2013. április

IX. évfolyam 1. szám

Tisztelt Vámosszabadi lakosság,
Tisztelt Olvasó!
Vámosszabadi történetében jelentős változás történt, történik ezekben a hetekben, hónapokban, hiszen a törvényi előírásnak megfelelően szövetségre
kellett lépnünk egy másik településsel.
Köztudott, hogy településünk lélekszáma nem haladja meg a 2000 főt, amely sajnos feltétele az önálló
önkormányzati hivatal meglétének. Vámosszabadi
még tavaly Réti Csaba polgármester úr vezetésével
tárgyalásokat folytatott Kisbajcs, Nagybajcs, Vének
települések vezetőivel a csatlakozási szándékunkról.
Közben a törvényi módosításoknak köszönhetően
az előbb említett három település létszáma a 2012es adatokkal már elérte a 2000 főt, logikusan itt már
nem volt kényszerhelyzet a csatlakozást illetően
- pontosabban Vámosszabadi központi helyét, gazdasági erejét nem tudtuk volna kellőképpen előtérbe
helyezni. Menetközben a Polgármester úr sajnálatos
betegsége miatt átmenetileg át kellett adnia a hivatal
irányítását nekem, mint Alpolgármesterének, tehát
ez a feladat sok más teendővel együtt rám hárult és
hárul, de ezt a megtisztelő feladatot szívesen vállalom.
A Képviselő - testület egyhangú jóváhagyásával
tárgyalásokat kezdeményeztem Győrzámoly Község
Önkormányzatának vezetőivel a csatlakozási szándékunkról. Már a tárgyalások elején nagyon baráti
és odaadó légkör fogadott minket, annak ellenére,
hogy Győrzámolynak szintén nem állt érdekében a
csatlakozás - hiszen Ők abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy lélekszámuk meghaladja a törvényileg előírt minimális létszámot -, de mint jól gazdálkodó falu, előrelátóan gondolkodva, meglátva a
két, gazdaságilag erős faluban rejlő későbbi lehetőséget… szívesen álltak a kérésünk elé.
Gyakorlatilag hat hét alatt arra a szintre jutottunk,
hogy egy együttes testületi ülésen részünkről egyhangúlag, Győrzámoly részéről minősített többség-

gel elfogadtuk a csatlakozási szerződést.
Bízom benne, hogy kellően jó a döntésünk - persze ezt már csak a hosszú évek igazolják majd -, újult
erőre kap Vámosszabadi amúgy is erős gazdasága,
hiszen közösen több esélyünk lehet egy-egy jó pályázat elbírálásánál, vagy több lehetőség adódik netán
egy közös elképzelés megvalósulásában.
Természetesen a vámosszabadi lakosságot semmilyen hátrány nem éri, érheti, nem kell semmilyen
hivatalos ügyben Győrzámolyra menniük. Mindent,
amit eddig Vámosszabadin intéztünk, eztán is itt
kell…
A teljes csatlakozási szerződés a honlapon megtalálható!
Vámosszabadi, 2013.03.11.
Köszönettel:
Kukorelli Norbert, alpolgármester

A képen Horváth Gábor, Győrzámoly
polgármestere és Kukorelli Norbert alpolgármester
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Egy varázslatos iskolába járok
Mesélő: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer hat
barát: Léna, Szabina, Zoli, Geri, Levi és
Dávid. Ez a hat gyermek most ballagott az
óvodából és mentek haza. Egyszer meglátták, hogy az az út, ami hazavezeti őket, le
volt zárva, de szerencsére volt egy másik út.
Léna:
Úristen, most hogyan megyünk haza?
Geri:
De hát van egy másik út!
Zoli:
Tudjátok mit, haladjunk ezen az úton!
Mesélő: Ezzel elindultak arra felé. Mentek, mendegéltek, megláttak egy várat. Erre a várra
az volt írva: Vámosszabadi Tagiskola. A
gyerekek csodálkozva nézték a várat.
Szabina: Ugyan már, hiszen mi már nem vagyunk
ovisok, iskolások vagyunk.

írta: Bognár Zoltán
3. osztály
Mesélő: A gyermekek bementek. Megláttak egy
tündért.
Tündér: Üdvözöllek az iskolánkban! Az 1.-2. osztályt Kati néni tündér tanítja.
Mesélő: A gyerekek örömmel mentek be az 1.-2.
osztályba. Tanultak elsőben összeadást,
kivonást, a betűket, másodikban a szorzótáblát, a toldalékot.
Tündér: 3.-4. osztályt tanítja Kriszti néni tündér.
Mesélő: Harmadikban tanultak történelmet, 1000ig számolást, főnevet, negyedikben is történelmet, fogalmazást. Majd tanultak addig, ameddig munkájuk nem lett.
Egyszerre a gyerekek: Milyen jót tanultunk a munkánkig!

Családi nap

A már hagyományosnak mondható családi napunk idén is egy
februári szombat délelőttön került
megrendezésre. Nagy örömünkre
annyi ovis kisgyerek és annyi szülő
tisztelte meg jelenlétével programunkat, hogy szinte teljesen megteltek az osztálytermek. De – mint
tudjuk – „sok jó ember kis helyen
is elfér”, így megoldottuk a problémát és elhelyezkedtünk. A két nyílt
tanítási órán kis ízelítőt kaphattak

az érdeklődők az összevont osztályban folyó nevelő-oktató munkából: Először az 1-2. osztályosok,
azután pedig a 3-4. osztályosok
mutatták meg tudásukat. Majd
– miközben szendvics, süti és tea
mellett a gyerekek kipihenték az
izgalmakat, a szülők pedig megbeszélték benyomásaikat –megérkeztek a nagytestvérek is, összeálltak a
csapatok, és kezdődhetett is a vetélkedő. Voltak itt közmondások, rejtvény a jeles napokból, totó a természetvédelemről, puzzle kirakása a
locsolásról, az edzőteremben pedig
–többek között- célba dobás, ugrókötelezés és ugrálós labda. (Ez
utóbbi nagy sikert aratott az apukák körében.)

Én remélem, hogy mindenki
jól érezte magát, mi – gyerekek és
nevelők – nagyon készültünk erre
a napra! Itt tényleg a részvétel volt
a fontos, hiszen támogatóink jóvoltából – Holczer József, Tolnay Norbert, Vámosszabadi Önkormányzat, Proking Bt., Piktor kft. – mind
a 12 versenyző csapat egy ajándékcsomaggal térhetett haza.
Kamocsai Antalné

Tehetségpont a vámosszabadi iskola
Szeretettel gratulálunk Kamocsai Antalné tagiskola-vezető sikeres pályázatához, melynek
eredményeként a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tehetségponttá nyilvánította az iskolát.
A szakmai bizottság eddigi versenyeredményei, tanórán túli ismeretszerzést biztosító
gazdag lehetőségei, és a két kiemelt területen - hagyományőrzés és környezetvédelem végzett lelkes tevékenysége nyomán sorolta be a Tehetségpontok hálózatába iskolánkat.
A pedagógusoknak további sikeres munkát kívánunk!
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Őrizzük meg a Földet unokáinknak!
Kis iskolánk életének mindennapi része a környezettudatos életmódra való nevelés, melyet minden
tanórába igyekszünk beépíteni.
Legutóbb fogalmazásórán kapták feladatul a gyerekek,
hogy írják le, mi jut eszükbe a környezetvédelemről.
Íme, a következő művek születtek a 4. osztályos tanulóktól:
Rogács Álmos verset írt:
Környezet induló
Vigyázzatok a környezetre,
élőhelyekre és élőlényekre!
Használjunk megújuló energiát,
így lesz boldogabb a világ!
A szén, az olaj és a gáz fogyó,
a Nap, a szél s a víz állandó.
Ha vékony az ózon és süt a nap,
a jég bizony elolvad.
Az ember úgy pusztítja az állatokat,
mintha nem is lenne holnap!
A fajok fél óránként pusztulnak,
a növények ritkulnak.
Ha kivágjuk a fát,
a talaj már nem stabilizált.
Ha kiszabadul az olaj,
az állatoknak kataklizmikus a baj.
Vigyázzatok a környezetre,
élőlényekre és élőhelyekre!
Többen községünk polgármesterének írtak képzeletbeli levelet:
Tisztelt Polgármester Úr!
Észrevettük, hogy falunkban többen is szemetelnek. Például a Halfesztiválon is sok ember a földre
dobta a műanyag poharát. Ezért azt gondoltuk, hogy
szervezzünk egy olyan napot, hogy mindenki – csoportokba állva – körbejárja Vámosszabadi községet és
együtt összegyűjtjük a hulladékot.
A mottónk legyen: Tiszta falu, tiszta öröm!
Mi, iskolások, szívesen csatlakozunk ehhez, az emberi összefogás akcióhoz!
Tisztelettel:
Gulyás Virág és Csonka Ágnes
Tisztelt Polgármester Úr!
Sajnos azt veszem észre, hogy községünkben a természetes vizek nagyon szennyezetté váltak. A sok veszélyes hulladék csak úgy belekerül!

Meg kellene tisztítani őket, kislyukú hálóval kihalászni a szemetet. Tudom, ez nehezen valósítható meg,
de én vállalom, hogy kiplakátolom: 10.000 Ft bírságot
fizessen az, aki beledobja a vízbe a szemetet!
A globális felmelegedés miatt az emberek védekező
képessége gyengül.
Javaslatom: Mindenki ültessen egy fát, hiszen azok
tisztítják a levegőt.
A permetezést kérem, hogy mellőzzék! Nemcsak a
hasunk fájdulhat meg tőle, de főleg a talaj bánja.
Kérem a polgármester urat, hogy községünkben
fordítsunk nagyobb figyelmet a megújuló energiaforrások használatára, hiszen ezek nem fogynak el és
nem szennyezik a levegőt!
Például ha több napkollektort, napelemet szerelnének fel itt, Vámosszabadin, a villanyszámla is kevesebb
lesz. Higgye el, megéri: az ára pár éven belül megtérül,
s Földünket is óvjuk.
Ha nem vigyázunk az állatokra, felborul a biológiai
egyensúly. A megoldás szerintem ez lenne: Madáretető a madaraknak, az erdőbe etető az őzeknek – de ebből más állat is ehetne.
Észrevettem, hogy sokan eldobálják útközben a
szemetet. Mi lenne, ha az utak szélére több kukát telepítenénk, így kéznél lenne a megoldás!
A tanösvényről se feledkezzünk meg! Szomorúan
tapasztaltam, hogy már az első napokban huligánok
egyből szét is szedték a pihenőhelyeket. Jó lenne kideríteni, hogy kik voltak azok, és fizessék meg a kárt!
Közeledik az allergiaszezon! El kellene rendelni,
hogy aki nem írtja, az halál fia! Ez csak vicc volt… De
a pénzbüntetést nem úszhatja meg!
Köszönöm, hogy elolvasta levelemet!
Tisztelettel:
Pajor Ádám Károly

Hulladékudvar
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a vámosszabadi Hulladékudvar
2013. május 1-től a nyári nyitva tartás
szerint működik:

KEDD:
PÉNTEK:

14.00 - 18.00
10.00 - 18.00
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Büszkék vagyunk Rátok!
Bár a Vámosszabadi Tagiskolában csak 31 alsó tagozatos kisdiák tanul, összevont osztályokban, büszkén
mondhatjuk, hogy több tanulmányi versenyen is részt vettünk, melyeken sikerrel szerepeltünk!
Kistérségi Verseny Öttevény: helyesírás:
Pajor Ádám Károly 4. o. - 1. hely
Erdélyi Szabina 3. o. - 3. hely
hangos olvasás:
Rogács Álmos 4. o. - 2. hely
Kistérségi verseny Dunaszeg: matematika:
Pajor Ádám Károly - 1. hely
Holenda Barnabás Térségi Matematikaverseny: Pajor Ádám Károly - 7. hely
Buruzs Réka Jázmin 4. o. - 7. hely
Kunszigeti Térségi Rejtvényfejtő Verseny:
Pajor Ádám Károly - 5. hely
Csonka Ágnes 4. o. - 11. hely
Zrínyi Miklós megyei matematikaverseny:
Pajor Ádám Károly – 5. hely
Kistérségi szövegértés verseny Ménfőcsanak:
Pajor Ádám Károly – 2. hely
A Magyar Közút – Álomút rajzpályázatán
Csonka Ágnes kapott jutalmat kiemelkedő eredményéért.
Bendegúz Nyelvész Verseny megyei fordulója: Pajor Ádám Károly – 7. hely, Pajor Alíz 4. hely
Timaffy László Megyei Néprajzverseny
„3Á” (Csonka Ágnes, Pajor Ádám Károly, Rogács Álmos Szalárd) – 1. hely
„Rongybabák és Csuhébaba” (Erdélyi Szabina, Gulyás Virág, Czeglédi Csongor) – 3. hely

Büszkék vagyunk rátok, gyerekek!

Gergely-járás
Vámosszabadin
Már több éve hagyomány, hogy márc. 12. tájékán a
lelkes hagyományőrző gyerekek – Gergely pápa, vitézek, kisdobos, zászlós, tarisznyás, lányok pántlikásan
- biciklire pattannak és körbejárják a házakat, hogy
diákokat verbuváljanak az iskolába. Idén azonban
váratlan nehézségekkel kellett megküzdenünk! Mint
ahogy a népi időjárásjóslás mondja: Gergely megrázta a szakállát! és a váratlan hóvihar megakadályozta
utunkat. De mi nem csüggedtünk, elhalasztottuk az
indulást és lelkesen készülődtünk. Sajnos ismét úgy
nézett ki, hogy a zord időjárás az ellenségünk lesz.
Ekkor sietett segítségünkre a Vámosszabadi Önkormányzat, felajánlva nekünk a falubuszt, Nagy Géza
pedig vállalta, hogy a szabadidejét feláldozva szállítja
kis csapatunkat. Így az ovisok nem vártak hiába! Köszönjük szépen!
A Szent Gergely vitézei
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Baba-mama klub a
Vackor oviban
Tavasz! Ha tavasz, akkor baba-mama
klub ☺ 2013. március 11.-én és március 18.-án délután 4 órától két alkalommal is nagy-nagy szeretettel vártuk az
óvodánk iránt érdeklődő gyermekeket
(akik 2013/2014 tanévben töltik be a 3. életévüket) és szüleiket.
Lehetőség adódott, hogy közelebbről és megismerkedjenek
• az óvodánkban folyó nevelő munkával
• az óvodapedagógusokkal – akiktől választ kaphattak az érdeklődő szülők az esetlegesen felmerülő kérdéseikre
• csoportszobáinkkal – ahol a picurok kedvükre játszhattak a számukra új játékokkal
• tornatermünkkel – ahol kipróbálhatták a különböző tornaeszközöket (trambulin, ugrálólabda, mászófal, gólyaláb… és megannyi
érdekes fejlesztő eszközt)
A szülők bepillantást nyerhettek, hogy intézményünknek milyen a
tárgyi felszereltsége. Kedveskedtünk a gyerekeknek egy kis húsvétváró
barkácsolással is, ahol a picurok a szüleikkel együtt nyuszit festhettek,
ragaszthattak, és tojást díszíthettek.
Köszönjük, hogy jelenlétetekkel megtiszteltetek bennünket,
reméljük, hogy mind az apróságok és mind ti jól éreztétek magatokat, itt a Vackor óvodánkban.
Nagy – nagy szeretettel várunk benneteket 2013. április 4.-én és árpilis 5.-én az óvodai beíratásunkon.
Molnár Krisztina, óvodapedagógus

Szemétgyűjtő akciónap
A Vámosszabadi Önkormányzat szervezésében 2013. április 13-án, szombat délelőtt került
sor a szemétgyűjtésre. Településünk ezzel a megmozdulással a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek
a Föld Napja alkalmából kilencedik alkalommal
meghirdetett országos szemétgyűjtő akciójához
csatlakozott, mely ezidő alatt az ország legtöbb
önkéntesét megmozgató környezetvédelmi mozgalmává vált.
Amint az időjárás megengedte, az önkormányzat munkatársai: Nagy Géza, Oros Róbert és Pintér Imre megtisztították a határátkelő környékét
és a Vámosszabadit Bácsával összekötő út melletti

területeket, április 13-án, a 8 órai gyülekező után
a 14-es út menti két oldalának bejárása következett. Sajnos, most is rengeteg hulladék hevert az
útszéleken, a résztvevők kitartó munkájának köszönhetően mintegy 60 zsáknyi szemét gyűlt ös�sze.
Köszönjük mindannyiuknak, akik önkéntes
munkájukkal segítették környezetünk szebbé tételét: Czeglédi Csongor, Czeglédi Zoltán, Fazekas
János, Kiss Attila, Kovács József, Kukorelli Bercel,
Kukorelli Norbert, Nagy Géza, Oros Péter, Oros
Róbert, Tatai Ádám.
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Községi ünnepség
Bár az országos ünnepséget elsöpörte a márciusi ítéletidő, Vámosszabadiban méltón megemlékeztünk az
1848/49-es eseményekről március 15. délelőttjén. Az ünnepség a Himnusz közös éneklésével vette kezdetét, majd
Kukorelli Norbert alpolgármester mondta el beszédét.
Ezután a Vackor Óvoda Mackó csoportosainak lelkes
versmondása és énekszava, majd az iskolások látványban is gazdag műsora következett, mely felidézte Petőfi és
Szendrey Júlia alakját. A megemlékezést a Borostyán Nyugdíjas Dalkör hazafias dalcsokra zárta Molnár Gabriella
vezényletével. Köszönjük, hogy sokan eljöttek és velünk ünnepeltek, köszönjük a gyerekeknek és felkészítőiknek,
Kónyiné Kozma Ildikónak és Kamocsai Antalnénak a színes műsort, valamint Buruzs Adriennek a képeket.

Ingatlantulajdonosok figyelmébe!
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Győr-Bős
400 kV-os távvezetéken 2013. április 22-től előreláthatólag 2013. augusztusig felújítási, karbantartási munkálatok folynak. A terepen való
mozgás során a gépek taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület
használóját kártalanítás illeti meg.

Focisorsolás

Kártalanítási igényüket a károsodott ingatlanok használói a területen jelenlevő építésvezetőnek személyesen vagy levélben jelenthetik be a következő címen: MVM Országos
Villamostávvezeték Zrt. 1158 Budapest, Körvasút sor 105.

Nyári tánctábor

Vámosszabadi –Mosonszentmiklós II
2013. 05. 04. 17 óra

2013. július 1-5. Vámosszabadi

Győrszentiván II - Vámosszabadi
2013. 05.11. 17 óra

Táncstílusok, melyekkel ismerkedhetsz:

Rajka II - Vámosszabadi
2013. 05. 25. 16 óra
Vámosszabadi – DAC 1912 II
2013. 06. 01. 17 óra
Abda II – Vámosszabadi
2013. 06. 08. 17 óra
Dunakiliti II – Vámosszabadi
2013. 06. 16. 17 óra
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Edzőterem, minden nap 8-17 óráig.

show, disco, hip-hop, kisebbeknek zumba,
nagyobbaknak jazz-technika.

A tábor díja: 8.500 Ft/fő, testvérek esetén: 8.000 Ft/fő
Ebéd: igény szerint: 2.900 Ft/5 nap
A tábor vezetője: KOZMA ESZTER Nívódíjas Táncos, Sporttáncok Mestere, Diplomás Divattánc-pedagógus

Jelentkezés: 06-70/703-8818-as telefonszámon,
2013. május 31-ig.

A földhasználat bejelentése. Mi a teendő?
A bejelentési kötelezettség.
2013. január 1-től a földhasználóknak, területnagyságtól függetlenül, minden általuk használt termőföld,
valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló
belterületi föld (a továbbiakban együtt: termőföld)
használatát be kell jelenteni a járási földhivatalban.
Kivétel: az erdő művelési ágú terület, mert az ügyeit,
más eljárásban, az erdészeti szervek intézik.
Nem kell bejelenteni a zártkert használatát sem,
amennyiben azt a tulajdonos maga használja.
Meddig kell a földhasználat bejelentését megtenni?
Általános szabály, hogy minden földhasználat bejelentését a használat megkezdésétől számított 30 napon
belül meg kell tenni az erre szolgáló Földhasználati bejelentési adatlap kitöltésével.
Kivételesen 2013. április 30-ig kell bejelenteni az
összesen 1 ha vagy az ennél kisebb területű termőföld
használatát, mivel az ilyen nagyságú területekre f. év
január 1-ig nem volt bejelentési kötelezettség. Ez a határidő csak a 2012. december 31-én már használt területekre érvényes.
Ki köteles a földhasználat bejelentésére?
A földhasználati bejelentést mindig a föld használójának kell megtenni!
A tulajdonosnak (illetve haszonélvezet fennállása
esetén a haszonélvezőnek) kell megtenni a bejelentést,
abban az esetben, ha a tulajdonában lévő földterület
használatát, hasznosítását nem engedte át más részére (pl. haszonbérleti szerződés keretében). Ebben az
esetben u.i ő minősül földhasználónak.(Ez akkor is így
van, ha ténylegesen nem is használja a földterületét!)
Kivétel a zártkert, mert azt nem kell bejelenteni,
amennyiben a tulajdonos maga használja.
Ha a termőföld használatát a tulajdonos másnak engedte át (pl. haszonbérlet, feles bérlet, szívességi földhasználat, részes művelés), akkor nem a tulajdonos,
hanem a tényleges földhasználó köteles a bejelentésre.
Hol kell a földhasználatot bejelenteni?
A bejelentést a használt terület fekvése szerint illetékes járási földhivatalban kell megtenni. Ha valakinek
több területe is van, és azok több földhivatal illetékességi területén találhatók, elegendő csak az egyik illetékes földhivatalt felkeresni, és ott minden bejelentés
elintézhető. Az iratok postán is beküldhetők (javaslat:
ajánlva.) Az interneten történő beküldés viszont nem
lehetséges.

Sárási utcanevek
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. január 31-i testületi ülésen hozott 23/2013.(I.31.) önkormányzati határozatban az
alábbiak szerint nevezte el a sárási zártkerti utcákat:
Hrsz.
Javasolt utcanév
1.
880
Halász
2.
866
Galagonya
3
862/1
Berkenye
4.
857
Som
5
850
Toboz
6.
834/1
Barka
7.
825/3
Csipke
8.
823/4
Rózsa
9.
821/1
Körte
10
809
Alma
11.
803/5
Szőlő
12.
802/7
Sulyom
13.
837
Ringló
14.
0284
Nád
15.
0289/1
Sás
16.
816/1
Gomba

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt a tóparti „kerti
tető” építményünknél első alkalommal rendezett programunkra, amely egyben az építmény
ünnepélyes átadása is lesz.
Horgászverseny a Gombaiakkal és a filagória
ünnepélyes átadása!
Rendhagyóan az egyesületi versenyünket
a Gomba testvérfaluval szervezett versennyel
együtt tartjuk meg.
Ennek időpontja: 2013. május 4. (szombat)
7 -7
730
800-1100
1200
00

30

Program:

Találkozó
Sorsolás
Horgászverseny
A filagória ünnepélyes átadása,
utána ebéd

Üdvözlettel:

További részletek a honlapon:
www.vamosszabadi.hu
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