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Tisztelt Váliak!

A Völgy Vidék Egyesület elnökeként
hasonló  problémákkal  küzdök,  mint
2010-ben polgármesterként. A LEADER
egyesületek 2016. június 1. óta nem kap-
ják  meg  a  nekik  járó  finanszírozást.  A
probléma gyökere az uniós szerződésből
ered. Bár mostanra talán látható a fény az
alagút végén, de ha nem lennének olyan
segítőkész önkormányzatok tagjaink kö-
zött,  akik  működési  támogatást  nyújta-
nak, illetve ha a munkaszervezet  dolgo-
zói nem vállalnának olyan plusz feladato-
kat, amelyekből származó bevételek sta-
bilizálják  működésünket,  nagy  bajban
lennénk. Köszönöm mindazok segítségét,
akik nem csak pályázati forrásnak tekin-
tik az egyesületet, de a bajban is helytáll-
nak! 

Március  8-án  egyeztetésen  vettem
részt az EFOP 1.5.2-16 pályázat kapcsán.
A pályázat célja, hogy Vál lakóinak korra
és nemre való tekintet nélkül biztosít ok-
tatási, kulturális, sport és rekreációs tevé-
kenységekhez  anyagi  hátteret  közel  29
millió  forint  értékben.  A pályázat  azóta
beadásra került, sőt már az első hiánypót-
láson is túl vagyunk. A pályázat kidolgo-
zásában nagy segítségemre volt alpolgár-
mester asszony és jegyző úr. Köszönöm
nekik!

16-án  Tessely  Zoltán  országgyűlési
képviselővel egyeztettünk az önkormány-
zati  tűzoltóság anyagi  helyzetéről,  vala-
mint a váli  fejlesztésekről.  A tűzoltóság

azért került nehéz anyagi helyzetbe, mert
a minimálbér kötelező emelésével, az ál-
lami támogatás nem nőtt. Az ügy megol-
dódni látszik, hiszen azóta többlet támo-
gatást igényelhettünk.

Március 22-én került sor az egészség-
ház  záró  ellenőrzésére.  Az  ellenőrök  a
helyszínen  megtekintették  az  egészség-
ház  védőnői  és  háziorvosi  szolgálatát.
Tüzetesen megvizsgálták a helyiségeket,
a  vásárolt  eszközöket  és  a  teljes  doku-
mentációt.  Mindent  rendben  találtak.  A
Szent  István  tér-Kossuth  utcai  projekt
után ez volt a második fejlesztés, mely-
nek záró vizsgálata is sikerrel véget ért. 

29-én Virág Zsolt miniszteri biztos lá-
togatott el hozzánk. Látogatásának célja a
kastély és környezete, valamint az egyhá-
zi épületek felújítása és fejlesztésük lehe-
tőségének vizsgálata. Biztos úr írta a Ma-
gyar  Kastélylexikon  sorozatot,  így  ko-
rábbról  jól  emlékezett  az  Ürményi  kas-
télyra. 

Április  3-án,  hétfőn létrejött  az adás-
vételi szerződés a focipálya mögötti terü-
leten  lévő  két  telek  kapcsán.  A vételár
600 ezer forint volt, melyet már át is utal-
tunk.  A terület  megvásárlásával  a  sport
területek fejlesztési lehetősége a célunk.

4-én  Schreiter  Katalinnal  beszélget-
tünk  az  állatvédelem  lehetőségeiről  és
problémáiról. Kata minden segítséget fel-
ajánlott az önkormányzat számára ingyen
és bérmentve. Néhány váli lakosnál em-
bertelen módon tartják a kutyákat, de sok
helyen a haszonállatok tartása sem meg-
felelő. Mindenkit arra kérek, hogy lehe-
tőségei szerint segítse Kata munkáját!

6-án  Zsirai  Győzővel  egyeztettünk  a
külterületi utak állapotáról, illetve egyes
területek megközelíthetőségéről. Sajnála-
tos  módon  rengeteg  panasz  érkezik  be-
szántott, eltűnt utakról. Szándékaim sze-
rint egyeztetést hívnék össze a gazdák és
a  vadásztársaság  részvételével,  hogy az
elmérgesedett helyzetet orvosolni tudjuk.
Mindannyian ugyanazon a területen moz-

gunk,  végezzük tevékenységünket.  Fon-
tos lenne a jó, békés viszony megőrzése!

7-én rendezte meg a Vajda János Álta-
lános Iskola immáron 25. alkalommal re-
gionális szavalóversenyét, melyen farna-
di  gyermekek  is  részt  vettek.  Összesen
172  versenyző  indult  a  különböző  kor-
csoportokban. A zsűri tagjai között idén
is  számos  hírességet  fedezhettünk  fel.
Köszönöm a szervezőknek és a felkészítő
tanároknak a  rendezvény sikere  érdeké-
ben végzett munkájukat!

14-én este Kőszegi Lászlóval és Dudás
Bélával egyeztettünk a Neualbenreuthból
júniusban érkező vendégek programjáról.
Célunk, hogy megmutassuk az elmúlt öt
év  turisztikai  fejlesztéseit  a  Váli-völgy-
ben és a Velencei-tó partján. 

20-án köszöntöttük Váradi Endrénével
Horváth Istvánné, Rozika nénit 90. szüle-
tésnapja  alkalmából.  Mindig  meghatóak
ezek az alkalmak. Az idős emberek nagy
szeretettel várnak minket. Ez alkalomból
adjuk át miniszterelnökünk, Orbán Viktor
köszöntő oklevelét is. Nemes gesztus és
nagy örömet okoz az idős embereknek az
is,  hogy a  90 évesek  90,  a  100  évesek
100 ezer forintot kapnak az ünnepi alka-
lom kapcsán. 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

v á l I n f óv á l I n f ó

Vajda-emléknap
„Az átlényegülés megtörtént... Vajda János az ünneplők között
volt.” - ahogy Zsohár Melinda látta a május 6-i rendezvényt.

4-5. oldal

Júniusban ismét néptánctábor
„...már nem csak Balánbányáról, hanem Farnadról is érke-
zik Válba egy autóbusznyi táncos lábú vendég.” - Június
22-től indul a néptánctábor, a szervezők várják a segítséget.

16. oldal

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixzefV2rDTAhWB2CwKHT0rBhAQFgg4MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.kozossegi.ofi.hu%2Finstitutes%2FInstituteDetail%2F1805%3FactPage%3D329&usg=AFQjCNG31HI2-raQDmnBbq9XRSR7uC_skg&sig2=djXVj6TkShQf7TKCZubLiw


A kivitelezők kétoldali szegéllyel ellá-
tott, kiselemes térkő burkolatú járdát épí-
tettek  összességében  150 cm szélesség-
ben. Az autóbehajtók alatt beton megerő-
sítés  készült.  A beruházás  részeként  az

épületek előtti területsávokat is helyreál-
lították, valamint padkaigazítás és gyepe-
sítés is történt. 

A Kisköz utca és Vajda János utca sar-
kán a parkolónak használt területet is ren-

deztük, ide kiemelt szegéllyel ellátott, ki-
selemes térkő burkolatú parkoló létesült,
mely 3 autó egyidejű befogadására alkal-
mas.  Ezzel  remélhetőleg  megszűnnek
majd itt  is  a korábbi  áldatlan állapotok,
ugyanis az utóbbi időben már a lakóépü-
let előtti füvön és néha a járdán is autók
parkoltak.

Szintén elkészült a járda a Bem utcá-
ban. A Vajda utcától a Malom utcáig tartó
szakaszon a járda a Malom utca felé eső
oldalon halad, majd a Malom utcát elérve
a gyógyszertár felé eső oldalon folytató-
dig. A korábbi Takarék előtti sarkon a bo-
zót  kiirtásának  és  a  járda  elkészültének
köszönhetően mind a gyalogos, mind az
autós közlekedés kényelmesebbé és biz-
tonságosabbá vált. A járda szerkezeti ki-
alakítása itt is ugyan olyan, mint a Vajda
utcában.

Most  a  Széchenyi  utca  van  soron,  a
szerkezeti  kialakítás  itt  sem  változik,  a
nyomvonal  pedig  a  déli  oldalon  halad.
Ha a járda itt is elkészül, a Vajda János
utcától  a  Szent  István  térig  összefüggő,
biztonságos sétányon folyhat majd a gya-
logos közlekedés.

Befejeződött a támfalépítés is az Ady
Endre utcában. Itt a beruházás Vis Major
keretből készült, ugyanis a 3 szám előtti
szakaszon a részű megmozdult és az út is
csúnyán  megsüllyedt.  Ezért  a  meglévő
támfal fölé kiegészítő támfal épült, köz-
vetlenül  az  út  mellé.  A műtárgy 40  cm
vastag vasbeton falból és majd' fél méter
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Tavaszi pörgés
Versenyek, rendezvények és eredmények a 
Váli Vajda János Általános Iskolában.

6-8. oldal

Folyamatban lévő beruházások
Az elmúlt hetekben elkészült az új járda a Vajda János
utca páros oldalán a Bem és a Kisköz utcák közötti sza-
kaszon.

MIKLÓSI TIBOR műszaki előadó

IPARŰZÉSI ADÓ

Vállalkozók Figyelem!

Értesítjük  a  tisztelt  vállalkozó-
kat, vállalkozásokat, hogy a 2016.
évre vonatkozó iparűzési  adóbe-
vallás nyomtatványok nem kerül-
nek postázásra, mivel ettől az év-
től  lehetőség  nyílt  ügyfélkapun
keresztül történő benyújtásra.

Azon vállalkozásoknak, melyek
mégis papíralapon szeretnék kö-
telezettségüket  teljesíteni,  az
alábbi  lehetőség  áll  rendelkezé-
sükre:

- önkormányzat honlapjáról le-
tölthető
(http://val.hu/hivatal/adougy/)
vagy

-  a  Polgármesteri  Hivatalban
beszerezhető.

Váradi Endréné

http://val.hu/hivatal/adougy/


vastag, két méter széles lemezalapból ál-
ló, ún. szögtámfal. A stabilitásáról a tám-
fal mögé visszatöltött föld súlya gondos-
kodik,  de a  támfalat  hátrahorgonyzással
is rögzítették.  A rozsdamentes  acél  hor-
gonyok 9 m mélyen, enyhén lefelé tartva
nyúlnak be az út alá, melyek furatait in-
jektálással is kitöltötték.

A következő beruházásunk az Újhegy
utca felújítása lesz. Itt a mintegy másfél
kilométer hosszú út új murvaterítést kap.

Kívánom,  hogy a  már  elkészült  épít-
ményeket  használják  egészséggel,  a  fo-
lyamatban lévő beruházások okozta kel-
lemetlenségek miatt,  pedig szíves  türel-
müket kérem!

Új megállóhely az iskolánál

A  közmunkásaink  munkájának  ered-
ményeként, a már több településen is jól
működő  rendszer  mintájára  új  gépkocsi
megállóhelyet  építettünk az iskola főbe-
járata elé az iskolás gyermekek szülei ré-
szére.  Itt  két  autó  egyidejű  megállására
van lehetőség, melyek a megállóhelyeket
addig az ideig használhatják, míg a gyer-
mek kiszáll az autóból és besétál az isko-

lába. A megálló helyes használatához az
autóval félig föl kell állni a járdára, hogy
a  Szent  István  tér  gépkocsiforgalmát  a
megállással  ne  akadályozzuk.  Kérjük  a
szülőket  vegyék  igénybe  a  lehetőséget,
mert hamarosan kihelyezésre kerülnek a
Széchenyi utca déli oldalára is a megállni
tilos táblák, így az iskolás gyermeket két-
féleképpen lehet majd autóval szabályo-
san  az  iskolába  hozni:  vagy  a  megálló
használatával, vagy ha a szülők beállnak
a parkolóba. Higgyék el, a megállni tilos

táblák kihelyezése nem a szülők bosszan-
tását,  hanem  a  gyermekek  biztonságát
szolgálja, hiszen senki sem szeretné, ha a
gyermekét egy óvatlan pillanatban elütné
egy autó.

Itt jegyezném meg azt is, hogy a temp-
lom előtti, térkövezett területen viszont –
megállni tilos tábla hiányában is – tilos a
megállás, hiszen a KRESZ előírásai sze-
rint útkereszteződésben tilos megállni.

Fotó: Miklósi Tibor
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A LOMTALANÍTÁS ÚJ RENDJE

2017-ben a lakók maguk kérhetik, hogy saját ingatlanuknál mikor legyen a lomtalanítás. A Szolgál-
tatóval előre egyeztetett napon (évi 1 alkalommal) egyedi megrendelésre, házhoz menő jelleggel tör-
ténik március 01. - október 31. időszakban. A lomtalanítási igényt 15 nappal előbb be kell jelenteni a
Szolgáltatónak. A közszolgáltatás díja évi egy alkalommal ingatlanonként 3 m3 lom elszállítását tartal-
mazza. Időpontot egyeztetni az ügyfélszolgálati irodákon lehet:

• Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38. 
hétfő: 800-1200,   szerda: 700-1900 ,   péntek: 800-1200

telefon: 22/579-185,   06 30 7434 903    Fax: 22/579-186 
e-mail cím: info@vhg.hu  

• Velence, Tópart u. 26. 
szerda: 800 – 1200

telefon: 22/579-185
e-mail cím: info@vhg.hu
Honlapunk elérhetőségei: www.deponia.hu ; www.vhg.hu

Depónia - VHG Konzorcium

http://www.vhg.hu/
mailto:info@vhg.hu


Igazából  nem kerek  az  évforduló,  de
az  évszámok  hármas  együttállása  adott
okot a méltó és elegáns ünneplésre – az
önkormányzat  megadta  a  módját.  1827-
1897-2017 - Vajda János születésének és
halálának az éve így rímel az idei eszten-
dőre. A főutcai szobornál a koszorúzás és
az ünnepi beszédek kötelező kerete mel-
lett  közös  versmondással  tisztelegtek  a
költő előtt, akit a falu szülöttének monda-
nak  gyakran.  Pedig  Pesten  született,  de
alig egyévesen Válba hozták szülei, apja,
Vajda  Endre  az  Ürményi-birtokon  főer-
dészként  nyert  alkalmazást.  Tízévesen
Székesfehérvárra,  majd  Pestre  kerül  ta-
nulni a fiú, ám a váli évek egész életére

meghatározóak maradtak.  És  egy tragé-
dia:  szülei  egy  lovaskocsi-balesetben
szörnyet  haltak,  a  váli  temetőben nyug-
szanak.

Az emberi gyarlóság alól nem mente-
sülnek híres emberek sem, s Vajda János
élete sem szűkölködik ilyesmiben. Moró-
zus,  haragos  természete  részben  össze-
függött szűkös anyagi helyzete felett ér-
zett haragjával, s ellentmondásos szerel-
mi életével. Ifjon Gina, a reménytelen és
kudarcos szerelem tartotta sértettségében
(s  szolgált  szerelmi  lírájának  tárgyául),
majd 53 évesen a 19 esztendős Rózával
kötött  házassága  fajult  kölcsönös  téve-
déssé.  Újságíró  volt,  48-as  honvédtiszt,

később császári közlegény (nem önként),
lapalapító,  s  a  magyar  költészet  magá-
nyos alakja. Ma úgy mondanánk: excent-
rikus, összeférhetetlen figura.

A mai emlékezők a legjobb
utat választották a tagadhatat-
lanul  zseniális  költő  megidé-
zésére. A legszebb verseit tol-
mácsolták  avatott  előadók,  s
melléje a korszak muzsikájá-
ból  válogattak,  kitűnő  zené-
szek előadásában. A varázslat
létrejött.

A szobornál  A vaáli  erdő-
ben című versét együtt szaval-
ták váliak, a sorokat felnagyí-
tott betűkkel írták nagy lapok-
ra, s a Vox Váli együttes dalo-
sai énekeltek. A hatalmas (és
hideg) templomban pedig Vaj-
da legszebb verseit szólaltatta
meg Simon Aladár és Berzse-
nyi  Zoltán  előadóművészek,
valamint Rékasi Károly szín-
művész. A bottal érkezett Ré-
kasi  sápadt,  szép  arca  magá-
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VAJDA JÁNOS 1827-1897-2017
Az átlényegülés megtörtént. A közös versmondás,
a lélekemelő muzsika a hatalmas templomban, a
lírai szellemidézés, s a mai szívek befogadása zár-
ta a kört. Vajda János az ünneplők között volt.

ZSOHÁR MELINDA  Feol.hu



hoz vonta a figyelmet, de nem e külsőség
számított. Vajda melankolikus, borongós
és keserű hangú verseinek hiteles előadá-
sával Rékasi tehetsége és férfias szenve-
délye tűpontosan idézte meg azt a költőt,
aki a Sodomát, Az üstököst, vagy a Húsz
év múlva „Montblanc-emberét„ képviseli
a magyar költészetben.

Csodás  zenei  élményben  részesült  a
templomi padsorokat  megtöltő  hallgató-
ság, igen fiatal és érett muzsikusok jóvol-
tából. A Virtuózok tehetségkutató verse-
nyében megismert  Bácsy-Schwartz  Zol-
tán hegedűs és Magyar Valentin zongo-
rista ihletett játékukkal ragadták maguk-
kal még azokat is, akik ritkán hallgatnak

komolyzenét. A Danubius vonósnégyes –
Nathan Giem, Miklós Adél, Botos Vero-
nika és Ribli Ilona - Schubert és Brahms
interpretálása  a  szakrális  helyszínhez
méltó magasságokba repítette magával a
kultúra ünneplőit.

Fotó: Fiskus Olga
Bechtold Anna, Szabó Éva
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Szavalóverseny

Április 7-én rendeztük a 25. Vajda Já-
nos Szavalóversenyt, mely ebben az év-
ben, Vajda János születésének 190. és ha-
lálának 120. évében megyei rangot nyert
el, és bekerült a minisztérium által is tá-
mogatott  versenyek  közé.  Ez  nagy szó,
melyre igazán büszkén vagyunk!

A versmondó  verseny  zsűrijében  he-
lyet  foglalt  többek  között  Kubik  Anna
színművésznő, D. Magyari Imre író, Wi-
egmann Alfréd rendező, versszínházi al-
elnök, Zsohár Melinda újságíró, Pap Má-
rió költő.

A 172 versenyző mindegyike  ajándé-
kokkal,  emléklappal  vagy oklevéllel  tá-
vozott iskolákból.

A  hagyományosan  színvonalas  lebo-
nyolítás  nem  valósulhatott  volna  meg
Vál  lakóinak  hatalmas  összefogása,  az
önkormányzat és az Oktatási Hivatal tá-
mogatása  nélkül.  Köszönjük  mindenki-
nek,  aki  önkéntes  munkával,  sütemény-
nyel, pénzzel vagy bármilyen egyéb mó-
don támogatta rendezvényünket. 

A 25.Vajda Napok támogató: Vál Köz-
ség Önkormányzata,  POK,  Mészáros  és
Mészáros  Kft,  Szülőföldem Vál  Alapít-
vány, Petőfi Irodalmi Múzeum, Faluvédő

Egyesület,  Németh  Attila  és  Némethné
Szarka Szilvia, Szarka Attila, Nagy Atti-
la,  Mátyási  Gábor  és  Fiskus  Mónika,
Szerencsés József és Szerencsésné Nagy
Mária, Bechtold Tamás, Kőszegi László,
Klein  Károly,  Kárpáti  Hajnalka,  Juhász
Viktor, Semenova Veronika- Hejder Mar-
garéta, Csókás Zsolt és Csókás Kata, Kó-
ti Tamás és Kótiné Keresztes Zsuzsanna,
Grépály András és Fiskus Olga, Darabos
Zoltán és D.Tóth Tímea, Szülői Munka-
közösség, Ziegler János, Körtélyesi Zsolt
és  Körtélyesi  Adrienn,  Vabrik  Ferenc,
BOTÉSZ,  Herczku Mihályné,  Nagy Jó-
zsef,  Kecskésné Briga Anikó, Képli La-
jos és Orbán Erika, Kerekes Zoltán, Ben-
cze  Ágnes,  Földesi  Botond,  Megértész
Szövetkezet, Lakatos Zoltánné, Vivienvíz
Kft.,  Újszínház,  Kiss  Zoltánné,  Fiskus
Béla, Horváth Rozália

Kovácsné Darabos Erzsébet
Fotó: Némethné Szarka Szilvia

Futóverseny

Immáron  hatodik  alkalommal  került
megrendezésre a Vajda Napok keretében
a Vajda futóverseny 2017. április 21-én a
szabadidőparkban!  A  hagyományokhoz
híven ebben az évben is sikerült a legsze-
lesebb napot kifogni, bár még így is sze-
rencsésnek mondhatták magukat a részt-
vevők,  hiszen  hűvös,  de  száraz  időben
versenyezhettek.  A pályára  sem lehetett
panasz, már ami a talajviszonyokat illeti.

Az idei évben is szép számmal gyűltek
össze  versenyzők  tankerületünk  iskolái-
ból, közel 170 nevezett versenyzővel nyi-
tottuk meg a futamokat a különböző kor-
csoportokban.  A futamok  kavalkádja  az
alsó tagozatosokkal kezdődött, nekik 400
métert  kellett  teljesíteni,  utánuk  követ-
keztek a felső tagozatosok, ők már 800m-
en mérhették össze erejüket és kitartásu-
kat. A futókat a célban a jól megérdemelt
meleg tea és zsíros kenyér várta, ezek el-
készítését köszönjük a Szülői Munkakö-
zösségnek. 

Miután jóllakott mindenki, következett
az  eredményhirdetés!  Ebben a  tanévben
is sok szép ajándékot tudtunk kiosztani a
gyerekeknek a sok felajánlásnak köszön-
hetően. Büszkén állhattunk a színpadon,
hiszen diákjaink remek eredményeket ér-
tek el! A vándorkupát ismét a mi iskolánk
tanulói szerezték meg! A vándorkupát az
az iskola kapja meg,  amelyik a legtöbb
dobogós helyezést szerezte meg. Gratulá-
lunk! Reméljük a lelkesedés továbbra is
megmarad!

És akkor következzenek helyezettjeink
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Kerékpározz szabályosan!
A Gárdonyi Rendőrkapitányság felhívása a kerék-
páros közlekedés szabályaira.

12. oldal

Tavaszi pörgés
Versenyek, rendezvények és eredmények a Váli
Vajda János Általános Iskolában

Az iskola pedagógusai



a Vajda János Körzeti Futóversenyen:

1. KÖRTÉLYESI SZILÁRD 3.b
1. VRANEK BOGLÁRKA 7.o
1. KÖRMENDI DOMINIK 7.o
2. LUKÁCS JÁZMIN 2.a
2. JUHÁSZ FRUZSINA 4.o
2. KECSKÉS ZSOMBOR 5.b
2. KISS KRISZTINA 7.o
3. KÖRMENDI ENIKŐ 6.o
GRATULÁLUNK!

Némethné Szarka Szilvia

Matematikaverseny

2013 májusában rendeztük az első Vaj-
da Matematika versenyt, amit azóta már
hagyománynak  mondhatunk.  A környé-
ken lévő iskolák már várják évről- évre
és készülnek rá. Idén május 9-ére hirdet-
tük meg alsó és felső tagozatos tanulók
számára. 11 iskola összesen 155 matema-
tikában  jeleskedő  tanulója  mérte  össze
tudását ezen a napon. A feladatok megol-

dására 45 perc állt rendelkezésükre. Ez-
után a gyerekek és felkészítő tanáraik a
büfében  fogyaszthattak  az  SZMK  által
készített finom házi sütikből, mialatt mi a
kollégákkal  gyors  javításba  fogtunk.  Az
előre elkészített  javítókulcsok segítségé-
vel gyorsan, zökkenőmentesen zajlott ez
a  művelet  és  fél  óra  múlva  már  ered-
ményt tudtunk hirdetni. Minden évfolya-
mon az első három helyezett az oklevélen
kívül  értékes  ajándékokat  vihetett  haza,
de a többi résztvevő sem ment haza üres
kézzel.  A támogatóinknak köszönhetően
mindenki  kapott  emléklapot,  csokit  és
tollat.  A  gyerekek  izgalomtól  csillogó
szemét  elnézve úgy gondoljuk,  érdemes
volt  idén  is  megrendeznünk  ezt  a  ver-
senyt. A mi iskolánk helyezettjei:
1. évfolyam
3. helyezett: Tokodi Tamás 1. a 
3. évfolyam
1. helyezett: Körtélyesi Szilárd 3.b
2. helyezett: Grépály Zsombor 3.a
4. évfolyam
2. helyezett: Csókás Norina 
3. helyezett: Drozdik Martin 
5. évfolyam
3. helyezett: Körtélyesi Richárd 5.a

G.S. Szilvi néni és Tamás bácsi

Rajzverseny

 A 25.  Vajda-napi  rajzpályázat  alkal-
mából különös lények népesítették be az
iskolát. 

A pályázatkiírás idén kifejezetten nagy
lehetőséget adott a gyermeki fantázia ki-
bontakoztatására,  és  az  egyéni  ötletek
megvalósítására.  Mesebeli és kitalált ál-
latok témában rengeteg alkotás érkezett a
környék iskoláiból, különösen az alsó év-
folyamosoktól. 

A zsűri a szakmai szempontok mellett
az  eredeti  megközelítéseket  figyelembe
véve értékelte a gyerekek munkáit évfo-
lyamonként. A zsűri tagjai Kárpáti József
képzőművész, Kiss  Orsolya  rajztanár  és
Juhászné Kékesi Rita tanító, gyógypeda-
gógus  voltak.  A kiállítás  megnyitójával
egybekötött díjátadón a helyezettek nye-
reménye  mellett  kiosztásra  került  hat
Kárpáti-díj is. A díjazottak névsora:

1. évfolyam
I. helyezett: Jakab Jázmin 1.b, Vál
II. helyezett: Szalai Réka 1.b, Vál
III. helyezett: Földesi Botond 1.b, Vál

2. évfolyam
I. helyezett: Nagy Máté, Vál
II. helyezett: Dobi Mira, Ercsi 
III. helyezett: Németh Margit Viola, Ercsi

3.évfolyam:
I. helyezett: Németh Zsuzsanna, Vál
II. helyezett: Takács Barnabás, Tordas
III. helyezett: Albert Sára, Tordas

4.évfolyam:
I. helyezett: Csókás Norina, Vál
II. helyezett: Takáts Kata, Kápolnásnyék

5.évfolyam:
I. helyezett: Kecskés Zsombor, Vál
II. helyezett: Mergl Máté, Mór
III. helyezett: Körtélyesi Richárd, Vál

6.évfolyam:
I. helyezett: Pejkó Sándor, Mór
II. helyezett: Szedlák Bence, Vál
III. helyezett: Kiss Noémi, Vál

7. évfolyam:
I. helyezett: Nyolcas Mária, Vál

8. évfolyam:
I. helyezett: Kóti Fruzsina, Vál
II. helyezett: Sádorski Zita, Farnad

Kárpáti-díjasok:
Homolya Kinga, Martonvásár
Farkas Péter Benedek, Vértesacsa
Raffael Hanna, Martonvásár
Nagy Zsolt, Vál
Papp Levente, Vál
Kiss Ivett, Ercsi 

Kiss Orsolya
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A Föld Napja

Iskolánk részt vett a 2017. április 24-
28.  között  megrendezésre  kerülő  orszá-
gos  Fenntarthatósági  Témahét  program-
jain. A program célja a Föld Napja üzene-
tének,  a  fenntarthatóságnak  széles  körű
elterjesztése  iskolai  keretek  között.  A
több témát  átölelő  témahét  idei  kiemelt
mondandója alsó tagozaton a vízvédelem
volt, így a hét folyamán a tanulók korosz-
tályuknak megfelelően ismerkedtek a víz
felelős használatával és védelmével. Fel-

ső tagozaton az egészséges életmód és az
étkezés szerepe volt a kiemelt téma, itt a
vitaminok fontosságáról  és azok szerve-
zetben való hasznosulásáról tanulhattak a
diákok. A hét fő eseménye az volt, ami-
kor az összes diák és tanár kék, zöld, fe-
hér  pólót  húzott  és  az  iskola  udvarán
együtt  formáltak  vízcseppeket,  ezzel
szimbolizálva,  hogy a  Föld védelmében
egyenként  kevesek  vagyunk,  de  össze-
fogva bizony sok mindent elérhetünk. A
program  lezárásaként  minden  osztály
csapatokat alakított és játékos feladatok-
kal foglalták össze a héten szerzett tudá-
sukat. Egészen május közepéig két kísé-
rőprogram is zajlott,  melyek által  300 l
használt  étolajat,  illetve  84  kg  elemet
gyűjtöttünk össze, melyekből befolyt ösz-
szegekből  iskolánk eszközparkját  tudjuk
bővíteni.

Iskolanyitogató

2017.  május  15-én  bátor  gyerekek
gyűltek  össze  iskolánk  tornatermében.
Ők, a nagy óvodások hatalmas kalandra
érkeztek,  hiszen  ekkor  tartottuk  iskola-
nyitogató programunkat. A délután folya-
mán három mesebeli próbát kellett kiáll-
niuk a leendő elsősöknek, hogy belépőt
szerezhessenek  a  szeptemberben  induló
első osztályba. A próbatételek között sze-
repelt zenés, ügyességi és kézműves fel-
adat is. Nagy örömmel jelenthetjük, hogy
a  próbatételeket  egytől-egyig  ügyesen
teljesítettek a gyerekek, így minden leen-
dő elsőst vár a Váli Vajda!

Polgár Nóra

További eredményeink

A KI A MESTER KÉT KERÉKEN 
MEGYEI VERSENYEN:
1. Nagy Borbála 3.a
3. Ihász Gréta 5.a
A MEGYEI KERÉKPÁROS ISKOLA 
KUPÁN:
1. Nagy Illés 8.o
3. Schmidt Margit Gréta 8.o
AZ ÓKOR REJTÉLYEI MEGYEI 
VERSENYEN
Nagy Fülöp. Kecskés Zsombor, Kiss 
Dávid, Nagy Gergő 5.b csapata
A KÖRZETI MEZEI 
FUTÓVERSENYEN:
1. Vranek Boglárka 7.o futás 3000m
1. Vranek Bogárka, Amota Vivien, Hőgyi
Laura, Papp Nóra, Schmidt Gréta csapata
futás 3000m
A PÁZMÁNDI KÖRZETI 
SZAVALÓVERSENYEN:
2. Mátyási Gábor 3.b
A PÁZMÁNDI KÖRZETI 
MATEMATIKAVERSENYEN:
3. Tokodi Tamás 1.a
A 25. MEGYEI VAJDA JÁNOS 
SZAVALÓVERSENYEN:
1. Molnár Sára 5.b
2. Komlódi Péter 1.b
3. Cséza Barnabás 1.b
3. Lukács Liza 2.b
3. Vörös Kata 3.b
3. Baladik Richard SNI 4.o
SZMK Különdíjasok: Grépály Borbála 
1.a, Lukács Jázmin 2.a, Mátyási Gábor 
3.b, Drozdik Martin 4.o, Molnár Sára 5.b,
Kiss Noémi 6.o, Vranek Boglárka 7.o, 
Papp Nóra 8.o, Tóth Réka SNI 2.a, 
Hábersdorfer Tamás SNI 3.a.

A KERÉKPÁROS ISKOLA KUPÁN, 
GÁRDONYBAN:
1. Nagy Illés 8.o
1. Schmidt Gréta 8.o
2. Ihász Gréta 5.a
2. Lakatos Balázs 6.o
3. Nagy Gergő 5.b
A KISIKOLÁS KERÉKPÁROS 
KUPÁN, GÁRDONYBAN:
1. Nagy Borbála 3.a
2. Juhász Janka 4.o
3. Komlódi Balázs 3.b
A „GYORS ÉSZ HAMAR KÉSZ” 
KÖRZETI MATEMATIKA 
VERSENYEN:
1.  5. osztály csapata: Denkovics Anna, 
Kecskés Zsombor, Nagy fülöp, Molnár 
Sára
A KÖRZETI ATLÉTIKA 
DIÁKOLIMPIÁN:
1. Vranek Boglárka 7.o futás 1500m
1. Körmendi Dominik 7.o futás 1500m
1. Körmendi Dominik 7.o távolugrás
1. Kecskés Zsombor 5.b összetett
2. Körmendi Hanna 5.b futás 600m
2. Körmendi Dominik 7.o összetett
3. Ihász Gréta 5.a futás 60m
3. Ihász Gréta 5.a távolugrás
3. Amota Vivien 8.o futás 1500m
3. Sallai Viktor 8.o súlylökés
3. csapat: Körmendi Dominik, Oszmann 
Péter, Körtélyesi Imre, Sallai Viktor, 
Haász Ákos
3. csapat: Kecskés Zsombor, Kecskés 
Kristóf, Körtélyesi Richárd, Körmendi 
Dániel, Glaszhütter Patrik, Somlai 
Kornél
A MEGEYEI ATLÉTIKA 
DIÁKOLIMPIÁN:
3. Körmendi Dominik 7.o távolugrás
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Katolikus hírek
Zarándoklat és kirándulás tele élményekkel - Ruff
Tamás és Körmendi Mónika beszámolói.

14-15. oldal



Kedves Olvasók!

Márciusi  Mesetárunkban  dallamok
szárnyán köszöntöttük a tavaszt. Két ked-
ves  vendégünk  -  Gremspergerné  Sáfrán
Szilvia  és  Csapó  Noémi  -  előadásában
Weöres  Sándor  megzenésített  verseit
hallgathattuk. Igazán élvezetes volt min-
denki  számára,  amikor  bárki  bekapcso-
lódhatott  a  produkcióba.  Kézbe vehette,
megszólaltathatta a magukkal hozott ze-
neszerszámokat,  együtt  énekelhetett  ve-
lük. 

A zene olyan emberformáló erővel bír,
amely kihat az egész személyiségre, fo-
gékonnyá teszi a szép befogadására, for-
málja  ízlését  és  emberi  magatartását.  A
rendszeres zenei nevelés fejleszti a gyer-
mek megfigyelőképességét,  emlékezetét,
serkenti  gondolkodását,  logikus  gondol-
kodásra  készteti,  tehát  nagymértékben
elősegíti értelmi fejlődését. A zene elemei
külön – külön is értékes nevelő eszközök.
A ritmus fejleszti a figyelmet, a koncent-
rációt  és a  határozottságot.  A dallam az
érzésvilágot  nyitja  meg.  A dinamika,  a
hangszín a hallást élesíti. Az éneklésnek
– mivel a helyes légzés erősíti a hangadó
szerveket  –  testnevelő  hatása  is  van.  A
közös éneklés fegyelmezettséget, önural-
mat  kíván,  ezáltal  fejlődik  a  gyermek
akaratereje  is.  Kodály  kiemeli  a  zene
nemzetnevelő  szerepét.  Szerinte:  „Az
óvodás korban kell lerakni a nemzeti ho-
vatartozás alapjait.  A tudatalatti  nemzeti
vonások legjobb megalapozója a népha-
gyomány,  a  játék-  és  gyermekdalaival.”
Elsősorban azonban a zenének, az ének-
nek a gyermek lelki életére, hangulatára
gyakorolt  hatása  jelentős.  Köszönjük
Gremspergerné  Sáfrán  Szilvia  és  Csapó
Noémi hangulatos műsorát.

Arany János születésének 200. évfor-
dulója  tiszteletére  rendezett  könyvtári
órára  az  5.  B osztály látogatott  el  hoz-
zánk. Köszönöm Pásztor Mária tanárnő-
nek, hogy elhozta a tanulókat. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség szervezésében UTAZÁS – KÖNYV-
TÁR  –  INTERNET szlogennel  -  Köz-
gyűjtemények a virtuális térben -  téma-
körben 18. alkalommal került sor az In-

ternet  Fiestára  a  magyar  könyvtárakban
2017. március 22. és 29. között. A McLu-
han-féle globális falu,  világfalu kialaku-
lásával az internet és az elektronikus mé-
dia közelíti egymáshoz a térben távoli vi-
lágokat,  mindenki  részt  vehet  mindenki
más életében. A közösségi oldalak és más
kapcsolattartási  formák  segítségével
azonnal tudunk a világ másik felén lakó,
messze élő ismerőseink, rokonaink életé-
ről.  Miközben  a  távoli  világokat  közel
hozzuk,  ugyanakkor  a  lokális  lakókör-
nyékünk  szépségeit,  érdekességeit  is
megmutathatjuk a világnak. A Tudástár-
ban  helytörténeti  oldalak  bemutatásával
hívtuk fel a figyelmet a település rejtett
kincseire, sőt virtuális sétát is tettünk Vá-
lon. Molnárné Szalai Hajnalkával ketten
helyismereti  tábla-társasjátékot  készítet-
tünk! Köszönöm felettébb hasznos és ér-
tékes segítségét! Külön köszönet illeti a
játékosokat, akik észrevételeikkel segítet-
ték  a  fejlesztést!  Továbbra  is  várjuk  a
tesztelni vágyó érdeklődőket. 

A Gyermekkönyvek Nemzetközi Nap-
ját 1967 óta világszerte a Hans Christian
Andersen  dán  meseíró  születésnapján
(április  2.)  tartják.  A Gyermekkönyvek
Nemzetközi Tanácsa (IBBY) által szerve-
zett  ünnep  célja,  hogy  a  gyermekekkel
megszerettessék az olvasást, a könyveket.
Mi is megünnepeltük a Mesetárban. Ál-
landó programjaink mellett felelevenítet-
tük a Húsvéti Hagyományokat is. Költé-
szet napi kávéházunkban ismét Arany Já-
noshoz és az emlékévhez kapcsolódtunk.
Gremspergerné  Sáfrán  Szilvia  és  Csapó
Noémi erre az alkalomra zenésített meg
Arany János verseket.  Kivételes szeren-
cse  volt,  hogy a  (rá)hangolás  alatt  más
költők  verseit  is  hallgathattam.  Igazán
köszönöm! Ez az este minden érzékszer-
vünkre hatott. A vendégek megkóstolhat-
ták Arany János híres ételét, és még a re-
ceptet is magukkal vihették. 

Arany János "marcza-fánk"-jának a le-
írását  egyik  levelében  küldte  el  Debre-
cenbe, régi barátjának Szilágyi Istvánnak,
- akinek sokat köszönhetett, még a pályá-
ja kezdeti időszakában. 

Íme a levélrészlet:
"... itt a recipe: üss egy csuporba (pél-

dául) két tojást. Belé egy kevés sót, cuk-

rot. Verd össze jól és önts hozzá egy me-
szely tejet; annyi lisztet, hogy palacsinta
tészta sűrűségű legyen. Akkor tégy zsírt
tepsibe, egy ujjnyi vastagul, s ezt forrald
fel. Mikor legjobban forr, a tésztát kana-
lankint  rakd  belé,  egy-egy  kiskanállal
egyhelyre és pirosra süsd meg. Punctum.
Ez  fiam,  oly  egyszerű,  hogy  magad  is
megcsinálhatod. Hirtelen étel, amikor ha-
mar  kell  valamit  csinálni!!!..."
(Egy  meszely  =  a  régi  iccének  a  fele,
pontosabban: 0,35 l)

A Vörösmarty Mihály megyei könyv-
tár  felhívására  részt  vettünk  a  „Posztolj
verset!” megmozdulásban, ami egy világ-
raszóló költészeti akció a magyar költé-
szet  napján.  Legyen  egy  nap  a  magyar
versé,  árasszuk  el  a  hirdetőoszlopokat,
valódi üzenőfalakat, és minden legálisan
posztolható  felületet  versekkel!  Lepjük
meg egymást és magunkat valami igazán
értékessel: a kedvenc verseinkkel. 

A  Szabadtéri  Néprajzi  Múzeum,  a
Nemzeti Művelődési Intézet és az Orszá-
gos  Széchényi  Könyvtár  A Közösségek
Hete  elindításával  olyan  új  hagyományt
kíván  teremteni,  amely  ráirányítja  a  fi-
gyelmet a közösségi kezdeményezésekre,
a közösségekben rejlő értékekre, az intéz-
ményekben  működő  közösségek  tevé-
kenységeire és közösségépítő erejükre. A
váli  könyvtárban  az  „Ilyenek  voltunk –
Ilyenek  vagyunk”  című  kiállítást  lehet
megtekinteni.

Az  ünnepi  könyvhét  egyedülálló
magyar  kulturális  rendezvénysorozat,
évről  évre  töretlen  sikerrel  és
népszerűséggel.  Supka  Géza  kezdemé-
nyezésére  tartották  meg  a  Magyar
Könyvkiadók  és  Könyvterjesztők  Egye-
sülete  szervezésében  az  első  ünnepi
könyvhetet 1929. május 12. és május 20.
között.  A rendezvényhez  2001-től  kap-
csolódnak  a  gyermekkönyvnapok.  Bő-
vebb  információ  a  Könyvtárban  (Vajda
János u. 36.) telefon: 30/86-86-876, 
e-mail: konyvtar@val.hu.

VálInfó
2017. május 25. intézményeink életéből    9
KÖNYVTÁRI KÖZLEMÉNYEK

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játé-
kot, zenét, örömet...” - írta Kodály Zoltán

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2017. július 12. szerda

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

mailto:alpolgarmester@val.hu


A Csiga csoport
és a Gaja-patak...

Idén szerettük volna a gyermekeket és
természetesen a szüleiket bevezetni a tú-
rázás  rejtelmeibe,  így kirándulásunkat  a
Gaja-völgybe szerveztük. A hely gyöngy-
szem a Bakony lábánál, jó szívvel ajánl-
juk minden kedves családnak.

Egy kis izgalom előzte meg a nagy na-
pot, mivel az időjárás nem tűnt túl kedve-
zőnek, a kedves szülők aggódva kérdez-
ték: - Óvó néni, péntekre nagy vihart és
esőt jelez az Időkép.hu. Megyünk akkor
is kirándulni, vagy van „B” terv? (Húúú,
gondoltam magamban, igen, van is meg
nem is „B” terv, de mi annyira kinti prog-
ramban  gondolkodtunk,  hogy  csak  az

utolsó pillanatban született  meg az  eső-
terv is, hisz a busz már le volt foglalva,
étkezés lemondva, stb…)

Kellemes, tavaszias, kirándulós idő kí-
sérte a napunkat, így érkeztünk meg Fe-
hérvárcsurgóra,  ahol  a  Gaja-völgyi  Táj-
centrum parkolójában  leparkoltunk.  Be-
sétáltunk a 200 m-re lévő tisztásra, ahol
egy nagyon kellemes pihenő-, játszó-, és
sütőhely van  kialakítva  a  tó  partján,  az
erdő szélén. Túravezetőnk, Piroska néni
nagy odafigyeléssel és szeretettel vezetett
bennünket. Egy jó 2 km-es szakaszon sé-
táltunk a Gaja-patak mentén,  csodálatos
természeti  környezetben. A hatalmas ki-
dőlt fák jó mászókának, csuszkának bizo-
nyultak, az egyik üregesre korhadt fa pe-
dig jó kis alagútként szolgált, ahol gyere-

keink  tudtak  bújócskázni.  Szó  szerint
megmásztuk a kilátóponthoz vezető me-
redek  útszakaszt,  mely során  csigabigá-
ink  többen megtapasztalták  a  csaláncsí-
pés kellemetlenségeit, de felérve a hegy-
tetőre, a kilátás kárpótolt bennünket min-
den  kellemetlenségért.  Gyönyörködtünk
a tájban, ilyenkor tavasszal a sokféle zöld
szín szinte kápráztatja a szemet… Megfi-
gyeltünk  többféle  vadvirágot,  pillangót,
kékeszöld színű bogarat, a patakban úszó
vadkacsákat…, hallgattuk a madarak csi-
csergését,  a  patak  csobogását.  A  túra
hosszát a gyerekek teherbírásához igazí-
tottuk  s  visszatérve  a  tisztásra  megebé-
deltünk és egy jót játszottunk. Természe-
tesen a közös játékból az anyukákat és az
apukákat se hagyhattuk ki, láthatólag él-
vezték a labdajátékot, az együttjátszást.

Itt  szeretnénk  megköszönni  a  szülők
együttműködését, segítőkészségét, s köz-
ben ne felejtsük el azt sem, hogy a gyer-
mekünkkel eltöltött minőségi idő, az ér-
tő-szerető  figyelem  alapja  gyermekünk
egészséges  testi-lelki-szellemi  fejlődésé-
nek.

Közben a szép időnek befellegzett szó
szerint  fekete  felhők érkeztek innen-on-
nan. Olyannyira, hogy Csákváron, a Csu-
ta  Cukrászdában  már  a  szakadó  esőben
fagyiztunk,  ami  a fagylaltozás élményét
mondanom se kell, egy cseppet sem csor-
bította. Addig is nagyon örültünk a szép
időnek, az esőzést meg kibírtuk.

Kellemesen elfáradva, eltörődve, nap-
sütésben  értünk haza! Köszönet Feri bá-
csinak  a  buszsofőrnek,  hogy  épségben
hazahozott bennünket!
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Tavasz a Mesevölgyben
Tavaszi eseményeink egyik legörömtelibb pillanata
az év végi, csoportos kirándulás

A VÁLI MESEVÖLGY ÓVODA pedagógusai

G Ó L Y A H Í R E K

MÁRCIUS

Németh Lili
Tóth Flóra Hanna

Kun Bella
Boda Kornéliusz

ÁPRILIS

Zsolnai Zselyke

GRATULÁLUNK!



 Külön büszkék vagyunk a két legfiata-
labb kis utasunkra, akik korukat megha-
zudtolva / 2 és 2,5 évesek/,  ovis módra
bírták a túrát! Hisszük, hogy a természet
szeretetére való nevelést nem elég korán
kezdeni!

Ircsi néni, Piroska néni,
Csilla néni, Mónika néni

Hírek a Maci csoportból

„Azt mondják a cinegék, itt  a tavasz,
nyitnikék!”

Többek közt ezzel a rigmussal köszön-
töttük a várva várt tavaszt a kiscsoportos
gyerekekkel. Örültünk a ragyogó napsü-
tésnek és a nyíló virágoknak, sokat sétál-
tunk  és  figyeltük  a  természet  éledését,
vártuk a visszaérkező gólyát.

Április elején a Budapesti Bábszínház-
ban jártunk a szülőkkel, ahol a Gingalló
című zenés mesejátékot láttuk. Élvezhet-
tük  Szalóki  Ági  kiváló  énekhangját  és
nem  kevésbé  élvezetes  színészi  játékát.
Mindannyiunk számára kellemes élmény
volt ez a látogatás! A közös élményeket
sokáig emlegették, az ott elhangzott dalo-
kat dúdolgatták a gyerekek.

Megköszöntöttük  az  édesanyákat,
ahogy az elmúlt évben, úgy most is sze-
mélyesen,  minden  kisgyermek  verssel,
énekkel és apró ajándékkal kedveskedett
anyukájának. 

A  szülőket,  családtagokat  meghívtuk
egy kis tavaszi „zsongásra”, ahol versek-
kel,  énekekkel  és  közös  meséléssel  kö-
szöntöttük közösen a tavaszt.

Zsóka néni, Éva néni
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TALÁLKOZZUNK
2017. június 3-án

szombaton
10.00 órakor

a kettős keresztnél!

EMLÉKEZZÜNK
együtt 

TRIANONRA!

Mindenkit szeretettel
várunk! 

Váli Faluszépítő és –védő
Egyesület

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.

Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a kijelölt időpontokban

KIZÁRÓLAG
KERTI ZÖLDHULLADÉK

ÉGETHETŐ!

T á j é k o z t a t ó

Előrefizetős villanyórával
rendelkezők számára a váli
benzinkúton lehetőség nyílt

feltöltőkód vásárlására.



►Kerékpározz  szabályo-
san!

Általános követelmény a KRESZ alap-
ján  a  közlekedésben  részt  vevő  vala-
mennyi  járművezetővel  szemben,  így  a
kerékpárosokkal is, hogy a jármű bizton-
ságos vezetésére képes állapotban legye-
nek.

A kerékpárosok közlekedésének rész-
letes feltételeit a KRESZ 54. §-a szabá-
lyozza, ezek közül a legfontosabbak:
(1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerék-
pársávon vagy erre utaló jelzés esetében
az  autóbusz  forgalmi  sávon,  ahol  ilyen
nincs, a leállósávon vagy a kerékpározás-
ra alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az út
és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik
– a lakott területen kívüli úton, a főútvo-
nalként megjelölt úton az úttest jobb szé-
léhez húzódva kell közlekedni.
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol
az úttest kerékpár közlekedésre alkalmat-
lan, továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja
szerint tilos, kerékpárral a gyalogos for-
galom  zavarása  nélkül  és  legfeljebb  10
km/óra  sebességgel  a  járdán  is  szabad
közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten
és a járdán csak egy sorban szabad halad-
ni.
(4) Kerékpárral
a) lakott  területen  kívül  a  főútvonalról
balra bekanyarodni vagy megfordulni, to-
vábbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra
balra bekanyarodni
nem szabad.
A kerékpárosnak  a  kerékpárról  le  kell
szállnia és azt tolva – a gyalogosok köz-
lekedésére vonatkozó szabályok szerint –
kell az úttesten áthaladnia.
(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét
betöltött személy szállíthat 10 évnél nem

idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a ke-
rékpár  pótülésén.  Kettőnél  több  kerekű
kerékpáron 17. életévét betöltött személy
szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.
(6)  A kerékpárral  éjszaka és  korlátozott
látási viszonyok között abban az esetben
szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy
a kerékpároson
a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, fo-
lyamatos vagy villogó fényt adó lámpát
és fényvisszaverőt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fény-
visszaverő mellényt (ruházatot)
visel.
(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött
személynek kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – 
kerékpárutánfutót kivéve – egyéb vontat-
mányt kapcsolni;
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állat-
tal vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy
hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a
vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a
személy-  és  vagyonbiztonságot  egyéb-
ként veszélyeztető tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerék-
páros a  gyalogos forgalmat  nem akadá-
lyozhatja és nem veszélyeztetheti.
(11) Ha az út mellett, annak vonalvezeté-
sét követve kerékpárutat vagy gyalog- és
kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű ke-
rékpároknak a kerékpárúton vagy a gya-
log- és kerékpárúton kell közlekedni. Ha
a  lakott  területen  a  nem  főútvonalként
megjelölt út mellett annak vonalvezetését
követve kerékpárutat vagy gyalog- és ke-
rékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpár
nyomot (158/k. ábra) is kijelöltek – ha a
közúti jelzésekből más nem következik –
a  kétkerekű  kerékpárok  az  úttesten  is

közlekedhetnek.
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ
ismerete mellett hozzátartozik a gyakor-
lat és a járművek megfelelő felszerelése,
műszaki állapota is. A kerékpárt fel kell
szerelni:
a)  könnyen  kezelhető,  megbízható  kor-
mányberendezéssel,  amely  semmilyen
helyzetében nem akadályozza a kerékpár
egyéb kezelőszerveinek működtetését,
b) két, egymástól függetlenül működtet-
hető,  száraz  és  nedves  időben  egyaránt
hatásos fékszerkezettel, amelyek közül az
egyik  az  első,  a  másik  a  hátsó  kerékre
hat,
c)  hangjelző  berendezéssel,  amely  csak
csengőhangot adhat,
d)  egy  előre  fehér  vagy  kadmiumsárga
fényt  adó,  sötétben,  tiszta  időben  leg-
alább 150 méter távolságról látható lám-
pával,
e)  egy  hátra  piros  fényt  adó,  sötétben,
tiszta  időben legalább  150 méter  távol-
ságról látható helyzetjelző lámpával,
f) elöl egy fehér, hátul egy vagy két piros
színű,  szimmetrikusan  elhelyezett,  nem
háromszög alakú fényvisszaverővel, és
g)  legalább  az  első keréken,  legalább 2
db, egy átmérő mentén elhelyezett boros-
tyánsárga színű, mindkét oldal felé hatá-
sos oldalsó fényvisszaverővel (küllőpriz-
mával). A küllőprizmák helyett vagy mel-
lett alkalmazható két oldalon fehér fény-
visszaverő  körgyűrű  felület  is  a  kerék-
pántok  közvetlen  közelében  vagy  az
ENSZ-EGB 88. sz. előírásának megfelelő
gumiabroncsokon.
A d) és  e)  pontjában meghatározott vilá-
gító berendezés elhelyezhető a kerékpárt
hajtó személyen is. A világító berendezé-
sek által  kibocsátott  fény villogó üzem-
módú is lehet. Balesetmentes közlekedést
kíván a:

     Gárdonyi Rendőrkapitányság
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►Tűzoltókért  szólt  az
ének

Május 4-e Szent Flórián, a tűzol-
tók Védőszentjének ünnepe.

Hagyományainknak  megfelelő-
en, idén is a bajtársak és a lakos-
ság körében május 5-én pénteken
ünnepeltük meg a tűzoltók napját.

A himnusz éneklése után Vabrik
Zoltán VÖT. parancsnoka ismertet-
te az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgató  köszöntőjét,  amelyből
kiemelte, hogy a napjainkban ezt
a gyakran tragédiák kísérte hiva-
tást csak az emberiség, a máso-
kért  tevés  és  a  hősies  bátorság
eszméje jegyében lehet teljesíteni.

Juhász  Viktor  megemlékezésé-
ben kitért arra, hogy az egyik leg-
félelmetesebb elemi erőtől, a tűz-
től valórettegés keltette életre Fló-
riánnak az alakját.  A beszédében
kiemelte továbbá, hogy a mai tűz-

oltók  számára  is  Flórián  testesíti
meg a tűzoltó munka lényegét: az
állhatatosságot,  becsületet,  és  az
embertársaink megsegítését.

Nagy  örömünkre  ismételten  a
VOX VÁLI - Vál hangjai kórus mű-
sorát láthattuk,  illetve hallhattuk.
A színvonalas műsorért, így utólag
is köszönetünket fejezzük ki.  Kö-
szönjük továbbá Kocsis Ritának a
profi konferálást, és a rendezvény
háziasszonyaként annak levezeté-
sét.

A  következő  napon,  Pilisszent-
ivánon a  Magyar  Tűzoltó  Szövet-
ség  ünnepségének  keretén  belül,
elsőként  a  váli  tűzoltók  közül
Szedlák  Károly bajtársunk,  több
évtizedes tűzoltó munkájának elis-
meréseként Gróf  Széchenyi  Ödön
emlékplakettet vehetett át Dobson
Tibor  tűzoltó  dandártábornoktól.
Ez  úton  is  gratulálunk  a  tűzoltó
bajtársak nevében.

Nagy István
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Toronyóra láncostul

Folyamatosan  érkeznek  a  fel-
ajánlások  a  toronyórára,  ígére-
tünkhöz  híven  újra  beszámolunk
az eredményekről.

További támogatók:

Szabó Éva és Bechtold Tamás
Lengyel Mária

Olasz Ferencné Szabó Ágnes
Burainé Olasz Éva

Kuruczné Olasz Ágnes
Özv. Szabó Istvánné

Körtélyesi Károly
Virga Gábor

Mihálovics Józsefné
Fridrich Imre
Szabó Károly
Vranek Péter

Id. Fehér Józsefné
Fehér József
Fehér Tamás

Fehér Csongor
Kecskés Istvánné

Az eddig összegyűlt összeg

443.500,- Ft

A támogatást a Váli Faluszépítő
és  -védő   Egyesület  10700440-
68907419-51100005  CIB  Bankos
számlaszámára utalhatják, a köz-
lemény rovatba tüntessék fel: „to-
ronyóra”, vagy felajánlásukkal ke-
ressék  meg  Ádám  Zsuzsannát,
Pásztor Máriát vagy Szabó Évát. A
támogatókról és a befolyt összeg-
ről minden lapszámban beszámo-
lunk.  Minden  kis  adományt  hálá-
san köszönünk.

Ádám Zsuzsanna



►Katolikus hírek

Idén ünnepeljük a fatimai Mária jele-
nések  100.  évfordulóját,  ebből  az  alka-
lomból 2017. május 13-án egyházközsé-
günk  zarándoklatot  szervezett  nemzeti
kegyhelyünkre,  Mátraverebély-Szentkút-
ra.  Ez  a  nap  különleges  volt  abból  a
szempontból is, hogy ezen napon avatta
szentté a pápa a jelenések két látnokát, a
gyermek Ferencet és Jácintát Fatimában. 

A zarándoklatot  felajánlottuk  nemze-
tünkért,  településünk  lakóiért,  egyház-
községünkért,  illetve  papi  és  szerzetesi
hivatásokért.  A buszon közösen  elimád-
koztuk a Rózsafüzért, majd a fatimai je-
lenések történetét elevenítettük fel, gon-
dolatokat hallhattunk arról, hogy mi is a
célja  egy  zarándoklatnak,  illetve  szép
Mária énekeket énekeltünk. A kegyhelyre
megérkezve  zarándokcsoportunk  a  ha-
gyományoknak megfelelően kereszttel és
Mária  zászlóval,  énekelve  vonult  be  a
templomba,  ahol  kegyhelyigazgató  atya
fogadott és áldott meg minket. A szentkú-
ti kegytemplomban minden nap nyerhető
búcsú önmagunk vagy az elhunytak szá-
mára, ezért mi is beálltunk a gyóntatószé-
kek előtti hosszú sorokba, és elvégeztük
szentgyónásunkat.  A szentmise előtt  be-
kapcsolódhattunk  az  énekes  Mária-kö-
szöntőbe, amely után közösen vehettünk
részt a szentmisén. Ezt követően a többi
zarándokkal együtt elimádkoztuk a loret-
toi litániát, amelynek végén a kegyhely-
igazgató atya vezetésével XVI. Benedek
pápának a portugáliai kegyhelyen elmon-
dott felajánló imádságával ajánlottuk ma-
gunkat és az egész világot a Szent Szűz
Szeplőtelen Szívébe. 

Mindezek után egy nagyon szép ismer-
tetőt hallhattunk a kegyhely történetéről,
majd  a  verőfényes  napsütésben  elfo-
gyaszthattuk  zarándokebédünket,  illetve
egyénileg  felfedezhettük  a  kegyhely
szépségeit. A gyerekeknek különösen tet-
szettek  a  hegyen  lévő  remetebarlangok.
Zarándoklatunk  befejezéseként  a  temp-
lomban  közösen  imádkoztunk  a  Szent-
atya szándékára és hazánkért.

A buszra  felülve  mindenkit  kellemes
fáradtság töltött el, és saját gondolataink-
ba merülve,  valamint  egymással  beszél-
getve vettük sorra a nap folyamán kapott
kegyelmeket. Válhoz és az estéhez köze-
ledve együtt elimádkoztuk az Úrangyala
szép imádságunkat.

Gyönyörű  napban  lehetett  részünk,
amelynek  kegyelmei  remélhetőleg  hét-
köznapjaink során is meg fognak jelenni
szívünkben-lelkünkben!

Ruff Tamás

A cselekvő szeretet által

A  Katolikus  Egyházközségen  belül
idén is szerveztünk közösségépítő alkal-
makat  kis  és  nagy gyermekek számára.
Próbáltuk változatossá megtervezni  eze-
ket  a  délutánokat:  filmnézés,  kézműves
foglalkozás,  udvarrendezés,szalonnasü-
tés, túra-természetjárás tarkították, tették
színesebbé a programokat.

Egy ilyen alkalom volt az Anna-hegyi
kereszt  rendbetétele.  Amikor  az  ősszel
meglátogattuk ezt a  helyet, megfogalma-
zódott  bennünk,  hogy  minél  több  váli
gyermekkel és érdeklődő szülővel szeret-
nénk  megismertetni  ezt  a  természeti
szépséget, mely Vál külterületéhez tarto-

zik. Kevesen ismerik, gyönyörű a rálátás
kis falunkra és persze ott az ún. határvé-
dő kereszt, melyet még az ötvenes évek
elején  állított  egy szőlősgazda.  Horváth
Jánosnak hívták. Az Alszeg végén lakott,
ott is található egy ilyen kereszt, és még
ő mondta volt: -„Ha én kimegyek a sző-
lőbe  kereszttől  megyek  a  keresztig.”  A
Gondviselés látható jelének igénye, a ke-
reszt,  ill.  a  láthatatlan igénye – az  idős
ember Istenfélő lelkének egyfajta békét,
érzelmi biztonságot nyújtó szimbóluma is
lehetett egyben. Az idő múlásával a ke-
reszt és környéke a természet enyészeté-
vé vált,  bár  mindig akadt  pár  jó  érzésű
ember, akiknek volt szemük-szívük, hogy
egy kicsit helyreigazítsák az igazítaniva-
lót.  A nyolcvanas  évek  végén  működő
Cserkészcsapat  is  gondozta  egy  ideig.
Aztán….

Ősszel  megszületett  a  gondolat,  hogy
majd  tavasszal  kitisztítjuk  a  kereszt  és
környékét,  majd egy hozzáértő szakem-
berrel új, kiskerítést csináltatunk, amit a
gyerekekkel közösen lefestünk. A gondo-
latot tett követte, bár a tisztításban meg-
előztek bennünket. Másnak is bántotta a
szemét a gondozatlan terület, meg lehet,
hogy még a régmúltból emlékek is fűzik
ehhez a helyhez őket, ki tudja? Mi csak
megköszönni tudjuk, hogy megkönnyítet-
ték a munkánkat ezek a jóravaló emberek
és  nagyon  kevés  tereprendezési  tevé-
kenység maradt hátra. No, meg a kiskerí-
tés…
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KÖSZÖNET
Köszönetünket  szeretnénk  kifejezni

az  önkéntes  tűzoltóknak,  hogy Nagy-
szombaton vállalták a szentsír őrzésé-
nek szolgálatát!

Ruff Tamás



…sikerült  Vál egyik legjobb szakem-
berét  megszólítani  (Csurgó  Béla),  kérni
az  önzetlen  segítségét  ez  ügyben.  Béla
nagyon tömör, de annál többet ígérő vála-
sza:  -  Rendben,  Mónika  meglesz.  És  a
kért időpont előtt már 2 héttel állt a kis-
kerítés  nagy  örömünkre!  Kérdezem  én,
mi ez, ha nem a cselekvő szeretet útja?
Elindult egy őszinte kérés a közösségünk
felől egy bizonyos cél érdekében egy em-
bertársunk felé, akit fiával együtt a segí-
teni akarás, a jó szándék és felebaráti sze-
retet vezérelt a munkájuk során. Ez úton
is szeretnénk megköszönni Nektek, ked-
ves Béla! Köszönjük!

S a kerítésfestés gyerekjáték volt csu-
pán, hisz a megjelenő 6 gyermekkel pil-
lanatok alatt készen lettünk! Köszönet ér-
te kedves mindnyájatoknak!

Képli Sára és anyukája Erika; Papp Pé-
ter;  Szatlmayer  Henrik;  Papp Boglárka;
Tóth Nóra; Fekete Rebeka.

Május végén,  pontosan 27-én lesz  az
utolsó tervezett alkalom, amikor is Mari-
anna  pusztára  látogatnánk  el.  Indulás  a
Plébánia elől 14 órakor autókkal. Hozni-
való: sütnivaló és innivaló, no, meg per-
sze jókedv.

Program:  Vígh  Laci  bácsi  bemutatja
nekünk a biofarmját, majd utána lehető-
ség  lesz  közös  játékra,  szalonnasütésre.
Reményeink szerint Zoltán atya is velünk
lesz egy kis beszélgetés és közös ima ere-
jéig.  Gyertek  el  minél  többen,  várunk
benneteket szeretettel! Jelentkezni fontos
lenne Fekete Daninál és feleségénél Bori-
nál  a  06  70  3825229-es  telefonon,  ill.
Körmendi Mónikánál a 06 30 569 7715-
ös telefonon.

Körmendi Mónika
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VÁLI ZÁSZLÓ
A VULKÁNOK TETEJÉN

Hegymászó előzmények nélkül határozta el Tóth Sándor  váli műkőkészí-
tő mester, hogy meghódítja a világ hét legmagasabb vulkánjának csúcsait.
A Volcanic 7 Summits, azaz a hét kontinensen számon tartott a  Világ hét
legmagasabb vulkánja hegymászóprogramot azért választotta, mert magyar
ember ezt még nem teljesítette, s ő olyasmit szeretett volna, amiben úttörő.
Mindenfajta  hegymászó tapasztalat  nélkül  vágott  neki  az elsőnek,  fejben
„begyakorolva" az utat. Eddig öt megmérettetésen van túl.

A Volcanic 7 Summits utolsó előtti állomása lesz augusztusban az Auszt-
rália Pápua-Új-Guineában a Mont Giluwe megmászása, s jövő januárban
tervezi az Antarktiszon a Mont Sidley meghódítását.  A hetedik hegy lesz a
legkeményebb, ezt ő is tudja. A nagy álom, ahol nemcsak magyar nem járt,
de a világon is összesen vagy tucatnyian hódították meg csupán.

A másfél  európányi
Antarktiszon  mintegy
húsz  ország  kutatóbá-
zisa  található,  de  van
egy terület, amit a sen-
ki  földjének  hívnak,  a
kietlenség  birodalma...
A  4280  méter  magas
Mont  Sidley  jéghideg
vulkán  tetején  csak-
ugyan  a  világ  végére
érhet az ember... 

Zsohár Melinda Feol.-
hu-n megjelent cikkei

nyomán

Büszkék  vagyunk
rád, és arra is, hogy a
váli  zászló  soha  nem
látott  magasságokban
járhat.

Szívből  gratulálunk
és  további  sok  sikert
kívánunk!

Ádám Zsuzsanna

ÚRNAPJA

Idén Úrnapját június 18-án
(vasárnap) ünnepeljük, ehhez
kapcsolódóan  az  egyházköz-
ség ismét szeretné elkészíteni
az  Úrnapi  virágszőnyeget!
Kérünk  minden  jó  szándékú
embert, hogy virágok, illetve
virágszirmok  összegyűjtésé-
vel segítse ennek megvalósí-
tását,  valamint  a  virágsző-
nyeg készítéséhez szeretettel
várunk  díszítőket  az  ünnep
reggelén 5.30 órakor a katoli-
kus  templomhoz!  A  szerve-
zéssel kapcsolatban egyeztet-
ni  Baranyai  Máriával  lehet
(tel: 06-30-956-1201)!



Idén júniusban lesz a néptánc-
tábor! Hamarosan, június 22-én
érkeznek hozzánk testvértelepü-
léseink táncosai és kísérőik.

Jogos  a  többes  szám,  hiszen
már  nem  csak  Balánbányáról,
hanem Farnádról is érkezik Válba
egy  autóbusznyi  táncos  lábú
vendég.  Mint  szervező  csapat,
első  dolgunk  természetesen  az
volt,  amit  tavaly  elmulasztot-

tunk: Megrendeltük a jó időt, a
szikrázó  napsütést,  a  kellemes
meleget,  de  mivel  az  égiektől
visszajelzés egyelőre nem érke-
zett, a meteorológia pedig ilyen
távlatokban  bizonytalan,  így  jó
előre a méteres sátrak megren-
delése is  megtörtént. Sátrak és
táncos lábak, na meg a kötelező
jókedv  mellé  már  csak  némi
zene illik, amit idén is kiváló ze-

nekar biztosít majd.
A  keretek  adottak.

Adott  vendégszerete-
tünk,  barátságunk,  lel-
künkben  a  hagyomá-
nyaink  és  az  érkezők
hagyományainak tiszte-
lete,  szeretete.  Öröm-
mel tapasztaljuk a tele-
pülés  támogatását,  és
készülünk  a  vendégek
fogadására,  programja-
ik  megvalósítására,
majd az esemény meg-
koronázására, az Öröm-
tánc Gálára. Várunk hát
mindenkit  esténként  a
táncházakba,  pénteken
a  sportvetélkedőkre  és
szombaton  17  órától  a
néptáncosok bemutató-
jának  gálaestjére.  Kü-
lön  meglepetéssel  ké-
szülnek a Válinka és a
Villő  táncosai,  amelybe
bevonják  majd  a  ven-
dégtáncosokat is. 

Kedves Váliak! Ahogy
2016-ban, idén is kérni
szeretnénk  valamit.
Nem sokat, csak annyit,
amennyi  kinek-kinek
belefér!  Tartós  élelmi-
szert, egy-egy kiló lisz-
tet,  cukrot,  vagy  üveg
borsót,  uborkát,  kinek
erre  szánható  pénze
van, azt. Kétkezi segít-
ség  is  elkél  majd,  ha
megérkeznek  baráta-
ink,  de  lakhatásukat  is
családoknál  szeretnénk
megoldani.  Aki  teheti,
jelezze, ha akkor  majd
szívesen fogad egy-két,
esetleg  több  gyerme-
ket.

Az  se  keseredjen  el,
aki fentieket nem tudja vállalni,
hiszen tőle is kérünk valamit. Te-
gye meg, hogy eljön június 24-
én az esti bemutatóra, az Öröm-
tánc  Gálára.  Minél  többen  le-
szünk,  nekünk  –  és  reméljük
Önöknek is – az annál többet je-
lent majd.

Váli Út
Hagyományőrző Egyesület
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