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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Váliak!

Mindig  izgalmas  feladat,  amikor  a
közmeghallgatásra egy év eseményeit és
eredményeit kell összegeznem. A munka
úgy indul, hogy az év beszámolóit átol-
vasom.  Gyakran  én  magam  is  ilyenkor
szembesülök  a  ténnyel,  mennyi  minden
történt egy év alatt.

Kérem, engedjék meg, hogy először
a beruházásokról számoljak be

Még 2015. év végén fejeztük be a kö-
zel  150  millió  forint  értékű  energetikai
beruházásunkat, melynek köszönhetően 5
középületünk - mindkét óvoda, az iskola,
a  hivatal  és  a  régi  orvosi  rendelő,  ma
könyvtár épülete is - külső hőszigetelést
és új homlokzatvakolatot kapott. A pályá-
zat  keretében  elvégeztük  a  nyílászárók
cseréjét, felújítását, illetve a fűtési rend-
szerek korszerűsítését.

Egy 30 millió forintos Belügyminiszté-
riumi pályázatnak köszönhetően – mely-
hez önkormányzatunk még további közel
8 millió forintot tett hozzá saját költség-
vetésből -  a Váli  Közös Önkormányzati
Hivatal épületén további teljes körű kül-
ső-belső  felújítást  és  akadálymentesítést
végeztünk, így az épület mára nem csak

energetikailag, de esztétikailag is sokkal
pozitívabb képet  mutat.  Új  cserépfedést
kapott az épület, kicseréltettük a közmű-
veket, a teljes elektromos és fűtési rend-
szert,  új  vizesblokkokat alakíttattunk ki,
köztük egy mozgássérült  illemhelyet  is.
Minden  helyiség  új  kerámia-  vagy par-
kettaburkolatot  kapott,  és  szinte  vala-
mennyi irodába új bútorzat készült. A be-
járati  lépcsőt  megnöveltük,  hangsúlyos
előtető készült, és mozgássérült feljáró is
épült  az  idősek  és  kisgyermekesek  szá-
mára. A hivatal környezetét is parkosítot-
tuk, utcabútorokat telepítettünk.

A házasságkötő terem mai igényeknek
megfelelő teljes körű átépítése, felújítása
és új audiovizuális berendezése pedig to-
vábbi 6 millió forint kormányzati  támo-
gatásból  készült  el.  A kívül-belül  meg-
újult épület ünnepélyes átadására március
15-én, nemzeti ünnepünkön került sor.

A 2015-re kapott 50 millió forintos ál-
lami forrásból még 2015 legvégén új te-
tőfedést kapott a Kossuth utcai óvoda és
az általános iskola épülete is. Új útburko-
lat készült a Szent István tér sárközi sza-
kaszán, a Templom sor felső szakaszán, a
Kossuth  utca  külterületi,  Kerekdomb
alatti részén. A 2016-ra kapott 40 millió
forintos állami támogatásból az Ürményi
és Csokonai utcát aszfaltoztuk le. Járdát
építettünk a Kisköz utcán és a Damjanich
utca elején. A Petőfi utcában az ároktisz-
títást  és  a  padkarendezést  végeztük  el.
Saját forrásból megoldottuk a Zrínyi ut-
cai problémát, továbbá kijavítottuk a Rá-
kóczi utca elején jelentkező úthibákat.

A 2015-ös  nagy  viharkárok  után  be-
nyújtott 34 millió forintos vis major pá-
lyázat keretében kijavítottuk a Petőfi utca
vízelvezető árkait és a felhízott padkákat.
A Rákóczi  utca  megsüllyedt,  balesetve-
szélyes szakasza is javításra került. Saj-
nos  már  mos  látszik,  hogy  tavasszal
újabb részeket kell felmarni és újra asz-
faltozni. Elkészült a Kossuth utca és Ady
Endre utca közti támfal is. Az utolsó tám-

falszakasz  megépítésének  tavasszal  kez-
dünk neki. Ha a támfalrendszer bezárul,
nekiállunk az Ady utca burkolat felújítá-
sának.

Szintén a vis major keretből a Vajda-
ház új nádfedést kapott. A régi nád elbon-
tásakor derült ki, hogy a teljes faszerke-
zetet  cserélni  kellett.  Közmunkások  se-
gítségével letapasztottuk a padlást sárral
és  tisztasági  festést  kapott  az épület  kí-
vülről-belülről.  2017-ben  ünnepeljük
majd Vajda János születésének 190., ha-
lálának  120.  évfordulóját.  A Petőfi  Iro-
dalmi Múzeum segítségünkre lesz a szín-
vonalas  megemlékezésben.  Terveik  sze-
rint  felújítják és modernizálják a Vajda-
házi kiállítást.

A 2016-os nyári zápor is jelentős káro-
kat  okozott,  így  jelentős  mennyiségű
iszapot  kellett  elhordanunk a Burgondia
utcából,  a  Magyar  köz-Damjanich  utcai
csomópontból, a Damjanich utcából, Pe-
tőfi utcából, valamint az Újhegy utca fe-
lületéről és árkából is rengeteg iszapot tá-
volítottunk el.

Bár a beruházásokról szóló beszámoló-
ban már szerepelt néhány távlati terv
is, most a már beadott, de még el nem
bírált pályázatainkat, valamint az egy-

előre csak koncepció szintjén létező
terveinket szeretném ismertetni

Következetesen  haladunk  a  „zöld”
úton,  energetika  terén  kifogyhatatlanok
vagyunk ötletekből. Az erre a célra kiírt
TOP-os forrásból szeretnénk megvalósí-
tani azt a hőközpontot, mely meleg vízzel
és fűtéssel látná el az egészségházat, a hi-
vatal épületét, a tűzoltó laktanyát, a falu-
házat,  a régi  iskola épületét,  valamint a
kastélyt.  A korszerű  pellet  kazánokba  a
fűtőanyagot a pályázatnak köszönhetően
a  saját  pelletáló  üzemben készült  pellet
biztosíthatja.  Ennek megvalósítása érde-
kében közel  100  millió  forintra  pályáz-
tunk nyáron, a pályázat még mindig elbí-
rálásra vár.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Elhangzott a 2016. november 24-i közmeghallgatáson 

v á l I n f óv á l I n f ó

Advent teljes átéléssel
„Az idei  tanévben ezt  a várakozást,  ráhangolódást élhette át
közösen  iskolánk  apraja-nagyja...”-  Csapó  Noémi  tanító  be-
számolója az adventi készülődésről

6-7. oldal

A parkolási rendeletről
„Ingatlanok használatához szükséges parkolók kialakításának

lehetőségei, szabályai” - Miklósi Tibor összefoglalója

4. oldal

BECHTOLD TAMÁS



Szintén TOP-os pályázatot nyújtottunk
be 10 millió forint értékben, melynek tar-
talma a további középületek ellátása nap-
elemekkel.  Ennek  keretében  a  Kossuth
utcai  óvoda,  a Faluház,  az  Egészségház
és a Sportöltöző energia ellátását segíte-
nék napelemek.

A külterületi utak felújítását célzó vi-
dékfejlesztési  pályázaton  végül  csak  az
utak  fenntartását  segítő  gépbeszerzésen
indulunk Martonvásár várossal konzorci-
umban, 10 MFt a megpályázható összeg,
melyhez 3,3 MFt önrész kell. Az útfelújí-
tási pályázatról azért mondtunk le, mert a
leginkább felújításra szoruló útjaink saj-
nos nem felelnek meg a kritériumoknak,
nem elég szélesek, így nem tudnánk tel-
jesíteni a pályázati feltételeket. Ennek el-
lenére terveink között szerepel a Szabad-
hegyre vezető út egy 800 méteres szaka-
szának rendbetétele a Pogányvári út felől,
valamint az Újhegyi úton és a Farkasfai
úton murva terítése is.

Már benyújtottunk egy olyan pályáza-
tot, mely elnyerése esetén oktatási intéz-
mények tanórákon kívüli  foglalkozásait,
szakkörök,  tanulmányi  kirándulások,
tánc-  és nyelvórák megtartását  támogat-
nák uniós forrásból. Ez vonatkozik isko-
lai és óvodai foglalkozásokra egyaránt.

Tavaly év végén újította fel Kárpáti Jó-
zsef az I. világháborús emlékművet. Idén
újabb pályázatot nyújtottunk be a Cente-
náriumi  emlékbizottsághoz,  melyből  a
kerítést és az emlékmű környezetét sze-
retnénk szebbé tenni.

Nagy reményt  fűzünk  ahhoz,  hogy a
kormány  ígéretének  megfelelően  meg-
épül a Vereb-Vál-Gyúró-Etyek út. Ezzel
összefüggésben  jöhet  létre  Válon  egy
mentőállomás  is.  Mindkettő  tervei  már
készülnek.  A Váli-víz  meder  tisztítására
és élőhelyek rehabilitációjára már elkülö-
nítették a pénzt. A tervek szerint emellett
megépülne egy vízparti kerékpárút is.

Az  Ürményi-kastély  ugyan  -  legna-
gyobb  bánatunkra  -  kikerült  a  Nemzeti
Kastély Programból, de egy hazai forrá-
sokra  támaszkodó  turisztikai  programba
bekerült.  Reményeim  szerint  ez  inkább
használ az ügynek, mint árt. A kastély és
az azt övező ingatlanok már állami kézbe
kerültek. Jelenleg folynak a tárgyalások a
magtár és a rongyos állam általi megvá-
sárlásáról, hogy ezek is bevonhatóak le-
gyenek  a  kastély projektbe.  Igyekszünk
aktívan  kivenni  részünket  az  előkészítő
folyamatokból, így több helyre is eljuttat-
tuk a kastélyra és környező területeire ki-
dolgozott  hasznosítási  koncepciónkat  és
javaslatainkat, valamint többször tárgyal-
tunk az ügy szereplőivel, illetékesekkel.

Hosszú évek óta nem fordult elő, hogy
az  önkormányzat  ingatlant  vásároljon.
Idén  megtört  a  jég,  megvásároltuk  a
sportpálya  melletti  telket,  mely  két  ön-
kormányzati  terület  közé  ékelődött  be.
Ezen a területen szeretnénk kialakítani a
régóta  áhított  sport-  és  rendezvénycsar-
nokot.  Sajnos  egyelőre  ez  még  csak
álom,  de  ha  lehetőség  adódik,  a  helye
már megvan.

Néhány szót a szociális juttatásokról

Idén is elindítottuk a szociális tűzifa és
élelmiszer  programot.  Az élelmiszereket
idén az önkormányzat saját költségvetése
terhére rendelte meg 3 millió forint érték-
ben. A tűzifa költségeinek is közel felét
mi fedezzük.

A  tanév  indulásakor  gyermekenként
tízezer forinttal támogattuk azokat a váli
családokat, ahol óvodás és iskolás gyer-
meket nevelnek. Az idősekre is  gondol-
tunk, így a hetven év feletti váli lakosok
idén is számíthattak a karácsonyi vendég-
látásra és az ünnepi csomagokra a hagyo-
mányos idősek karácsonyi ünnepségén.

Természetesen a szorult helyzetbe ke-
rült emberek is számíthatnak ránk. Rend-
szeresen  adunk  rendkívüli  segélyt,  de
előfordul a gyógyszer támogatás és a te-
metési segélyek kifizetése is.

A település élhetősége nem csak az
épületek és a környezet állapotán mú-
lik, hanem nagyban meghatározza a
kulturális élete, a civil kapcsolatok

Válon a sok egyesületnek és szervező-
désnek köszönhetően a civilek számtalan
programot  kínálnak,  melyre  nagy szere-
tettel várják az érdeklődőket. 2016-ban is
számos  említésre  méltó  kulturális  ese-
mény  volt  falunkban.  Megalakulásának
130. évfordulóját ünnepelte a Váli Tűzol-
tó Egyesület, mely alkalomból a Flórián-
napon  emléktáblát  avattunk  Dr.  Juhász
Miklós díszpolgárunk, tiszteletbeli tűzol-
tó tiszteletére.
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Óvodai életünk télen
A Mikulás zsákja az idén is finom édessé-
geket rejtegetett. – Kocsis Irén írása

8-9. oldal

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A 2015. év sikerein felbuzdulva, 2016-ban is meghirdettük a szociális tűzifa és élelmiszercsomag kiosztását.

Külön-külön több mint kétszázan pályáztak. Míg tavaly az önkormányzat is pályázaton elnyert pénzből vásárolt
élelmiszert, idén ezt saját szociális keretünk terhére tettük meg. A Belügyminisztérium által megítélt 61 erdei
köbméter tűzifához, további 40-et vásároltunk az önkormányzat költségvetésének terhére. Arra is odafigyeltünk,
hogy a tűzifát felkuglizva szállítsuk ki. Ezt a feladatot közmunkásaink vállalták fel és igen rövid határidővel el is
végezték ugyanúgy, mint az élelmiszerek kiporciózását.  Így egy-egy címre 0,5 erdei köbméter fa, 10 kg cukor,
10 kg liszt, 5 l olaj, 30 kg burgonya, 5 kg hagyma, 10 l tej, 3 kg rizs, 1 kg tarhonya, 1 kg nápolyi, 3 zacskó sza-
loncukor, 40 dkg kakaó és 4 kg tészta jutott.

A 70 év feletti nyugdíjasoknak 217 karácsonyi csomagot adtunk át, egyenként 2500 Ft értékben. Azoknak,
akik személyesen is ott voltak a Faluházban megrendezett idősek karácsonyán, dalcsokorral és szolid vacsorával
készültünk. A program végén mindenki megkapta csomagját és aki kérte, hazaszállítottuk. A többi csomagot a
következő napokban a képviselők adták át az otthon maradottaknak. 

Az önkormányzat mindent megtett, hogy enyhítsen a rászorulók helyzetén, de semmit sem ért volna a mun-
kánk, ha nincs az a rengeteg önkéntes segítő, valamint közmunkásaink, akik mind a tűzifa, mind az élelmiszer
kiosztásában segítségünkre voltak. A szociális tűzifa kiszállításában segítettek: Nagy János (Malom u.), Nagy Zol-
tán, Kiss András, Kocsis Bálint, Garai László, Bencze Dezső, ifj. Bencze Dezső, Váradi Roland, Domak Zoltán,
Csurgó Béla, Prior Péter, Schmidt Tibor, Imre Dénes, Farkas Balázs, Orosz János, Szabó János, Szedlák László. Az
élelmiszercsomagok szállításában segítettek: Kocsis Bálint, Nagy János (Rákóczi u.), Nagy János (Malom u.),
Miklósi Tibor, Váradi Endre, Csurgó Béla, Prior Péter, Ujszászi József, Lakatos László, Molnár László, Szedlák Lász-
ló. Ezúton köszönöm áldozatos munkájukat! 

Bechtold Tamás



A Vajda-naphoz kötődő hagyományos
programokat, szavaló- és rajzverseny, fu-
tóverseny,  stb.  az iskola a tőle megszo-
kott magas színvonalon rendezte meg. A
Falunapot a megszokottól eltérő időpont-
ban tartottuk, hogy összekössük a baláni
tábor  néptáncgálájával.  Ezen  a  napon
100. alkalommal lehetett vért adni a Vö-
röskereszt  Váli  Alapszervezetének  szer-
vezésében.

Szeptember  elején  immáron  6.  alka-
lommal  rendezte meg a  Váli-völgyi  Vi-
gasságokat  a  Bíbor  néptánccsoport.  A
rendezvény évről-évre színesebb és nem-
zetközibb.

 A  Faluvédő  Egyesület  októberben
nagyszabású  rendezvényt  szervezett  Ür-
ményi József születésének 275. évfordu-
lója  alkalmából.  Az  meghívott  illusztris
vendégeken  keresztül  talán  sikerült  ez-
úton is ráirányítani a figyelmet a telepü-
lésre és annak pusztuló értékeire.

Idén ősszel regionális nyugdíjas talál-
kozót szerveztek a váli Őszidő nyugdíjas-
klub tagjai. Minden évben nagy siker az
Elszármazottak  találkozója,  mely napon
együtt ültetjük el az abban az évben szü-
letett gyermekek „csemete-fáját” és oszt-
juk ki az emléklapokat.

Bár úgy tűnhet, hogy a sikeres rendez-
vények említésével más tollával ékeske-
dünk,  hiszen  mindez  a  civilek  érdeme.
Anélkül, hogy hatalmas munkájukat elvi-
tatnánk,  kicsit  magunkénak  is  érezzük
mindezt.  Örömünk  egyrészről  abból  fa-
kad, hogy valamennyi rendezvény céljá-

val, szellemiségével, üzenetével maximá-
lisan  egyetértünk  és  rendkívül  büszkék
vagyunk rá, hogy a település jó hírét kel-
tik. Az örömünk másik forrása pedig az,
hogy  idei  költségvetésünkben  jelentős
összeget tudtunk elkülöníteni arra a célra,
hogy civil szervezeteinket ebben a mun-
kájukban támogathassuk.

Testvérvárosi  kapcsolataink  erősítése
és  újak  létrehozása  is  nagy  lendületet
vett. Neualbenreuthi barátainkkal több al-
kalommal is találkozunk évente. Minden
második évben ellátogatunk egymáshoz,
de  kisebb  csoportokban  részt  veszünk
egymás  Adventi  vásárán,  falunapján,
vagy a német krumpli fesztiválon.

Idén  nyáron  ismét  megrendezte  a
Válinka néptánccsoport az egy hetes nép-
tánc  tábort,  melyre  a  balánbányai  gyer-
mekek is nagy örömmel érkeztek. Balán-
bányán idén voltak az önkormányzati vá-
lasztások. Új, fiatal, rendkívül lelkes csa-
pat került a város élére. Az októberi Bo-
torka  fesztiválra,  mely  20.  évfordulóját
ünnepelte, mi is ellátogattunk. Az Adven-
ti vásárra ők jöttek el hozzánk.

A felvidéki  Farnad  község vezetőivel
immáron  negyedik  alkalommal  fogunk
találkozni. Őket a balánbányaiak ajánlot-
ták figyelmünkbe. Ott is nagy hagyomá-
nya van a néptáncnak. A képviselő-testü-
let döntése értelmében jövőre velük kö-
tünk testvér-települési szerződést. Az Eu-
rópai Unió számos pályázattal támogatja
a testvérvárosi kapcsolatok ápolását. Eze-
ket igyekszünk kihasználni.

A beggendorfi kapcsolatot Edwin Mi-
chel és felesége tartja életben német ol-
dalról,  váli  részről  a  tűzoltó  egyesület
tagjai ápolják.

Nyáron magyar napot tartott a lengyel-
országi Kroscienko nad Dunajcem nevű
település,  melyre  meghívást  kaptunk  a
Bíbor néptánccsoport tagjaival, majd a 6.
VVV-re ők látogattak el hozzánk. A nyel-
vi nehézségek ellenére jó lenne velük is
szorosabbra fűzni kapcsolatunkat.
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A kerti hulladék nyílttéri égetése
2017-ben az alábbi

pénteki és szombati napokon
08.00-20.00 óráig megengedett:

   január 6-7. és 20-21.
   február 3-4. és 17-18.
   március 3-4. és 17-18.
   április 7-8. és 21-22.
   május 5-6. és 19-20.
   június 2-3. és 16-17.
   július 7-8. és 21-22.
   augusztus 4-5. és 18-19.
   szeptember 1-2. és 15-16.
   október 6-7. és 20-21.
   november 3-4. és 17-18.
   december 1-2. és 15-16.

Kérjük, a kijelölt időpontokat
tartsák be!

T á j é k o z t a t ó

KÓBORLÓ KUTYÁK
Ismételten felhívjuk a Tisztelt ebtulajdonosok figyelmét az állattartás szabályaira.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. §

alapján:
„(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz

nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivé -

telével – szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya

kivételével – beenged, illetőleg bevisz,
szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő fi -

gyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.”
Kérjük, hogy fokozott figyelemmel gondoskodjanak arról, hogy kutyáik az ingatlanjukról kijönni ne tudjon. 
A Váli Vadásztársaság Elnökének kérésére felhívom a Vál Község külterületén kutyát sétáltató ebtulajdonosok figyelmét,

hogy a településünket övező területek vadászterületnek minősülnek és ennek megfelelően ezen területen is kötelező betartani a
fent megjelölt jogszabály 193. § (1) bekezdés b) pontjában előírtakat.

Amennyiben egy kutya a közterületen felügyelet nélkül kóborol, és a gazdája felszólításunk ellenére sem zárja el, eljárást kez -
deményezünk ellene. Abban az esetben, ha hatósági kényszerintézkedésre kerül sor és az állatott elszállíttatjuk az ebrendészettel,
úgy annak költségeit a tulajdonosra terheljük.

Dr. Balogh Lóránd
jegyző



A rendelet megalkotásának célja – lát-
va a településen egyre inkább elharapó-
dzó állapotokat – az volt, hogy egyrészt a
lakókörnyezetünk szépségének, élhetősé-
gének megőrzése érdekében a településen
a  parkolást  szabályozza,  rendszer-szerű
keretek közé terelje, másrészt szabályoz-
za  és  lehetőséget  biztosítson  arra,  hogy
amennyiben az ingatlanok használatához
magasabb jogszabályok által előírt köte-
lezően elhelyezendő parkolókat az ingat-
lantulajdonos  nem  tudja  a  saját  telkén
biztosítani, úgy azt – bizonyos feltételek-
kel – közterületen, vagy más ingatlanon
is megtehesse, ugyanis erre eddig (legáli-
san) nem volt lehetőség. A rendelet rész-
letes  ismertetésébe  terjedelmi  korlátok
miatt nem mennék bele, a rendelet szöve-
ge a település honlapján (www.val.hu) el-
olvasható,  viszont  néhány fontos,  hasz-
nos  tudnivalóra  –  közérthető  nyelven  –
megpróbálom felhívni a figyelmet. Meg-
jegyzem,  hogy  a  rendeletben  szereplő
előírások nagy része más, magasabb jog-
szabályokból (KRESZ, OTÉK – „orszá-
gos településrendezési és építési követel-
ményekről  szóló  kormányrendelet”)  ve-
zethetők le, azokat eddig is be kellett vol-
na tartani,  csak vannak elemek,  melyek
egyértelműsítésre kerültek.

Parkolással, gépjármű tárolással
kapcsolatos szabályok

Közterületen üzemképtelen jármű nem
tárolható. Ez azt jelenti, hogy az érvényes
forgalmi engedéllyel, vagy rendszámmal
nem rendelkező  járművel  csak  a  telken
belül  lehet  parkolni,  továbbá  ugyan  ez
vonatkozik  az  autóroncsokra  is.  Egyéb-
ként ez az előírás a KRESZ-ben is szere-
pelt eddig is.

A belterületen lévő, közterületi zöldfe-
lületekre parkolni, a felületekre ráhajtani
tilos. Ez a szabály nem vonatkozik a bur-
kolt út és a mellette található árok közötti
területekre,  amennyiben nincs árok, úgy
az útburkolattól mért 30 cm széles padká-
ra.  Természetesen  a  kapubejárókon  (a
KRESZ előírásait betartva) lehet parkol-
ni. Tehát ez – többek között – azt jelenti,
hogy pl. a Vajda vagy Damjanich utcákat
kísérő  széles  zöldfelületekben  sem  sza-
bad parkolni, kivéve a már meglévő, ki-
alakult parkolókat.

Természetesen tilos ráhajtani, parkolni,
autóval közlekedni a járdákon is, kivéve
az  ingatlanokra  történő  behajtást.  (Ezt
nem részletezi a rendelet, mivel KRESZ
előírás,  de  leírom,  mert  sajnos  az  a  ta-
pasztalat, hogy nem mindenki tudja.)

Ingatlanok használatához szükséges
parkolók kialakításának

lehetőségei, szabályai

Az OTÉK minden ingatlan használatá-
hoz előírja, hogy az ingatlan rendeltetésé-
től, méretétől függően hány darab parko-
lót kell kialakítani az adott ingatlanhoz. A
rendelet azt is előírja, hogy ezeket a par-
kolókat az adott ingatlanon belül kell el-
helyezni. Ez azt jelenti, hogy elvileg nem
kaphat/kaphatott volna építési, használat-
ba  vételi  engedélyt  az  az  épület,  vagy
üzemeltetési engedélyt  az az üzlet, bolt,
iroda,  stb.  amelyikhez  nem  építettek
megfelelő számú parkolót a saját  telken
belül. Könnyen belátható, hogy pl. ha va-
lahol nyílik egy üzlet, akkor az oda autó-
val érkező vásárlóknak le kell tudni par-
kolni  valahol.  Vál  parkolási  rendelete
annyi könnyítést hoz az eddigi jogszabá-
lyokhoz  képest,  hogy –  élve  az  OTÉK
adta lehetőségekkel – lehetőséget biztosít
arra is, hogy amennyiben a szükséges el-
helyezendő  parkolókat  nem  tudják  az
adott  ingatlanon  belül  kialakítani  (mert
pl. nem férnek el), akkor – bizonyos fel-
tételek teljesülése mellett – ezeket a par-
kolókat másik ingatlanon vagy közterüle-
ten is ki lehet alakítani, vagy erre a célra
már  meglévő közterületi  parkoló  is  fel-
használható.  Ennek  szabályait  is  tartal-
mazza a parkolási rendelet, akit érint, tá-
jékozódhat az eljárás menetéről.

Közterületen lévő, spontán módon
kialakult parkolók előírásai

Vannak  olyan  „kialakult”  parkolók  a
településen,  melyek  mindenféle  terv  és
közlekedési hatósági engedély nélkül „il-
legálisan”  jöttek  létre,  ezek  kérdését  is
rendezi a parkolási rendelet. Ezek főleg a
Vajda és a Damjanich utca mentén, jel-
lemzően vállalkozási, kereskedelmi egy-
ségek és közintézmények előtt alakultak
ki. A parkolási rendelet – bizonyos felté-
telek  esetén  –  lehetőséget  biztosít  arra,
hogy ezek fennmaradjanak:  Kereskedel-
mi, szolgáltató, vendéglátási rendeltetésű
létesítmény kialakult  parkolója „parkoló
tábla” kihelyezése mellett abban az eset-
ben maradhat fenn, ha a szükséges vára-
kozóhely-szám az ingatlan területén mű-
szaki,  beépítettségi  okokból  nem,  vagy
csak  aránytalan mértékű  anyagi  ráfordí-
tással lenne megvalósítható, és az ingat-
lan 50 m-es körzetében szabályosan ki-
alakított szilárd burkolattal ellátott, meg-
felelő kapacitású parkoló nem található,
valamint az ingatlantulajdonos 2017. má-
jus  31-ig  kérelemmel  fordul  az  Önkor-
mányzathoz  a  parkoló  fennmaradásáért.
Ebben  az  esetben,  amennyiben  a  kére-
lemre  a  hozzájárulást  az  Önkormányzat
megadja, az ingatlantulajdonosnak – saját
költségére – a parkolót 2018. május 31-ig
a rendeletben meghatározott  módon (pl.
burkolattal kell ellátni, stb.) ki kell alakít-
tatnia.  Nem  szabad  elfelejteni  viszont,
hogy ebben az esetben is a parkolót szak-
tervezővel meg kell terveztetni és a par-
koló építéséhez a közlekedési hatóságtól
építési engedélyt kell kérni! Az így kiala-
kított parkoló után viszont – szemben az
általános esettel – nem kell parkolóépíté-
si hozzájárulást fizetni a közterületen ki-
alakított parkoló után. Felhívom a figyel-
met  arra,  hogy amennyiben  a  megadott
határidőkig az engedélykérelem, illetve a
parkoló  kialakítása  nem  történik  meg,
úgy a parkolókat meg kell  szüntetni,  és
amennyiben a saját ingatlanon sem alakí-
tották ki a megfelelő mennyiségű parko-
lót, akkor az üzlet, bolt, vendéglátó-ipari
egység, stb. engedélyét vissza kell vonni.

A lakóépületek előtt a közterületi zöld-
felületekben  kialakult,  kitaposott  parko-
lókat, autóbeálló helyeket azonban min-
den esetben meg kell szüntetni.

Akit a spontán módon kialakult parko-
lók ügye érint, kérem tájékozódjon a ren-
deletben foglaltakról! 

A parkolási rendelet ezen kívül rendezi
a védett övezetekbe való behajtás és ott
parkolás eseteit is, ez jelenleg a Sárközt
érinti.  Itt  a  már  kialakult  gyakorlathoz
képest változás nem történt.

Látható, hogy a parkolási rendelet a te-
lepülés életének sok részére hatással van,
kérem,  hogy aki  úgy gondolja,  hogy őt
érintik a benne foglaltak, alaposan olvas-
sa el a rendelet szövegét, illetve az Ön-
kormányzat  műszaki  osztályán  is  szíve-
sen válaszolunk a felmerült kérdésekre. 
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A parkolási rendeletről...
2017.  január 1-től  hatályossá vált  Vál  Község Ön-
kormányzat Képviselő –testületének „a parkolásról”
szóló 15/2016. (XI.24.) számú rendelete

MIKLÓSI TIBOR műszaki előadó

http://www.val.hu/


►Idősek karácsonya

Vál Község Önkormányzata december
15-én köszöntötte  a  70 éven felüli  idős
embereket.  A  karácsonyi  vendéglátás
szép hagyománnyá vált, nagy örömünkre
évről-évre egyre többen vesznek részt a
rendezvényen. Idén több mint 90 fő kará-
csonyozott  együtt.  A Szent  László  Völ-
gye Segítő Szolgálatnak és néhány képvi-
selőnek köszönhetően a fuvarozásban is
tudunk segíteni, így azok is könnyebben
kimozdulnak otthonaikból és eljönnek a
karácsonyi ünnepélyre, akiknek nehézsé-
get okoz a közlekedés.

Terített  asztallal,  Papp  Zsuzsa  finom
süteményeivel,  forralt  borral,  teával  és
üdítővel vártuk a vendégeket. 15 órára a
Közösségi Házban zsúfolásig megtelt az
alsó szint, de mindenkinek jutott hely.

Bechtold  Tamás  polgármester  úr  kö-
szöntötte  a  szép  számmal  megjelent  70
év felettieket. Ebben a rohanó világban a
család  fontosságát  és  az  együtt  töltött
időt, a közös ünneplést hangsúlyozta. Az
ünnepi jókívánságok után Pándy Piroska
Liszt  Ferenc-díjas  opera-  és  operetténe-
kes fél órás, jó hangulatú műsorral szóra-
koztatta a vendégeket.

Ezután következett a vacsora,  amihez
mindenkinek jó étvágyat kívánt a polgár-
mester úr. Ilyenkor az egymás mellett ülő
ismerősök beszélgetnek, a régi  dolgokat
idézik fel. Vidám hangulatban telt a kará-
csonyi együttlét, mindenki jól érezte ma-
gát.  Búcsúzáskor az  ajándék átnyújtásá-
val  Polgármester  úr áldott  ünnepeket és

elsősorban  jó  egészséget  kívánt  az  idős
embereknek. Akik személyesen nem tud-
tak eljönni és átvenni az ajándékcsoma-
got, nekik úgy szállították ki a képvise-
lők. Bízunk benne, hogy a több mint két-
száz embernek sikerült gazdagabbá, bol-
dogabbá tenni az ünnepet.

Ádám Zsuzsanna

►Gratulálunk!

Településünk körzeti megbízottját,  Be-
reczki  László rendőr  főtörzsőrmestert
Papp  Károly  altábornagy  elismerésben
részesítette Az iskola rendőre programban
hosszú időn keresztül nyújtott kiemelke-
dő szakmai tevékenységéért.

Szívből gratulálunk és köszönjük a te-
lepülésért végzett áldozatos munkáját.

VálInfó
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G Ó L Y A H Í R E K

NOVEMBER

Erdős Soma

DECEMBER

Kohári Zsombor Csaba
Fugert Franciska

GRATULÁLUNK!



Az idei tanévben ezt a várakozást, rá-
hangolódást  élhette  át  közösen  iskolánk
apraja-nagyja  adventi  programunk meg-
valósításával. 

Az első vidám hangulatú délutáni alka-
lommal szebbnél szebb adventi koszorú-
kat és asztaldíszeket készítettek a kedves
érdeklődők. Itt szeretnénk megköszönni a
lelkes szülőknek az eszközöket, ragasztó-
pisztolyokat és a türelmes segítséget.

A kézműves  foglalkozás  gyümölcse-
ként  minden  osztályban  saját  készítésű
koszorú emelhette az ünnep hangulatát.

A második héten karácsonyi rajzverse-
nyünket értékeltük, majd egy közös zené-
léssel, énekléssel vezettük át a hangulatot
a  fergeteges  Mikulás  kupánkra,  ahol  a
gyerekek  csapatokat  alkotva  mérhették
össze kidobó játékban képességüket.

December  13-án  Luca-napi  táncházat
tartottunk tornatermünkben, ahol a gyere-
kek megismerkedhettek az adott népszo-
kásokkal,  hagyományokkal,  hiedelmek-
kel, varázslásokkal. Az előadás során ter-
mészetesen  a  boszorkányos,  ördögös  és
szerelem varázslós  témákban  érkezett  a
legtöbb  kérdés.  A beszélgetést  játék  és
tánc követte, majd a pihenő időben min-
denki vethetett magának Luca búzát, me-
lyet Szűz Mária jelképeként kék szalag-
gal kötöttünk át. 

A harmadik heti kézműves foglalkozá-
son  forgószínpadszerűen  készíthettek  a
gyerekek nyalóka rénszarvast, különböző
karácsonyfa-  és  asztaldíszeket.  A segítő
kezek gondoskodása közben vidám anek-
doták szállingóztak a levegőben. Bár mi
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Könyvtári közlemények
„A 2017-es esztendő Arany János – emlékév...”
- Csókás Elekné írása.

10-11. oldal

Advent teljes átéléssel
Az advent szóról a várakozás jut az eszünkbe: a ka-
rácsonyt megelőző felkészülést, az ünnepre történő
varázslatos várakozást jelenti számunkra.

CSAPÓ NOÉMI pedagógus



már  a  hópihék  szállingózását  vártuk  a
gyerekekkel. 

Programunk utolsó eseménye a közö-
sen  alakított  karácsonyi  ünnepségünk
volt. Minden osztály 2-3 percben előadta
saját kis műsorát. Itt láthattunk jelenete-
ket,  vetítést,  hallhattunk verseket,  zenét,
éneket.  Csodálatosan  sokszínű  volt  a
program! 

Amikor a felsősök műsora közben lát-
tam  a  kicsik  szemében  a  csodálkozást,
tiszteletet,  a  nagyok  szemében  pedig  a
szeretetet,  gondoskodást,  úgy  éreztem,
hogy nem volt hiábavaló a sok készülő-
dés.  Megvalósítottuk programunk célját;
együtt,  közösen átéltünk valamit,  amely
mindannyiunk számára fontos lehet.

Hogyan főznek
Északkelet-Európában?

Iskolánkban a 7. osztályos tanulók egy
része eTwinning projekten vett részt. Az
eTwinning az európai iskolák közössége.
A részt vevő európai országokban műkö-
dő iskolák közös projekteket indíthatnak,
továbbá megoszthatják egymással  isme-
reteiket,  átélhetik,  milyen Európa legér-
dekesebb  oktatási  közösségének  a  tagja
lenni, és részt vehetnek annak életében.

Mi ennek kapcsán lett és litván tanu-
lókkal  ismertük  meg  egymás  országait,
lakóhelyeit,  műemlékeit,  pénznemét  és
ételeit. Először prezentációt készítettünk
saját  országunkról,  majd  ennek  alapján
kérdőívet  Magyarországról,  amit  a  test-
vériskolák tanulóinak kellett  megoldani-
uk. A mi feladatunk Lettország és Litvá-
nia felfedezése volt. 

Végül  a  legérdekesebb rész  követke-
zett:  egymás  ételeinek  kipróbálása.
Nyolcan voltunk Éva néninél, hogy elké-
szítsük a kiválasztott fogásokat, jó kedv-

vel, szorgosan. Készítettünk litván hideg
cékla levest, lett hideg süteményt (ez volt
a legfinomabb, bár az állaga nem az el-
várt lett, mert csak kanállal tudtuk meg-
enni), litván zöldséges majonézes salátát
és lett reszelt burgonyakorongot. A leves-
ből és salátából az adventi vásárra is vit-
tünk  kóstolót,  hogy mások  is  kipróbál-
hassák a külföldi kosztot. A lányok ott is
buzgón és  vidáman dolgoztak.  Sokat  el
tudtak adni az ételekből. Volt, aki bizal-

matlanul méregette az ételt, de volt olyan
baba, aki csillogó szemmel kapott  a ró-
zsaszín saláta után, és mindent megevett. 

Többektől  kaptunk  egy  kis  pénzt  is,
amiből a már jól bevált olasz ételt, pizzát
vettünk, és egy angol órán megérdemelt
jutalomként fogyasztottunk. 

Felejthetetlen  és  rendhagyó  project
volt. Remélhetőleg máskor is lesz ilyen.

Vranek Boglárka
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A Mikulás  zsákja  az  idén  is  finom
édességeket rejtegetett. Nagy öröm volt a
sok játék, amit még ezen kívül hozott a
Mikulás  bácsi.  Mindegyik  csoportban
énekkel,  verssel  köszöntötték  az  óvodá-
sok a messziről jött vendéget, és sajnál-
ták, hogy havat nem hozott…

Köszönjük a Szülői Szervezet vezetői-
nek és minden szülőnek, támogatónak, a
bálban jelen lévőnek, hogy jó hangulatú,
sikeres Katalin bálon lehettünk együtt. A
rendezvény  bevételéből  mindegyik  cso-

port  45.000 Ft-t  kapott  játék vásárlásra.
Az  óvodai  költségvetésből  is  kapott
mindegyik  csoport  45.000  Ft-ot  a  játék
vásárláshoz, így a Mikulás zsákja ebben
az évben gazdag lett. Ezen kívül 260.000
Ft  értékben vásároltunk mozgásfejlesztő
eszközöket a költségvetésből, 2 db elekt-
ronikai  hulladék gyűjtésért  kapott  pénz-
ből 2 db CD lejátszót szereztünk be (óvo-
dánként 1-1). Az óvoda felnőtt közössége
nagyon örült neki, hogy költségvetési tá-
mogatásból  a  Vajda  utcai  óvodába  fej-

lesztő szobájába egy nagy beépített szek-
rényt készíttethettünk, mely segít a raktá-
rozás, tárolás, irattárazás körülményeinek
javításában. (A Vajda utcai óvodában az
„élelmezésvezetői”  iroda  pici,  a  vezetői
"konténer"  iroda  pedig  lassan  teljesen
használhatatlan,  előbb-utóbb  jó  lenne
megszüntetni.)

December 15-én a Kossuth utcai óvo-
dában nyugdíjas találkozóra hívtuk azo-
kat  a  kollégáinkat,  akik  már  nyugdíjas
éveiket  élik.  Mindig  jó  újra  találkozni,
beszélgetni velük, akikkel évekig együtt
dolgoztunk  az  óvodában.  Köszönjük  a
Napsugár  nagycsoportnak  a  hangulatos
karácsonyi műsort. A gyermekek műsora
után  kellemes  beszélgetéssel  töltöttünk
együtt  néhány órát, felidézve régi emlé-
keket.

A Vox Váli  szép karácsonyi  énekeket
énekelt az óvodás gyerekeknek, amit áhí-
tattal  hallgattak mindkét óvodában a ki-
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Vaáli hősök
Takács Zsuzsanna kutatásai az I. és a II. világhá-
ború váli áldozatairól.

                       12-13. oldal

Óvodai életünk télen
Decemberben az ünnepekre való készülődés és a
különleges pillanatok megélése színesítette életün-
ket az óvodában.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



csik.  A kórus  küldetésének  tartja,  hogy
megszerettesse  a  tiszta,  szép  énekszót,
segítse  a  zeneszeretet  kialakítását,  fel-
keltse az érdeklődést  a hangszeres játék
iránt. 

Hívogató január-februári
eseményeinkre

Január 23-án és 24-én tartjuk a félévi
szülői értekezleteket.

Első Óvodás Táncházunkra január 27-
én pénteken 17 órától a Közösségi Házba
várjuk szeretettel az érdeklődőket. A talp-
alávalót a Levelünye húzza. A tánc előtt
farsangi kézműveskedésre is lesz lehető-
ség, az óvó nénik irányításával. 

Nyílt nap: Február 6-án a Napsugár, 7-
én  a  Maci  és  Csigabiga  csoportban.  (A
részleteket az óvó nénik elmondják.)

Farsangi mulatságok az óvodában

Tulipán csoport: február 16., Maci cso-
port február17., Napsugár csoport február
21., Csigabiga csoport február 24.

VálInfó
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Eltelt két hónap a Katalin-bál óta, így az emléke-
ink közül kell kikeresgélnünk, hogy is zajlott.

A legfontosabb, hogy a bál jól sikerült. A tánctér
nyitás után 1 órával már megtelt,  a Molnár Band
pedig hajnalig játszott a közönségnek. Bővítettük a
vendégek rendelkezésére álló teret,  hogy a tánc-
ban elfáradt beszélgetni vágyók is jobban érezzék
magukat. Éjjel 1 óra körül tombolát húztunk, ahol
az egész falu által  felkínált  ren-
geteg  ajándék,  torta,  csomag,
vásárlási utalvány gazdára lelt. 

De  térjünk  vissza  az  eredeti
célokhoz.  Ovis  gyerekeink  min-
dennap játszanak, a játékaik ön-
kéntelenül  is  használódnak,  la-
zulnak,  kopnak.  Szülőként  fon-
tosnak gondoljuk,  hogy ne csak
az óvoda és fenntartója gazdasá-
gi  helyzetén  múljon  a  játékok
utánpótlása.  Ezért  rendezzük
meg évről  évre  a   jótékonysági
Katalin-bált, hogy annak bevéte-
léből új játékok kerülhessenek a
csoportokba,  továbbá  minden
gyerek  kaphasson  ajándékcso-
magot a Mikulástól. (Idén új játé-
kokat  180 ezer  Ft  értékben,  mi-
kuláscsomagokat  50 ezer  Ft  ér-
tékben tudtunk vásárolni.)

Tanulságként  annyit  vontunk
le, hogy a bál jól működik, a ha-
gyomány él. Ha a jövőre gondo-
lunk,  szeretnénk,  ha  a  falu  kö-
zössége  számára  egyébként  is
fontos  szerepet  betöltő,  sokszor
mintát adó vendégeink köre még
tovább bővülne.

Részletes köszönőlista itt nem fog elférni, annyi-
an segítették a rendezvényt. Kedves szülők, nagy-
szülők,  óvodai  dolgozók,  támogatók,  felajánlók,
tombolajegy vásárlók, plakátolók, tortasütők, díszí-
tők, vendégek és mindenki! Nagyon köszönjük és
jövőre újra találkozunk!

Székács László
Óvodai Szülői Szervezet

Kedves Váliak!

Köszönjük,  hogy  az  elmúlt  év-
ben is a Váli Mesevölgy Óvodának
ajánlották az adójuk 1 % -át. Kö-
szönjük azoknak is, akik pénzado-
mánnyal,  az alapítványon keresz-
tül bővítették fejlesztési lehetősé-
geinket.

Kérjük,  ha tehetik,  támogassák
az intézményt ebben az évben is.

 
A Váli Gyermekek Jövője

Alapítvány

Adószám: 18494613-1-07

Katalin-bál 2016



A 2017-es esztendő Arany János–em-
lékév  a nemzet költője, a magyar iroda-
lom  egyik  legkiemelkedőbb  egyénisége
születésének  200.  évfordulója  alkalmá-
ból. 

Az emlékév 2017. március 2-án kezdő-
dik Nagyszalontán, majd május elején tu-
dományos  ülésszakkal  folytatódik  az
Akadémia közgyűlésén. Ősszel Debrecen
és  Nagykőrös,  majd  ismét  Budapest  a
legfontosabb ünnepségek színhelye. Kiál-
lítás  lesz  többek  között  Nagyszalontán,
Nagykőrösön,  a  Petőfi  Irodalmi  Múze-
umban, az MTA Könyvtár- és Informáci-
ós Központban és az Országos Széchényi
Könyvtárban. Az év során újabb kötetei
jelennek meg az Arany János munkái cí-
mű, most elkezdődött nagyszabású kriti-
kai kiadásnak. A tudományos programo-
kat az Országos Széchenyi Könyvtár által
szervezett országos és határon túli közép-
iskolai  szavalóverseny és  más kulturális
események kísérik.

Az Arany János Emlékbizottság e-mail
címe: bicentenarium@gmail.com,  szék-
helye az MTA Bölcsészettudományi Ku-
tatóintézetének Irodalomtudományi  Inté-
zete  (1118  Ménesi  út  11-13.).  A  fenti
címre várják a híreket az Arany János  –
emlékévhez  kapcsolódó  rendezvények-
ről, amelyeket a költő verseinek kézirata-
it  és  legfontosabb  kiadásait  tartalmazó
honlapon tesznek majd közzé.

Arany János élete
(I. rész)

1817. március 2-án született Bihar me-
gyének  ma  Romániához  tartozó,  Nagy-
szalonta  nevű  községében.  Apja,  Arany
György  olyan  családból  származott,
amely Bocskaitól  kapta  a  nemességet  a
hajdúk letelepítésekor.  Arany János szü-
letésekor Arany György és Megyeri Sára
már  egyáltalán  nem fiatal.  János  leány-
testvére asszony, a többi gyerek pedig ha-
lott amikor ő születik. A hajlott korú szü-
lők minden tőlük telhetőt megadnak ké-
sei gyermeküknek, aki részint lelki alkata
révén, részint a féltő gondoskodás követ-
kezében  zárkózott,  túlzottan  érzékeny s
magába forduló lesz. Szüleitől tanul írni–
olvasni, s apjától hall először a hajdúság

mondáiból,  melyek  előkészítik  későbbi
érdeklődését a történeti epika iránt. Sokat
olvas, főleg XVII. és XVIII. századi mű-
veket.  (Szalontán  csodagyereknek  szá-
mít!) A régi magyar nyelv mélyen hat rá. 

Arany János életrajza nem olyan látvá-
nyos,  mint  a  kortárs  Petőfié.  Az  iroda-
lomban betöltött szerepe, azonban hozzá
hasonlóan nagy és pótolhatatlan. Íme né-
hány  érdekes  információ  a  legnagyobb
balladaírónkról.

Idős szülei tanították otthon, írni és ol-
vasni. A saját félretett pénzéből iratkozott
be  a  debreceni  református  kollégiumba.
Állandó munkája volt. Németül és franci-
ául tanult. Mindezt 16 évesen!

Arany sokáig nem írt, még csak nem is
gondolkodott írói pályán. 

„Hírlap is alig fordult meg kezemben”
írja  Arany jegyzősége  első éveiről.  Egy
volt  diáktársa  biztatja  Shakespeare  és
Szophoklész fordítására. Elveszett alkot-
mány  című  komikus  eposzát  úgy  írta
meg,  hogy  előtte  soha  semmi  hasonlót
nem  írt.  Mégis  megnyerte  a  Kisfaludy
Társaság egyik irodalmi pályázatát!

Arany János és Petőfi Sándor barátsá-
ga  a  leghíresebb  és  legerősebb  barátsá-
gok közé tartozik a világirodalomban, de
valójában  csak  két  és  fél  évig ismerték
egymást!

Lánya  halála  annyira  megrendítette,
hogy nagyon rövid idő alatt teljesen meg-
őszült!

Nem csak  haján  látszódott  meg ez  a
csapás, költészetén is. Majdnem egy évti-
zedig nem írt semmit. Amikor verset kez-
dett írni lánya emlékére, a negyedik sor
után megakadt, s ezt írta füzetébe a foly-
tatás helyett: „Nagyon fáj! nem megy!”

Arany János sok idejét a Margitszige-
ten töltötte. Történt egyszer, hogy József
főherceg meglátta a költőt  az egyik pa-
don, amint éppen ír valamit.

Megállt a háta mögött és ránézett a pa-
pirosra. Arany éppen verset írt, a követ-
kező  címmel:  „A tölgyek  alatt”.  József
főherceg tréfásan megszólította:

- Úgy látom, kedves Arany, ön nem jó
botanikus. Ezek itt hársak. Menjen tíz lé-
péssel arrább, és üljön le ott!  A tölgyek
ugyanis ott vannak. (Folyt. köv.)

Emlékezzünk meg a „Jó palóc”
Mikszáth Kálmán évfordulójáról is!

1847.  január  16-án  született  Nógrád
megyében, Szklabonyán, Mikszáth János
jómódú földbirtokos, és a kisnemesi szár-
mazású Veress Mária fiaként. Elemi isko-
láit  a  faluban  végzi.1857-ben  a  rima-
szombati ev. kisgimnázium tanulója lesz.
Az önképzőkörben írja első prózáit, ver-
seit.  1863-ban  a  gimnázium  utolsó  két
évére átiratkozik a selmecbányai ev. gim-
náziumba. Ott is tagja az önképzőkörnek.
1866-ban  leérettségizik.  Egyre  erősebb
az írói elhivatottság benne. A kisnemes-
ség és a parasztság határvilágából indult.
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Könyvtári közlemények
A könyvtárban január 2-án elkezdődött az új esz-
tendő.  Örömmel  tapasztaltam,  hogy  az  érdeklő-
dés egész észben, így az új év második napján is
folyamatos. 

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

Ne unatkozzunk Arany János
születésnapján!  Legyen  ez  az
évforduló szellemes, kreatív és
személyes!

Üzenj
Arany Jánosnak!

Pályázat 12 és 18 év közötti
diákok  részére.  Foglald  össze
egy  maximum  200  leütéses
SMS  vagy  chat  üzenetben
Arany  János  egy  általad  vá-
lasztott művét!

Az üzenetedet 2017. március
20-ig  a  muzeumped@pim.hu
e-mail  címre  várjuk,  kitöltött
jelentkezési  lapoddal  együtt.
Minden  pályázó  egy pályamű-
vel nevezhet.

A  legötletesebbnek  tartott
pályaművek halhatatlanná vál-
nak a Petőfi Irodalmi Múzeum
Önarckép álarcokban című em-
lékkiállításában.



A családban nemesi nagy múlt  legendái
éltek, de a gyermekkor környezete a pa-
lóc és szlovák parasztság volt. Magát ott-
hon a  dzsentrivilágban érzi,  és  ennek a
dzsentrivilágnak senki sem látja oly vilá-
gosan  hibáit,  társadalmi  parazita  voltát,
mint ő. Megveti ezt a nemesi világot. Be-
lülről  látja:  elítéli,  de  megérti.  Ez  adja
egészen sajátos hangvételét és ábrázolási
módját. Nem igazi szatirikus, mert a gú-
nyosan  megbírált  alakokban  is  megmu-
tatja a szeretetre, néha egyenest csodálat-
ra  méltót;  de  a  csodálatra  méltóban  is
megmutatja a nevetségeset. Ez igazi iro-
nikus magatartása. Mikszáthra elsősorban
az irónia lesz jellemző. 

Jogásznak indul, mint oly sokan a kis-
nemesség körében. Hivatali életet kezd a
vármegyénél, mint a kisnemesi jogászok
nagy része,  de nem való hivatalnoknak.
Költő akar lenni, egész ifjan verseket is
ír. Meghódítja munkaadója, a vármegyei
főszolgabíró leányát,  és titokban elveszi
feleségül. A tekintélyes família indulato-
san fordul ellene, mire az ifjak felköltöz-
nek a fővárosba, amely abban az évben
(1873-ban) egyesült Budából, Pestből és
Óbudából Budapestté.

A kiegyezés első évei ezek, a nagyobb
léptű  polgárosodás  kezdetei  Magyaror-
szágon, a főváros most indul el az útjára,
hogy európai nagyváros legyen. Itt  akar
Mikszáth író és újságíró lenni. De sokáig
hiába. Olyan nyomorban élnek, hogy a fi-
atalasszony belebetegszik a szegénység-
be. 1874-ben halt meg háromnapos korá-
ban  első  gyermekük.  Erre  Mikszáth  ki-
erőszakolja,  hogy  váljanak  el,  menjen
vissza a szeretett nő a jómódú otthonba. 

Ezután ő is visszahúzódott szülőfalujá-
ba, Szklabonyára,  ahol azonban anyja a
családi  birtokot  még  halála  előtt  bérbe
adta,  így abból  sem tudott  megélni.  Az
1874-es megyei tisztújításon mint aljegy-
ző jelöltette magát, de megbukott. Visz-
szatért  Pestre,  s  az irodalommal kezdett
komolyabban foglalkozni.

El akart válni, mert azt gondolta, hogy
rendes jövedelem nélkül nem méltó a fe-
leségéhez.  Mivel  ő  nem akart  válni,  az
akkor  még  sikertelen  író  azt  hazudta
neki, hogy mást szeret.  1878-ban mégis
megtörtént.  Miután  Mikszáthnak  rendes
jövedelme lett, 1882-ben a már országos
hírű, jó jövedelmű író újra elmegy leány-
kérőbe, és akkor már örömmel adják hoz-
zá egykori feleségét.  Házasságukból há-
rom  fiúgyermek  született:  Kálmán,  Al-
bert és János. Albert fiának leszármazot-
tai ma is élnek. Olyan ez, mint egy Mik-
száth–anekdota. De hát az írók élete gya-
korta  emlékeztet  műveikre,  mivelhogy
műveiket  nem utolsósorban  saját  életük
ihleti.

1899-ben a Magyar Tudományos Aka-
démia  tagja  lett.  1910.  május  28-án  el-
hunyt, május 31-én temették. Az Akadé-
mia előcsarnokában ravatalozták fel és a
Kerepesi úti temetőben lelt végső nyugal-
mat.

Ajánlott olvasmányok

A beszélő köntös, A fekete város,
A jó palócok, A tekintetes vármegye,
A tisztelt Ház, Akli Miklós,
Beszterce ostroma,  Elveszett  alkotmány,
Gavallérok, Különös házasság,
Magyarország lovagvárai: Csókakő
Mikszáth Kálmán összes művei,
Szent  Péter  esernyője,  Tóth  atyafiak,
Utazás Palócországban

Könyvtármoziban
megtekinthető filmek

1100 év Európa közepén – Mikszáth,
Palócföld,
A beszélő köntös, Akli Miklós, 
Beszélő emlékházak,
Cimbora – Mikszáth,
Érettségi 2017 – Mikszáth,
Hagyományok és értékek,
Hungária  Kávéház  történetek  (sorozat),
Irodalmi barangolás gasztronómiában 
8. rész: Mikszáth,
Legendás konyhák,
Magyar klasszikusok új köntösben Mik-
száth 1-2. 
Szt. Péter esernyője,
Válaszd a tudást! – Mikszáth

Magyar Kultúra Napja

1989  óta  január  22-én  ünnepeljük  a
Magyar  Kultúra  Napját,  mert  a  kézirat
szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon fejezte be a Himnusz megírását. 

Farsangi felhívás

Februári  kulturális  kávéházunkban
Asszonyfarsang lesz! Bővebb információ
a könyvtárban, (Vajda János u. 36.) vagy
az alábbi elérhetőségeken:
telefon: 30/86-86-876
e-mail: konyvtar@val.hu

Könyvekben, olvasásélményekben bő-
velkedő boldog új évet kívánok!
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Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2017. március 14. kedd

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

A

LEVELÜNYE
együttes szeretettel várja

a már nálunk megfordultakat,
a táncolni tudókat, hogy legyen kitől

tanulni a kicsiknek,
a táncolni nem tudókat,

hogy most elkezdhessék,
a nézelődni vágyókat,
hogy nézelődjenek.
Végig tanítás van,

a botláb nem akadály!
Kézműves foglalkozással tarkított

moldvai táncházunkat
havi rendszerességgel tartjuk

az iskola tornatermében.
Részletek Facebook oldalunkon.

Köszönjük!

mailto:alpolgarmester@val.hu


Édesapám halála után család- és hely-
történeti  kutatásba  kezdtem, azóta kuta-
tok minden Vállal kapcsolatos dolgot, így
készült a váli hősi halottakról szóló gyűj-
tésem is. Külön köszönet illeti Szabó Éva
„immár”  barátomat,  aki  első  találkozá-
sunk alkalmával  érdekesnek  találta  eze-
ket a gyűjtéseket, amikor meséltem róla.
Nélküle csak otthon porosodnának most
is. A kutatás során nem hagyott nyugod-
ni,  hogy  talán  ezen  elesett  katonákról
családja, rokonai talán még a mai napig
sem tudják, hogy mi történt velük, hol es-
hettek  el,  hol  nyugszanak.  Örömömre
szolgálna,  ha  az  összegyűjtött  adatok
alapján  sikerülne  majd  talán  rátalálniuk
elveszett szeretteikre és esetleg kegyele-
tüket is leróhatják majd sírjuknál.

Az  Osztrák-Magyar  Monarchia  had-
erejében  szolgálatot  teljesítő,  1850  és
1899 között  született  magyarországi  ka-
tonák központi nyilvántartása és katonai

anyakönyvi lapjai a második világháború
idején  megsemmisültek.  A  budapesti
Hadtörténelmi  Levéltárban  csak  az  első
világháborúban kitüntetett  magyar  kato-
nák  kitüntetési  javaslatai  találhatóak.  A
veszteségi listákra került katonákról, köz-
tük  az  elesett,  megsebesült,  eltűnt  vagy
hadifogságba kerültekről készült nyilván-
tartásokat a bécsi Hadilevéltár őrzi. Saj-
nos a veszteségi iratanyag, bár több mil-
lió különféle feljegyzést őriz, korántsem
teljes körű. Ezért fordulhat elő, hogy ke-
reséseik 40-50%-a sikertelen. A Hadtör-
ténelmi Intézet és Múzeum Bécsi Levél-
tári Kirendeltség elérhető bárki számára:
Cím: Ungarische Archivdelegation
beim Österreichischen
Staatsarchiv/Kriegsarchiv
A-1030 Wien Nottendorfer Gasse 2.

E-mail: ukadel@freemail.hu
Jövőbeli terveink közt szerepel, hogy a

Hadtörténelmi  Intézetben  további  kuta-

tást végezzünk a váliak által  szolgálatot
teljesítő 17-es és 69-es gyalogezred anya-
gaiban  és  a  még  esetlegesen  fellelhető
katonák sorsát illetően többet tudhassunk
meg.  Természetesen  újabb  információk
esetén szintén közlésre kerül majd. A táb-
lázatban  (val.hu/documents/hosok)  sze-
replő adatok több forrásból származnak,
köztük  az  interneten  található  hadisír
nyilvántartó  és  hadifogoly  adatbázis,
több korabeli újságcikk és a HM Hadtör-
téneti Intézet nyilvántartása alapján. Min-
den jelenleg rendelkezésre álló informá-
ció szerepel  benne.  Ez  alól  kivételt  ké-
peznek az  érdemek,  kitüntetések,  karto-
nok  és  egyéb  dokumentumok,  amelyek
nem kerültek bevezetésre. 

A hazatért, kitüntetésben részesülő ka-
tonákról - köztük Csincsa István, Fábián
János, Keresztes Benő, Kis József, Kör-
mendi Ferenc, Magyar Béla, Mihalovics
János, Nagy András és Szedlák Ferenc -
rövid,  némely  esetében  fotóval  ellátott
cikkek is léteznek.

Amennyiben bármilyen  kérdésük len-
ne a táblázatban szereplő hozzátartozóik-
ra vagy esetleges  további felkutatásukra
vonatkozólag,  az  alábbi  elérhetőségeken
szívesen állok a rendelkezésükre:
Takács Zsuzsanna: tel. 06-30-2172298
e-mail: tzsuzsi54@gmail.com 

A kép illusztráció
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Vaáli hősök
Takács Zsuzsanna vagyok, bár én már Budapes-
ten születtem, de apai ágon őseim mind váli szár-
mazásúak,  megközelítően  300  évre  visszavezet-
hetően.

TAKÁCS ZSUZSANNA 

http://val.hu/documents/hosk1
mailto:tzsuzsi54@gmail.com
mailto:ukadel@freemail.hu


A II. világháború
civil áldozatai Válon

A váli polgári halotti anyakönyvek be-
jegyzései alapján az alábbi civil áldoza-
tok  és  haláluknak  körülményeik  voltak
felderíthetőek.

Az  első  emberáldozat  egy  Kincses
László nevű, nem váli származású repü-
lős  honvéd volt,  aki  1944.12.09-én  dél-
előtt  10  órakor  fejlövés  következtében
hunyt el Válon.

Az első helyi  áldozat  özv.  Körtélyesi
Józsefné született Ódor Rozália 64 éves
asszony, ki 1944.12.19-én délután 6 óra-
kor lövési sérüléseibe belehalt. A máso-
dik Varga Ferenc, aki még aznap délután
8 órakor aknaszilánk okozta sérüléseibe
halt meg.

1944.12.22-én már növekszik az áldo-
zatok száma. Délelőtt 8 órakor a 19 éves
Juhász Zsigmond aknaszilánk okozta fej-
sérülésébe  belehalt.  Egy  órával  később
ifj. Baladik István 19 éves és id. Kukucs-
ka Imréné született Nagy Mária 73 éves
helyi  lakosok lövési  sérüléseikbe  haltak
meg.

1944.12.23-a követelte a legtöbb áldo-
zatot,  számszerűen  kilencet.  Délelőtt  9
órakor Pócs József 75 éves férfi, 10 óra-
kor Csapó Károly 22 éves ifjú haltak meg
bombaszilánk  okozta  sérüléseikbe.  Egy
órával később 11 órakor Brandstetter An-
talné  született  Jakab  Anna  aknaszilánk
okozta  sérülésbe,  Cséza  András  7  éves
gyermek, Diósi Anzelné született Becsei
Mária, Diósi László 5 éves gyermek, Du-
dás  János  bombatalálatban  hunytak  el.
Özv.  Madari  Józsefné  született  Bencze
Julianna 69 éves asszony délután 2 óra-
kor elvérzett bombaszilánk okozta sérülé-
seiben.

1944.12.24-én délelőtt 10 órakor özv.
Dobrádi Lászlóné született Mikus Erzsé-
bet bombaszilánk okozta sérüléseibe be-
lehalt.

1944.12.26-án hajnal 3 órakor ifj. Be-
csei  Sándor  vérmérgezésben  -  melyet
bombaszilánk okozott - elhunyt.

1944.12.29-én az Almádi család tagjai
lövési  sérüléseik következtében hunytak
el,  köztük.:  Almádi  Mihályné  született
Taraczközi Irén este 8 órakor, 10 órakor
Almádi István, 11 órakor Almádi István-
né  született  Mihalecz  Mária  és  Almádi
János.  Egyedül  Almádi  Julianna  maradt
életben, de 1945.01.08-án este 11 órakor
szintén lövés következtében hunyt el.

1944.12.31-án este 11 órakor özv. Var-
ga  Andrásné  született  Horváth  Erzsébet
aknaszilánk okozta sérüléseibe belehalt.

Az 1945-ös év első halottja özv. Döm-
södi Jánosné született Nagy Rozália az év
első napján este bombaszilánk okozta sé-
rüléseiben  halt  meg.  1945.01.05-én  este
10 órakor Smolkó István lövési sérülések
miatt halálozott el.

1945.01.14-én  délután  4  órakor  Ko-
vács György elvérzett páncélököl okozta
sérüléseiben.  1945.03.08-án  délelőtt  10
órakor  Segesdi  István,  mint  a  település
utolsó  áldozata  lövési  sérülései  folytán
halt meg. 1945.03.10-én délelőtt 10 óra-
kor a Vál 525. házszám alatt Balogh Jó-
zsef  fogoly katona  gránátszilánk  okozta
sebesüléseibe belehalt.

A  II.  világháborús  hősök,  elesettek
névsoraiban szereplő nevek felmerültek a
halotti  anyakönyvek bejegyzéseiben, né-
hány  személy  vonatkozásában  akiket
nem soroltam fel, mivel az anyakönyvek-
ben a halál okai  nem utalnak erőszakos
cselekményre, más indokok kerültek be-
jegyzésre, így a háborús helyzet körülmé-

nyeinek és következményeinek áldozatai-
nak vélem ezen személyeket.  A névsor-
ban szerepel még néhány zsidó szárma-
zású személy is, de a Válról elhurcolt zsi-
dók, a váli zsidóság az már egy külön fe-
jezet.

►Toronyóra láncostul

Az előző lapszámban felhívást tettünk
közzé a toronyóra visszaállítására, e célra
történő gyűjtésre. Folyamatosan érkeznek
a felajánlások,  most  ígéretünkhöz híven
beszámolunk az eredményekről.

Eddigi támogatók:
Faluvédő Egyesület

Juhász Istvánné 
Nagy László

Juhász Viktorné
Nagy Imréné 

Kerekes Kornél és Varga Tímea
Marton Ferenc

Dudás Béla és családja

Az eddig összegyűlt összeg

164.000,- Ft
Köszönjük a támogatásokat!

Várjuk  a  további  támogatásokat,  me-
lyet a Váli Faluszépítő és -védő Egyesü-
let  10700440-68907419-51100005  CIB
Bankos  számlaszámára  lehet  utalni,  a
közlemény  rovatba  tüntessék  fel:  „to-
ronyóra”. Vagy felajánlásaikkal keressék
meg  Ádám  Zsuzsannát,  Pásztor  Máriát
vagy  Szabó  Évát.  Minden  kis  összeget
hálásan köszönünk. A támogatókról és a
befolyt összegről minden lapszámban be-
számolunk.

Ádám Zsuzsanna
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VÉRADÁS
IDEJE: 2017. FEBRUÁR 3. PÉNTEK 15-18 ÓRÁIG

HELYE: VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
VAJDA JÁNOS UTCA 2.

MINDEN SEGÍTENI VÁGYÓ, JÓ SZÁNDÉKÚ
EMBERT VÁRUNK SZERETETTEL!

ADJ VÉRT!
ADJ EGY ESÉLYT!

A VÉRADÁSRA SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT,
LAKCÍM- ÉS TAJ – KÁRTYÁJÁT

KÉRJÜK HOZZA MAGÁVAL!



►Adventi vásár

A már  hagyományokkal,  ked-
ves szokásokkal  rendelkező váli
adventi vásár résztvevői idén is
külföldi vendégekkel ünnepeltek.

A  hazai  pályán  palacsinta,
gesztenye,  sült  tök,  forralt  bor
kategóriában  verhetetlen  Bíbor
Néptánccsoport, a már profi kür-
tőskalács  és  más  finomságokat
készítő  Válinka  táncosai,  a
Herczku  család  sajtcsodái  egy-
aránt kóstolgatásra csábítottak.

A  Neualbenreuthból  érkezett
vendégek fánk és likőr finomsá-
gai  sem  maradhatnak  említés
nélkül.

Képviseltette  magát  az  iskola
és  az  óvoda közössége,  ügyes-
kezű,  kreatív  fiatal  és  idősebb
korosztály, sok szép portékával.
Civilek  és  kézművesek.  Semmi
bazári szemét, hanem magukért
beszélő,  míves  darabok.  Az  el-
maradhatatlan  váli  naptár  is
megjelent,  hogy  szép  hagyo-
mány szerint a helyi családoknak
is jusson, meg a távoli  ismerő-
söknek is, ajándékba.

Szép számmal jöttek a látoga-
tók is. Nem a vásárlás volt a lé-
nyeg, hanem a közös együttlét,
a finom ízek, régen látott kedves
ismerősök találkozása.

A Vox Váli énekesei karácsonyi
dalaival elindult az ünnepi vára-
kozás. A közös fára felkerültek a
résztvevők által készített díszek.
A  Jövőt  Nekik  is  Alapítvány  is
feltette  a  sajátját.  Köszönjük,
hogy ismét meghívást kaptunk. 

Gali Rita
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►Katolikus hírek

A szép  karácsonyi  időszak  után  egy-
házközségünk a település minden lakosá-
nak Istentől megáldott és kegyelmekben
gazdag boldog új esztendőt kíván!

Adventben a Rózsafüzér imádságokon,
a  szentségimádásokon  és  a  reggel  6.00
órai rorate szentmiséken keresztül közös-
ségben  is  fel  tudtunk  készülni  Jézus
Krisztus  születésének  ünneplésére.  Kö-
szönjük Zoltán atyának, hogy keddenként
Válon is voltak rorate szentmisék, ame-
lyek  mindig  megérintik  a  lelkeket!  De-
cemberben a gyermekek, fiatalok és szü-
leik  számára  megszervezésre  került  a
Plébánián a hagyományos adventi koszo-
rúkészítés  és  mézeskalácssütés.  Decem-
ber  24-én  délután  a  fiatalok  adtak  elő
szép pásztorjátékot a templomban, majd
este szentmise keretében közösen ünne-
pelhettük meg azt, hogy az Istengyermek

eljött közénk. Szent Család ünnepén Plé-
bános atya megáldotta a családokat, Szil-
veszterkor közösen adtunk hálát a tavalyi
év  kegyelmeiért,  a  következő  nap  dél-
előttjén pedig közösen kezdhettük az új
évet templomunkban.

Köszönjük mindazok munkáját, akik a
karácsonyi előkészületekben és az ünne-
pek alatt segítettek!

Szeretnénk felhívni a figyelmet,  hogy
továbbra is minden hónap harmadik va-
sárnapján a délelőtt 10.00 órai szentmise
ifjúsági szentmise, amikor gitáros éneke-
ket  éneklünk,  várjuk  szeretettel  a  gyer-
mekeket, fiatalokat, szüleiket és nagyszü-
leiket! Ugyanezeken a vasárnapokon dél-
után a Schönstatt Családmozgalom a Plé-
bánián a családi élettel és gyermekneve-
léssel  foglalkozó  találkozót  szervez,
amelyre  szeretettel  várjuk  a  házaspáro-
kat! Minden hónapban a plébánián gyer-
mekek számára szervezünk programokat,
jó idő esetén kirándulásokat!

Kérjük azokat, akik ebben az évben a
váli római katolikus templomban szeret-
nének házasságot kötni, jelezzék szándé-
kukat Plébános atyánál! Minden év ele-
jén  Vízkereszt  ünnepéhez  kapcsolódóan
szokás  a  házakat  megszenteltetni,  aki
szeretné  megáldatni  otthonát,  kérjük  je-
lezze a sekrestyében!

Ruff Tamás
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Kedves Gyerekek
és Szülők!

Szeretettel várunk mindenkit
2017.  január  28-án  (szomba-
ton)  egy közös játékdélutánra
a Katolikus Plébániára.

Mindenki elhozhatja kedvenc
társasjátékát, lesz tea és süte-
mény. A program 14 órától 16
óráig tart.

A  programmal  kapcsolatban
érdeklődni Körmendi Mónikánál
és Graziani Borinál lehet.

KEDVES OLVASÓK!
Aki szeretné a

Bíbor Néptánccsoport
tevékenységét,

a Váli-völgyi Vigasságokat
támogatni, várjuk

személyi jövedelemadója
1 % - át

az alábbi adószámra:

VÉKA EGYESÜLET
Adószám:

18336243-1-07

Köszönjük! 



Február  25-én,  szombaton  ismét
megrendezésre kerül a hagyomány-
nyá vált KarneVÁL.

A megszokott programon túl idén
disznóöléssel  kezdenénk.  A  disznó-
ból készült étkeket helyben el is fo-
gyasztanánk.  A  falusi  étkek  mellé
forralt bort és teát kínálunk.

A farsang nem farsang fánk nél-
kül,  ezért  a  desszert  idén  helyben
sült fánk lesz. Az ételek és italok in-
gyenesen fogyaszthatóak.

A jelmezes felvonulás  után  tánc-
házzal  zárul  a  rendezvény.  Bízunk

benne, hogy sokan veszik a fáradsá-
got  és  bátorságot,  hogy jelmezben
fellépjenek vagy rövid színpadi jele-

netekkel  készüljenek  mindannyiunk
szórakoztatására. 

Kérünk  mindenkit,  hogy  akinek
van jó ötlete, a rendezvény sikeres
lebonyolítása érdekében ossza meg
velünk! Felajánlásokat, illetve segít-
séget a következőekben várnánk:

- segítők a böllér(-ek) mellé
- bor (forralt bornak)
- tombolatárgyak, melyek elsősor-

ban kézműves termékek, illetve fa-
lusi finomságok legyenek

- egy-egy tál házi sütemény.
Találkozzunk február 25-én!

 Vál Község Önkormányzatának időszaki tájékoztatója | H-2473 Vál, Vajda János utca 2. | +36 (22) 353-411 | Felelős kiadó: 
Bechtold Tamás polgármester | Szerkesztő: Ádám Zsuzsanna alpolgármester | Tipográfia: Ádám és Ádám Mérnök Iroda | Nyomda: EFO Nyomda
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jubileumi vajda-év
1827-1897-2017

rendezvénysorozat 

idén ünnepeljük vajda jános költőnk
születésének 190.,

halálának 120. évfordulóját.

koszorúzás, irodalmi estek,
szavalóverseny, vetélkedő,

közös szavalás, megújuló kiállítás


