglédi Csongor, Fekete Gergő és Pajor Ádám részesült az elsőáldozás szentségében.

A jelen margójára
Az a célunk, mi boldoggá tesz.
A jó úton járó igazzá lesz.
De hol a jó út, ki tudja?
Hallgass szívedre, talán megsúgja!
Szenvedést, bajt mér ránk az élet.
Könyörgés gyertyái csonkig égnek.
Jaj, sok a gőg és kevés az alázat.
Lelkeket sárba tipornak, gyalázat!
Marja a bensőnket a sok megnemértés,
Testvériség helyett irigység és önzés.
Bennünk is van hiba, ismerjük magunkat.
Ha nem vagyunk restek, keressünk kiutat!
A világ hívsága tépi, marja testem,
Megkeseríti még azt is, ami jó bennem.
De ha elég erős és edzett a lélek,
A hazugságoknak malmától se félek.
De mitől lesz erős és edzett a lélek?
Hazugságokat én rá nem kerekítek.
Hogy hol a segítség? Ne legyünk önteltek!
Hajoljunk egymáshoz és súgjuk: szeretlek!
Lukács László
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Falunap képekben
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280 muffin!
Marika néni konyhájában katonás
rendben, türelmesen várakozott
a mazsola, a kockázott aszalt sárgabarack, a mák, a meggy és még
sorolhatnám hosszan a finomságokat…
Várták, hogy a muffin tésztájába
kerüljenek, és várták a gyerekek
is, ahogyan Siska Dezsőné, Marika néni örömmel mesélte, hiszen
a buszon is megkérdezték: ebben
az évben is lesz a falunapon muffin? Volt, és amíg Marika néni ereje
engedi, lesz is minden évben. El
is fogyott az utolsó morzsáig! Köszönjük a rekord mennyiségű süteményt, s akinek van kedve hozzá,
próbálja ki otthon is a sokunk által
tesztelt receptet!
Marika néni muffin receptje:
Hozzávalók
12
db-hoz
1 tojás +10 dkg cukor+1 cs. van.
cukor → ezt kikeverjük.
Majd
hozzáadjuk:
15
dkg
liszt, fél sütőpor, 1.5 dl tej, végül 5dkg olvasztott margarin.
Ízesítés lehet friss gyümölcs (ha
félig megsült akkor tegyük bele,
hogy ne menjen az aljára), aszalt
gyümölcs, darált dió vagy mák
(2 evőkanállal), reszelt csokoládé.

Köszönjük mindazoknak a
munkáját, akik részt vettek a
Falu- és Gyermeknap sikeres
megrendezésében:
Hangosítás: Golyó és munkatársai
Műsorközlés: Simon Renáta
A helyszín előkészítése: a Polgármesteri Hivatal munkatársai, Erdélyi Béla
Köszönet a kitűnő ebédért a főzésben közreműködő civil szervezetek tagjainak!
Köszönjük az óvoda, iskola dolgozóinak, a segítő szülőknek a
közreműködését!
Köszönjük a Nagyik Palacsintáját a Borostyán Nyugdíjas Klub
tagjainak
Támogatóink voltak:
Alasztics Sándor, Bácsai Agrár

Zrt., Chamon Kft., Czeglédiné
Vidák Piroska, Czeiter Csaba,
Dömötör István, Hajnal Húskombinát Kft., Hajzók Gyula,
Halasi Dezső, Hoffmann László,
Horváth Anita, Itató 2001. Bt,
Ivadék Egylet, Konkoord Kft.,
Kukorelli Norbert, L+L Kft.,
Nagy Andrásné, Németh László,
Németh Tamásné, Pokornyiné
Tolnay Klára, Póta István,
Proking Bt., Réti Csaba, Rondó
Kft., Siska Dezsőné, Szalainé Ormos Gertrúd, Szűcs Imre, Takács
Szabolcs, Tolnay Norbert, Tölgyesi Tibor, Tudor Tünde, AlsóSzigetközi Földtulajdonosok Vadászati Közössége,Vámosszabadi
Faluépítő Közösség, Vámosszabadi Községi Horgászegyesület,
Vámosszabadi Polgárőrség

Falunapi versenyeredmények
Aszfaltrajz-verseny
Óvodások: 1. Csala Boglárka 2. Kiss Csillag 3. Horváth Liza
Kisiskolások: 1. Viandt Léna 2. Kiss Virág 3. Bors Szabina
4.o. -tól: 1. Finszter Eszter 2. Mátis Kira Különdíj: Szabó Fruzsina
Kerékpáros versenyek
Gyorsasági verseny eredménye
Ovis lány: 1. Kiss Csillag 2. Horváth Liza 3. Rogács Csepke
Ovis fiú: 1. Sinkó Benedek 2. Gulyás Máté 3. Horváth Áron
1-4. o. lány: 1. Mátis Kira 2. Németh Regina 3. Szűcs Laura
1-4.o. fiú: 1. Nyári Máté, Bors Renátó 2. Kőműves Marcell 3. Szűcs Márton
Felsős lány: 1. Rogács Panka
Felsős fiú: 1. Kapa Máté 2. Lendvai András 3. Magyar András
Ügyességi verseny eredménye
Ovis fiú: 1. Sinkó Benedek
1-4. o. lány: 1. Németh Regina 2. Kiss Virág 3. Szűcs Laura
1-4.o. fiú: 1. Őrsi Vilmos 2. Tudor Péter 3. Őrsi Gergely
Felsős fiú: 1. Magyar András
Mezőfi István asztalitenisz-bajnokság:
Gyermek: 1. Nagy Márta 2. Örsi Vilmos 3. Pajor Ádám
Ifjúsági: 1. Bólya Richárd 2. Luka Bence 3. Tolnay Roland
Felnőtt női: 1. Nagy Márta 2. Luka Éva 3. Ódor Eszter
Felnőtt férfi: 1. Csuta Péter 2. Sági Ottó 3. Szabó Bence
11-es rúgás:
Alsós: 1. Németh Levente 2. Hirkó Bence 3. Luka Dani
Felsős: Tolnay Roland 2. Luka Bence 3. Erdélyi Gábor
Lányok: 1. Ódor Dalma
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Horgásztábor

Vámos Települések Versenye
A Vámos Települések Szövetsége az elmúlt hétvégén rendezte meg a tagtelepülések iskolás csapatainak vetélkedőjét.
A vámosszabadi csapat tagjai: Alasztics
Petra, Csala Daniella, Tolnay Roland
kiválóan felkészültek, az elméleti kérdéssorok megoldása után a második helyen,
az összesítésben az 5. helyen végeztek.
Gratulálunk a vámosszabadi gyerekek
sikeres szerepléséhez!
Az önkormányzat és a tagiskola jóvoltából június utolsó hetében nálunk vendégeskednek a vetélkedő győztesei, a Debrecen melletti vámospércsi csapat tagjai.
A hetedikes Nagy Nikolett, Csürke Ákos,
Ferencz Tamás és a kísérő pedagógusok:
Tar Ildikó és Tar Anita részt vesznek az
iskolai kézműves tábor programjaiban és
környékünk nevezetességeit is meglátogatják Réti Csaba polgármester úr vezetésével.

Vámospércsi vendégek

Vámosszabadi csapat
VÁMOSSZABADI MI ÚJSÁG?!
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Évzáró gondolatok és versenyeredmények a kisbajcsi iskolából
Tisztelettel köszöntöm
a Kedves Olvasókat!
Nyári szünidőhöz közeledve
szeretném áttekinteni a 2011/2012es tanévet, végig gondolni, hogy mit
sikerült megvalósítani a kitűzött célokból.
A korábbi tanévtől eltérően
nyugodtan kezdhettük meg az oktató-nevelő munkát. Az elmúlt évi
felújítási munkák teljesen befejeződtek, így semmi sem zavarta meg
a szeptemberi tanévkezdést. Az
oktatási kormányzat jelezte, hogy
az ősz folyamán új köznevelési törvényt alkotnak meg a szakemberek,
hiszen az 1993. évi többször módosított Közoktatási Törvény elavult, a
jövőben új szellemben kell oktatni
tanulóinkat, hogy megfeleljenek a
21. század kihívásainak. Az új törvényt decemberben elfogadta a
parlament, így a második félévben
megkezdtük a felkészülést arra,
hogy minél előbb alkalmazni tudjuk az új szabályokat.
Az első félév végén a Megyei
Pedagógiai Intézet felülvizsgálta a
legfontosabb iskolai dokumentumainkat, belső szabályzatainkat. Kiderült, hogy több dokumentumot át
kell dolgoznunk. Április végi határidőt állapítottam meg a munka befejezésére. Nevelőtestületünk négy
fontos dokumentumot dolgozott át
határidőre. (Pedagógiai Program,
Házirend, Szerevezeti és Működési
Szabályzat, Intézményi Minőségirányítási Program) Ezeket a belső
szabályokat a nevelőtestület, a diákönkormányzat vezetője valamint
a szülői szervezet vezetője is aláírta.
Szeptemberre várható, hogy a az
iskolafenntartó önkormányzatok is
elfogadják. A kedves olvasók megtekinthetik őket az iskola honlapján
–www.kisbajcsiskola.hu
Célul tűztük ki, hogy a korábbi
évek eredményeit az ide tanévben
is megtartjuk. Minden iskolának
fontos, hogy a végzős nyolcadik
osztályos tanulók továbbtanulása
8
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minél jobban sikerüljön. Ebben az
évben 22 diákunkból ketten tanulnak tovább gimnáziumban, tizenöten szakközépiskolában. Négy
tanuló szakmunkás képzésben vesz
részt és egy diákunk szakiskolában
folytathatja tovább tanulmányait.
Tanulóink felvételi vizsgái olyan jól
sikerültek, hogy többségük az első
helyen megjelölt középfokú intézményben tanulhat szeptembertől.
Ebben a tanévben is számos tanulmányi versenyen vettünk részt.
Országos szintű versenyen öregbítették iskolánk hírnevét az alsó
és felső tagozatos tanulók. Meseismerőink országos negyedik helyezést értek el, táncosaink országos
bajnokságot nyertek, Pajor Ádám
3. oszt. tanuló is remekül helyt állt
az országos matematika versenyen.
Művészeti versenyeken is szép
eredményeket érteke el diákjaink,
megyei szinten és országos szinten
egyaránt. (Részletes eredménylista a
cikk végén olvasható.)
Minden összel nagy gondot fordítunk az iskola népszerűsítésére.
Iskolanyitogató napokon meghívjuk a végzős óvodásokat és szüleiket. A kicsiknek játékos foglalkozásokat szervezünk, a szülőknek
pedig bemutatjuk az iskolát, bemutatjuk lehetőségeinket. Februárban
nyílt tanítási órán betekinthetnek
tanítási módszereinkbe. Ennek az
előkészítő munkának köszönhetjük,
hogy márciusban 21 tanuló iratkozott be intézményünkbe. Külön
öröm, hogy a bácsai óvodából, győri
lakosként - öt kisdiák kezdheti meg
tanulmányait iskolánkban. (Szeptembertől összesen 14 győri diák tanul intézményünkben.) Vámosszabadira nyolc tanulót írattak be.
Köszönetemet kell kifejeznem
az iskolafenntartó önkormányzatoknak, mert az idei évben is biztosították az eredményes munkához
való feltételeket.
Nyári programjaink is változatosan alakulnak. 21 tanuló megy anyanyelvi táborba, 35-en a kisbajcsi
kézműves táborba. Tánc táborba, a

vámosszabadi kézműves táborba és
a Tisztelendő Úr révén hittan táborba is sok gyermekünk jelentkezett.
Folyamatban van az alsó tagozatosoknak egy 3 napos kerékpártábor
szervezése is.
Tanév végén minden kollégámnak és tanítványomnak, kedves olvasónak kellemes pihenést kívánok
a nyári szünetre.
Szabó Miklós igazgató
Sportversenyek eredményei
Tulipános kupa 4. hely
Nyári Dávid, Németh Levente, Bányász Kristóf, Kürnyek Félix, Nyári
Máté
Klauz Veronika, Erdélyi Lili, Erdélyi Bence, Kozma Adrián,
Rigó Béla kupa 3. hely
Bárány Szabolcs, Farkas Máté,
Schefler Ádám, Klauz Roland,
Kürnyek Félix, Horváth Kári Dominik, Venesz Gergő
Tánc
Kertics Katalin Gyermek disco
duó Magyar bajnokság A kategória
2. hely
Gyermek disco duó Országos A kategória 1. hely
Gyermek disco szóló Magyar bajnokság A kategória 3. hely
Gyermek disco szóló Országos A
kategória 3. hely
Gyermek disco csoport A kategória
1. hely
Flesch táncfesztivál duo 1. hely
Flesch táncfesztivál csoport 2. hely
Őrsi Fanni
Gyermek disco duó Magyar bajnokság A kategória 1. hely
Gyermek disco duó Országos A kategória 2. hely
Gyermek disco szóló Országos B
kategória 1. hely
Csoportos kategória alsós korosztály
Balogh Fanni, Őrsi Fanni, Kertics
Katalin, Kiss Krisztina, Nagy
Anett, Pethes Flóra, Bólya Bettina

Országos bajnokság 1. hely
Magyar bajnokság 1. hely
Mosonmagyaróvári Flesch táncfesztivál 2.hely
Mosonmagyaróvári Flesch táncfesztivál
Csoportos kategória felsős korosztály 1. hely
Samu Regina,Őrsi Rebeka,Szabó
Petra,Fehérvári Orsolya,Szabó Fruzsina, Szabó Regina
Dzsúdó
Nyári Dávid
Országos egyéni bajnokság 2. hely
Országos csapat bajnokság 3. hely
I. Körzeti rangsorverseny 1.hely
I. Körzeti rangsorverseny 1.hely
Diákolimpia
1. hely
Széchenyi kupa 2.hely
Magyar Köztársaság Kupa 3. hely
Tutti kupa 1. hely
Kozma Adrián
Tutti kupa 2. hely
Diákolimpia 2. hely
Országos csapat bajnokság 2. hely

Országos egyéni bajnokság 3. hely
I. Körzeti rangsorverseny 3.hely
Szalai Dominik
Széchenyi kupa 1.hely
Eisenstadt kupa 2. hely
Diákolimpia
1. hely
I. Körzeti rangsorverseny 1.hely
I. Körzeti rangsorverseny 1.hely
Magyar bajnokság csapat 3. hely
Magyar bajnokság egyéni 3. hely
Tutti kupa 1. hely
Regionális diákolimpia 3. hely
XII. városi kupa Zirc 3. hely
Várgesztes városi verseny 3. hely
Szalai Dzsenifer
Bányászkupa Várgesztes 1. hely
3. Körzeti rangsorverseny 1. hely
Tutti kupa 1. hely
Magyar bajnokság 1. hely
Megyei diákolimpia 1. hely
Magyar Köztársaság Kupa 1. hely

1. Körzeti rangsorverseny 1. hely
Budapest Kupa 2. hely
2. körzeti rangsorverseny 1. hely
Németország /Erfurt/ 5. hely
Bella Bence
Széchenyi kupa
Diákolimpia
Tatabánya
Tokodaltáré

1.hely
1. hely
2. hely
3. hely

Atlétika
Magyar András
Három város verseny Távolugrás
3. hely
Síkfutás 60m 3. hely
A 2011/12-es tanév összesített
– tanulmányi versenyek helyezéseit is felsoroló – versenyeredményét
megtekinthetik
a
www.vamosszabadi.hu oldalon!
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Osztálykirándulás 2012
Újra itt van a nagy csapat!
Nem rég – hagyományaikhoz híven - kirándulni voltak a Vámosszabadi Tagiskola diákjai és a leendő 1. osztályosok , tanító nénik és
szülők kíséretével.
Még zuhogó esőben indultak el, de
töretlen optimizmussal; az utolsó
pillanatban még egy labda is bekerült a buszba. Hátha jó lesz valamire….
Az első állomás Sümeg volt.
Szerencsére először egy fedett
csarnokban megrendezett korhű
lovagi tornát tekintettek meg a
kicsik és nagyok, amin nem csak
gyalogos, de lovas vitézek is bemutathatták tudásukat, erejüket. A
szerencsés hölgy résztvevők (mint
jómagam is), kik „elnyerték a vitézek szívét” még egy szép szál virágot is kaphattak ezt bizonyítván.
A pezsdítő élménytől feltöltődve láttak neki a gyerekek a - jól
megfontolt okokból egy meredek
emelkedő tetejére épített - vár
meghódításának.
Több órán át bolyongtak a folyosókon, lépcsőkön, mindent figyelmesen megnézegetve. Nagy
szerencsénkre itt már kisütött a
nap és így semmi nem állhatott a
„megszállók” útjába.
Mikor már mindent láttak és az
ajándékboltot is jól kifosztották J ,tovább indultak kedvenc
buszsofőrükkel, Hiba Feri bácsival
Herendre, ahol egy mini manufaktúrában vezették be őket a porcelángyártás igen bonyolult, összetett és csodálatos művészetébe. A
gyerekek figyelmesen nézték végig
a rövid ismeretterjesztő filmet, ami
a helyi gyárról szól, és - saját bevallásuk szerint - nagyon érdekes
volt ez a kis – színes és modern 20 perces bevezető.
Majd ugyanilyen lelkesedéssel sétáltak végig a különböző gyártási
folyamatokat bemutató asztalok
között, ahol az idegenvezető és a
kedves munkások – művészek 10 VÁMOSSZABADI MI ÚJSÁG?!

segítségével egészen elmélyülhettek a különböző lépések szépségében és fontosságában.
Egészen a porcelán megfelelő méretű edényekbe való öntésétől, a
formázáson és díszítésen keresztül
az aprólékos festési munkálatokig.
A lenyűgözött diákok ezt követően átballagtak a múzeumba, ahol
szebbnél szebb műalkotásokban
gyönyörködhettek. A pedagógusok nem kis szerencséjére pedig
minden üveg mögött volt, így nem
kellett attól félni, hogy bárminek
baja esik. 
Mivel itt már nekik kedvezett az
időjárás a nap végén még beiktattak egy levezető focimeccset - éljen
a labda!! - abból a megfontolásból,
hogy talán a fáradságnak köszönhetően egyszerűbb lesz a haza vezető út. De persze, a buszozás csak
vidáman, énekelve az igazi! Nyugodtan kijelenthetem, hogy ez egy
csodálatos nap volt! Én már csak
tudom, hisz végig ott voltam. J
Már csak egy megjegyzésem lenne:
Ettől a naptól kezdve az én minden elismerésem a pedagógusoké!
Mert gyerekekre vigyázni… hát
felér a Himalája megmászásával!
Kamocsai Rita

Kedves Szülők és Gyerekek!
Ebben az évben is szeretettel hívjuk
az iskoláskorú gyerekeket a nyár
utolsó napjaiban hagyományőrző
kézműves táborunkba!
A résztvevők a hét minden napján egy-egy mesterség fortélyaival
ismerkedhetnek meg népi iparművészek, kézműves mesterek vezetésével. A délutánokat barkácsolással, közös játékkal, kirándulással
töltjük.
A tábor időpontja: 2012. augusztus 27-31. között, naponta 8-16
óráig.
Helyszín: Plébániakert
Jelentkezni július közepéig lehet
Dolmányos Katalinnál: 560-205,
20/ 94 93 245,
Email: konyvtar@vamosszabadi.hu

Nem csak egy verseny, több annál!
-Már alig várom, hogy megint
menjünk a néprajzversenyre, tavaly is olyan jól éreztem magam,
annyi érdekeset láttam! – sóhajtott fel egy kisfiú néptáncórán. De
nemcsak ő, hanem kis iskolánk
egész 3-4. osztálya – mind a 13 fő!
– lelkesen készülődött.
A megyei forduló helyszínét, a
ménfőcsanaki Bezerédj Kastélyt,
valamint Horváth Andrea etnográfust (aki a versenyt még Timaffy
Laci bácsival együtt álmodta meg
18 évvel ezelőtt) és Perger Gyulát,
a Megyei Múzeumok Igazgatóját,
zsűrielnököt, már ismerősként
üdvözöltük. Helyünket elfoglalva
nem győztünk gyönyörködni az
érkező – színpompás népviseletbe
öltözött – gyerekcsoportokban.
Széles Imre, a MPI főigazgatója
köszöntőjében kiemelte: Az új közoktatási törvény szerint a jövőben
visszakapja rangját a hagyományok életben tartása, a nemzettudatra nevelés és a generációk közötti kapcsolattartás.
Ez a megmérettetés már 18 éve erről szól! És valóban nem maga a
verseny az igazán fontos, hanem az
ide vezető út.
Mi nagyon jól éreztük magunkat
e gyönyörű, áprilisi napon! Amíg
egyik korosztály az írásbeli feladatokat oldotta meg, addig a többiek
produkcióit élvezhettük. Volt itt
minden: népdal, néptánc, népmese, lakodalmas dalok,falucsúfolók,
bekukkanthattunk egy falusi portára, ahol a gyékényt dolgozták
fel a fiatalok történetek mesélése
közben, láttunk kapuvári életképeket, patonai gyermekjátékokat, zöldágjárást, pünkösdölést és
lucázást. A szünetekben finom zsíros és lekváros kenyér, valamint tea
várta a résztvevőket. Nem győztünk válogatni a gazdag programajánlatból: megnézhettük a kastélyt
és a kápolnát, hallgathattuk Varga
Zoltán citerást, a lányok körében
pedig a keresztszemes hímzés aratott nagy sikert.

CERAGEM MASSZÁZSÁGY
Ingyenes kipróbálási lehetősége
Vámosszabadin!
A kezelés hatásai:
• Az izomcsomókat javítja.
• Helyükre igazítja a csigolyákat.
• Segíti a vér áramlását, a szűkült ereket kitágítja.
• Kiüríti a méreganyagokat a szervezetünkből.
• Az idegpályák teljes körű működését elősegíti.
• Meszesedéseket feloldja.
• Javítja a látást.
• A görgők az akupresszúrás pontokon ellazítják a
merev nyakat, ami a hosszú számítógépezés, tévézés
vagy
ülő munka esetén alakul ki.
• Megszünteti a rossz tartás, vagy testmozgás hiánya
okozta hátfájdalmakat.

A kezelés időtartama: 40 perc.
Az első ingyenes használat után alkalmanként
800Ft.
Ha bérletet kíván venni, úgy további
kedvezményben részesül,
5 alkalom 3000 Ft.
Előzetes bejelentkezés után várjuk Önöket!
Telefon: 06 (70) 329 75 25
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Tanévzáró a vámosszabadi iskolában

Kedves gyerekek , tisztelt szülők!
A tanévzáró nemcsak ünnepélyes lezárása egy tanévnek, hanem
egyben számvetés is.
Megállunk ünneplőbe öltözve,
hogy valóban ünnepelhessünk.
Ünnepeljük meg, hogy ebben a
tanévben mi mindent tudtunk
megvalósítani.
Ismét komoly munkát tudhatunk magunk mögött: terveztünk,
küzdöttünk, izgultunk és örültünk
a sikereinknek.
Ha valaki feltenné ezt a kérdést:
Mi volt ennek a tanévnek a legszebb, legemlékezetesebb pillanata? Nem tudom, hogyan válaszolnék. Hiszen minden nap történt
valami fontos, valami kivételes!
Minden nap megérte a munkát,
hiszen minden nap láthattunk benneteket megérkezni az iskolába. Ki
vidáman, ki kedvetlenebbül…, bár
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ez nem tartott sokáig. Vártak itt rátok az osztálytársak, a barátok, a tanítóitok – és várt rátok a lehetőség.
A lehetőség, hogy minden nappal
többek lehessetek, tanuljatok a világról és tanuljatok önmagatokról.
Büszke vagyok rátok gyerekek,
mind a 4 osztályra!
Nagyon sokat dolgoztatok ebben a tanévben. Mondhatom, hogy
dolgoztatok – hiszen a ti munkátok
a tanulás.
Képességeitekhez mérten igyekeztetek a legjobb teljesítményt
nyújtani, nemcsak a tanórákon,
hanem a különböző műsorokon és
megemlékezéseken, valamint a tanulmányi versenyeken is.
A teljesség igénye nélkül:
• Műsorral készültünk az évnyitóra, okt. 6-ra, az Idősek napjára,
az Iskolanyitogatóra, Karácsonyra, márc. 15-re, Anyák napjára,

az évzáróra.
• Újságot gyűjtöttünk 2× is,
gergelyeztünk,
verseket
és
meséket, valamint rajzokat
készítettünk az egészségnapra,
bemutató
órát
tartottunk,
kirándultunk Likócsra, Sümegre és Herendre, meglátogattuk a
nyugdíjasklubot és fogadtuk az
ovisokat az iskolában.
Hányszor hallotátok tőlünk! –
Az iskola falain kívül is az iskolát
képviseljük!
Nos, elmondhatom, hogy büszkén viselhettétek a narancssárga
egyenpólónkat, hiszen bárhova
mentünk, csak dicséretet kaptunk.
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!
Kedves Szülők!
Köszönöm
nektek,
hogy
együttműködésetekkel, mai szóval
partnerségetekkel segítettétek oktató-nevelő munkánkat. Kívánok
továbbra is sok erőt, egészséget
mindnyájatoknak, hogy a jövőben
is igazi családi háttér állhasson a
gyerekek mögött.
Köszönetet mondok a polgármester úrnak és a képviselőtestület
tagjainak, hogy oktatásbarát intézkedéseikkel, döntéseikkel segítettek abban, hogy hogy helyben
végezhessétek el alsó tagozatos tanulmányaitokat.
Mit is adjunk búcsúzóul?
A szép emlékeket, egy kézfogást, egy őszinte szót, hogy jó
egészségben, családi boldogságban
teljen a nyári szünet.
Az iskola örök, a tanító – diák
a legszebb szereposztás, amely azóta létezik, mióta egyik ember a
másiknak jó szándékkal átadja az
ismereteit.
Kamocsai Antalné

Versenyeredmények Vámosszabadi Tagiskola 2011/12
1. Kisbajcsi Körzeti Nyelvtanverseny:
Luka Vanda 4. o. -> 1. hely
2. Öttevényi Körzeti Nyelvtanverseny:
Pajor Ádám 3. o. -> 1. hely
Luka Vanda 4. o, -> 2. hely
3. Ladaméri Körzeti Nyelvtanverseny:
Pajor Ádám 3. o. -> 1. hely
Luka Vanda 4. o. -> 3. hely
4. Holenda Barnabás Megyei Matematika verseny:
Pajor Ádám 3. o. -> 8. hely
5. Öttevényi Körzeti Rejtvényfejtő Verseny:
Pajor Ádám 3. o. -> 4. hely
6. Zrínyi Ilona Megyei Matematika Verseny:
Pajor Ádám 3. o. -> 1. hely
7. Nagyszentjánosi Körzeti Matematika Verseny:
Pajor Ádám 3. o. -> 2. hely
8. Nagyszentjánosi Körzeti Szövegértés Verseny:
Rogács Álmos 3. o. -> 3. hely
9. Koroncói Körzeti Nyelvtanverseny:
Buruzs Réka 3. o. -> 2. hely
Luka Vanda 4. o. -> 1. hely
Őrsi Fanni 4. o. -> 3. o.
10. Nyelvész Megyei Fordulójára Bejutott:
Luka Vanda 4. o.
Oros Hanna 1. o
11. Vámosszabadi Versmondó Verseny:
Tudor Péter 4. o. -> 1. hely
Csonka Ágnes 3. o. -> 3. hely
12. Timaffy László Megyei Néprajzverseny:
Luka Vanda 4. o.
Pajor Ádám 3. o.

Csonka Ágnes 3. o. à 3. hely
Őrsi Fanni 4. o.
Buruzs Réka 3. o.
Gulyás Virág 3. o. à 4. hely
13. Ladaméri Körzeti Matematika Verseny:
Pajor Ádám 3. o. -> 1. hely
Csonka Ágnes 3. o. -> 3. hely
Felkészítő Tanárok:
1. o. : Tóth Katalin
3.- 4. o. : Kamocsai Antalné
Köszönjük Nagy Gézának és az Önkormányzatnak,
hogy a Falubuszt biztosították számunkra a
versenyeken való részvételhez!
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Családi nap a Vackor Óvodában
Öröm volt látni számunkra az óriási érdeklődést a programunk iránt.
Óvodánk családjai lelkesen készülődtek velünk együtt erre a napra.
Szerencsére az idő is kedvezett nekünk, és a szabadtéri elfoglaltságok
is megrendezésre kerülhettek.

A nap nyitányaként Füzi Rozi mesejátékát láthatták a gyermekek,és
aktív részesei lehettek a „Szóló Szőlőnek, Mosolygó Almának, és Csengő Baracknak”.
Majd következhetett a bátor jelentkező családok részére a családi
vetélkedő Kati óvó nénivel, mely
sportos,ügyességi játékokkal és feladatokkal volt tarkítva.

Az óvoda csoportszobáiban lehetőséget biztosítottunk kreatív barkácsolásra….
Illatos textil szívecskéket, színes
lámpást, kavicsra „dekopázsolást” és
zsugorka technikával nyaklánc díszt
készíthettek az ügyes kezű alkotóink.
Akinek még volt kedve és ereje
kacsát is készíthetett színes kartonból.
14 VÁMOSSZABADI MI ÚJSÁG?!

A kézimunkázás rejtelmeibe apukáink is belekóstolgattak ügyesen.
Irigylésre méltóan varrták a textíliát, és készültek férfias kezeik alatt a
szív alakú illatos párnácskák. Örömmel kísértük szemünk sarkából lelkes munkálkodásaikat!
Közben figyeltünk arra is hogy
gazdag étel kínálattal csitítsuk az
üresedő pocakokat. Lehetőség volt
pörkölt különlegességek,hal ételek,és
grill kolbász kóstolójára.

Ügyes kezű apukák,férjek gondoskodtak szorgosan az elkészítésről
és a kiszolgálásról.
Az ínycsiklandozó ételek elfogyasztása után,pedig torta különlegességeket kóstolhattak vendégeink.
Majd mindannyian izgalommal
vártuk a Tombola-sorsolást.
Rengeteg jegy elkelt,és az ajándéktárgyak is szép számmal érkeztek.
Ezúton is szeretnénk ismét megköszönni Mindannyiotoknak a mindennemű segítséget,amivel nagyban
hozzájárultatok, hogy ez a nap is
ilyen jól sikerülhetett!
Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy a mindennapi rohanás
mellett egy kicsit tudunk egymásnak örülni,jutott egy kis idő a

beszélgetésre,a másik iránti odafigyelésre.
Év közben is szeretnénk több hasonló programmal,közös délutánokkal kedveskedni Nektek, és óvodás
gyermekeinknek!
Bízunk abban, hogy Bennetek
is gazdag élményként maradt meg
Családi Délutánunk, és az elmúlt
tanév együtt töltött időszaka!
Nagyon
kellemes,tartalmas,és
gazdag kikapcsolódást kívánok óvodánk családjainak, hozzátartozóinak, és a cikk valamennyi olvasójának!
A Vackor Óvoda valamennyi dolgozója nevében:
Kukorelli Eszter

Kirándulás
Dunaremetére

Hagyományunkhoz híven ebben
az évben is megszerveztük a Vackor
Óvoda kirándulását.
A magas létszámra való tekintettel két busz várt bennünket az óvoda mellett a nagy nap reggelén.
A legkisebbeket – mint első ovis
kirándulásukon résztvevőket – aggódó tekintetű szülők búcsúztatták.
A középsős és nagycsoportos,
már rutinosnak számító kirándulók
is izgatottan szálltak fel a buszra,
hátukon a finomságokkal megpakolt hátizsákkal.
Kellemes időjárásban és kedves
fogadtatásban volt részünk, amikor

megérkeztünk Dunaremetére.
Ez a békés, nyugodt kis falu, melyet eláraszt a friss dunai levegő,
Szigetköz szívében, Győrtől 30 kmre fekszik. Úticélunk az itt található
DODÓ VADFARM megtekintése
volt. A vadfarm tulajdonosa körbevezetett minket a területen, miután
batyuinkat leraktuk.
Bemutatta az ott fellelhető állatokat, elmondta róluk a legfontosabb
tudnivalókat. Így aztán többek között megismerkedhettünk a szarvassal, DODÓval, aki a farm első
lakója; dámszarvasokkal, vaddisznókkal és kismalacaikkal, rackajuhokkal, nyuszikkal, szárnyasokkal,
szamárral.
A legnagyobb sikert a pulyka
aratta, hiszen engedélyt kaptak kis
kirándulóink, hogy csúfolódással,
sikítással felmérgesítsék a madarat.
A válasz nem maradt el, így a gyerekek legnagyobb örömére a mérges
pulyka kitárta tollazatát, hogy megcsodálhassuk. Szintén kedvencükké
váltak a szabadon ugrándozó kecskegidák, melyek tűrték a nem kevés
gyermek simogatását, kergetőzését.
A farmon kialakított játszótéren - melynek fő szenzációja volt a
4 személyes körhintát húzó póniló
– örömmel játszottak kicsik és nagyok. Lehetett homokozni, mókuskerekezni, vonatozni, fogócskázni.
A nap folyamán barkácsolásra és
színezésre is adódott lehetőség.
Kirándulás Dunaremetére -cikk
folytatása.
A dunaremetei híres platánfa-sor
árnyai alatt lehetett eljutni a falutól
1 km-re folyó Dunához.
Lovasszekérrel mi is megtettük
ezt az utat, miközben vidáman énekeltük ismert és kedvenc dalainkat.
A nap végére elfogytak a finomságok és a hűsítő italok a zsákokból,
és szomorúan vették tudomásul
a gyerekek, hogy eljött az indulás
ideje.
Fáradtan, de reméljük, hogy élményekkel gazdagon térhettek haza
óvodásaink a kirándulásról.
Reméljük, hogy a jövő évben is
megismételhetjük ezt a szép napot!
Nagy Gézáné, Kati
óvó néni

Anyák napja!

Egy szép május eleji délutánon zsúfolásig megtelt a
Vámosszabadi
Faluház
díszterme:
az iskolások az anyukájukat, a nagymamájukat köszöntették.
Nagyon
vártuk
már ezt a napot!
Dalokat és verseket
tanultunk; anyukákat rajzoltunk,
pólókra festettünk kis kéznyomokat.
És végre ott álltunk a színpadon,
ahol ezen az igazán bensőséges ünnepen elmondhattuk, amit nem
is lehet elmondani igazán: mit jelent nekünk az anyukánk. Akik
hol sírtak, hol nevettek verseinket,
kis fogalmazásainkat hallgatva.

Az ajándékba kapott pólókat pedig
azóta is büszkén viselik!
A Vámosszabadi Tagiskola
3-4. osztályosai
„Kicsi az én szívem, kicsike darabka
édesanyáméból úgy van kiszakítva.
Azért siet oda, azért szeret ottan,
Ahol ez a két szív újra összedobban.”

Erőt, egészséget!

Egyik reggel, amikor megérkeztünk az iskolába, nagy meglepetés várt minket: Ma nem tanulunk, hanem kirándulni megyünk
Likócsra, a laktanyába, az Arrabona
Légvédelmi Rakétaezredhez. Vis�szaemlékezve elmondhatom, hogy
nagyon jól éreztük magunkat és
rengeteg érdekes dolgot láttunk.
Például fegyvereket, amikkel akár
lőhettünk ,tankokat, amikre fel is
mászhattunk és mindenféle katonai
kelléket, amiket fel is próbálhattunk.
Tisztelegni, menetelni tanultunk,
majd kézigránátot dobtunk, ezután
pedig elektromos rollerekkel szlalo-

mozhattunk a pályán. És még csak
most jött a java: egy
bemutatón vettünk
részt, ahol a katona
bácsik különböző
alaki gyakorlatokat mutattak be,
majd lőttek a levegőbe (amitől kicsit
megijedtünk). Aki
akarta, kifesthette
az arcát, amitől úgy
néztünk ki, mint
egy mini hadsereg.
Mindenki nagyon kedves volt, még
egy saját katonanéni vezetőt is kaptunk, aki megtanította, hogy ők hogyan köszönnek: Erőt, egészséget! Ez
annyira tetszett nekünk, hogy még
az ebédlőben is így köszöntünk! Az
idő gyorsan telt e sok élmény közepette, alig akartunk eljönni, amikor
megérkezett értünk a busz.Köszönjük a katonáknak és Csaba bácsinak
(Vámosszabadi polgármesterének)
ezt az emlékezetes napot!
Tudor Tünde
Vámosszabadi Tagiskola
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Győri Reneszánsz és Barokk Hét

NYITÓKONCERT VÁMOSSZABADIBAN

az EXCANTO együttes
barokk koncertje
Művészeti vezető: KÁLLAY GÁBOR
Időpont:

2012. július 15. vasárnap 18 óra
Helyszín:
Vámosszabadi, Mindenszentek Temploma

A belépés díjtalan.

A rendezvény támogatói:
Vámosszabadi Egyházközség, Vámosszabadi Önkormányzata,
Harmónia Művészeti Központ

Információ: Petőfi Sándor Művelődési Ház
9022 Győr, Árpád út 44. »« Telefon: 96/519-104,
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