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Vámosszabadi 2013 Advent és karácsony
Kedves Testvérek!
A Karácsony ünnepe megkoronázása az esztendőnek.
Isten szeretetében és törődésében, amely megmutatkozik
az Ő Szent Fia, a Kisded Jézus eljövetelében, mi emberek
megpihenhetünk, és lelkileg megerősödve folytathatjuk
földi zarándokutunkat. Az egész éves munka után végre
együtt lehetnek a családok.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden segítséget és
együttműködést az Egyházközségi Képviselő-testület, a
Vámosszabadi Templomi Kórus, a Gitáros Énekkar tagjainak, a Takarító asszonyoknak, a segítőkész férfiaknak
és minden kedves hívőnek, akik a szentmiséken együtt
imádkoznak velünk és anyagiakban is támogatják egyházi céljaink megvalósítását.
A 2013-as évben elkezdtük a Vámosszabadi Templom üvegablakainak felújítását, amelyet még néhány évig
folytatni kell a teljes körű befejezésig. Kisbajcson sor került a Templom teljes belső felújítására, Nagybajcson a
Plébánia épületének teljes külső felújítása történt meg. A
2014-es év remélhetőleg arról lesz emlékezetes, hogy az
árvíz veszedelme után a szomszédos települések összefogásának köszönhetően Szőgye településen megépül az új
templom Szent Anna tiszteletére.

Menekülttábor ügye: ezt nem a falunak kell eltartani,
hanem meg kell tanulni együtt élni vele. Az elmúlt félév
is bizonyította, hogy lehet békében élni egymás mellett.
És elgondolkodtató, hogy akik elküldenék az idegeneket, vajon elküldenék-e a Szent Családot is, elvégre ők
is Keletről menekültek. Vajon, akik elzavarják a Szent
Családot, miért és milyen lelkülettel ünnepelik meg a
Karácsonyt?
Minden Kedves Vámosszabadi Családnak kívánunk
Istentől megáldott Karácsonyi Ünnepeket és kegyelmekben gazdag új évet!
Dicsőség a magasságban Istennek és
békesség a földön a jóakaratú embereknek!

Díszpolgári előterjesztés

Az önkormányzat oklevelét és emlékérmét az
Egyházközség képviseletében
Csonka László templomatya vette át

Benkó Tibor plébános urat nyugodt szívvel ajánlom a Képviselő-testület elé posztumusz díszpolgári címre, hiszen személyesen, - bátran mondhatom
-közelről ismertem Tibor atyát, köszönhetően Bácsán élő apósomnak Vida Károlynak, aki minden
vasárnap szeretettel hívta meg ebédre. A sok-sok
együtt töltött időben egy nagyon határozott, művelt, okos embert állt módomban megismerni. Csak
remélni tudom, hogy ugyanúgy barátként tekintett
rám, ahogy én Őrá. A másik indokom az, hogy a
tradicionálisan vallásos Vámosszabadiban még nem
volt az egyházi közösségépítésben élenjáró személy
díszpolgár, és ezáltal a kitüntetett személyek palettája
egy újabb színnel gazdagodik.
folytatás a 2. oldalon

VÁMOSSZABADI MI ÚJSÁG?!

1

A négy kabát

Díszpolgári
előterjesztés
folytatás az 1. oldalról
Benkó Tibor 1950. október 20-án született Gannán. Nehéz körülmények között telt gyermekkora, családjának a Felvidékről kellett
menekülnie és a kommunista társadalom csak nehezítette beilleszkedésüket az új hazába. A család 1951-ben Nagymarosra költözött,
ahol a kis Tibor gyorsan a templomhoz szokott. Meghatározó jelentőségű volt számára Horváth István esperesnek és tanítóinak
szellemi vonzása, valamint itt ismerte meg Beton atyát, azaz Balás
Bélát, a jelenlegi kaposvári püspököt. Elvhűséget, szellemi szilárdságot, rendületlen kitartást tőle merített. Beszélgetés közben gyakran emlegette az Esztergomi Ferences Gimnáziumban történteket,
melyek életre szóló emlékeket hagytak lelkében. Innen egyenes út
vezetett hivatása irányába. Az esztergomi szemináriumban folytatta tanulmányait, majd 1974-ben felszentelték. Ezután különböző
szolgálatokra rendelte elöljárója. Ludányhalásziban szolgált káplánként, majd Tokodon, közben plébános helyettes volt Nagysápon.
1988-tól 2009-ig szolgált Győr-Bácsán és Vámosszabadiban. Bácsán
talált otthonra. Később Kisbajcson is ő látta el a papi teendőket. Időt
fordított a hittanosok és a ministránsok szervezésére, sokszor vitte táborozni az ifjúságot, rendszeresen jártak a nagymarosi ifjúsági
találkozókra. Már kezdetektől fogva sikerrel alkalmazta a számítástechnikát, később önállóan szerkesztette a Templomi Leveleket,
amelynek egyben fő cikkírója és kiadója volt és havonta jelentette
meg hívei legnagyobb örömére mindhárom plébánián. Ezek a lapok
mára már helytörténet-krónika értékkel bírnak. Plébánosként az ő
idejében történtek templomfelújítások mindhárom településen.
Hobbiszinten megkezdte a templomi rádió, a Szent István Rádió
működtetését, amelyet több éven keresztül szerkesztett és üzemeltetett. Szerény, puritán, egyenes gondolkodású ember volt, ezt az
egyenességet ugyanakkor másoktól is elvárta. Új színt vitt a papi
hivatás gyakorlásába. Példát mutatott. Akik ismerték, tanítványai
lehettek a tiszta egyenes gondolkodásban, a szilárd elvhűségben
és az élet alapvető dolgaiban megnyilvánuló rendíthetetlen következetességben. Fiatalabb éveiben még erőben jól bírta, szívesen
és örömmel szervezett csónakos kirándulásokat, rajongója volt a
természetnek és a természetábrázoló magyar irodalomnak. Ezeket
az értékeket igyekezett átültetni tanítványaiba és a környezetében
élőkre. Mondjuk ki: a nagyon omladozó, mállott épületből egy felújított „Isten házát” adott Vámosszabadinak. Elhatalmasodó betegsége fáradékonnyá tette, lassan le kellett volna adnia a kisbajcsi és
a vámosszabadi szolgálatot. Tiszta nagylelkűségére jellemző, hogy
végrendeletében teljes ingó- és ingatlan vagyonát a Közösségre
hagyta, mindenfajta megkötés nélkül. Leszármazó hiányában a Vámosszabadi egyházközség ápolja az emlékét, így a kitüntető cím átvételére is az Egyházközösség jogosult.
2013. október hó 7-én
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Kukorelli Norbert
alpolgármester

Sokat gondolkoztam, hogy egyáltalán reagáljak-e arra a szégyenletes támadásra, mi szerint én,
mint magánember, voltam oly bátor, hogy bevittem négy télikabátot
a befogadó állomásra.
Igen bevittem, talán még fogok
is! Nagyon nehéz megállni, hogy
ne reagáljak azonnal a sok tudatlan, féligazságot tartalmazó, alaptalan támadásra, ami személyemet
éri olyan emberektől, akik nem
egy írásukkal csak a megosztást, a
félelemkeltést, a bizonytalanságot
akarják elérni és csak remélni merem, hogy mindezt nem szándékosan, hanem saját hozzá nem értésük és butaságuk miatt teszik.
Teszik ezt olyanok, akik pár
éve még csak térképről ismerték
a Falunkat, vagy olyanok, akik
gépfegyver elé állítanák az összes
közalkalmazottat, köztisztviselőt,
és olyanok, akik pisztollyal hadonászó polgármesterre vágynak…
mert igen, VÁMOSSZABADI
ilyen: egy nagyon jól gazdálkodó,
virágzó kis község, nyilván nem
véletlen, hogy ők is, és én is, ezt a
csodálatos települést választottuk!
Csak a rend kedvéért: az Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a befogadó
állomás csak ideiglenes legyen, de
valljuk be, az állam sajnos megtalálta a „szálló” legideálisabb hasznosítását. Minden más hasznosítás - a magas bekerülési költségek
miatt - csak pénznyelő, amit mi
sem bizonyít jobban, mint a szálló
megvételére vonatkozó, több hónapos - eredménytelen - hirdetés
és a többszöri sikertelen árverés.
Nem mellesleg az Önkormányzat
minimum három éves költségvetési bevételébe kerülne (értsd: több,
mint 300 millió forintba) az épület
felújítása, úgy, hogy ezen idő alatt
semmi másra, azaz még a kötelező

feladatok ellátásra sem jutna pénz!
Talán ez lenne a cél? A teljes káosz?
Ennek ellenére Önkormányzat
mindent megtesz a befogadó állomás mielőbbi bezárásra, és ez a
gondolatsor nem azt jelenti, hogy
feladjuk a küzdelmet, mert Önkormányzatunk továbbra is rendületlenül bízik a Belügyminiszter Úrban.
De addig is a menekülteket támogatni kell, mert valóban menekültek, bármit is állítanak a hangadók.
Több alkalommal jártam bent a táborban, és nem egyszer könnyekkel
küszködve kellett kijönnöm, több
kisgyermek fájdalmas, olykor könyörgő tekintete láttán.

Kérem, hogy az ünnep közeledtével legyünk emberségesek! Mi is így teszünk, ezért
döntöttünk úgy, - elfogadva és
csatlakozva a falunkbeliek felajánlásaihoz, akik velünk együtt
szégyellik a „NÉGY KABÁT”
falunkat messze földön idegenellenesnek feltüntető históriáját
- hogy szervezetten, karácsonyi
ajándékkal lepjük meg a gyermekeket a táborban. Talán ezzel ki tudjuk küszöbölni a falu
hírnevén esett csorbát, amit ez
a szűk csoport okoz már hónapok óta, mindenbe belekötve, hisztériát keltő szándékkal.

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen
egy nap az évben, mely hivatalosan
is a szereteté. Háromszázhatvanöt
nap közül háromszázhatvannégy
a gondjaidé, a céljaidé, munkádé,
és a szereteté csupán egyetlen egy,
s annak is az estéje egyedül. Pedig
hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva
kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak
a többi dolgoké, s még annak is elég
az estéje.” /Wass Albert/
Békés, áldott ünnepeket, és nagyon sikeres új évet kívánok Mindenkinek!
Kukorelli Norbert alpolgármester

Nyugdíjasklubban
történtekről röviden….
A klubtagok érdeklődési körének középpontjában az ismeretterjesztő előadások állnak. Ennek
eleget téve a programok összeállításánál az első
helyre kerültek az ilyen és ehhez hasonló témák. A
szeptember 19-i foglalkozáson a hortobágyi Kilenclyukú hídról, a párizsi Eiffel toronyról, a New yorki
Szabadságszoborról tudhattunk meg számunkra új
információkat. Az aktívabb klubtagok előadásaikkal
színesítik a klub életét. Horváth Ferencné Zsuzsa
Szigetközről, annak kialakulásáról, élővilágáról, népi
hagyományairól tartott előadást. Majd egy következő klubnapon Cseri Mihályné Marika a Tudni illik,
hogy mi illik összefoglaló cím alatt a helyes viselkedési formákról, az illemről elevenítette fel ismereteinket. Megemlékeztünk Tóth Árpád halálának
85. és Tompa Mihály halálának 145. évfordulójáról.
Verseik mindannyiunk számára kedvesek, Tóth Árpád Esti sugárkoszorú című verse, Tompa Mihály
A gólyához című verse került előadásra az említett megemlékezés
apropóján. Alasztics Anti bácsitól
már többször hallottuk ezt a Tompa Mihály verset, de ez alkalommal is úgy hallgattuk mintha most
hallottuk volna először. Az előadás
után a megérdemelt taps sem maradhatott el. Többek között hallhattunk Maria Callas életéről, aki dec.
2-án ünnepelte volna 90. életévét, a
Vesta-szűzekről, akik Vesta istennő
papnői voltak . A hivatalosan 2003
óta nov. 3-án ünnepelt Magyar Tu-

domány napjáról. 1825-ben ezen a napon ajánlotta
fel 1 éves jövedelmét Széchenyi István az Akadémia
elődjének számító Magyar Tudós Társaság megalapítására, gyakran használt idegenszavakról. Lazább
napok is voltak, ilyenkor vicceket hallgattunk. Kérem a következőt tv-ből ismert játékot is kipróbáltuk, de beszélgetésre mindig hagytunk időt.
Köszönjük az Önkormányzat idősek napi megemlékezését, ahol a falunk 70 éves női lakosait egy-egy
virágcsokorral, 70 éves férfi lakosait egy-egy üveg
névre szóló itallal, a 90 éves Pék Ferencnét csodálatos virágcsokorral köszöntötték fel.
Karácsonyhoz közeledve MINDENKINEK ÁLDOTT ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS BOLDOG ÚJ
ÉVET KÍVÁNNAK a Borostyán Nyugdíjasklub
tagjai.
Borostyán nyugdíjasklub tagjai
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Egy kis visszatekintés
Vackor ovis szemmel
Az új tanévkezdés mozgalmas volt
óvodánk számára,
elsősorban az árvízi
helyzet végett elmaradt nagy sikerű, már évek óta hagyományként számon tartott Családi Napunk megrendezését pótoltuk
be szeptember derekán óvodásaink és családjaik részére.
A program véleményünk, meglátásunk szerint
jól sikerült, örömünkre szolgál, hogy gyermekeink
és hozzátartozóik mindig nagy lelkesedéssel várják
ezt a kötetlen, kikapcsolódásra alkalmas önfeledt
délutánt, estét.
Majd pár nappal később segítséget nyújtottunk az
Önkormányzat szervezésében a 2. Halfesztiválon,
ahol a résztvevő gyermekek számára biztosítottunk
a program jellegéhez illő barkács tevékenységet. Az
érdeklődő gyermekek tengeri állatokat festhettek
gipsz alapra, készíthettek termésképeket, színezhettek önfeledten óvodánk kertjében, míg a szüleik
gondtalanul kikapcsolódhattak a rendezvényen.
Október 5-én egy szombat délelőtt futásra invitáltuk óvodásainkat és sportoló kedvű szüleiket.
Nagyon örültünk, hogy sokan neveztek óvodánkért,
kicsik, nagyobbak, és a felnőttek is egyaránt. Különböző kategóriákban jutalmaztuk az indulókat eredményük szerint.

Jó volt együtt lenni, példát mutatni és ösztönözni
gyermekeinket a futásra és ezzel is segíteni őket abban, hogy mindennapjaik része legyen az örömteli
mozgás.
November derekán a Márton püspök életét dolgoztuk fel óvodásainkkal, a gyermekek megismerhették a legendából és elbeszéléseinkből Márton
történetét, és a hozzá fűződő néphagyományt, ami
a mai napig is számon tartott. A projektünk zárásaként egy péntek estén „Márton napi lámpás felvonulással” zártuk a nagy sikerű programunkat, a falunk
4
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utcáin örömteli énekszóval sétálva. Vámosszabadi
plébánosa kedvesen fogadott bennünket a katolikus
templomunkban, majd vendégül látott bennünket
az egyház a plébánián, ahol ismét jó volt együtt lenni Veletek!

November utolsó napjaiban az „Idősek napján” is
szerepeltek óvodásaink, pontosabban a Katica csoport gyermekei. Örömmel készültek egy mesedramatizálással, és boldogan adták elő Szívtelen csigabiga c. mesét. A nyugdíjas falubeliektől rengeteg
mosolyt és tapsot kaptak elismerésül.

Az idő gyorsan szalad velünk is, és már Advent
heteiben járunk, amikor óvodánkban is lázasan és
nagy izgalommal készülünk az Ünnepekre. Gyermekeink és Mindannyiunk számára is gazdag lehetőséget kínál a Mikulás és Karácsony-várás a
kézműveskedés, az irodalom és az ének-zene terén.
Bízunk benne hogy óvodásainkkal való lelkiismeretes, szeretetteljes foglalkozásunk, törődésünk, nevelői értékünk átadása és személyiségformálásunk
gyökeret ereszt gyermekeink lelkében és ezekkel az

ajándékokkal sikerül majd útra
indítanunk őket a szülői gondviselés mellett.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a Vámosszabadi Vackor
Óvoda valamennyi dolgozója nevében:

Meghitt, Békés Boldog
Karácsonyt az Ünnepekre és
Örömökben, Egészségben
bővelkedő Új Évet!
Kukorelli Eszter

Márton nap a Vackor óvodában
„Liba lába körme, Márton napon lámpásokkal,
járjunk körbe-körbe!”
„Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át
éhezik!”
„Ha Márton napján, a lúd jégen áll, karácsonykor
sárban botorkál!”
„Az újbornak, Szent Márton a bírája!”

Közhírré tétetik!

Szent Márton püspök az éjjel erre járt! Üzenete szájról-szájra járjon már! Minden ember a télre készüljön!

Fát szedjen a Vámosi erdőben! S Márton napján libát
süssön! Adjon számot munkájáról, minden állatáról!
Estére kóstolja új borát, s ropogtassa a liba combját!
Legyen béke minden házban, s várja minden ember
tiszta szívvel a karácsony angyalát!
Ma este gyújtsa meg lámpását, s mondja velünk
együtt a régi idők rigmusát! S ha visszatérve erre jár,
zsíros kenyér, tea mindenkire vár! Hogy itt együtt
mondhassunk hálát, Márton napja az idén is minket
együtt talált!

Iskolánk hírei

Októberben a hagyományőrző
szakkör keretében látogatást tettünk
a Falumúzeumban, ahol a gyerekek
nagy érdeklődéssel nézték a múlt
kincseit: régi időkből származó tárgyakat, használati eszközöket, fotókat, értékes iratokat; még palatáblát
és tintatartót is felfedeztek. Nehéz
volt elképzelniük, hogy nagyszüleink
még ezekkel tanultak az iskolában!
De emellett észrevették azt is,

hogy bizony az épület eléggé elhanyagolt képet fest. - Kriszti néni,
takarítsuk ki! - vetette fel Hanna és
Léna. - Jó ötlet! - csatlakoztak rögtön
a többiek is.
A szándékot tett követte, és a következő héten - anyukákkal és nagymamákkal kiegészülve - útnak is indult a csapat.
A lányok rendezkedtek, poroltak,
lemostak, felmostak, a fiúk levelet
gereblyéztek és diót szedtek. A jól
végzett munka jutalma üdítő és keksz
- köszönet érte a szülőknek -, közös
játék az immár rendezett udvaron, és
a jó érzés volt, hogy együtt munkálkodva valami jót cselekedtünk.
Az október 6-i és 23-i megemlékezést meghitt légkörben tartottuk
kis iskolánkban. A 3-4. osztályosok
versekkel, dalokkal idézték fel az
eseményeket. Főleg a kisebbek lehet,

hogy nem
mindig értették a kifejezéseket: szabadságharc, kivégzés,
aradi vértanúk, forradalom, 1956 - de
az érzés, az emlékül gyújtott gyertyák
fénye megérintette őket is.

Novemberben
Iskolanyitogató
Családi Napra hívtuk a leendő első
osztályosokat és szüleiket egy szép
szombati napon. Reggel 9 órára –
nagy örömünkre – megtelt a díszterem, megérkeztek csilizradványi vendégeink is: Bögi Tímea tanító néni és
3. osztályosai, szülőkkel együtt. Ezt
a meghívást egy gyümölcsöző kapcsolat első lépésének szántuk; az már
biztos, hogy tavasszal mi megyünk
Csilizradványba.
A programot Bende Ildikó és
Cseh György – iskolánk tiszteletbeli
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diákjai – nyitották egy kedves, humoros zenés műsorral, mellyel a jó hangulatot meg is alapozták, mely aztán
kitartott az egész napon keresztül.
Hogyne tartott volna ki, mikor
tanulóink néptánc bemutatóval és
egy – szintén – vidám műsorral, az
Iskolabolygóval készültek erre a nagy
napra.
Majd következett egy kis energiagyűjtés: szendvics, szülők által sütött
süti, Móni néni és Erzsi néni által főzött tea; azután pedig a gyerekeknek
kézműves foglalkozás, a felnőtteknek
pedig jóízű beszélgetés. Mindeközben ügyes apukák közreműködésével
főtt bográcsban a filagória alatt – az
ugyancsak jóízű – pörkölt, mellyel
vendégeinket terveztük megkínálni.
Az ovisokkal és szüleikkel való ismerkedés és egy spontán focimeccs
után sétát tettünk a faluban, a Falumúzeumba is ellátogattunk.
Radványi kedves ismerőseink nagyon jól érezték magukat, az ajándékok kicserélése és a pörkölt elfogyasztása után szép emlékekkel telve
indultak haza.
Köszönjük a támogatást a Vámosszabadi Önkormányzatnak, melyet
marhahús és üdítő formájában kaptunk, ill. a szülőknek, akik rengeteget
segítettek MINDENBEN! Köszönjük, hogy mindenben számíthatunk
rátok!
Novemberben zajlott szokásos
újsággyűjtésünk is. Köszönjük a
gyerekeknek, szülőknek és a község

lakóinak, hogy ezt a nagy konténert
megtöltötték papírral, valamint az
Önkormányzat alkalmazottainak a
segítséget, melyet a szállításban nyújtottak. A kapott összegből a gyerekek
tanulmányi verseny nevezési díjait fedezzük, valamint az iskola napi működéséhez szükséges felszereléseket
vásárolunk.
Mindig szívesen szerepelünk községi rendezvényeken, hiszen mi is
sok támogatást kapunk az Önkormányzattól. Így történt ez az idősek
napján is, ahol szintén az Iskolabolygót adtuk elő, mosolyt csalva a szép
számmal megjelent nyugdíjas nézőközönség arcára.
December az adventi készülődés
ideje. Minden évben nagy gondot
fordítunk arra, hogy ne csak az iskolát, hanem a gyerekek szívét is díszbe
öltöztessük, mire eljön az utolsó tanítási nap.
Egész decemberben angyalkázunk (neveket húzunk és titokban
meglepetéssel kedveskedünk egymásnak), kis ajándékokkal töltött
adventi zsákocskák várják , hogy melyik nap melyik kisgyereknek kedvez
a szerencse, gyűjtjük a cipősdobozajándékokat (mert adni jó!), Mikulásműsort adtunk elő az óvodásoknak
és magának a fehérszakállú öregnek,
aki egyszercsak megjelent csomagjaival az iskolában (úgy tudom, a szülők
kérték meg rá).
13-án elültettük a Luca-búzát,
mely sok karácsonyi asztal dísze lesz,

és adventi teadélutánunkon karácsonyi díszeket készítettünk. Köszönjük
az Önkormányzatnak és a Gyerekjóléti Szolgálatnak a hozzájárulást!)
14-én Klausz Máté a Harmónia
Művészeti Iskola tehetséges tanítványa, iskolánk 2. osztályos tanulója,
valamint szülei: Klausz Adrienn és
Klausz Tamás (a művészeti iskola tanárai) adtak csodálatos adventi koncertet iskolánk javára, melyet tanulóink versei színesítettek.
„Előrelátó vagy, de mégis
nézz uram a hátad mögé is!
Ott is lakoznak
s örülnének a mosolyodnak.”

Ezen a koncerten a zene hangjaiban, a versek soraiban, a gyertyák fényében velünk volt az Úr. A meghitt,
bensőséges hangulatot, az együttlét
örömét és a szeretetet szinte tapintani
lehetett.
Köszönjük.
Ezúton szeretnék mindenkinek
áldott békés ünnepeket és boldog új
évet kívánni!
Kamocsai Antalné

Képes horgászegyesületi napló
Az évről –évre megrendezett
horgászegyesületi
események
rendszeresen szép számú látogatót vonzanak ki a kavicsbánya tó
partjára.
A szlovákiai Gomba testvérközség horgászaival évek óta baráti
kapcsolatot ápolunk, mely évente 2
horgászversenyben nyilvánul meg.
Az évadnyitó versenyünket a
„tréfás” időjárás miatt elhalasztottuk, és a Gomba testvérfaluval
megszokott versenyünk első –hazai- fordulójával együtt tartottuk
meg.
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hogy egyre több szülő is kilátogat
a rendezvényre. A gyerekek szép
számmal fogtak amurt, pontyot –
de a foci sem maradt el. A programot színesítette az esti tábortűz
és szalonnasütés is.
Horgásztúra Mocsán.
Horgásztábor gyerekeknek
A kavicsbánya tó partján 2 napos sátor- tábort szerveztünk a
horgászni szerető gyerekeknek.
A programban szerepelt szerelék
elkészítése, horogkötés tanulása, horgászverseny. Örvendetes,

3 varázslatos napot töltöttek önköltségen a helyi horgászegyesület tagjai és családjuk Mocsán, egy
több tóból álló tórendszer partján.
A közel 30 fő igazán összeszokott
„nagy család”, hiszen immáron 4.
éve szervezzük ide a kirándulást. Itt
mindenki megtalálhatja a neki tetsző horgászmódszert, mert nagyon
változatosak a tavak és a halfauna is.

reznünk csapatban( két induló közül).

Az őszi telepítésünk gyönyörű,
2-4 kilogrammos pontyokból áll,
így igazán szép állomány várja a
tavaszra már „kiéhezett” horgászokat.

Horgászverseny Gombán
A horgászélményeken túl megtapasztalhattuk a testvér(falui)
szeretetet, hiszen vendéglátásból is
csillagos ötösre vizsgáztak a vendéglátók. A friss telepítés ellenére
sajnos kevés hal akadt a horgokra.
Minden igyekezetünk ellenére csak
a második helyet sikerült megsze-

– lépjen be egyesületünkbe, és váltson horgászengedélyt. Tagfelvétel
csak vámosszabadi lakosok számára korlátozott számban még lehetséges. További információ: www.
vamosihorgasz.hu vagy 20/4527227
ui: nem utolsósorban akár ekkora (15 kg-os) harcsát is foghat
tavunkon, mint azt Klauz Sándor
horgásztársunk tette.

Ha megtetszettek rendezvényeink, vagy csak szeretne szép
környezetben pihenni, horgászni

Köszönet a cselekvőknek!
Köszönettel tartozunk azoknak az embereknek, akik
az év folyamán minden napi kötelességüket téve - sokszor saját idejükből áldozva - nevelték és oktatták a gyermekeket. A Vackor Óvoda pedagógusai teljes szívvel,
összeforrott testületként, a szülőkkel is példás kapcsolatot tartva tették ezt.
Állami fenntartású tagiskolánk tanulói számunkra
ugyanannyira fontosak, mint korábban voltak. A tanítók
nap mint nap bizonyítják a hivatásuk iránti elkötelezettségüket, a családias légkör segíti az eredményességet. Ezek a
tények láthatóan megnyugtatják a szülőket is.
Szinte intézménnyé vált falunkban a Borostyán Nyugdíjas Klub és annak kórusa. Az idősek nem csak az
együttlétben találják meg napjaik szépségét, hanem sok
örömet szereznek a helyieknek kedves dalaikkal is. A
kórustalálkozók révén öregbítik községük hírét itthon és
külföldön egyaránt.
A Faluépítő Közösség programjai, a kábeltévé képújság
naprakész gondozása a szervezet nevéhez híven szolgálja a
falu közösségének céljait. Az óvodának, az iskolának és a
nyugdíjasklubnak adott támogatások segítik a különböző
generációkat egymás megismerésében.
A Községi Horgászegyesület egy nagy családként működik, szépen gondozzák kis birodalmukat, mindannyi-

unk gyöngyszemét, a tavat. Jóra, a természet szeretetére
tanítják a gyermekeket.
Polgárőrségünk újjá varázsolta az épületet, a lakosság
adományaiból és sok órányi önkéntes munkával. A község lakóinak megnyugtató az éjszakai járőrözés, amely
mindannyiunk biztonságát szolgálja.
A futball csapat újraéledt, elszántsága elismerésre méltó.
Új színt jelent az egyesület életében a fiatalokkal való foglalkozás és örömteli az, hogy az óvodai elképzelés találkozott a
sportszerű hozzáállással. Jó dolog az ovifoci!
Értékes munkát végzett a jegyző, a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek és az önkormányzat közalkalmazottjainak többsége a napi lakossági ügyintézésben, a falu
működtetésében.
Mindenkinek köszönjük a falu érdekében az egész év folyamán végzett tevékenységet amivel hozzájárultak településünk otthonosságához, az emberi kapcsolatok ápolásához.
Karácsony békéje adja meg az év sikeres zárását és
adjon reményt a következő évre, melyhez kérjük a tenni
akarók támogatását.
Vámosszabadi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete, Alasztics Ervin,
Kukorelli Norbert, Méri Attila, Réti Csaba
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Vámosszabadi Faluépítő Közösség
A társadalmi szervezet 1992 évben alakult meg. Célja,
hogy Vámosszabadi mindenkori vezetésével összefogva segítse a közösségi életet. Rendezvényeket szervezzen
és kivitelezzen az önkormányzattal együtt, s önállóan is.
Részt vegyen pályázatokon önálló szervezetként, vagy
együttműködésre más szervezettel vagy az önkormányzattal. Az elmúlt években mindenre volt példa. A cél nem
változott. A Vámosszabadi Faluépítő Közösség szeretne
továbbra is részt venni a közösségi életben, szeretne együtt
dolgozni a mindenkori vezetéssel, felkarolni lakossági közösségépítő tevékenységeket, segíteni a fejlődést. Szívesen
részt veszünk továbbra is intézményeink életében.
Azon dolgozunk, hogy a gyermekeinknek, fiataljainknak és időseinknek olyan közös élményt adjunk továbbra
is, hogy kialakuljon/erősödjön bennük az összetartozás
érzés. Hisszük, hogy a gyermekek a községünk jövőjének zálogai, ennek szellemében terveztünk és dolgoztunk
2013. évben, s így szeretnénk 2014. évben is.
Tevékenységünk talán nem oly látványos, de aki figyelemmel követi a szervezetet, az láthatja a tervezett, folyamatos, következetes működést, működtetést. Ha mást
nem, a KábelTV híreit talán Ön is figyelemmel kíséri nap
mint nap. Amennyiben szívesen hirdetne, vagy észrevétele, javaslata van, a továbbiakban is állunk szíves rendelkezésükre!
Ebben az évben meghirdettük a „Legszebb veteményes” versenyt, ami sajnos érdeklődés hiányában mégsem
zajlott le, így a 2 fős színházbérlet és a magazin előfizetések nem találtak gazdára. Három évvel ezelőtt indítottuk
útjára a „Szín5öst”, amelyben automatikusan részt vesz
minden vámosszabadin vagy a kisbajcsi iskolában tanuló
vámosszabadi lakosú diák. A színötösöket egy kirándulásra hívjuk, amelyre egy szülőjével együtt ingyen jöhet el.
Minden évben megérdemelten jól szórakozik a gyereksereg, s mondhatom nyugodtan, mi felnőttek is. Ebben az
évben a Western Parkban voltunk júliusban.
Az ősszel Ihos József „Fűre lépni Ihos” című zenés estjére hívtuk és vártuk a lakosságot. Állíthatom, aki eljött,
jól érezte magát A művész úr és társa színvonalas műsorral szórakoztatott bennünket, ahol nemcsak a felnőtt, de
a fiatal korosztály is a hasát fogta a nevetéstől. Örülünk,
hogy sokan eljöttek, s remélem hírét vitték az eseménynek.
Most csak néhány eseményt emeltem ki, s bízom benne, hogy aki eddig figyelemmel követte a szervezet munkáját, az eztán is azt teszi. Szervezetileg csendesebb évünk
volt, mint az előzőek, de amit vállaltunk, teljesítettük.

Nyilván a csend relatív fogalom, hisz mindig attól függ,
mekkora a zaj. S ha már zaj, hadd szóljak néhány mondatban a nyáron kezdődő, s nem tudni még mikor végződő
eseményről, mely a falut felbolygatta. Ez a menekülttáborügy.
Sokan, sokféleképpen bírálták a szervezet vezetőségét,
amiért nem vállalt szerepet az első sorban. Voltak viták,
sértődések, nézeteltérések, és kopromisszumok. A Vámosszabadi Faluépítő Közösség annak idején az akkor
faluvezetés támogatásával alakult meg, s arra szerződött,
hogy a mindenkori önkormányzattal együtt dolgozik.
Így aztán, amikor az események olyan fordulatot vettek,
ami ezzel nem volt összeegyeztethető, szervezetként nem
álltunk ott. Egyénenként, tagokként igen! Mindannyian
azt szerettük volna, ha nem nyílik meg ez a tábor. Felelős
vezetőként azonban nem tehettük meg, hogy a két pártra szakadt faluban valamelyik oldalra besoroljuk a szervezetet azzal, hogy odaállunk. Aki képvisel valamit évekig, az egy hétre, egy hónapra nem teheti azt le. Vállalta,
amire szerződött, s nekünk ez az önkormányzattal közös
munka volt. Szorult helyzetünkben (egyik oldalon az önkormányzat, másikon keménymag) igyekeztünk kiszolgálni a lakosságot továbbra is információval, működött a
KábelTV, s ha kellett, naponta többször is szerkesztettük.
Nem tártuk szét a karunkat, ha segítség kellett valamelyik
félnek, hogy „bocsi, de mi nem”, hanem megpróbáltunk
segíteni. Már ahol és amiben tudtunk úgy, hogy az az
alapszabályban foglaltakat nem sértette.
Szeretném, ha a Vámosszabadi Faluépítő Közösség továbbra is így tudna működni. A mindenkori vezetéssel
együtt, Vámosszabadiért. Szeretném, ha a kommunikáció
javulna, így ebben az évben a szervezetünk nem pénzt
kért az önkormányzattól a közmeghallgatáskor. A támogatást elsősorban együttműködésben, jó kommunikációban, község és közösségfejlesztésben kértük.
S mit kérünk Öntől? Vámosszabadi lakosként tiszteljen
meg bennünket azzal, hogy ha valamilyen programra igénye van, jelezze. Sokkal könnyebb úgy kiszolgálni a lakosságot, ha tudjuk mit is szeretne igazán.
Köszönjük eddigi támogatásukat, s bízunk a jövőbeli
sikeres együttműködésben!

Mindenkinek békés, boldog
karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Takács-Babos Judit
elnök
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