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1956 - Ünnepi beszéd

Vámosszabadi Díszpolgárai! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagy és megoldhatatlan  feladatra vál-
lalkozott a kommunista rendszer, amikor a 
szocialista típusú, gondolkodásmódú em-
ber kialakításának célját tűzte ki maga elé.

A történelem során számtalanszor 
előfordult, hogy háborúk, idegen hadak 
pusztítása nyomán kifosztva maradt az 
ország, az embereket szinte teljesen kifor-
gatta a vagyonukból, sokszor az életüket 
is elvette, de arra még soha senki sem vállalkozott, hogy elvegye az ősi hitet, megvál-
toztassa a régmúltban gyökerező kapcsolatrendszereket, elvegye egy nép nemzettu-
datát, eltépje ősi gyökereit, alapjaiban változtasson életformát és megkérdőjelezhe-
tetlen igazságként a meggyötörtek szájával hirdessen szemenszedett és nyilvánvaló 
hazugságokat.

folytatás a 2. oldalon

VIII. évfolyam 3. szám2 0 1 2 .  n o v e m b e r

Dr. Éllő Lajos 
méltatása

Az Október 23-i Nemzeti 
Ünnepen került sor a Vámossza-
badi Díszpolgári Kitüntető Cím 
átadására. A 94/2012. (X.09.) 
önkormányzati határozat alap-
ján 2012-ben Dr. Éllő Lajos 
orvos kapta a posztumusz dísz-
polgári címet. A díjat lánya, Dr. 
Éllő Martina vette át.

Az alábbiakban Vámosi Elek 
Balázs képviselő beszédét olvas-
hatják Dr. Éllő Lajos életéről, 
munkásságáról.

folytatás a 3. oldalon

Megújuló Polgárőrség

Tisztelt Vámosszabadi lakosok!

Bizonyára sokan nem tudják, hogy a Polgárőr egyesü-
let 2012 júniusában tisztújító közgyűlést tartott, melyen 
Alasztics Zsolt lett az egyesület új elnöke, valamint újra vá-
lasztották a vezetőségi tagokat is. 

Újabb feladatként tűztük ki, hogy minden hazai futball-
mérkőzésen két polgárőr teljesít szolgálatot, annak érdeké-
ben, hogy a sportesemény zökkenőmentesen folyhasson le. 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Molnár Ferenc és 
Sági Imre polgárőr társunknak, akik minden második hé-
ten, a hazai mérkőzéseken szolgálatot vállalnak saját szabad-
idejükből. A köszönetnyilvánítást tovább folytatnám, a falu 
nagylelkű lakosai felé. A 2011-es és 2012-es évben a hulla-
dék vasgyűjtési akciónkból össze gyűlt annyi pénz, hogy saját 
magunk tudtunk 630.000 Ft értékben vásárolni egy megkí-
mélt állapotú, kevés kilométert használt Suzuki Wagon R+ 
1,3 típusú gépjárművet, ami reményeink szerint évekig segíti 
majd a munkánkat.

folytatás a 2. oldalon

Falugyűlés 
Polgármester-választás 2012

Solice noc tabit, et? Nostorum crunihic maiosupicid dicit 
qui iae aperi temque ingulabemus, verfere mquit.

Ipte tum dem ete, or qua potiuro et; nestam in ia re iam 
vero me facribu squius hos, ma, Ti. Nihilicae iae ad fit pe-
res hacchinatque nos, in tus, inatabem orum haestra Sp. 
Catidem. Odiu ego ver unum nonequoneri, vid consua 
noruri tabu.

Hus prio, diessidem ocrica macienat, ununununt graribem 
furoratuit, ute factum alabefactus pulemus? quonsultum, 
utu me alabultus et pra, consultu sertum is erem tebut ad 
moretilin tem sena, utem pracri se ademusp erfenar tusperf 
esimus, conde cum Patis vit videm sediis consua ne convena 
tuitelut abuli possolis simmoremus, opopte, se veriont iliis, 
ta, quo mum mortere abesciam tessilis ina, ma, num, que 
menditrum manulin res, nos ommo intementuus, castam. 
Serte, ine con Itam nosti, omprae nost ponequam mus, 
cepotissus omnihil intre, vivivenatus. Mulin atus ceri iaecres 
atanum ad caperfe ctusquam. Nium dem hostimis et?

összeállításunk a 4-6. oldalon

Választási fórum 
a 2012. november 25-ei időközi 

polgármester-választás alkalmából 
- a Borostyán Nyugdíjas Klub szervezésében - 

Bellovicz Imréné:
A Borostyán Nyugdíjas Klub kezdeményezésére, im-

máron háromszor tartunk választási fórumot. Ez alka-
lommal a polgármester választás előtt. Sok szeretettel és 
tisztelettel köszöntöm a polgármester-jelölteket, a jegyző-
nőt és a választópolgárokat. A választási fórumot a jegy-
zőnő fogja levezetni, amire felkérem Dr. Szabó Esztert.

Dr. Szabó Eszter:
Tisztelettel köszöntöm Vámosszabadi választópolgá-

rait, és a szomszéd településekről érkezőket, érdeklődő-
ket. Szeretném bemutatni a november 25-i polgármester 
választásra érvényes jelölést benyújtott jelölteket: Ador-
ján Judit, Horváth Anita, Méri Attila, Pék Gyuláné és Réti 
Csaba polgármester-jelölteket.

összefoglalásunk a 3-10. oldalakon
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Elvárta volna mindezért cserébe a felhőtlen boldogság túl-
áradását, a feltétel nélküli igenlést, elvárta volna egyen-em-
berek egyen-szívének egy ütemre dobbanását,- ne hallgassuk 
el: besúgók hadával, a belőlük vétetett verőemberek hatékony 
közreműködésével, túlzsúfolt börtönök árnyékában.

Egy népre ideig-óráig rá lehet erőltetni a túlélés miatt 
kényszerből viselt alakoskodást, az életösztönből fakadó, ösz-
szeszorított fogakkal viselt képmutatást, de ahova a rendszer 
behatolni képtelen volt, a családok százezreiben némán forrt a 
harag, elevenen élt a dac és alkalmas időre várt a megalázott, 
de meg nem tört ember elemi igazságvágya.

A harc kitört és 1956. október 23-án élt a magyarokban 
a remény, hogy létezik egy másik, egy szabad, független és 
értékeihez visszatérő Magyarország,

Az egyenlőtlen felek közt eleve vesztésre ítélt küzdelem el-
bukott. Megismételt bizonyságot adott arról, hogy a kicsiny 
magyar nép egyedül saját erejére támaszkodhat és helyzetében 
tartós fordulatra csak akkor számíthat, ha világméretű válto-
zások sodrába kerül.

De jelzést adott a világnak és saját magának is: ma már tud-
juk, hogy a kommunista világrendszer ezt a megrázkódtatást 
sohasem tudta kiheverni. 

A nyugati országok politikusai a magyar forradalom hatá-
sára leszámolhattak a Szovjetunióhoz és a kommunizmushoz 
fűződő illúzióikkal.

Ennél többet a forradalmárok akkor nem tehettek,és a sza-
bad világ azóta is tartozik, és most már örökre tartozni is fog 
ennek igazi meghálálásával.

A magyarság kévéje újból szétbomlott, és aki elment, a ha-
zától, a szülőföldtől búcsúzott el. Aki maradt, a szabadságától.

A szocialista berendezkedés szétverte a falu közepét, és 
képtelen volt felemelni a falu szélét, amit talán nem is akart 
igazán, hiszen a jelszavak ismétléséhez saját gondolatok nem 
szükségeltetnek, sőt károsak.

A történeti események szinte mindig nagy és reménytelen-
nek tűnő igazságtalanságokat hordanak, de mire történelem-
mé érnek, meghozzák a benne szereplő elnyomottak megiga-
zulását, késői, el nem múló elégtételt adva nekik. Lám ma, az 
1956-évi szabadságharcra emlékezve,- 56 évvel az események 
után, -az egykor volt kisemmizettek, kihalásra ítéltettek, üldö-
zöttek fiai mondanak emlékbeszédeket.

A kommunizmus adott új ünnepet is Szent István országá-
nak, Mária országának: a vörös október soha meg nem értett, 
át nem élt, távoli és idegen, tragikomikus árny-ünnepét.

Volt a magyarnak régi októberi ünnepe, szabadságvágyá-
nak, idegen hatalmak ellen vívott hősi és reménytelen küzdel-
mének aradi golgotája, benne a megszentelt, éteri tisztaságú 
nevekkel.

És lett új októberi ünnepe a magyar népnek, ónos, szürke, 
és földszínű, mint a régi, a magot vető október színeit hordó, 
amely azonban reményt hozó zöld tengerré varázsolja a határt, 
mire az első hó leesik.

Ennek az októbernek ünnepén, emlékezve egykori hőseire, 
gondoljuk mai világunk történéseire is, és kívánjuk, hogy üze-
nete hajlítsa jelen korunk magas döntéshozóinak szívét olyan 
rendelkezések hozatalára, amelyek kicsiny nemzetünk és ben-
ne falunk tartamos boldogulását szolgálják, önrendelkezési 
vágyának nem vetnek gátat, nem kötik meg alkotó kedvét és 
tehetségének kiteljesedését a legjobban szolgálják!

Alasztics Ervin alpolgármester

1956 - Ünnepi beszéd
folytatás az 1. oldalról

Büszkék vagyunk arra, hogy nem terheltük a Vámossza-
badi Önkormányzat költségvetését anyagi kiadással és az 
évente kapott 100.000.-Ft civil szervezeti támogatást is a 
Falu tulajdonában lévő irodahelység felújítására, korszerű-
sítésére fordítjuk. Fontosnak tartom ezt a fajta függetlensé-
get, amit a jövőben is szeretnénk fenntartani.

Talán a lakosok is érezhetik, hogy egyre csökken a lo-
pások, betörések, rongálások szá-
ma a településen. Elhihetik, hogy 
még megyei szinten is ritkaság az 
ilyen tiszta, bűncselekményektől 
mentes Település. Ennek is kö-
szönhetjük, hogy ingatlanáraink 
erősen tartják magukat. A legfris-
sebb taglistánk szerint 28 fő ak-
tív polgárőr taggal rendelkezünk. 
Sajnálatos, hogy a Széchenyi utca 
és ennek, mellékutcáiról egy ta-
gunk sincs, pedig a népsűrűség 
indokolná pár önkéntes jelentke-
zését a település ezen részéről is. 
Annak, hogy a község nagyobb 
részéről rendelkezünk taggal nagy előnye, hogy a polgár-
őrtárs környezetében lakók bizalommal tudnak fordulni 
hozzá problémájukkal, észrevételükkel, információikkal. 

Ezúton invitálnék minden önkéntest, aki szeretne ezért 
a biztonságért feláldozni a szabadidejéből havi szinten ma-
ximum 2 járőralkalmat, hogy jelentkezzen Alasztics Zsolt 
elnöknél a 06-20/214-4733-as egyesületi telefonszámon. 
A szervezet fel van szerelve a járőrözéshez szükséges min-
den eszközzel, aminek egy részét szintén felajánlásokból 
tudjuk biztosítani. Nagyfényerejű tölthető járőrlámpákat 

kaptunk tavaly karácsonyra Szűcs 
Tamástól, nagy hatótávolságú 
URH rádiókat, bútorokat pedig 
Szabó Attilától, akiknek ezúton 
szeretnék köszönetet mondani az 
önzetlen segítségükért. Természe-
tesen rendelkezésre áll még a ta-
goknak, téli-nyári ruházat, látha-
tósági mellény és a fent említett 
modern járőrautó. 

Aktuális dolog, hogy halottak 
napja alkalmából kiemelt járőr-
szolgálatot biztosítunk a temetők 
környékén. Bízom benne, hogy a 
jövőben is ilyen jól tud együttmű-

ködni a lakosság, a Polgárőrség, és a helyi Körzeti megbí-
zott, hiszen ennek eredménye is a jelenlegi statisztika. Vé-
gül megköszönném a figyelmet minden kedves olvasónak.

Vámosi Balázs Polgárőr egyesületi titkár

Megújuló Polgárőrség folytatás az 1. oldalról
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Dr. Éllő Lajos Bácsára jövetele új fejezetet nyitott a kör-
zethez tartozó települések népének egészségügyében. Szerény 
eszközökkel felszerelve, de annál több tudással, a betegekbe 
és környezetükbe is erőt sugallóan, fáradhatatlanul gyógyí-
tott.

Küzdelmes élete már kicsi gyermek korában elkezdődött. 
Szülei Győrben-Újvárosban laktak, akik boldognak induló 
házasságukban öt gyermeknek örülhettek. Közülük kettő 
kisfiú és három kislány. Lajos 1903. január 30-án érkezett 
második gyermekként a népes családba.

Édesapjuk korán, 33 éves korában 1911-ben elhunyt. A 
törékeny, de erős akaratú édesanyára maradt az öt gyermek 
nevelése, a nevelés minden gondjával együtt.

Hiába dolgozott reggeltől estig, nem tudott annyi pénzt 
keresni, hogy fenn tudja tartani a nagycsaládot. Lajos és test-
vérei is egy egyházi árvaházba kerültek. Az elemi iskolát az 
intézeten belül végezték. Lajos nagyon éles eszű szorgalmas 
kitűnő tanuló diák volt, így az iskola pozitív javaslatára nyitva 
állt előtte az út a Győri Szent Benedek Rendi Főgimnázium-
ba. Taníttatását az egyház vállalta. A gimnáziumi évek alatt 
is jó bizonyítványokkal örvendeztette meg fáradt édesanyját 
és jótevőit. Az 1917-18-as tanévben 90,6 korona ösztöndíjat 
kapott. Osztályfőnöke Meszlényi Lambert, és gimnáziuma 
javaslatára felvették az orvosi egyetemre.

Az eredményei alapján, az egyetemen is a legjobbak közé 
tartozott. Azért, hogy ne terhelje tovább édesanyja és egyházi 
jótevői anyagi támogatását, gyermekek tanítását vállalta, ő 
maga pedig éjszaka tanult.

Az egyetem elvégzése után a győri kórházba került szü-
lész-szakorvos és általános orvosi képesítéssel gyakornoknak.

Ám egyre inkább úgy érezte, hogy, nagyobb szükség van 
rá az elhagyott kis falvakban, többet tud segíteni az egysze-
rű embereken. Orvos barátjával Szekeres Árpáddal közösen 
indultak el állásnézőbe a Győr környéki településekre. Az or-
vosok kinevezésében nagy szerepe volt az egyházi vezetőknek 
is. Hatásköre a főszolgabírónak volt, 
a község két képviselőt jelölhetett a 
főszolgabíróhoz, hogy részt vegyenek 
az orvos kiválasztásában. A bácsai 
képviselő testület 1928. február 17- 
én határozott arról, hogy körorvosi 
körzetet hoz létre, és az orvosnak 
lakást épít. Ehhez persze kellett a 
környező települések támogatása 
is, hiszen a költségeket velük együtt 
megosztva tudták viselni.

A körorvosi körzethez tartozott: 
Győrújfalu, Győrzámoly, Vámos, 
Szabadi, Nagybajcs, Szőgye, Kisbajcs 
községek, és a területeken kívüli tele-
pülések is például: Sárás- vagy Patká-
nyos puszta.

Dr.  Éllő Lajost 1928-ban nevezték 
ki körorvosnak, amíg az orvosi lakása 
épült édesanyjánál és testvérénél la-
kott Győrben.

A Megyei Részletes ismertető szerint 1929-30-ban a la-
kosság létszáma Bácsa-Kisbácsa 1450 fő, Alsóvámos 690, 
Győrszabadi 431, Győrújfalu 536, Győrzámoly 1585, Kis-
bajcs 340, Nagybajcs 797 fő.

A doktor úr kezdetben kerékpárral, lovas kocsival, télen 
lovas szánnal néha gyalog járta a körzetét, látogatta betegeit. 
A harmincas évek közepén vásárolt egy használt Tátra gép-
kocsit, amit a második világháború alatt a Német katonák 
elvettek, így újra kerékpároznia kellett.

Reggel indult, éjjel érkezett. A körzet közben átalakult: Győr-
újfalu, Győrzámoly lekerült, Vének községet viszont a körzethez 
csatolták.1942-1944 között Oroszországban teljesített katona-
orvosi szolgálatot. 1945-ben házasodott, feleségül vette Tóth 
Mária bácsai lakost. Két családja született: Martina és Lajos.

A körzetben rendkívül nehéz volt a beteg ellátás. Dr Éllő 
Lajos, ha kellett,  szülést vezetett, ha kellett,  fogat húzott, ha 
kellett, sebet varrt, tehát igazi orvoslás volt a pályája.

Egy volt betege emlékezett vissza a doktor úrra. Kisko-
rában nagyon súlyos tüdőgyulladása volt, szülei gyakran 
emlegették, amikor édesapja nagy hóban, csikorgó hideg-
ben-hajnalban ment az orvosért Kisbácsáról, aki az első ab-
lakkoppantásra fölébredt, és azonnal indult gyógyítani.

Dr. Éllő Lajos 1970-ben vonult nyugállományba, Zsolt 
unokája érkezésének még örülhetett, de az ő születése után 
hamarosan,  1981 májusában elhunyt.

Mi, vámosszabadi lakosok hálával tartozunk Doktor úr-
nak a 42 évi áldásos tevékenységéért, emberi kisugárzása, 
önzetlensége legyen példája mindnyájunk számára. Minket 
a jelenért felelősöket, az igazi emberi értékek megerősítésére 
és átadására kötelez.

Magam, képviselő társaim, és a falu lakosainak egyetér-
tésével Posztumusz Díszpolgári cím adományozására javaso-
lom.

 Vámosszabadi, 2012. szeptember 28.
Vámosi Elek Balázs képviselő

Dr. Éllő Lajos méltatása
folytatás az 1. oldalról
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Választási fórum 
a 2012. november 25-ei időközi polgármester-választás alkalmából 

- a Borostyán Nyugdíjas Klub szervezésében - 
folytatás az 1. oldalról

Dr. Szabó Eszter: 
Röviden összefoglalnám a ma esti beszélgetés menetét, szi-

gorú szabályokat fogok felállítani, hiszen másfél órásra terveztük 
a fórumot. A beszélgetés 3 blokkból épül fel: az első blokkban a 
jelöltek részére 3 perc áll rendelkezésre, hogy általánosságban be-
mutassák munkásságukat, kiemeljék, amit érdemesnek tartanak 
megosztani a választópolgárokkal. A második blokkban meg-
határozott kérdésekre kell válaszolniuk, a kérdéseket korábban 
megkapták, azokra felkészülhettek. Az előírt feltétel, hogy rövid 
és tömör válaszokat adjanak. A harmadik blokkban pedig a vá-
lasztópolgárok számára kérdésfeltevési lehetőséget biztosítunk. 

Elsőként megadnom a szót Horváth Anita polgármester je-
löltnek.
Horváth Anita:

Jó estét kívánok. Vámosszabadi érdekeit szem előtt tartva 
visszalépek a polgármester jelöltségemtől, Méri Attila jelölttár-
sam javára. Szeretném megköszönni mindazoknak a bizalmát, 
aki bátorított, és akitől a kopogtatócédulát megkaptam, és azt 
szeretném kérni, hogy a szavazatukat adják Méri Attilára. Köszö-
nöm szépen!
Dr. Szabó Eszter:

A bejelentést követően megállapítható, hogy 2012. november 
25-én négy polgármester-jelölt közül választhatnak Vámosszaba-
di polgárai az előttünk álló, mintegy 2 éves ciklusra vezetőt. Most 
pedig kérem a polgármester jelölteket, hogy nyissuk meg az első 
blokkot. Szeretném megkérni a jelölteket, hogy az időkorlátokat 
tartsák szem előtt.

1. blokk: A jelöltek rövid bemutatkozása.

Adorján Judit:
Szeretettel köszöntök mindenkit, Adorján Judit vagyok. Vá-

mosszabadi születtem 44 évvel ezelőtt, itt éltek édesapámék is, itt 
nőttem fel és ide jártam iskolába. Majd 1986-ban közgazdasági 
középiskolában érettségiztem. Utána fiatalként több területen ki-
próbáltam magam, voltam vállalkozó is, de vállalkozásom nem 
működött tökéletesen, ezért azt befejeztem. A vendéglátóiparban 
helyezkedtem el, közben elvégeztem a Hittudományi Főiskolát 
is munka mellett. 1999-ben egy masszőri tanfolyamot is elvé-
geztem, azóta többnyire Ausztriában dolgozom masszőrként. 
A falu életét megpróbáltam mindig figyelemmel kísérni, fiatal 
koromban nagyon sok mindent szervezkedtem a többi fiatallal 
együtt, bálokat szerveztünk, a falunapot mi kezdtük el akkoriban 
szervezni. Nagyon sajnálom, hogy az utóbbi időben a közössé-
gi élet ellaposodott, remélem, hogy a közeljövőben ezen tudunk 
változtatni pozitív irányban. Németül alapfokon beszélek, remé-
lem, hogy ha a falusi turizmus fejlődik, akkor az idelátogató tu-
ristákkal is szót tudunk érteni, és remélem, hogy minél több em-
bert be tudok vonni ebbe a munkába. Bízok abban, hogy falunk 
a gazdasági válság ellenére egy fejlődő, stabil gazdasági lábakon 
álló, olyan hely lesz, ahol az emberek nemcsak szívesen laknak, 
hanem szívesen élnek. Köszönöm szépen.
Réti Csaba:

Tisztelt jelenlévők, én olyan öreg vagyok már, hogy emlék-
szem arra, hogy utoljára ennyi érdeklődő ember, választási fóru-
mon 1994 őszén volt a nagyteremben, nagyon örülök, hogy ilyen 
sokan eljöttek. Nagyon sokan ismernek engem, 36 éve élek ebben 

a faluban, úgy érzem, hogy ez a közösség engem nagyon hamar 
befogadott, és úgy érzem, hogy az elmúlt évtizedekben magam is 
igyekeztem a település és az itt élők érdekében mindent megtenni 
civil szervezeti vezetőként, képviselőként is és az utóbbi időben 
polgármesterként is. Annyit még el kell mondanom, hogy egy 
feleségem van, Bőhm Éva, aki nekem nagy támaszom, van két 
lányom, akik közül az egyik már teljesen felnőtt, a másik még 
kevésbé, mert tanul, és van már a nagyobbik lányomnál két uno-
kám. A magam részéről úgy érzem, hogy most kiegyensúlyozott 
állapotban, jó hangulatban vagyok, komoly, megfogalmazott 
szándékokkal vállaltam ezt a jelöltséget, amelyről még annyit 
megsúgnék, hogy az ajánlószelvények gyűjtését a végleges határ-
idő előtt két nappal kezdtem el. Addig voltak olyan hetek, amikor 
ezzel nem is foglalkoztam. Szabó Eszter figyelmeztetett engem 
egy személyes találkozásunkkor, amikor az ajánlószelvényeket 
leadtam, hogy „vigyázz Csaba, ugyanabba a folyóba lépni nem 
lehet.” Én ezt a lehetetlent kísérelem most meg, nagyon sok függ 
ettől a fórumtól és az Önök később kialakult véleményétől is. Kö-
szönöm szépen.

Dr. Szabó Eszter:
Annyit hadd jegyezzek meg, hogy azért nem a nagyteremben 

tartjuk ezt a fórumot (ahol sokkal kényelmesebben tudtuk volna 
fogadni a jelenlévőket), mert Polgármesteri Hivatallal egy szín-
térben lévő teremben választási fórumot nem lehet tartani. Ez 
valamennyi választási ciklusban így volt, most is kötve vagyunk 
ehhez a feltételhez.

Méri Attila:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm, hogy meghívtak és 

megtisztelnek a figyelmükkel. Vámosszabadi szülötte vagyok, 
általános iskolámat itt helyben, majd pedig a kisbajcsi általános 
iskolában végeztem el. Ezt követően Győrben végeztem el a kö-
zépiskolát és a főiskolát, melyet munka mellett és levelező tago-
zaton tettem meg. Jelenleg a Győr-Moson-Sopron Megye győri 
levéltárában dolgozom levéltári kezelőként. A történelem, az 
emberekkel való foglalkozás mindig is nagyon érdekelt és min-
dig is nagyon szerettem. Nem véletlen, hogy viszonylag hamar 
megtaláltam a közéletet és a közélet is megtalált engem, 1998 
óta vagyok megyei önkormányzati képviselő. Jelen pillanatban a 
megyei önkormányzat keretein belül vagyok a költségvetési bi-
zottság alelnöke, és közgyűlési tag is vagyok. Vámosszabadiban 
2006-ban mérettem meg magam először, ekkor önkormányzati 
képviselőnek választottak, ezt 2010-ben szintén az Önök jóvoltá-
ból sikerült megismételnem. 

Jelenleg nem Vámosszabadiban lakom, Bácsán lakok egy 
társasházi lakásban, egészen egyszerű, praktikus oka van ennek, 
amikor született a gyermekem, viszonylag gyorsan és kis pénz-
ből kellett megoldanom a lakhatásomat. Nagyon rövid időn be-
lül, éveken belül valószínűleg építkezni fogok Vámosszabadin és 
vissza fogok ide települni. Végig Vámosszabadi lakosnak tartot-
tam magam, azért is indultam el képviselőnek. Részt veszek helyi 
civil szervezetek munkájában. A polgármester jelöltség nem ak-
kor jutott eszembe, amikor egy jónak mondható fizetést kínáltak 
mellé, önkormányzati képviselőként, második ciklusomat töltve, 
térítésmentesen, legjobb tudásom szerint dolgozom. A döntések-
nél néha utólag futok az események után, a továbbiakban ennek 
elkerülése miatt jelentkeztem polgármesternek.
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Pék Gyuláné:
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mint arról már érte-

sültek, jómagam is indulok a Vámosszabadi Önkormányzat által 
meghirdetett polgármester választáson polgármester-jelöltként. 
Köszönöm a Nyugdíjasklub meghívását, ahol lehetőséget kap-
tam, hogy bemutatkozhassak.

Pék Gyuláné vagyok, 46 éves, Vámosszabadi lakos. 26 éve 
élek Vámosszabadin, miután házasságot kötöttem Pék Gyula 
Győzővel. Két lányunk van, Anita 25 éves, Eszter 23. Anita az 
idén végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, általános 
orvos szakon, és jelenleg a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház in-
tenzív osztályán dolgozik rezidens orvosként. Eszter utolsó éves 
hallgató az Apácai Csere János Főiskolán. 1984-ben érettségiz-
tem Sárváron. Többen tudják, hogy én sárvári születésű vagyok, 
hiszen elég régóta itt élek már. Az érettségi megszerzése után a 
helyi kempingben dolgoztam kemping-vezetőként. Alap szin-
tem beszéltem németül, és ezért ezt a feladatot el tudtam látni. 
1987. januárjában kerültem a faluba, és azóta is itt élek. A gyes 
lejárta után a helyi postán helyezkedtem el postavezetőként, amit 
18 évig vezettem. Igazából a falu lakosságának biztatására jelent-
keztem polgármesternek, mivel jelenleg álláskereső vagyok. Úgy 
gondoltam, ha már ennyire biztattak, akkor megpróbálkozok 
ezzel a nehéz feladattal. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

2. blokk: A korábban megküldött kérdések 
megválaszolása.

1. A polgármester jelöltek vajon kellően tájékozódtak 
arról, hogy milyen ok miatt kerül sor időközi polgár-
mester választásara Vámosszabadin?

Adorján Judit:
Igen, tájékozódtam és megmondom őszintén, szomorúsággal 

töltött el, hogy ez a helyzet kialakult. Egy önkormányzat életében 
mindig a legrosszabb, hogy félidőben kell polgármester választást 
kiírni, mert ez megakasztja az éppen folyamatban lévő munká-
kat. Nagyon sajnálom, hogy a Csabánál egészségügyi problémák 
merültek fel, és nagyon örülök neki, hogy már jól van, kívánok 
neki további jó erőt és egészséget. Sajnos az akkoriban a képvi-
selő-testület és a polgármester között fennálló problémák, hogy 
nem tudtak közös nevezőre jutni bizonyos kérdésekben okozta 
azt, hogy most itt kell ülnünk. Bízom benne, akárhogy is alakul 
ez a választás, a képviselő-testület és a leendő polgármester közö-
sen tudnak a faluért dolgozni. Bármennyire is különbözőek va-
gyunk, egy célnak kell lennie: a falu megfelelő fejlődése.
Pék Gyuláné:

Én is értesültem az időközi polgármester választásról. El-
sősorban Réti Csaba egészségügyi problémái miatt kényszerült 
arra, hogy lemondjon. De a faluban is keringtek hírek, és az in-
terneten is megjelent az a jegyzőkönyv, amelyből kiderül, hogy 
a képviselő testülettel nem igazán tudott együtt dolgozni, voltak 
gondok, problémák. Talán egészségügyileg a Csaba már rend-
be jött. Ha engem megválasztanak, azon leszek, hogy szorosan 
együttműködjünk, régóta ismerjük egymást. Azon leszünk, hogy 
a falu továbbra is a megkezdett fejlődési úton haladjon tovább, 
mely nagyrészben a korábbi vezetőknek volt köszönhető. Úgy 
látom, hogy a környező falvak közül, Vámosszabadi fejlődött a 
legjobban, és remélem, hogy ez a fejlődés meg is fog maradni. 
Réti Csaba:

Tisztelt jelenlévő Hölgyek és Urak, tisztelt volt képviselőtár-
sak. Azért az nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy én az 
egészségügyi állapotom miatt vonultam vissza. Ebben volt egy, 
a képviselő-testület tagjaival kötött kompromisszum is, amikor a 

lemondásom indokául, velük egyeztetve végül ezt jelöltem meg. 
Abban is volt igazság, hogy rettentő labilis egészségügyi állapot-
ban voltam fizikailag és lelkileg egyaránt. Azt, hogy a képvise-
lő-testület akkoriban ezt így jóváhagyta, így jelent meg a nagy 
nyilvánosság előtt, a velük való megbeszélésnek köszönhetem. 
Ez befolyásolta azt a körülményt, hogy egy időre polgármester 
nélkül maradt a település, illetve nekem is jót tett a két hónap 
pihenés. Ma már mindegyik orvos, akiknél jártam, kijelenti azt, 
hogy fitt vagyok, jó fizikai és szellemi állapotban vagyok, ha úgy 
gondolom, vállaljam el a polgármesterséget. Ezért vállaltam ezt a 
jelöltséget, és nagyon remélem, hogy az álláspontomat megértet-
tem Önökkel. 
Méri Attila:

Délelőtt felhívtam a Csabát, és mondtam neki, hogy ezt a kér-
dést szívem szerint elkerülném. Nehéz erről az összetett kérdésről 
beszélni. Számtalan vita alakult ki és bizonyos konfliktusokat a 
Csaba nem tudott feldolgozni, pl. amiket otthonról hozott, amik 
itt rakódtak rá. A Csaba talán gyakrabban nyúlt olyan szerekhez, 
amelyek az emberből talán nem a legjobbat hozzák ki, ez lecsapó-
dott a családnál, a testületi üléseken és a hivatalban is. Számtalan 
olyan konfliktus volt, amelynek jórészt ez volt az oka (atyával való 
összetűzés). Hónap teltek el, mire kimondatott, hogy Csaba, te 
törted össze a falubuszt. 
2. Mit gondolnak a polgármester-jelöltek, mennyire tud-

nak együtt dolgozni a jelenlegi képviselő-testülettel?
Réti Csaba:

Ki merem jelenteni, hogy – a történtekből sokat tanulva – 
megválasztásom esetén arra törekszem, hogy a képviselők véle-
ményének ismerete nélkül nem döntök semmiben sem. Röviden 
csak annyit, hogy az ez évi költségvetés elfogadásakor akkora 
változtatás történt egy bizonyos ponton, hogy az önkormányza-
tiság 1990 óta tartó időszakában, minden négy évben maradt a 
polgármesternek az a joga és lehetősége, hogy 500.000 Ft értékkel 
dolgozhasson és ugyanakkor elvárható volt, hogy ha ebből bár-
mennyit költök, főleg nagyobb összegről lévén szó, akkor követ-
kező testületi ülésen erről beszámoljak. Idén ez le lett csökkentve 
50.000 Ft-ra, ezt gúzsba kötésnek éreztem, de márciusban és áp-
rilisban még ennek megfelelően igyekeztem a munkámat végez-
ni, nagyon sok kör e-mail ment ki, mindig alátámasztva, hogy 
miből szeretnék költeni. A későbbiekben viszont elhanyagoltam 
ezt a kör e-mail-ezést. Azóta megtudtam egy forrásból, hogy 
nem helyes és nem szabályos a kör e-mail-ek küldése. Ebből az 
a tanulság, hogy ha engem megválasztanak, akkor minden egyes 
alkalommal, ha csak 5 percre is, de találkoznunk kell a testülettel.
Méri Attila:

Amikor megfogalmazódott bennem, hogy elindulok polgár-
mester jelöltnek, célzottan olyan helyekre mentem el kopogtató-
cédulákat gyűjteni, ahol fél órát, 20 percet elbeszélgetve az em-
berekkel elmondtam, hogy mit csinálnék másként, hogy látom a 
jövőt. A jelenlegi képviselő-testületi tagok is benne voltak ebben 
a körben. Döntő részüknek megkaptam a kopogtatócéduláját. 
Arra következtettem ebből, hogy az általam elmondottakat ők tá-
mogatnák. Megkerestem a helyi civil szervezetek vezetőit is, ők is 
engem támogattak, de nyilván ez nem azonos azzal, hogy az adott 
civil szervezet is engem támogat.
Pék Gyuláné:

Mivel a képviselő-testületet a falu lakossága választotta meg, 
mindenképpen fontos velük a közös együttműködés, anyagi dol-
gokról pedig senki nem dönthet egymagában. Úgy gondolom, 
hogy tudnék együtt dolgozni a testület tagjaival, mivel elég rég-
óta ismerjük egymást. Mindenképpen fontos az, hogy őszintének 
kell egymással lenni. 



VÁMOSSZABADI  MI  ÚJSÁG?!6

Adorján Judit:
Nagyon bízom benne, hogy együtt tudunk majd dolgozni, 

mivel én is emberekkel dolgozom. Nagyon jó, hogy több külön-
böző ember a testület tagja, különböző véleményekkel. Ha engem 
választanának meg, akkor én nem csak a kötelező, évi hat testüle-
ti ülést tartanám meg, hanem többet is, és azt is szorgalmaznám, 
hogy fontosabb kérdésekben kérdezzük meg a lakosságot is, helyi 
népszavazás keretében, hiszen erre demokratikus lehetőséget ad 
a törvény. Bízom benne, hogy meg fogjuk tudni érteni egymás 
problémáját, meg fogjuk tudni egymást hallgatni, és egy hasznos, 
gyümölcsöző munkát tudunk kialakítani.
3. A jelöltek miben látják Vámosszabadi erősségeit és 

gyengeségeit?
Méri Attila:

Először a rövidebb listával kezdeném, azaz a gyengeségek-
kel. A mi településünkön is jellemző a megosztottság. Emberek 
vagyunk, sok mindenről sokféleképpen gondolkodhatunk, egy-
másnak meg kell adni a tiszteletet és a lehetőséget, hogy kifejtse 
véleményét, elmondja és tegye a dolgát.

Erősségek: Vámosszabadin kialakult egy nagyon jó civil szer-
vezeti szféra, megtörtént náluk egy vezetőváltás. A mostani ve-
zetők szerencsére úgy gondolkodnak, hogy pályázatokat kellene 
írni, dolgozni kell, csinálni kell. Tehet egy jó értelembe vett tulaj-
donosi szemlélettel viszonyulnak szervezeteikhez. Ezt a szemlé-
letet be kell hozni az önkormányzathoz is! Az a világ elmúlt már, 
hogy a biztosan befolyó állami pénzekre támaszkodunk. Meg kell 
tanulni az önkormányzatnak, hogy folyamatosan pályázni kell, 
a pályázatírásnál nem kell feltétlenül kiadni a pályázatíróknak a 
munkát, a menedzsment költségeket bent kell tartanunk a hiva-
talban, ebből fizethetünk hivatali dolgozókat, stb. Támaszkodni 
kell azokra a civil szervezetekre, akik egy-egy szakterület specia-
listái. Egy egész más szemléletmódot szeretnék behozni a telepü-
lésre. Egy olyan szemléletmódot, amely más településeken már 
tökéletesen működik. Egy sokkal aktívabb, sokkal inkább a pá-
lyázatokra támaszkodóbb vezetést. Úgy gondolom, hogy Vámos-
szabadi lakossága, civil szervezetei partner ebben, ezt nagyon 
komoly erősségnek látom.
Pék Gyuláné:

Erősségnek tekintem Vámosszabadi elhelyezkedését. Egy na-
gyon jól működő nagyváros közelében vagyunk, ennek köszön-
hetően nagyon sok fiatal választotta Vámosszabadit lakhelyéül. 
Itt van például az új lakópark, ahol tényleg rengeteg a fiatal és 
javarészt vállalkozók. Ezek a vállalkozók adókat fizetnek az ön-
kormányzathoz, és a befolyt adókból összegyűlt pénz is segíti a 
falu fejlődését. Gyengeségnek azt tartom, hogy van a törzslakos-
ság és vannak a bevándorlók, mint ahogy én is az vagyok. Azt jó 
lenne elérni, hogy ezek az emberek kicsit jobban összeszokjanak 
és megismerjék egymást. 
Adorján Judit:

Többfelé jártam életemben és több polgármester ismerősöm 
is van, ezáltal több falu életébe is beleláttam. Negatívumnak tar-
tom, hogy hiányzik az igazi közösség, egy közösségi tér, ahol 
össze lehetne jönni a falu lakosságának és egy nagyobb rendez-
vényt megtartani. Én is erősségnek tekintem Győr közelségét és 
a jelentős mennyiségű vállalkozást. Bízok az emberek összetartó 
erejében és pozitív gondolkodásában. Gyengeség még nyáron a 
rengeteg szúnyog, amivel nem tudunk mit tenni. A rengeteg víz-
felület viszont jó kikapcsolódási lehetőséget ad, amelyre fel lehet 
építeni a falusi turizmust, több érdekes program szervezésével. 
Tavaly volt pl. 60 éves a  Vámosszabadi Sportegyesület, amelynek 
a méltó megünneplése nem lenne rossz. Hiányolom, hogy nincs 
a faluban egy szociális falugondnoki hálózat az időseknek és az 

egyedülállóknak, hiányolom még, hogy a helyi vállalkozók nem 
kerülnek előtérbe egy-egy önkormányzati munka megszervezé-
sénél és hiányolom azokat a kulturális programokat, amelyekre a 
fiatalok is szívesen eljönnének, és mindenki megtalálná a számá-
ra megfelelő programot. 
Réti Csaba:

Mivel ez egy felsorolás, ezért ezt leírtam. A falunak minden-
képpen erőssége és adottsága az, ami már korábban elhangzott, a 
Győrhöz való közelség. Gyorsan fejlődik a falu, az elmúlt ciklus-
ban nagyon sok tárgyi feltétel javult. Sikeres pályázatokat is meg-
valósítottunk és az utóbbi időben már több gondot fordítottunk 
nemcsak a nagy léptékű, hanem a sok kicsi, apró, az itteni éle-
tet javító területen, amely, remélem, hogy a jövőben hasznosul-
ni fog. Ismereteim szerint gazdaságilag stabil az önkormányzat, 
nincs tartozásunk. A civil szervezetekkel való együttműködésnek 
vannak már konkrét példái: a falufejlesztésben, és a Harangláb 
felújításában egyértelmű volt a folyamatos együttműködés. A 
lakossággal való szervezett kapcsolattartás nagyon legyengült, 
nem is volt sohasem kiugróan erős, de ezek után nagyon fontos 
kell, hogy legyen számunkra, és remélem ebben egyetértünk a 
leendő képviselő-társaimmal is. Az itt élők megismert szándékai, 
véleménye szerint kell hogy meghozzuk a további döntéseinket. 
Komoly negatívumnak tartom, hogy nem sikerült az utóbbi tíz 
évben a hatalmas lakosságszám növekedés ellenére, a betelepült 
fiatal családokkal való folyamatos együttműködés kiépítése.
4. Mi lenne az első öt legfontosabb teendője, ha megvá-

lasztják polgármesternek?
Dr.  Szabó Eszter

Nem tipikus eset, hogy választási fórum levezényléséhez a te-
lepülés jegyzőjét kérik fel, hiszen a mellette ülő és általa kérdezett 
emberek között ott ül a majdani munkáltatója is. A kiküldött kér-
dések, a felkészülési lehetőség megadása a válaszokra, és a meg-
állapított szigorú szabályok mégis biztosíthatják a semlegességét 
a kérdezőnek. Ezért aztán csak remélni tudom, hogy egyik jelölt 
sem tekinti legfontosabb pontjai között szerepeltetendő kérdés-
nek Vámosszabadi jegyzőjének menesztését.
Pék Gyuláné:

Nem tudom, hogy jelenleg milyen elkezdett és befejezett 
munkák vannak, mert nem volt betekintésem az önkormányzat 
munkájában. A kerékpárútról hallottam, hogy talán annak már 
elkezdődött az építése, vagy legalábbis jó úton halad.

1. Megkezdett munkák befejezése
2. Újabb pályázatokon való részvétel.
3. Erősíteni a falu fejlődését a fiatalokkal és az idősekkel 

együtt.
4. Fontosnak tartom az egyházzal való együttműködés, egy-

más kölcsönös segítése.
5. A Duna szállóban idősek otthonának kialakítása, a lakos-

ságszám növelése érdekében.
Adorján Judit:

1. A jövő évi költségvetés elkészítése.
2. 2013-ban házasságot kell kötni egy másik településsel, 

mivel a lakosságszámunk nem éri el a 2000 főt. Ezt minél 
előbb, úgy kell megoldani, hogy Vámosszabadin legyen a 
közös hivatal központja.

3. A Vámos Települések Szövetsége találkozó megszervezése 
2013-ban. Ez elég nagy szervezést igényel, mivel 2-3 napos 
programról van szól.

4. Fontos még a szociális-gondnoki hálózat kiépítése.
5. El akarom készíteni a Vállalkozók fórumát, melyen ke-

resztül megismerhetők lesznek a helyi vállalkozók, illetve 
adunk nekik egy ingyen reklámfelületet, hogy ha önkor-
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mányzati munkára vállalkozót keresünk, akkor tudjuk, 
hogy hova forduljunk. A lakossági fórum megszervezését 
is fontosnak tartanám. 

6. A falusi turizmust szeretném mindenképpen fejleszteni.
Réti Csaba:

1. Elsősorban tájékozódni szeretnék a pillanatnyi helyzetről, 
értve ezalatt a képviselő-testület és a polgármesterei hivatal 
dolgozóinak munkáját, véleményét.

2. Tisztázó és célmeghatározó megbeszélést szeretnék külön 
a képviselőkkel, külön a köztisztviselőkkel és a közalkal-
mazottak is természetesen.

3. Értékelni és átdolgozni szándékozom, a képviselő-testület-
tel együttműködve a 2010-2014 közötti időszakra vonat-
kozó gazdasági programot. 

4. Áttekinteni a Vackor óvoda és a tagiskola működését, meg-
hallgatni az intézményvezetőket, és lehetőleg részt venni 
egy-egy ott tartandó munkaértekezleten.

5. Értékelni saját, eddigi munkámat és kérni a környezetem-
ben élők véleményét is.

Méri Attila:
Szeretném körünkben köszönteni Kamocsai Sándort, Kis-

bajcs polgármesterét. Nem véletlenül emeltem őt ki. 
1. 2013. január elsejével felállnak a közös hivatalok, amely 

meghatározza Vámosszabadi következő két évét. Fontos, 
hogy hivatali központtá váljunk. Mivel a költségvetést csak 
májusig tudjuk tervezni, ezért az ezt követő időszak attól 
fog függeni, hogy miként tudunk megállapodni a másik 
településsel.

2. A költségvetés helyzetének a rendezése. Mivel a következő 
évben 30 %-kal kevesebb bevételből kell gazdálkodnunk, 
mint idén, ezért sok mindent át kell gondolnunk. Ha vi-
szont nem hivatali központ leszünk, akkor még kevesebb 
pénzt fogunk kapni májustól.

3. Rendezném az egyházzal való viszonyt. Szükséges, hogy 
egy normális, korrekt partneri viszonyt alakítsunk ki. 

4. Megcsinálnék egy vállalkozói-civil szervezeti fórumot.
5. A Szitásdomb-lakópark rendezése.

Dr. Szabó Eszter:
Az Országgyűlés életre hívta, és 2013. január 1-jétől megkez-

dik működésüket az ún. járási hivatalok. A járási hivatalok szá-
mos hatáskört és feladatkört átvesznek az önkormányzati hivata-
loktól. Ha egy önkormányzat nem rendelkezik 2000 fős állandó 
lakosságszámmal, akkor önállóan nem működhetnek 2013. ja-
nuár 1-ét követően. Valamely más szomszédos településsel tár-
sulva, közös hivatalt kell létrehozniuk 2013. Február végéig. Ez 
az a közös hivatal, amit már többen emlegettek itt is, és többször 
emlegettünk mi is testületi üléseken. Ez az előttünk álló 2 évre bi-
zonyosan meghatározza Vámosszabadi ügymeneteinek intézését, 
és befolyással lehet fejlődésére is.

(utólagos megjegyzés ennek a kérdésnek súlyáról: az, hogy az 
előttünk álló 2013-as évben sikerül-e elérni azt, hogy Vámossza-
badin a lakosságszám meghaladja a 2000 főt, nem lényegtelen 
kérdés, hiszen 2014. októberében már 5 évre választunk képvise-
lőket és polgármestert. Ha az előttünk álló 1 évben ennek a tele-
pülésnek a vezetői nem tesznek meg mindent azért, és nem tudják 
elérni azt, hogy valamilyen projekttel, projektekkel a 2014. január 
1-ei lélekszám legalább 2001 főt mutasson, az azt jelentené, hogy 
Vámosszabadi a következő választásokkor, vagyis 2014. októbere 
után egészen 2019-ig mindenképpen közös hivatalba kényszerül. A 
jelenleg hatályos jogszabály ugyanis nem teszi lehetővé, hogy ciklus 
közben váltson társulást egy önkormányzat, tekintet nélkül lakos-
ságszámára.)

5. A polgármester-jelöltek a 2013. év tennivalóit miben 
jelölnék meg, mit szeretnének megvalósítani?

Adorján Judit:
Már többen elmondtuk, hogy nem lesz egyszerű a 2013-as év. 

Jövőre 40 %-kal kevesebb gépjárműadó marad az önkormány-
zatnál, ennyit von el az állam. A járási hivatalokkal elvesznek 
feladatokat és elvesznek személyzetet is, így az itt maradó sze-
mélyzetre sok munka fog jutni. Már korábban volt róla szó, és én 
még egyszer megvizsgálnám, hogy lehetne mégis egy bölcsődét 
kialakítani. Sőt, az is megfogalmazódott bennem, hogy az óvo-
dai játszóteret csak az óvodának adni,  és kialakítani egy másikat 
azért, hogy a fiatalok ne rongálják a játékokat, hiszen azoknak 
a felújítása, javítása jelentős pénzmennyiséget von el az önkor-
mányzattól. Több polgármesteri ciklusban megígérték már a jár-
dák felújítását, amire azóta sem került sor.  Meg kellene próbálni 
pályázatot keresni erre. Fogyó energiakészletünk mellett érdemes 
lenne megnézni, hogy az önkormányzati hivataloknak milyen le-
hetőségük lenne alternatív energia felhasználására. A civil szer-
vezetekkel mindenképpen egy gördülékeny kapcsolatot kellene 
kialakítani és biztatni a helyi lakosságot, hogy akár többfajta civil 
szervezet jöjjön létre. A Szitásdomb-lakópark nem egyszerű kér-
dés, hiszen az egy bank tulajdonában van, az önkormányzatnak 
pedig sok pénzébe kerül a fenntartása. Remélem a közeljövőben 
sikerül egy olyan adónemet bevezetni, amellyel az ottani tulajdo-
nost is meg lehet valamilyen módon adóztatni és bevételt produ-
kálni. Szeretném, hogy ha a helyi sport nem csak a fociról szól-
na, viszont nekem a Vámosszabadi a kedvenc focicsapatom. Jó 
lenne, ha kézilabdázó lányainknak nem Kisbajcsra kellene járni 
kézilabdázni, Nagybajcsra pedig pingpongozni. Hitoktató-peda-
gógusi diplomával remélem, hogy közös nyelvet tudok beszélni a 
plébános úrral beszélni. Mindemellett a gyerekekről sem szabad 
elfeledkezni, egy olyan gyermekprogramot kell létrehozni, ahol 
a 0-14 éves korig minden gyermek boldogan és önfeledten tud 
játszani.
Méri Attila:

Nyilván a költségvetés rendezése a legfontosabb, megkerülhe-
tetlen feladat. A 30 %-os csökkenést az önkormányzat nem fog-
ja úgy kigazdálkodni, hogy a lakosság számára észrevehetetlen 
legyen, ezt érezni fogja mindenki. Jövőre ki fogják szélesíteni a 
Startmunka programot, meg kell nézni, hogy milyen profilban 
tudnánk közmunkásokat foglalkoztatni.

Fontos beszélni még a Szitásdomb-lakóparkról. Le kell ülni 
a bankkal és tárgyalni kell velük. Bizonyos feltételek teljesülése 
esetén nem kell ragaszkodnunk a Szitásdomb-lakóparkhoz. Az 
állami főépítés nem véletlenül mondta, hogy a lakópark rátele-
pült Győr város közszolgáltatásaira. 
Pék Gyuláné:

Megválasztásom esetén a célkitűzéseim a következők: a falu 
szempontjából fontos a munkahely teremtés, ami már meglehe-
tősen jól működik Vámosszabadin, hiszen az ipari parkban szá-
mos vállalkozás választotta kis falunkat telephelyéül. Szeretném, 
ha ez a jövőben továbbra is megmaradna. A közrend, a közbiz-
tonság növelése érdekében (a Polgárőrség mellett) köztéri kame-
rák felszerelésére gondolok. Pályázati forrásból esetleg ezt meg 
lehetne oldani. Másik nagy problémának tartom Vámosszabadi 
központjában lévő Szabadi u. burkolatának rossz minőségét. Én 
is tudom, hogy állami tulajdonú útról van szó, amelynek felújí-
tására történtek már próbálkozások. Erre lenne jó valamilyen 
pénzforrást találni, amelyből a közeljövőben meg lehetne oldani 
ennek az útnak a jobbá tételét. Környezetünk megóvása érdeké-
ben fontosnak tartom a már jól működő szemétszedési akciók 
folytatását. Támogatni kívánom a továbbiakban a nyugdíjasklub 
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fenntartását, mivel sikereik nagyon szép színfoltjai a falunak. Az 
óvoda és az iskola zökkenőmentes fenntartására, a civil szerveze-
tek meglétére és a helyi sportolási lehetőségek bővítésére fektet-
nék hangsúlyt a közeljövőben. Nem utolsó sorban a szórakozási 
lehetősége megteremtését tartom még fontosnak, amivel még 
közelebb lehetne hozni az itt élőket, fiatalokat és időseket egy-
aránt. A gyógyítás mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a beteg-
ségek megelőzésére, ennek érdekében tervezem az egészségügyi 
szolgáltatások kiegészítését.
Réti Csaba:

Nyilvánvaló a gazdasági bizonytalanság, az önkormányzat 
működésének formája és a források kérdése. Én úgy látom, hogy 
nagyon sok az ismeretlen tényező az állami feladatfinanszírozás 
tekintetében, ezért nagyon nehéz tervezni, és nem véletlenül csak 
májusig tervezhetünk. Kamocsai Sándor barátommal, a szom-
széd polgármesterrel már néhány mondatban beszélgettünk a 
közigazgatás átszervezéséről, de nem jutottunk döntésre. Azt én 
is szeretném elkerülni, hogy Széles Sándor kormánymegbízott úr 
döntse el, hol legyen a közös hivatali székhely, jobb lenne, ha mi 
szomszédok, egymás között tudnánk ebben megállapodni. Nem 

szeretném, ha ennek bárki hátrányát látná, értem ezalatt az itt 
dolgozó köztisztviselőket, közalkalmazottakat. Én azon vagyok, 
hogy nagyon határozottan fogom képviselni a község és az itt 
dolgozók érdekeit, biztos, hogy következetes leszek. Nekem is 
alapvető érdekem, megválasztásom esetén, hogy az Egyházzal, 
a plébános úrral egyaránt nagyon normális személyi kapcsolatot 
ápoljunk. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy Szitásdomb-
lakópark abnormális kivilágítása (összes lámpa égése) nem fog 
ránk nézve semmi terhet jelenteni, mert én az önkormányzat 
képviseletében csak 5 db lámpára kötöttem szerződést.

A 3. blokkba tartozó kérdéseket és válaszokat – tekintettel 
arra, hogy az időkorlát miatt (a fórum így is este 7 óráig tar-
tott) nem tudtuk biztosítani, hogy valamennyi jelölt szimpati-
záns-kérdezője szót kaphasson – nem soroljuk fel. 

Reméljük, hogy a fentebb olvasottak is hozzásegítik Önöket 
bölcs választópolgári döntésük meghozatalához: vegyenek részt ak-
tívan annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy ki vezesse Vámos-
szabadit a remélhetőleg 2014. októberéig tartó ciklus előttünk álló 
időszakban. 

Időközi polgármester-választás: a Vámosszabadin 2012. 
november 25-én tartandó időközi polgármester választásra 5 
jelölt jelentkezett. A jelöltek vonatkozásában az adatokat a He-
lyi Választási Iroda leellenőrizte, ezt követően a Helyi Választási 
Bizottság független polgármester jelöltként nyilvántartásba vette 
őket. 

A jelöltek (abc-sorrendben): Adorján Judit, Horváth Anita, 
Pék Gyuláné, Méri Attila és Réti Csaba. A 2012. november 15-
én tartott választási fórumon Horváth Anita polgármester-jelölt 
bejelentette visszalépését Méri Attila polgármester-jelölt javára. 
Így előreláthatóan 2012. november 25-én az alábbi 4 jelölt közül 
választhatnak a választópolgárok polgármestert Vámosszabadi-
nak: Adorján Judit, Pék Gyuláné, Méri Attila, Réti Csaba.

Tudnivaló a polgármester választásról: a polgármestert a 
település választópolgárai közvetlenül választják, az a jelölt lesz 
polgármester, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja. Ha két 
vagy több polgármesterjelölt egyenlő számú legtöbb szavazatot 
kap, időközi választást kell kitűzni. A választás a megjelent vá-
lasztópolgárok számától függetlenül érvényes, nincs tehát érvé-
nyességi küszöb.

Szavazni a szavazás napján: 2012. november 25-én 
vasárnap 6.00 órától 19.00 óráig lehet a Faluház 

dísztermében felállított szavazókörben.
Szavazni a következő ÉRVÉNYES igazolvány(ok) bemutatása 

után lehet:
- lakcímet is tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazol-

vánnyal vagy
- lakcímigazolvánnyal ÉS 
  - személyazonosító igazolvánnyal vagy
  - útlevéllel vagy
  - 2001. január l-jét követően a magyar hatóság által 

 kiállított  (kártya formátumú) vezetői engedéllyel

A szavazás során 1 szavazólap lesz, melyen a leadott szavazat 
akkor tekintendően érvényesnek, ha 1 jelöltet jelöltek meg rajta.

***
A Vackor Óvoda Vámosszabadi téli leállása: a téli szünet 

előtti utolsó munkanap: 2012. december 21. péntek. Az óvo-
da zárva tart: 2012. december 22. napjától 2013. január 01-ig. 

Első munkanap: 2013. január 2. (szerda)
***

Költségvetési hírek: nemrég foglalkozott a megyei sajtó azzal 
a kérdéssel, hogy mely települések milyen mértékben adósodtak 
el. A képviselő-testület mindig nagy gondot fordított arra, hogy 
beruházásait, fejlesztéseit rendelkezésre álló forrásaiból valósítsa 
meg, s mindezek mellett is szigorú elvek szerint gazdálkodjon. 
Ennek eredményeként Vámosszabadi község a megye több, mint 
180 települése közül azon kevés települések közé tartozik, mely a 
megyei adósságlistán nem szerepelt.

A költségvetés tekintetében jelentős változásra számíthat 
a település: a normatívák átalakulása és csökkenése, továbbá a 
saját bevételek jelentős csökkenésének eredményeképpen mint-
egy 30 millió Ft-os bevételcsökkenést diagnosztizált a testület a 
koncepció tárgyalásakor. Az eddig mintegy 150-180 millió Ft-tal 
gazdálkodó településünk életében talán érzékelhető, hogy ez mi-
lyen súlyú változást jelenthet, s milyen irányba befolyásolhatja a 
beruházások, fejlesztések, pénzeszközátadások mértékét, ha nem 
sikerül külső forrásból pénzt teremteni a település javára. 

***
A képviselő-testület és a megválasztandó polgármester szá-

mára egyre sürgetőbb feladat lesz a közös hivatal létrehozásának 
ügyében továbblépni. A közös hivatalokat ugyanis 2013. febru-
ár végéig létre kell hozni. Minden külső feltétel (lakosságszám, 
gazdasági adatok, gazdasági potenciák stb…) adott ahhoz, hogy 
Vámosszabadi magabiztos pozícióból tárgyaljon e kérdés tekinte-
tében. Őszintén kívánom, hogy a település jövendőbeli vezetője 
e tekintetben tárgyalásai során erre a magabiztosságra építkezve 
merjen tárgyalni.

***
Végül engedjék meg, hogy a Polgármesteri Hivatal nevében 

nagyon sok szeretettel köszöntsük településünk ezerhétszázadik 
lakosát: a 2012. októberében született Oláh Anikát, az alábbi 
útravalóval: „Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a 
szemed, hogy meglássa azt!” (Wass Albert)

Hasonló szeretettel köszöntjük Sulcz Gáborné Németh Er-
zsébetet, aki a napokban töltötte be 90. életévét. „Az élet rövidsé-
ge figyelmeztet, hogy bölcsen éljük napjainkat.” (T.Powell)

Dr. Szabó Eszter jegyző

Önkormányzati hírek
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Hányan neveznek a versenyre? Elég lesz-e a kóstoló tálka? 
Jönnek –e látogatóink más településekről is? … és még számos 
kérdés zakatolt a szervezők fejében azon a szeptemberi szomba-
ton, amikor Müller Sándor képviselő ötletére épülő, a Horgász-
egyesület sikeres LEADER-pályázata nyomán megvalósuló Hal-
fesztivált megrendeztük.

Manapság hatalmas a kínálat a fesztivál-palettán, de – mint 
Pető István mesterszakács, rendezvényünk fővédnöke rámutatott 
- hideghal- és eceteshal- készítő versenyt nem rendeztek még se-
hol! 16 csapat szemet gyönyörködtető kínálatából csemegézhet-

tünk, és „a zsűrinek most is nehéz dolga volt”.  Végül 3 kategóri-
ában hirdetett eredményt a zsűrielnök, aki „Arany főzőkanalat”, 
és a támogatóink: Vidanet Zrt., Morvai László - Chamon Kft.,  
Mosonyi Róbert László - Fenyőfa Borozó, Nagy Andrásné, Oross 
Gábor, Kovács László és Kondor Eszter, Szigetköz Lelke Pálin-
kaház által felajánlott díjakat adta át a nyerteseknek. A délutáni 
órákban szigetközi kulturális csoportok előadásának tapsolhat-
tunk, az estét a Hot Jazz Band együttes muzsikája zárta. 

 Hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg a Halfeszti-
vált, amelyet a jövő évben költözni fog, a  Horgászegyesület má-
sik sikeres pályázata, a tóparti rendezvényhelyszín megépítése 
után a kavicsbánya-tóhoz. Célunk, hogy fesztiválunk jövőre is 
sok vállalkozó kedvű versenyzőt, jókedvű közönséget vonzzon, 
ehhez várjuk és kérjük az Önök ötleteit is!

Dolmányos Katalin

Halfesztivál, először
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Készüljünk együtt 
az adventre!

2012. december 1-én (szombaton) 
15.30-tól a Faluházban

Szeretettel várunk, ha saját kezűleg 
szeretnéd elkészíteni adventi koszorúdat, 

melyben Molnárné Stumpf Katalin 
virágkötő segít nekünk!

Szükséges kellékek: 4 gyertya, olló, 
ragasztó, ha van, ragasztópisztoly.

A programra előzetes bejelentkezé-
seteket kérjük november 27-ig!

Dolmányos Katalin 
20 / 9493-245 

konyvtar@vamosszabadi.hu
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A barkácsolás fontosságáról, óvodás korban:

A gyermek alkotóereje 6-12 éves kora között a legnagyobb. 
Óvodás korra jellemző a barkácsolás megjelenése, amikor a 
kisgyermek már önállóan hoz létre produktumokat. Ajándé-
kokat, játékokat készít. A barkácsolás az óvodás életének aktív 
részét kell, hogy képezze. Itt nem csak a tevékenység maga, de 
annak célja is felértékeli a tevékenységet. Óriási élményt je-
lent, pl. ha egy kartonból festéssel, vágással, ragasztással meg-
alkotott dolog életre kel.

A kisebb 3-4 éves gyermeket már be lehet vonni egyszerű 
felületfestésbe, az eszközök kézreadásába, különböző tépéssel, 
gyűréssel történő technikák kivitelezésébe. A középsősök már 
örömmel részt vesznek ragasztásban, vágásban, egyszerűbb 
hajtogatásban, míg a nagycsoportosok szinte minden tevé-
kenységet lelkesen, ügyesen végeznek.

Barkácsolásnak nevezzük azt a tevékenységet, amikor a 
gyermek anyagok, szerszámok segítségével különféle tárgyakat 
készítenek, vagy a cselekvésnek azt a formáját is, amikor nem 
a játékeszköz készítése a gyermek célja, hanem magának a te-
vékenységnek az alkotásnak, az új létrehozásának az öröméért 
végzi a gyermek a tevékenységet.

Minél változatosabb az anyagok használata, annál fejlet-
tebb lesz kreativitásuk. A barkácsolás alatt ismereteket sze-
reznek a különböző anyagok tulajdonságairól is. Az alkotás 
folyamatában a gyermek megismerkedik a saját képességeivel, 
alakul én-képe, hatással van az önbizalmára, magabiztosságá-
ra, önállóságára is. Az alkotó munka hatással van érzékelés, 
észlelés, emlékezet, képzelet és figyelem fejlődésére.

Az alkotás folyamatában fejlődik a gyermek kézügyessége. 
Ez azért fontos, mert a gyermekek finommotorikus képessé-
geinek fejlődése elengedhetetlen az iskolában, a helyes ceruza-
fogáshoz, illetve finom, precíz, pontos munkát eredményez. 
Az alkotás fejleszti a vizuális emlékezetet is. A térészlelés során 
a gyermek a szemével és kezével is bejárja a teret, így megta-
nulja, hogy rajzolni, majd később írni is csak egy bizonyos 
területen lehet. Fejlődik szem-kéz koordinációjuk is, ami azért 
lényeges, mert megtanul a szem és a kéz egyszerre mozogni az 
alkotás során.

Az idei nevelési évtől a Vackor Óvodában hagyományte-
remtő szándékkal indítjuk be színes barkácsdélutánjainkat. 
Ezekben a napokban szülők-gyermekek együtt készíthetik 
el alkotásaikat. Egy-egy évszak, vagy ünnepkör lezárásaként 
kreatív, kedves díszeket, figurákat készíthettek. A színes őszi 
barkácsnapok kellemes családias légkörben, vidám hangulat-
ban teltek.

Csiga-Biga csoportban:
 Színes őszi leveles mécseseket, vidám madárijesztőt, és 

„dekopázs”technikával szép őszi képek készültek.
Katica csoportban:
 Itt is szép faleveles mécsesek, őszi levélkukacka, vidám 

sünike, az évszak kincseit is felhasználva gombás ajtódí-
szek készültek.

Mackó csoportban:
 Szép színes mécsesek, tököcskés ablakdíszek, és kedves gesz-

tenye manókat készíthettek a szülők-gyermekek közösen.
Mindhárom csoportban jó hangulatban, vidám gyermek-

zsivaj közben készültek el a szebbnél-szebb alkotások. Remé-
lem, szülők- gyerekek ugyanolyan jól éreztétek magatokat ve-
lünk, mint amilyen jól éreztük mi is magunkat Veletek!

Köszönjük mindhárom csoportba járó gyermekek szülei-
nek, hogy ilyen sokan megtiszteltetek bennünket jelenlétetek-
kel!

Szeretettel várunk Benneteket decemberben a karácsonyi 
barkácsnapokra is!

Maradok tisztelettel:
Némethné Vámosi Zsuzsanna

óvodapedagógus

Színes Őszi barkácsnapok a Vackor Óvodában…

Egyszeri alkalom, ne szalassza el!                      
Vámosszabadi nap 

a győri Rába Quelle Élményfürdőben
A tizedik születésnapját ünneplő győri Rába Quelle Élmény-, 

Termál és Gyógyfürdő “10 év, 10 hónap” néven akciót indított el a 
Győr-Moson-Sopron megyében élők számára. Az akció célja, hogy 
minden vámosszabadi lakosnak legalább egyszer lehetősége legyen 
személyesen megismerkednie a Wellness-nívódíjas győri fürdő kü-
lönleges szolgáltatásáival, családjával, barátaival szórakozzon, pihen-
jen, gyógyuljon a termálvízben.

Az akció keretein belül a vámosszabadii lakosok 2012. decem-
ber 2-án, vasárnap lakcímkártyájuk bemutatásával 1900 és 2450 fo-
rint helyett egységesen 1000 forint/fő (3 év alattiaknak ingyenes) 
vehetik igénybe a győri fürdő szolgáltatásait, használhatják a kilenc 
medencét, az élményelemeket, a csúszdákat, a játszóházat és lazít-
hatnak az elsősorban mozgásszervi fájdalmak enyhítésére kitűnően 
alkalmas gyógyvízben.

Az akciót felhasználók, plusz egyszeri kedvezményben részesül-
hetnek a gyógyászati kezelések igénylése esetén. 45-60 db Társa-
dalombiztosítás által támogatott kezelést (3-4 kezelés/nap a 3 hetes 
kúra esetén) 18.000-23.250 Ft helyett 10.000Ft-ért vehetik igénybe 
2013. október 3-ig.

A jelentős kedvezménnyel a színvonalas szolgáltatások remek 
vasárnapi kikapcsolódást és teljes regenerálódást jelenthetnek a csa-
ládnak, a nagyszülőktől az unokákig, Győrben, a Találkozások Für-
dőjében!

 Bővebb információkhoz juthatnak, videós, fotós anyagokat ta-
lálhatnak a régió egyik legszebb, legmodernebb fürdőjéről a www.
rabaquelle.hu honlapon.

Elérhetőség:
Rába Quelle Kft. (9025 Győr, Fürdő tér 1. 

Tel.:  +36-96-514-900 mail:titkarsag@rabaquelle.hu)
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A Vámosszabadi Tagiskola kis felfedezői – a 3-4. osztályosok - ismét egy izgalmas 
kalandon vettek részt. Bár nem maradtak éjszakáig, mégis rengeteg élményben volt 
részük a győri Széchenyi István Egyetemen megrendezett programon. Láttak sűrített 
levegővel működő autót, kipróbálhatták a Mobilis tudományos játékait, saját maguk 
is kísérletezhettek a tanintézmény aulájában a Mobilis kedves demonstrátorainak 
segítségével, készítettek krumplipuskát és pörgettyűt, bepillanthattak a laborokba és 
még egy hatalmas előadóterembe is beülhettek.

Köszönjük ezt az élményekben gazdag délutánt elsősorban az egyetemnek, vala-
mint a Vámosszabadi Önkormányzatnak, akik a falubusszal biztosították az utazá-
sunkat, és Buruzs Adriennek, aki végigkalauzolt bennünket.

Kamocsai Antalné 
Vámosszabadi Tagiskola

A Kutatók Éjszakáján

A Vámosszabadi Tagiskola kis felfedezői minden „jeles 
napnak” utánajárnak, ezúttal a Nevelési Tanácsadó Márton 
napi játszóházába vezetett az utunk.

Megérkezésünkkor nagyon kedvesen fogadtak minket. A 
kölcsönös bemutatkozás és ismerkedés után Irénke nénivel 
(Havasréti Béláné tehetségpedagógiai koordinátor) beszélgettünk 
a Márton nap eredetéről és a hozzá fűződő népszokásokról.

Ezután  Rita nénivel (Horváth Rita gyógypedagógus) 
kézműveskedtünk: 

Annak emlékére, hogy Mártont, amikor püspökké akarták 
kinevezni, a követek este a sötétben keresték, lámpást készí-
tettünk.

Majd papírból libát készítettünk, mivel tudjuk, hogy az 
ólba bújt Mártont  ezen szárnyasok  gágogása árulta el. Csak 
úgy szálltak mindenfelé a tollak!

Sőt, még só-liszt gyurmából is formázhattunk libafejet, bár 
ekkorra már igen jókedvünk kerekedett! Talán az előtte elfo-
gyasztott lilahagymás, libazsíros kenyér és a fimon gyümölcs-
tea hatására?

Ezek után Irénke nénivel jókat játszottunk, majd elégedet-
ten indultunk haza.

Köszönjük Géza bácsinak és a szülőknek a fuvarozást, Hel-
ga néninek a meghívást, Kriszti néninek pedig a megvalósítá-
sát újabb emlékezetes kalandunknak!

A 3-4. osztályosok

Találkozás Márton lúdjával

Egy őszi tanítási napon Kriszti 
néni bejelentette, hogy itt az ideje 
elkezdeni az újsággyűjtést.

Őrsi Vilmos és Gergely, Czeg-
lédi Csongi, Szalai Levente, Pajor 
Ádám és Rogács Álmos, a kis Pék 
Mátéval kiegészülve, már nagyon 
vártuk, hogy indulhassunk. A szü-
netekben izgatott megbeszéléseket 
tartottunk, terveket készítettünk. 
Szombaton aztán a tettek mezejére 
lépett a brigád. Erről a napról Ál-
mos számol be: 

Először hozzánk mentünk, majd 
anya sógornőjéhez indultunk, de ekkorra már annyira meg-
telt a kocsi, hogy a Leviékhez gyalogoltunk, hogy lerakjuk 
a papírt. Útközben Ádámékhoz,  szintén felszedtünk egy 
kocsiravalót. Rövid pihenő után a temető felé indultunk, de 
a földes lejtőnél egy nénitől olyan sok újságot  kaptunk, hogy 
teljesen megtelt a Vilmos kocsija is. Ezen a napon Szigethi 
Ignác bácsi várt minket a legtöbb papírral, de ne feledkezzünk 

meg a többi vámosszabadi lakosról 
sem!

Vasárnap délután ismét elindult 
a nagy csapat. El is kezdtük a gyűj-
tést, de aztán sajnos eleredt ez eső. 
Dideregtünk, de kitartóan és öröm-
mel toltuk a kiskocsit. Mátét rá-
dobtuk a tetejére, hogy ne vigye el a 
szél a zsákmányt. Mire elfutottunk 
Ádámékhoz, Máté ruhájából már 
ömlött a víz. De szerencsére egyi-
künk sem fázott meg, tehát megérte 
a fáradozást.

Hétfőn – miközben versenyt 
meséltük Kriszti néninek és osztálytársainknak kalandjain-
kat-, örömmel láttuk, milyen gyorsan telik a konténer. Kö-
szönjük mindenkinek, aki újságot hozott, illetve mindenki-
nek, aki segített az újságok szállításában – különös tekintettel 
Géza bácsinak.

Tavasszal megismételjük!
A vámosszabadi iskolások nevében: A FIÚK

Újsággyűjtés a négyzeten
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Nagy izgalom és várakozás 
előzte meg óvodánk peda-
gógusainak és dolgozóinak 
a szeptemberi évkezdés első 
napjait.

Mindannyiunk részére új-
donságként hatott az elkövet-
kező új tanévben a teljesen ve-
gyes életkorú, azaz az osztatlan 

csoportokban folyó pedagógiai-nevelő munka.
Az elmúlt évek tapasztalatai megalapozták óvodánk számára is 

azt a döntést, hogy váltsunk a csoportok összetételét illetően, me-
lyet már évtizedek óta nagy sikerrel működtet Magyarországon is 
sok-sok intézmény. Elgondolásainkat hosszú távra terveztük, és 
bízunk lelkiismeretes munkánk sikerében.

Az azonos életkorú gyermekekből álló „tiszta” csoporttal el-
lentétben, a vegyes csoportokban az óvodát kezdő gyermekek a 
nagycsalád mintájára épülő közösségbe kerül, ezért a beszoktatás 
időszaka gördülékenyebb, zökkenőmentesebb.

Az egymást már korábbi évekből ismerő gyermekek elfoga-
dó magatartása, a csoport családias hangulata jelentősen segíti a 
családból, bölcsödéből érkező kicsik beilleszkedését. Az ilyen cso-
portokban viselkedő gyermekek fogékonyabbá válnak a toleran-
ciára, jelentősen fejlődik empátiás készségük, segítő-gondoskodó 
magatartásuk. A beszoktatás ideje alatt a nagyok szeretnek gon-
doskodni a kicsikről, dajkálják őket, ringatókat énekelnek nekik, 
hiszen ők is ezt érezhették, tapasztalhatták az óvó nénijüktől.

A vegyes csoportformában nevelkedő kicsi gyermekekre jel-
lemző, hogy önállóbbak, motiválják őket a nagyobbak tevékeny-
ségei, előbb ügyesednek. Az osztatlan csoportok esetében a havi 
és éves terv elkészítése nagyobb odafigyelést és körültekintést 
igényel az óvodapedagógustól,hiszen jelentősen számolni kell a 
gyermekek eltérő egyéni képességük fejlődésével.

A heterogén összetételű közösségekben a tevékenységeket 
mindig a nagyok szintjéhez tervezzük, majd ezt egyszerűsítjük 
a kicsik felé. A kisebbeknek nagy húzóerőt jelentenek a játékos 
komplex kezdeményezések, melybe életkoruknak érdeklődésük-
nek és fejlettségüknek megfelelően kapcsolódhatnak be,majd ab-
ból kilépve zavartalanul folytathatják a játékukat.

Az egyéni fejlődésbeli különbségek a közel azonos életkorú 
gyermekek között is gyakran kialakulnak,belső feszültséget okoz-
va ezáltal a lassabban fejlődő gyermekekben. A vegyes csoportok-
ban természetes módon van jelen az eltérő fejlettség. Az életkori 
lemaradásokat csak az óvónő észleli, és ehhez igazítja a fejlesztési 
lehetőségeket. Így a gyermekek észrevétlenül hozhatják be lema-
radásukat, és azt nem kudarcként élik meg!

Ha az iskolakezdés egy évvel kitolódik, nem válik szükségessé 
a csoportváltás, hanem maradhat a gyermek a megszokott kör-
nyezetében még egy esztendőt! Nagy előnye a heterogén összeté-
telű csoportoknak, hogy a családból érkező különböző életkorú 
gyermekeket nem kell szétválasztani egymástól az intézményen 
belül. Természetesen figyelembe vesszük a szülők eltérő egyéni 
igényeit is!

A testvérkapcsolatok esetében erősítjük a családi kötődésüket, 
ezáltal növekszik a biztonságérzetük, másfelől segítjük őket ab-
ban, hogy feloldjuk az egymás között jelentkező zártabb világot 
és bátran „nyissanak” a társaik felé is! Annak a kisgyermeknek, 
akinek nincsen otthon testvére,átélheti ezekben a csoportokban 
a „Testvérkapcsolatok” gazdag élményt nyújtó világát.  „Testvért” 
választhat magának, vagy egy kisebb társat, vagy egy számára 
mintaadó, értékkövető gyermeket.

Szintén a vegyes csoport óriási előnye, hogy a gyermeknek 

nem kell akarata ellenére közösséget váltania, amennyiben egy 
évet késleltetik az iskolakezdést! A gyermek az óvodakezdéstől 
az iskolába lépésig egy közösség tagja marad! 

Az iskolát megelőző egy évben különösen odafigyelünk az is-
kolaérettség fő kritériumaira, mely vegyes életkorú csoportok ese-
tén egy-pár kisgyermeket érint, nem a teljes gyermeklétszámot.

A felkészítéssel járó feladatok elvégzése ideális mikrocsoportos 
„foglalkozások” keretében zajlanak.

Az elvárási kritériumok a következők az iskolába készülő gyer-
mekeknél:

- értelmi képességek megfelelő fejlettsége
- pszichés,mentális érettség
- testi,fizikai alkalmasság…

Mindannyiunk nevében írhatom,hogy az évkezdés nekünk és 
gyermekeink számára zavartalanul és zökkenőmentesen zajlott.

A gyermekek örömmel és természetesen fogadták a különbö-
ző életkorú társaikat. Egymás iránt érdeklődnek, közös játékot 
kezdeményeznek,új kapcsolatokat keresnek,építenek.

Lelkiismeretes pedagógiai munkánkkal mi is szeretnénk óvo-
dásaink számára egy inspiráló családias környezetet biztosítani, 
amely elősegíti a gyermekek sokoldalú harmonikus személyiségfe
jlődését,egyéniségük kibontakozását.

A vegyes életkorú gyermekekből szerveződő csoportok 
lehetőséget adnak az állandó megújulásra, önmagába vissza-
térő körforgásra,mely segíti a szociális tanulást,az egymásra 
figyelést és alkalmazkodást.

Szeretettel várjuk az év közben folyamatosan érkező 
„előfelvételis” gyermekeket is, akik menetközben kapcsolódnak 
bele óvodai életünkbe, közösségünkbe!

Október hónaptól már elindultak fakultatív foglalkozásaink, 
mint a gyermektorna, kreatív kézművesség, hittan, néptánc és az 
angol nyelvi órák.

Közben szépül óvodánk udvara is, a teraszunkat körülölelő 
terület kap sziklakerti hangulatot alacsony növekedésű változatos 
növényekkel. Kiskertünket dekoratív kövekkel és fenyőmulccsal 
pompázzuk.

Fontosnak tartjuk, hogy óvodás gyermekeinket körülvevő 
környezet is szép és harmonikus legyen, mellyel elősegíthetjük 
igényes esztétikai érzékük fejlődését!

  
  Kolléganőim nevében is szeretném megköszönni a szülők 

családi napunkon felajánlott anyagi adakozásait, a Környezetvé-
delmi Bizottság segítségét,és a napokban érkezett családi felaján-
lásaitokat, mellyel nagyban hozzájárultatok,hogy e kezdeménye-
zés megvalósulhasson!

Köszönettel és tisztelettel:
Kukorelli Eszter

Évkezdés a VACKOR óvodában
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Nagy izgalom és várakozás 
előzte meg óvodánk peda-
gógusainak és dolgozóinak 
a szeptemberi évkezdés első 
napjait.

Mindannyiunk részére új-
donságként hatott az elkövet-
kező új tanévben a teljesen ve-
gyes életkorú, azaz az osztatlan 

csoportokban folyó pedagógiai-nevelő munka.
Az elmúlt évek tapasztalatai megalapozták óvodánk számára is 

azt a döntést, hogy váltsunk a csoportok összetételét illetően, me-
lyet már évtizedek óta nagy sikerrel működtet Magyarországon is 
sok-sok intézmény. Elgondolásainkat hosszú távra terveztük, és 
bízunk lelkiismeretes munkánk sikerében.

Az azonos életkorú gyermekekből álló „tiszta” csoporttal el-
lentétben, a vegyes csoportokban az óvodát kezdő gyermekek a 
nagycsalád mintájára épülő közösségbe kerül, ezért a beszoktatás 
időszaka gördülékenyebb, zökkenőmentesebb.

Az egymást már korábbi évekből ismerő gyermekek elfoga-
dó magatartása, a csoport családias hangulata jelentősen segíti a 
családból, bölcsödéből érkező kicsik beilleszkedését. Az ilyen cso-
portokban viselkedő gyermekek fogékonyabbá válnak a toleran-
ciára, jelentősen fejlődik empátiás készségük, segítő-gondoskodó 
magatartásuk. A beszoktatás ideje alatt a nagyok szeretnek gon-
doskodni a kicsikről, dajkálják őket, ringatókat énekelnek nekik, 
hiszen ők is ezt érezhették, tapasztalhatták az óvó nénijüktől.

A vegyes csoportformában nevelkedő kicsi gyermekekre jel-
lemző, hogy önállóbbak, motiválják őket a nagyobbak tevékeny-
ségei, előbb ügyesednek. Az osztatlan csoportok esetében a havi 
és éves terv elkészítése nagyobb odafigyelést és körültekintést 
igényel az óvodapedagógustól,hiszen jelentősen számolni kell a 
gyermekek eltérő egyéni képességük fejlődésével.

A heterogén összetételű közösségekben a tevékenységeket 
mindig a nagyok szintjéhez tervezzük, majd ezt egyszerűsítjük 
a kicsik felé. A kisebbeknek nagy húzóerőt jelentenek a játékos 
komplex kezdeményezések, melybe életkoruknak érdeklődésük-
nek és fejlettségüknek megfelelően kapcsolódhatnak be,majd ab-
ból kilépve zavartalanul folytathatják a játékukat.

Az egyéni fejlődésbeli különbségek a közel azonos életkorú 
gyermekek között is gyakran kialakulnak,belső feszültséget okoz-
va ezáltal a lassabban fejlődő gyermekekben. A vegyes csoportok-
ban természetes módon van jelen az eltérő fejlettség. Az életkori 
lemaradásokat csak az óvónő észleli, és ehhez igazítja a fejlesztési 
lehetőségeket. Így a gyermekek észrevétlenül hozhatják be lema-
radásukat, és azt nem kudarcként élik meg!

Ha az iskolakezdés egy évvel kitolódik, nem válik szükségessé 
a csoportváltás, hanem maradhat a gyermek a megszokott kör-
nyezetében még egy esztendőt! Nagy előnye a heterogén összeté-
telű csoportoknak, hogy a családból érkező különböző életkorú 
gyermekeket nem kell szétválasztani egymástól az intézményen 
belül. Természetesen figyelembe vesszük a szülők eltérő egyéni 
igényeit is!

A testvérkapcsolatok esetében erősítjük a családi kötődésüket, 
ezáltal növekszik a biztonságérzetük, másfelől segítjük őket ab-
ban, hogy feloldjuk az egymás között jelentkező zártabb világot 
és bátran „nyissanak” a társaik felé is! Annak a kisgyermeknek, 
akinek nincsen otthon testvére,átélheti ezekben a csoportokban 
a „Testvérkapcsolatok” gazdag élményt nyújtó világát.  „Testvért” 
választhat magának, vagy egy kisebb társat, vagy egy számára 
mintaadó, értékkövető gyermeket.

Szintén a vegyes csoport óriási előnye, hogy a gyermeknek 

nem kell akarata ellenére közösséget váltania, amennyiben egy 
évet késleltetik az iskolakezdést! A gyermek az óvodakezdéstől 
az iskolába lépésig egy közösség tagja marad! 

Az iskolát megelőző egy évben különösen odafigyelünk az is-
kolaérettség fő kritériumaira, mely vegyes életkorú csoportok ese-
tén egy-pár kisgyermeket érint, nem a teljes gyermeklétszámot.

A felkészítéssel járó feladatok elvégzése ideális mikrocsoportos 
„foglalkozások” keretében zajlanak.

Az elvárási kritériumok a következők az iskolába készülő gyer-
mekeknél:

- értelmi képességek megfelelő fejlettsége
- pszichés,mentális érettség
- testi,fizikai alkalmasság…

Mindannyiunk nevében írhatom,hogy az évkezdés nekünk és 
gyermekeink számára zavartalanul és zökkenőmentesen zajlott.

A gyermekek örömmel és természetesen fogadták a különbö-
ző életkorú társaikat. Egymás iránt érdeklődnek, közös játékot 
kezdeményeznek,új kapcsolatokat keresnek,építenek.

Lelkiismeretes pedagógiai munkánkkal mi is szeretnénk óvo-
dásaink számára egy inspiráló családias környezetet biztosítani, 
amely elősegíti a gyermekek sokoldalú harmonikus személyiségfe
jlődését,egyéniségük kibontakozását.

A vegyes életkorú gyermekekből szerveződő csoportok 
lehetőséget adnak az állandó megújulásra, önmagába vissza-
térő körforgásra,mely segíti a szociális tanulást,az egymásra 
figyelést és alkalmazkodást.

Szeretettel várjuk az év közben folyamatosan érkező 
„előfelvételis” gyermekeket is, akik menetközben kapcsolódnak 
bele óvodai életünkbe, közösségünkbe!

Október hónaptól már elindultak fakultatív foglalkozásaink, 
mint a gyermektorna, kreatív kézművesség, hittan, néptánc és az 
angol nyelvi órák.

Közben szépül óvodánk udvara is, a teraszunkat körülölelő 
terület kap sziklakerti hangulatot alacsony növekedésű változatos 
növényekkel. Kiskertünket dekoratív kövekkel és fenyőmulccsal 
pompázzuk.

Fontosnak tartjuk, hogy óvodás gyermekeinket körülvevő 
környezet is szép és harmonikus legyen, mellyel elősegíthetjük 
igényes esztétikai érzékük fejlődését!

  
  Kolléganőim nevében is szeretném megköszönni a szülők 

családi napunkon felajánlott anyagi adakozásait, a Környezetvé-
delmi Bizottság segítségét,és a napokban érkezett családi felaján-
lásaitokat, mellyel nagyban hozzájárultatok,hogy e kezdeménye-
zés megvalósulhasson!

Köszönettel és tisztelettel:
Kukorelli Eszter

Évkezdés a VACKOR óvodában
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A barkácsolás fontosságáról, óvodás korban:

A gyermek alkotóereje 6-12 éves kora között a legnagyobb. 
Óvodás korra jellemző a barkácsolás megjelenése, amikor a 
kisgyermek már önállóan hoz létre produktumokat. Ajándé-
kokat, játékokat készít. A barkácsolás az óvodás életének aktív 
részét kell, hogy képezze. Itt nem csak a tevékenység maga, de 
annak célja is felértékeli a tevékenységet. Óriási élményt je-
lent, pl. ha egy kartonból festéssel, vágással, ragasztással meg-
alkotott dolog életre kel.

A kisebb 3-4 éves gyermeket már be lehet vonni egyszerű 
felületfestésbe, az eszközök kézreadásába, különböző tépéssel, 
gyűréssel történő technikák kivitelezésébe. A középsősök már 
örömmel részt vesznek ragasztásban, vágásban, egyszerűbb 
hajtogatásban, míg a nagycsoportosok szinte minden tevé-
kenységet lelkesen, ügyesen végeznek.

Barkácsolásnak nevezzük azt a tevékenységet, amikor a 
gyermek anyagok, szerszámok segítségével különféle tárgyakat 
készítenek, vagy a cselekvésnek azt a formáját is, amikor nem 
a játékeszköz készítése a gyermek célja, hanem magának a te-
vékenységnek az alkotásnak, az új létrehozásának az öröméért 
végzi a gyermek a tevékenységet.

Minél változatosabb az anyagok használata, annál fejlet-
tebb lesz kreativitásuk. A barkácsolás alatt ismereteket sze-
reznek a különböző anyagok tulajdonságairól is. Az alkotás 
folyamatában a gyermek megismerkedik a saját képességeivel, 
alakul én-képe, hatással van az önbizalmára, magabiztosságá-
ra, önállóságára is. Az alkotó munka hatással van érzékelés, 
észlelés, emlékezet, képzelet és figyelem fejlődésére.

Az alkotás folyamatában fejlődik a gyermek kézügyessége. 
Ez azért fontos, mert a gyermekek finommotorikus képessé-
geinek fejlődése elengedhetetlen az iskolában, a helyes ceruza-
fogáshoz, illetve finom, precíz, pontos munkát eredményez. 
Az alkotás fejleszti a vizuális emlékezetet is. A térészlelés során 
a gyermek a szemével és kezével is bejárja a teret, így megta-
nulja, hogy rajzolni, majd később írni is csak egy bizonyos 
területen lehet. Fejlődik szem-kéz koordinációjuk is, ami azért 
lényeges, mert megtanul a szem és a kéz egyszerre mozogni az 
alkotás során.

Az idei nevelési évtől a Vackor Óvodában hagyományte-
remtő szándékkal indítjuk be színes barkácsdélutánjainkat. 
Ezekben a napokban szülők-gyermekek együtt készíthetik 
el alkotásaikat. Egy-egy évszak, vagy ünnepkör lezárásaként 
kreatív, kedves díszeket, figurákat készíthettek. A színes őszi 
barkácsnapok kellemes családias légkörben, vidám hangulat-
ban teltek.

Csiga-Biga csoportban:
 Színes őszi leveles mécseseket, vidám madárijesztőt, és 

„dekopázs”technikával szép őszi képek készültek.
Katica csoportban:
 Itt is szép faleveles mécsesek, őszi levélkukacka, vidám 

sünike, az évszak kincseit is felhasználva gombás ajtódí-
szek készültek.

Mackó csoportban:
 Szép színes mécsesek, tököcskés ablakdíszek, és kedves gesz-

tenye manókat készíthettek a szülők-gyermekek közösen.
Mindhárom csoportban jó hangulatban, vidám gyermek-

zsivaj közben készültek el a szebbnél-szebb alkotások. Remé-
lem, szülők- gyerekek ugyanolyan jól éreztétek magatokat ve-
lünk, mint amilyen jól éreztük mi is magunkat Veletek!

Köszönjük mindhárom csoportba járó gyermekek szülei-
nek, hogy ilyen sokan megtiszteltetek bennünket jelenlétetek-
kel!

Szeretettel várunk Benneteket decemberben a karácsonyi 
barkácsnapokra is!

Maradok tisztelettel:
Némethné Vámosi Zsuzsanna

óvodapedagógus

Színes Őszi barkácsnapok a Vackor Óvodában…
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A nyári szünet után elkezdődtek a klubfoglalkozások. Az 
első találkozáson, szeptember 6-án, összeállítottuk programun-
kat, választottunk a bennünket leginkább érdeklő témák közül.

 A klubtagok elmondása szerint a későbbiekben szeretné-
nek hallani pl. egyes fűszerek  használatának helyességéről, 
azok egészségünkre kiható tulajdonságairól, a kávé, kakaó és 
tea emberek általi  fogyasztásának történetéről, használatának 
helyes  gyakoriságáról,  különböző civilizációkról, időjárási je-
lenségek gyakoriságáról, a leghíresebb magyar festők életéről, 
festményeikről, kortárs költőkről, híres operák híres dallamai-
ról, közös kirándulásokról, színházlátogatásokról.

 Ha lehetséges, ezen témákat szakemberek tolmácsolásá-
ban hallgatjuk meg.  Ez csak néhány téma, de ezen kívül is 
vannak elképzelések. Túl vagyunk az őszi kirándulásunkon. 
Felkerestük  Pannonhalmát, Kisbért, Ászárt. Csatkát. A szép 
időt kihasználva kerékpáron bejártuk a valamikori MATLÁK 
CSÁRDA környékét, a TANÖSVÉNY egy részét és megpi-
hentünk a Vidra Kft. horgásztavainál. Szívesen hallgattuk 

Alasztics Anti bácsi és Alasztics Sanyi bácsi történeteit, ame-
lyek a régmúlt időkről szóltak és a felkeresett helyekre vo-
natkoztak. Örömmel néztük meg a tavaszi jubileumi műso-
runkról készült DVD-ét. Gazdag ismereteket nyújtott Rebák 
Sándor ERDÉLYI ARANYKAPUK sorozatának II. része, 
amit erdélyi körútján készített felvételeivel színesített.

A Borostyán dalkörről pár sort: Kodály Zoltán által gyűj-
tött népdalokkal készültünk a hagyományos Kórustalálkozó-
ra, amelyet szeptember 8-án rendezett meg az Önkormányzat, 
ahol rajtunk kívül Nagybajcs, Kisbajcs, Nagybácsa, a győri 
Rozmaring kórus és a szlovákiai Béke község kórusa vett részt. 
Felléptünk  a Halfesztiválon, Vámosgyörkön a Vámos elő- 
vagy utónevű települések kórusainak Virág János Népdalver-
senyén, ahol arany minősítést nyertünk. Kórusunk első ízben 
mérettette meg magát a Győrben megrendezett Országos és 
Térségi Népzenei Minősítőn, ahol „Dicséretes” minősítésű 
oklevelet szerzett. 

Bellovicz Imréné klubvezető

Röviden a Nyugdíjas Klub életéből...

Versmondó 
verseny

A Borostyán dalkör szép 
vámosgyörki eredménye mellett 
örülhettünk Pokornyi Barbara 
sikerének is, aki a kórusver-
sennyel párhuzamosan meg-
rendezett Vámos-települések 
versmondó versenyén a zsűri 
különdíját kapta.

Fókuszban Sárás II.

Jelen írásom azt a célt szolgálja, hogy a 
község vezetése, lakói és a Sárás II.-n élők 
között egy jobb kommunikáció alakul-
jon ki, a sárási lakosok részesei lehessenek 
a falu életének, valamint a község vezetői 
egy valós képet kaphassanak az itt felme-
rülő, illetve már évtizedek óta jelenlevő 
problémákról, azok megoldásának lehe-
tőségeiről.  2012 júniusa óta Sárás II. ál-
landó lakosa vagyok családommal, ezért 
testközelből is érzem a felmerülő problé-
mák súlyát. Minden fórumot és alkalmat 
megragadok annak érdekében, hogy a 
fejlesztések szükségességét hangoztassam 
és a megfelelő helyre eljuttassam.

A „Vámosszabadi Mi újság” 2012. 
nyári számát sikerült eljuttatni a Vámos-
szabadi Bermuda háromszögének tekin-
tett Sárás II. területén élőkhöz és bízom 
benne, hogy állandó olvasói lehetnek az 
itt élők is az újságnak.  Fontosnak tar-
tom, hogy a Sárás II.-n élők is tájéko-
zódhassanak a község életéről, a progra-
mokról, változásokról, önkormányzati 
döntésekről és minden életüket érintő 
fontos kérdésről. 

A Vámosszabadi Önkormányzat se-
gítségének köszönhetően Sárás II. terüle-
tén kihelyezésre került egy hirdetőtábla, 
mely lehetővé teszi az itt élők egymással 
történő érintkezését, illetve minden fon-
tos közérdekű információ közzétételét. 
A hirdetőtábla továbbá helye lesz a Vá-
mosszabadi újság következő számának is, 
itt kerül majd elhelyezésre a következő 
szám, így az itt élő lakosoknak lehetősé-
gük lesz hozzáférni az újsághoz. 

Reményeim szerint az előző számban 
említett Sárás II. területére irányuló to-
vábbi fejlesztések mihamarabb elkezdőd-
hetnek, hiszen községünk lakosságának 
növelése elengedhetetlen a jövőbeni fej-
lődés érdekében. 

Több esetben egyeztettem a Sárás 
II. lakosaival és véleményünk egyezett a 
tekintetben, hogy a közvilágítás hiánya 
mennyire megnehezíti az itt élők életét, 
csökkenti a közbiztonság érzetét, illetve 
szinte lehetetlenné teszi a közszolgálatot 
ellátó szervek tájékozódását az esti órák-
ban pl: mentő, orvos. Ezen problémát 
tovább fokozza az utcanevek és házszá-
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mok hiánya is. A probléma mihamarabbi orvoslására az itt élők 
összefogtak, és egyöntetű kérésük kinyilvánítására aláírást gyűj-
töttek, melyet a Vámosszabadi Önkormányzat vezetői felé el is 
juttattunk.  Reméljük hamarosan lehetőség nyílik az utcanevek 
elnevezésére és a házak számozására, valamint az E-on helyi 
képviseletével való kapcsolatfelvételre, a közvilágítás megszer-
vezésének ügyében. 

Az egyik ingatlan tulajdonosa egy másik beadvánnyal ke-
reste meg a többi lakost, és kérte azok hozzájáruló aláírását. 
A beadvánnyal és a lakosok aláírásával a Közút Kezelő ZRt.-t 
kereste meg és kérte a 14. számú főútról Sárás II. irányába tör-
ténő lekanyarodás biztonságosabbá tételét. A Közút Kezelő Zrt. 
azóta válaszlevélben tájékoztatta a beadvány készítőjét és a Sárás 
II. élőket a lehetséges megoldásokról, melyeket a Közút Kezelő 
Zrt. a lehető legrövidebb időn belül kíván kivitelezni.  Bízunk 
benne, hogy a változásoknak köszönhetően biztonságosabb lesz 
Sárás II. megközelítése a Győr irányából lekanyarodóknak és 
ezzel balesetek sorozata lesz megelőzhető. 

További fejlődést eredményezett mozgóárusokkal történt 
kapcsolatfelvétel, melynek köszönhetően heti két alkalommal 
látogat el Sárás II. területére pékárut és tejterméket árusító autó. 
A Lipóti pékség autója minden kedden 12 órakor, csütörtökön 
délután 14.30 kor, a tejterméket árusító autó minden szerdán 

és szombaton délután 14.00 óra és 14.30 között látogat el Sárás 
II. területére.  

Mi, Sáráson élők mindannyian bízunk a jövőbeni fejlesztések 
sikerességében. A számunkra kedvező önkormányzati döntések 
meghozatalában és kivitelezések mihamarabbi elkezdésében. 

Illés Miklós

Vámosszabadi SE
Vámosszabadi SE 2012-ben az önkormányzat támogatásával 

elindult a Megyei III. osztály Friss Víz Liga Győri-Mosoni cso-
port 2012-2013-as bajnoki kiírásában.

Az induláskor alapvető célként tűztük ki, hogy a csapatban 
Vámosszabadi tehetséges fiataljait szerepeltessük. A jelen állás 
szerint ezt sikerült megvalósítanunk, mivel a csapat 80 %-át 
helyi tehetségek alkotják. Törekvésünket a táblázaton elfoglalt 
helyezésünk is  igazolja.

Velünk szemben a továbbiakban sem lehet más elvárás, mint 
hogy a helyi futballozni vágyó fiataloknak alternatívát bizto-
sítsunk a sportolás tekintetében, és a tőlünk telhető legjobb 
eredményeket elérve, öregbítsük a falu hírnevét. Reményeink 
szerint, a befektetett munkában bízva, és a falu közösségével 
együttműködve, sok örömet okozhatunk szurkolóinknak. A 
Sportegyesület elnökségi tagjai minden nap a fentieket szem 
előtt tartva végzik a munkájukat.

A jövőben minden fiatal sportolni vágyó fiút szívesen látunk 
edzéseinken!

Az eddigi segítségért köszönetet mondok az önkormányzat-
nál dolgozó valamennyi munkatársnak, valamint az elnökség 
tagjainak :  Alasztics Zsolt, Tatai Ádám, Oros Sándor, Pintér 
Imre.

Kiss Attila
Vámosszabadi SE elnöke

A Vámosszabadi Önkormányzat mellett az alábbi támoga-
tók segítették illetve segítik munkánkat:

Tempo Ker Kft., Tóth Krisztián, Konkoord Kft., Kubik 
József, Kovács Béla, Terényi Szabolcs, Németh László, Mo-
sonyi Robert, Fazekas János, valamint a mérkőzések utáni 
összetartás hangulatáról Tatai Imre, Ódor Kornél, Horváth 
Tamás, Tóth Balázs….stb. gondoskodik.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
„Vámosszabadi Község Önkormányzatának könyvtárfejlesztési pályázata” 

 
Vámosszabadi Község Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
meghirdetett Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – 
„Tudásdepó Expressz” című pályázat keretein belül támogatást nyert el. 
 
A TIOP-1.2.3-11/1-2012-0067 azonosítószámú projekt megvalósítása során kitűzött cél, 
hogy erősítse Vámosszabadi könyvtárának oktatási-képzési szerepét a korszerű IKT 
infrastruktúra-, és szolgáltatás-fejlesztéssel. A közoktatás támogatása érdekében az 
intézmény kiemelt célja a könyvtárban őrzött dokumentumokhoz és információhoz 
történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása. 
 
A projekt keretében IKT (Info-Kommunikációs Technológia) eszközök beszerzésén és 
telepítésén keresztül valósulnak meg a fenti célok, emellett a fogyatékkal élők számára 
speciális ültető szék kerül beszerzésre. 
 
A megvalósítás időtartama: 2012.09.01 - 2013.03.31. 
A projekt költségvetése: 7.998.967,- Ft 
Vissza nem térítendő támogatási összeg: 7.998.967,- Ft 
 
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásában valósul meg.  
 
 
 
További információk: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata 
9061 Vámosszabadi, Szabadi utca 57.  
Telefon: +36 (96) 560 202  
Web: http://www.vamosszabadi.hu 
E-mail: vamosph@vamosszabadi.hu 
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