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Tisztelt Váliak!

Március  25-én  Tessely  Zoltán  or-
szággyűlési  képviselőnkkel  egyeztettem
részben a váli fejlesztésekről, részben az
Uniós  választással  kapcsolatos  feladata-
inkról.  Fontos,  hogy  minél  többen  ve-
gyünk részt  a  választáson,  hiszen elemi
érdekünk,  hogy  az  Európai  Uniónak
olyan vezetése legyen, amely figyelembe
veszi a tagállamok érdekeit is. Több alka-
lommal álltam ki standolni a pénteki piac
napokon.  Tapasztalatom  szerint  a  váli
emberek tökéletesen megértik, miről szól
a választás,  és tudják, hogy elemi érde-
kük azon részt venni. A feladatok elvég-
zésében  sok  segítő  vett  és  vesz  részt  a
mai  napig.  Köszönöm  nekik  segítségü-
ket!  Külön  köszönöm  Kőszegi  László
képviselő  társamnak,  hogy  a  politikai
munka elvégzésében segítségemre van!

Március 26-án Csókás Elekné Ani-
kóval beszélgettünk a könyvtár jelenlegi
helyzetéről. Anikó felvázolta további el-
képzeléseit  a  könyvtár  fejlesztésével  és
működtetésével  kapcsolatban  is.  Köszö-

nöm neki azt a figyelmességet, mellyel a
megbeszélésre készült és köszönöm neki
az odafigyeléssel elvégzett munkáját is!

Március 27-én írtuk alá a „Sárközi”
tulajdonosokkal a telek végek adás-vételi
szerződéseit. A vételárat azóta átutaltuk.
A telekalakítás  folyamatban van.  Végső
célunk  a  telkek  összevonásával  egy
sportcélú fejlesztési terület kialakítása, il-
letve egy ezt megközelítő út kialakítása.
Ádám Zsuzsanna alpolgármester asszony
és Miklósi  Tibor építész kollégánk van-
nak segítségemre ennek a feladatnak az
elvégzésében.  Több  tervezővel  tárgyal-
tunk.  Szükség  van  út-  és  közmű terve-
zőkre,  akiket  azóta  sikerült  kiválaszta-
nunk. A honvédelmi sportközponttal kap-
csolatban is két alkalommal érkezett de-
legáció  hozzánk.  További  tárgyalásokra
lesz szükség, hiszen a típustervek alapján
kiderült,  a  központba  tervezett  tornate-
rem mérete nem felel meg eredeti elkép-
zeléseinknek. A fejlesztés láthatóan még
sok megbeszélést és egyeztetést igényel.

Április  2-án  Kenesei  Józseffel,  a
Geoteszt  Kft.  ügyvezetőjével  egyeztet-
tünk tervezési feladatokról. Az Ady End-
re utca burkolat felújítása és a vízelveze-
tő rendszer kiépítése előtt szükség van a
megcsúszott  partfal  stabilizálására  egy
újabb támfal szakasszal. Ennek tervezési
munkáira választottuk ki a Geoteszt Kft-
t. Hamarosan kiírásra kerül a közbeszer-
zés,  mely  a  következő  tételeket  tartal-
mazza:

1. támfal építés az Ady Endre utcá-
ban (vis major pályázatból és a szükséges
önrészből finanszírozva)

2. Útfelújítási  és  vízelvezetési
munkák az Ady Endre utcában (Belügy-
minisztérium által 2018 tavaszán kiírt és
elnyert pályázatból finanszírozva)

3. Széchenyi utca szélesítése, Kis-
köz utca padka rendezése, Tűzoltóság be-
hajtójának megépítése (Belügyminisztéri-
umtól kapott 2018. év végi támogatásból
finanszírozva).

4. Újhegy út burkolatának felújítá-
sa, árok tisztítása (vis major pályázatból

és a szükséges önrészből finanszírozva)
Április 5-én az általános iskola által

szervezett,  hagyományos  Vajda-szavaló
versenyre  került  sor.  A körzeti  szavaló-
versenyre  jelentkezők  száma  évről  évre
egyre  több.  Jó  látni  azt  az  összefogást,
ami a pedagógusok, a szülők és nem utol-
só sorban a gyerekek között létrejön a si-
keres  rendezvény  lebonyolítása  érdeké-
ben. Meg kell említeni a támogatókat is,
akik  szinte  minden évben pénzzel  vagy
helyi  termékekkel járulnak hozzá a ren-
dezvényhez.  Köszönjük  minden  szerve-
ző, résztvevő és támogató munkáját, hoz-
zájárulását!

Április  9-én a Gárdonyi Rendőrka-
pitányság  új  épületének  ünnepélyes  át-
adására  került  sor.  Végre  méltó  helyen
megfelelő körülmények állnak rendelke-
zésre a színvonalas munkavégzéshez. 

Április 10-én Novára utaztunk, ahol
az Agronova céget látogattuk meg. A vi-
dékfejlesztési programban elnyert traktor
és  munkaeszközei  kapcsán  vált  szüksé-
gessé egy egyeztetés.  Ennek a pályázat-
nak köszönhetően lett gazdagabb önkor-
mányzatunk egy 50 lóerős szlovén gyárt-
mányú Tuber traktorral, egy pótkocsival,
egy hidraulikus rézsű kaszával, egy ágap-
rítóval, egy sószóróval, egy hótoló adap-
terrel, egy szárzúzóval és egy kisebb tar-
tálykocsival. Utóbbi két tétel leszállításá-
ra még egy kicsit várnunk kell.

Április  12-én  az  E-On közvilágítás
fejlesztésével,  illetve fenntartásával  fog-
lalkozó  területgazdával  tárgyaltam a  le-
hetséges fejlesztésekről. A korábban má-
sik céggel megkötött szerződés határideje
lejárt, ezért azt felül kell vizsgálnunk, és
esetleg új céget keresni a fejlesztés meg-
valósításához.

Április 13-án Ercsiben, a Megyekor-
zó rendezvényén vettem részt. Kipróbál-
hattam a megyei értéktár által  kifejlesz-
tett játékokat, színvonalas előadást láthat-
tunk  helyi  fellépőkkel  és  módom  volt
Fejér megyei termékekből kóstolni és vá-
sárolni.

Bár elnyertünk a WIFI4EU pályáza-

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

V á l I n f óV á l I n f ó

Vál Település Nívó-díja
Berecz Zsombor vitorlázó olimpikon, világbajnok 
ünnepi köszöntése, díjátadás

16. oldal

Zsong a tavasz, zsong a suli
A tavaszi időszak rengeteg eseményt és élményt kínált...
- tanárok és diákok beszámolói.

6-11. oldal



ton 15000 eurót, de a megvalósítás még
várat magára. Folyamatosan egyeztetünk
az  ügyben.  Külön  köszönöm  Csókás
Zsolt képviselő úr szakmai segítségét.

Immáron  második  alkalommal  ül-
tünk le egyeztetni a nyári testvér-telepü-
lési kirándulás részleteit a jelentkezőkkel.
Válból 40 fő utazik Neualbenreuthba. Az
út költségeinek egy részét mindenki saját
maga fizeti, másik részét viszont a „Helyi
identitást  erősítő”  TOP forrásból  finan-
szírozott pályázat biztosítja számunkra.

A helyi  védelmi  bizottság  aktuális
ülésére április 17-én került sor Martonvá-
sáron. Az ülésen beszámoltak a honvéde-
lem, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a
közútkezelő  és  a  vízügyi  igazgatóság
szakemberei  a  tavaly  elvégzett  munká-
jukról.

Továbbra is rengeteg munkát ad az
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Könyvtári hírek
„Az állatmeséket jó szívvel ajánl-
hatjuk minden korosztálynak.”

                           13. oldal

G Ó L Y A H Í R E K

ÁPRILIS

Keresztes Emili
Nagy Zente

GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

MÁRCIUS

Réz Attila és
Tunikolt Eszter

MÁRCIUS

Orosz György és
Orosz Györgyné

GRATULÁLUNK!

Kitekintő
Gondolatok a jövőről az Európai Uniós választás előtt

A szerző mérnök – szociológus

Tisztelt Olvasó!
 

Ma a világ általunk ismeretlen célú erőszakos átalakítása zajlik a modernitás, a haladás és
a szolidaritás jelszavával.

Történelmi példák jól mutatják, különösen, ha a 20. század háborúinak történetét nézzük,
hogy a gonosz kezekbe került haladás milyen rettenetes következményekkel járt. Az emberek
szenvedésében, az ártatlan milliók legyilkolásában. 

A 21. század embere a média érzékenyítő hatására kezdi ismét elveszteni azt a lelki erőt,
mely képessé teszi az embert a jó és rossz megkülönböztetésére. Az emberi dolgok helyes rend-
jéért folytatott küzdelem minden történelmi nemzedék feladata volt. A ma emberének feladata,
történelmi kihívása, létének tétje lett, hogy tud-e még jó választ adni a modernitás, a szabadság
ránk erőltetett kétarcúságára, képmutatására.

Kétarcúság, mert a modernitás nyújtotta jólét a természeti világ tönkretételével, kirablásával
jár, nem törődve azzal, hogy mi marad unokáinknak. Kétarcúság, mert a tudományos fejlődés ha-
ditechnikája ártatlan milliókat öl meg és taszít nyomorba, és kényszerít lakóhelye elhagyására.
Kétarcúság, mert a világot irányítók kezében mérhetetlen vagyonok vannak, miközben a föld la-
kóinak többsége nincstelen. 

Tegyük fel a kérdést: Mit remélhetünk? Mitől lesz jobb a világ? Milyen mércével mérhető jó -
sága? 

A történelmi folyamatokra visszatekintve az Istent megtagadó, az életből kiszorítani akaró
világ nem lett jobb. Az ész irányította modernitás, a forradalmak, a tudomány nem oldotta meg az
emberiség gondjait. Nem valósította meg kitűzött célját, az Isten nélküli földi paradicsomot, bár
azt ígérte. 

Az ma már jól látható, hogy az Isten nélküli világ egy egyre reménytelenebb világgá válik.
Tegyük fel újra a kérdést. Mit remélhetünk? Mi az emberi dolgok helyes rendje? 
Ismét sorsforduló előtt állunk. Meg kell védeni magunkat. Egy nemzet van, egy haza. Most

erősödtünk meg, élünk jobban és azt kérik, követelik tőlünk nyugatról, ismét szolgáltassuk ki az
országot az ő érdekeik szerint a mi kárunkra. 

Tudja-e a következő nemzedék, hogy ebben a küzdelemben mi a feladata? Tudja-e, akarja-
e tudni, mi vár rá? Az osztályharcok kora lejárt. Ma már nem ellenségei vagyunk egymásnak, bár -
mennyire is erőltetik ránk a gyűlölködést. Az emberek többsége rendet, békességet, nyugalmat
és biztonságot akar. 

Nem vetélytársai vagyunk egymásnak, és ha ezt nem ismerjük fel, mindannyian elszenve-
dői, kárvallottjai leszünk a ránk erőltetendő kiszolgáltatottságnak.

Egy közösség vagyunk, és csak együtt tudjuk megvédeni magunkat. Ma még a többség ezt
akarja, mert már felismerte történelmi feladatát.

Tisztelet azoknak, akik még akkor is teszik ezt, ha a pártpolitikában nem mindennel értenek
egyet, mégis képesek felül emelkedni ezen, és támogatják a nemzet fennmaradásáért küzdőket.

Azokat, akik eddig is sokat tettek nemzeti közösségünk megmaradásáért és boldogulásáért.
Vál, 2019.05.10.

Dudás Béla

VÁLON PANORÁMÁS TELEK ELADÓ

Válon az Újhegyi úton a présház-soron panorámás bekerített zártkert eladó.
A telek nagyon jó adottságokkal rendelkezik, a Váli dombvidékre néz rá. A te-

lek sok lehetőséget foglal magába, a környék jó kikapcsolódási lehetőséget nyújt.
Az 1512 m²-es zártkerti ingatlanon a víz és villany bevezetése megtörtént.
Telefon és gáz bekötési lehetőség a telek előtt. A telekre beépítési lehetőség a

törvényi szabályoknak megfelelően lehetséges. A telekhez betonút vezet. A panorá-
más telek családi házak között található. A telken egy lakókonténer áll, amelybe a
víz, villany be van vezetve. Külön szerszámos épület található a telken.

Ár megbeszélés és egyeztetés szerint. Irányár: 1.999.000,-Ft

Érdeklődési lehetőség: Tel: 06-20-227-3214 hétvégén is.



EFOP pályázatban szereplő feladatok el-
végzése. A településen jelenleg több ren-
dezvény, illetve foglalkozás zajlik ennek
a  pályázatnak  köszönhetően.  Játszóesz-
közök beszerzése az ifjúsági klub számá-
ra már részben megtörtént, de továbbiak
vannak folyamatban. Maga a klub is több
foglalkozáson van túl, melyeket hihetet-
len lelkesedéssel szervezi Molnárné Sza-
lai  Hajnalka  klubvezető.  A  programok
szervezésében és dokumentálásában, va-
lamint  az  eszközök  beszerzésében  van
segítségünkre  Dömsödiné  Körtvélyesi
Andrea. A teljes pályázat  menedzselését
pedig Dr. Balogh Lóránd jegyző végzi. 

A május  4-i  egészségnapon,  mely
szintén ennek a pályázatnak a jóvoltából
valósulhatott  meg, szép számmal  voltak
résztvevők. A szemészeti, nőgyógyászati
és  prosztatarák  szűrésen  túl  vércukor-
szint,  vérnyomás és koleszterin-szint el-
lenőrzésre, valamint 2-es típusú diabétesz
teszt  kitöltésére volt lehetőség. A szűré-
sek utáni egészséges ebédet a Postakocsi

étteremnek köszönhettük.
Délután Tóth Sándor előadását hall-

gathatták meg az érdeklődők a hegymá-
szással, Déli-sarki expedíciójával kapcso-
latban.  Ezúton  szeretném  megköszönni
az  egészségnap  megszervezését  Kárpáti
Hajnalka  védőnőnek,  képviselőtársam-
nak!  Ugyanezen  a  napon még KRESZ-
oktatásra és társastánc tanfolyamra is sor
került. 

Április 26-án a tűzoltó egyesület és
a köztestület közgyűlésére került sor. Az
eseményen  egyéb  elfoglaltságom  miatt
nem tudtam részt venni, az önkormány-
zatot  alpolgármester  asszony képviselte.
Május 4-én pedig a tűzoltók védőszentjé-
ről, Szent Flóriánról emlékeztünk meg a
Váli Tűzoltó és Községi Emlékház előtt
felállított  Szent  Flórián  szobornál.  Kö-

szönöm mindannyiunk nevében a remek
szervezést és a pazar vendéglátást! A Váli
Tűzoltó Egyesület tagjai mindig kiemelt
figyelmet  fordítanak  a  vendéglátásra.
Most is forró babgulyással és házi süte-
ményekkel várták az ünneplőket. 

Április 29-én Bánfai Bea, pszicholó-
gus előadását hallgathatták meg az érdek-
lődők, aki a Kiskirályok és kiskirálynők a
családban problémakörről  beszélt.  Saj-
nos  a  pedagógusok többen voltak,  mint
az érintett szülők.

Május 2-án a Vajda utca 31. szám-
ban egyeztettem az ott lakókkal. Egy tár-
sasházban,  illetve  egy  közös  udvarban
mindig nehéz az együttélés,  mivel  min-
denkire figyelemmel kell lennünk. Ebben
próbáltam segíteni egy közös megbeszé-
léssel. 
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ÉGETÉSI NAPOK 2019-BEN
a 16/2018. (XII. 17) önkormányzati

rendelet alapján:

2019. május 17. és 18. napja,
2019. június 07. és 08. napja,
2019. június 21. és 22. napja,
2019. július 05. és 06. napja,
2019. július 19. és 20. napja,
2019. augusztus 02. és 03. napja,
2019. augusztus 16. és 17. napja,
2019. szeptember 06. és 07. napja,
2019. szeptember 20. és 21. napja,
2019. október 04. és 05. napja,
2019. október 18. és 19. napja,
2019. november 01. és 02. napja,
2019. november 15. és 16. napja,
2019. december 06. és 07. napja,
2019. december 20. és 21. napja.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ezen al-
kalmakkor csak kerti  hulladék éget-
hető.  Kérjük,  a  kijelölt  időpontokat
tartsák be!

dr. Balogh Lóránd jegyző

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2019. július 12. péntek

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

mailto:alpolgarmester@val.hu


Intézze önkormányzati ügyeit
elektronikusan

Házasságkötés,  gyermekszületés,
építkezés,  autóvásárlás,  vállalkozásindí-
tás,  mind-mind  fontos  és  örömteli,
ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügy-
intézéssel  is  járó  események.  Januártól
már  minden  magyarországi  településen,
így nálunk is elérhető az Önkormányzati
Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen ke-
resztül online,  akár a saját nappalinkból
is kényelmesen és gyorsan intézhetők az
önkormányzati hivatali ügyek a hét min-
den napján. Így életünk kisebb-nagyobb
eseményei  és  azok  adminisztrációs  fel-
adatai is sokkal könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben ke-
ressük fel a helyi önkormányzatot, a hi-
vatali látogatások száma pedig tovább nő
életünk  nagy  pillanatainál.  Anyakönyvi
kivonat  kiállítása,  gépjármű-  és  épít-
ményadó bejelentés, szociális támogatási
kérelem benyújtása,  szálláshely nyilván-
tartásba  vétel,  iparűzési  adó  bevallás  és
még sorolhatnánk azon tevékenységeket,
melyek általánosan a személyes ügyinté-
zések közé tartoznak, és automatikusan a
hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez
a kép azonban 2019-től teljesen megvál-
tozik,  mert  az  Önkormányzati  Hivatali
Portálon keresztül már egyre több ügyet
elektronikusan intézhetünk, amikor időnk
engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés  országosan  egysé-
ges ügymenetet biztosít és ahogy a sze-
mélyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk,
úgy a digitális térben is végig vezet min-
ket a jól ismert folyamatokon. Első lépés-
ben saját magunk beazonosítása történik,
majd a lakossági és vállalkozási ügyinté-
zés  kiválasztása,  ezt  követően  pedig  a
szükséges  adatok  megadása.  Mindezt  a
legnagyobb  biztonság  mellett,  gyorsab-
ban,  átláthatóbban  és  papírmentesen,
vagyis környezetkímélőbb módon tehet-
jük, mint korábban. 

Az  Önkormányzati  Hivatali  Portá-
lon keresztül bejelentkezett felhasználók
számos helyi lakossági, ipari, kereskedel-
mi, szociális vagy adóügyet indíthatnak,
az online űrlappal nem rendelkező ügyek

esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet
igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belé-
pést követően azonosítja a rendszer és az
űrlapok  általános  adatai  automatikusan
kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfor-
dított időt. A felhasználók bármikor nyo-
mon követhetik az általuk elektronikusan
indított helyi önkormányzati ügyeket, így
pár kattintás után megismerhetik a folya-
matok aktuális állapotát és megnyithatják
a lementett űrlapokat. 

A gyorsabb  ügyintézést  támogatja,
hogy a lakosság mellett  a vállalkozások
is kényelmesen teljesíthetik adóbevallás-
sal kapcsolatos ügyeiket és távolról is le-
kérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuá-
lis folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a
https://e-onkormanyzat.gov.hu webolda-
lon érhető el, melyet településünk webol-
dalán is megtalálnak.

Önkormányzati ügyek.
Mindenkinek. Bárhonnan.

A  sorban  állás  a  múlté,  intézze
ügyeit mostantól online!

Az  online  elérhető  Önkormányzati
Hivatali  Portál  nemcsak  magánszemé-
lyeknek,  hanem  a  vállalkozásoknak  is
megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügy-
intézési felületen keresztül az ország bár-
melyik pontjáról,  gyorsan  és  kényelme-
sen intézhetők az önkormányzati ügyek.
Az elektronikus ügyintézést választók így
nemcsak a sorban állás miatti bosszanko-
dástól  kímélik meg magukat,  hanem tá-
mogatják a papírmentes  és  környezetkí-
mélő ügyintézést is.

Egy új  vállalkozás elindítása,  vagy
egy  meglévő  adminisztrációs  feladatai-
nak  teljesítése  mellett  nehéz  a  rohanó
hétköznapok során még az önkormányza-
ti hivatalt is útba ejteni. Szerencsére ma-
napság erre már nincs feltétlenül szükség,
hiszen van olyan digitális tér, amelyre be-
lépve egyre több helyi hivatali ügy elin-
tézhető. Az Önkormányzati Hivatali Por-
tálon keresztül lakossági, ipari, kereske-
delmi,  szociális  ügyek sora indítható és

egyszerűen nyomon követhető. 
A portál segítségével a papír alapú,

személyes  megjelenést  igénylő  ügyinté-
zés helyett az ország bármely pontjáról,
bármikor, kényelmesen, online is intézhe-
tők  akár  a  magán  és  vállalkozói  helyi
adóügyek is.  Adóigazolás  kérhető,  túlfi-
zetés  esetén  átvezetés  és  visszatérítés
kezdeményezhető, gépjármű-, illetve ter-
mőföld  adó  jelenthető  be,  valamint
helyi/önkormányzati  adó-  és  értékbizo-
nyítvány igénylésre is van mód. A helyi
iparűzési adó bevallása a portál segítsé-
gével szintén könnyűszerrel megoldható,
függetlenül  attól,  hogy  általános  vagy
ideiglenes tevékenységről van szó.

Az  elektronikus  ügyintézésnek  kö-
szönhetően jelentősen megrövidül a helyi
adóbevallásra  fordított  idő.  A  lakosság
mellett  a  gazdálkodó szervezetek  is  ké-
nyelmesen  teljesíthetik  helyi  adóbeval-
lással  kapcsolatos  kötelezettségüket,  és
lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az on-
line rendszerbe való belépést  és  szemé-
lyes azonosítást követően ismét időt taka-
rít  meg  a  rendszer  a  felhasználónak,
ugyanis  közhiteles  nyilvántartásokban
meglévő személyes adatok már automati-
kusan  kitöltve  jelennek  meg  az  űrlapo-
kon. 

Az online ügyintézési felületen kö-
zel  félszáz különféle ügy indítható,  töb-
bek között ipari és kereskedelmi, hagya-
téki,  birtokvédelmi,  valamint  szociális,
sőt  az Önkormányzati  Hivatali  Portálról
is közvetlen linken elérhető, az úgyneve-
zett  e-Papír  szolgáltatás  (epapir.gov.hu)
segítségével szinte bármilyen egyéb ügy
is benyújtható elektronikus úton. A beje-
lentkezett felhasználók bármikor nyomon
követhetik az általuk indított helyi önkor-
mányzati ügyeket, így pár kattintás után
megtekinthetik, hol tart az adott ügy, il-
letve az előzetesen már kitöltött űrlapjai-
kat is könnyedén elérhetik.

Az  Önkormányzati  Hivatali  Portál
az  https://e-onkormanyzat.gov.hu webol-
dalon és településünk weboldalán is elér-
hető.
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Elektronikus ügyintézés
Kényelmes és gyors megoldást nyújt a bárhonnan el-
érhető Önkormányzati Hivatali Portál.

KŐRÖS MÓNIKA adóügyi előadó

https://e-onkormanyzat.gov.hu/
https://e-onkormanyzat.gov.hu/


Községünkben  az  EFOP  1.5.2-16-
2016-00011.sz. „Humán erőforrások fej-
lesztése térségi szemléletben” c. pályázat
keretein  belül  2018  őszétől  változatos
előadások indulhattak. A programsorozat
a 2019-es évben is számos lehetőséget kí-
nál minden korosztálynak, változatos té-
mákkal várjuk az érdeklődőket.

2018-ban tanfolyam jelleggel felnőt-
teknek alapszintű német és számítástech-
nika,  az  általános  iskola  alsó  tagozatos
diákjainak angol nyelvű foglalkozásokat
szerveztünk.

Idén  felnőtteknek  szóló  társastánc
tanfolyam indult,  az  óvodai  foglalkozá-
sok keretein belül pedig a nagycsoportos
gyerekek ismerkedhetnek a néptánc moz-
gásformáival.

A kézműves  alkotó  tevékenységek
iránt érdeklődők 3 alkalommal képzőmű-
vészeti  grafikai  workshop-okon  ismer-
kedhettek  a  mélynyomás,  hidegtű  és  a
papírmetszet  technikájával.  Híres  festők
munkáinak  részleteiből  inspirálódva kü-
lönleges alkotások készültek.

A helyi  ifjúsági  élet  előmozdítása
érdekében,  illetve  a  szabadidő  hasznos
eltöltésének  elősegítésére  fiataloknak
szóló klubfoglalkozások indultak.  A pá-
lyázati  támogatásból  beszerzésre  került
egy ping-pong asztal, társasjátékok, cso-
csóasztal, illetve folyamatban van egy bi-
liárd asztal és – a fiatalok körében nép-
szerű – X-box vásárlása. Színház-, mozi-
és múzeumlátogatással színesítjük az if-
júsági foglalkozásokat.

Februártól  Faluakadémia  névvel
előadássorozat  indult,  melynek  során
megismerhetjük,  elsajátíthatjuk  saját
alapanyagok felhasználásával élelmiszer-
ipari/kézműves  termékek  előállítását,  il-
letve  kertművelési  munkálatokhoz  kap-
hatunk információkat.

Nagy sikere volt a május 4-i egész-
ségnapnak, ahol különböző szűrővizsgá-
latokon lehetett részt venni az Egészség-
házban, majd elfogyasztani egy egészsé-
ges  ebédet.  Délután  vetítéssel  egybekö-
tött inspiráló előadást hallgathattak az ér-

deklődők  a  hét  kontinens  legnagyobb
vulkánjait  meghódító  első  magyartól,  a
váli Tóth Sándortól.

Rendezvényeinkre,  előadásainkra
továbbra is szeretettel várunk minden ér-
deklődőt! 
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 Eredményeink

Erdély történelme megyei verseny: 
3. helyezés 7.b osztályos csapatunk: 
Csapó Rebeka, Körmendi Hanna, Nagy 
Edina, Kecskés Zsombor, Kiss Dávid, 
Nagy Fülöp, Németh Máté

Kempelen Farkas területi 
szavalóverseny, Pázmánd:
1. hely: Grépály Borbála 3.a, Németh 
Csenge 4.a
3. hely: Drozdik Benett 1.o

Kempelen Farkas területi 
matematikaverseny:
3. helyezés Lukács Jázmin 4.a 

Körzeti kerékpáros ügyességi verseny: 
Nagy Gergő (7.b) 1.hely, Lakatos Balázs 
(8.o) 2.hely, Körmendi Hanna (7.b) 
2.hely, Juhász Janka (6.b) 3.hely

Megyei kerékpáros ügyességi verseny: 
Nagy Borbála (5.a) I. helyezés

"Ki a mester négy keréken?" Komlódi 
Péter (3.b) 1. hely, Nagy Borbála (5.a) 
2.hely
A  Barkóczi  József  vándorkupát  az
alsós  csapat  hozta  haza.  Az aranyérmes
csapat tagjai: Szalai  Réka (3.b),  Bencze
Réka  Hanna  (3.b),  Busch  Gergő  (4.b),
Komlódi Péter (3.b)

Vajda szavalóverseny: 
1.osztály: Drozdik Benett 1.hely
3.a osztály: Ahmed Atia Linda 2.hely
7.a osztály: Denkovics Anna 1.hely

Vajda matematikaverseny:
2. hely Fugert Ádám 2.o
3. hely Fekete Rebeka Katica 5. o
1. hely Grépály Zsombor 5.a
2. hely Szerencsés Zsófia 5.b
1. hely Kecskés Zsombor 7.b

Járási Memória Bajnokság, Gyúró:
I. kcs: Ihász Attila 2.hely, II.kcs: Forrás 
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Katolikus hírek
„...zarándoklatot szerveztünk  a győri
Könnyező Szűzanyához.” 

14. oldal

Zsong a tavasz, zsong a suli
A  tavaszi  időszak  rengeteg  eseményt  és  él-
ményt kínált az intézmény diákjainak és tanárai-
nak.

Az iskola pedagógusai és diákjai

VAJDA - HÉT
ISKOLÁNKBAN

Az idei évben 27. alkalommal ren-
deztük  meg  Vajda  János  tiszteletére  a
megyei szavalóversenyt, valamint 5. kör-
zeti  matematika versenyünket. A szava-
lóversenyen  155,  a  matematika  verse-
nyen 134 tanuló vett részt. A neves zsűri-
tagok, támogatóink, iskolánk dolgozóinak
lelkesedése tette lehetővé, hogy ismét ta-
lálkozhattunk.  A  Versünnep  és  a  Vers-
mondók Egyesülete idén is felvette ren-
dezvényei közé a találkozót, így a felső
tagozatos  győztesek  meghívást  kaptak
az országos versenyeikre, gálájukra. 

Köszönjük  támogatóinknak,  hogy
lehetővé tették színvonalas, nagy sikerű
versenyeink megrendezését:

Vál Község Önkormányzata, POK
Székesfehérvár, Új Színház, Kárpáthegyi
Péter, Halász-kastély Kápolnásnyék, Mé-
száros&Mészáros Kft, Szarka Attila, Váli
Faluszépítő és -védő Egyesület, Bencsik
Barnabás és családja,  NAVÁL Bt,  Klein
Károly, Zsebeházy Róbert,  Lukács Csa-
ba,  Kárpáti  Hajnalka,  Mátyásiné  Fiskus
Mónika,  Fekete-Graziani  család,  Vranek
Péter, Képli Lajos és Orbán Erika, Bara-
nyai Tóth Edina, Buschné Körmendi Edit,
Hatala Ildikó és családja, Dömsödiné So-
mogyi  Nikolett,  Varga Tünde, Bodó An-
namária, Tokodiné Németh Mónika, Sza-
lai Hajnalka, Varsányi Hajnalka, Ujszászi-
né  Takács  Zsuzsanna,  Kroóné  Faragó
Nikolett, Liber András, Szombati Zsuzsa,
Nemzeti Színház, Lénárt Gábor, Lukács
Ferenc  és  Imrédy  Zsuzsa,  Kun  Edina,
Kroóné Faragó Nikolett, Zagyvainé Káldy
Bernadett,  Lengyel Viktória, Fugert Esz-
ter, Ihászné Viktori Anikó, 2.osztály szü-
lők,  Komiszár  Andrea,  Lénárt  Gábor,
Drankovics Réka, Kecskésné Briga Ani-
kó, Busch Ferenc, B. Tóth Edina, Tőzsér
Vali,  Csókásné  Broskó  Adrienn,  Szabó
Attila, Őszi Veronika, Kleinné Szabó Er-
zsébet, Némethné Szarka Szilvia, Dériné
Seres Viktória, Déri Marika, Tóthné Csil-
la, Földesi Istvánné, Tesco/Hatala Ildikó,
Bitó  család,  Drozdik  család,  Körtélyesi
család,  Újszásziné  Takács  Zsuzsanna,
Bodó Annamária, Varga Tünde, Tokodi-
né Németh Mónika Márta, Varsányi Haj-
nalka,  Szalai  Hajnalka,  Komlódiné
Szendrei Ágnes Hatala család, Vörös Já-
nos 

Szabó Éva igazgató



Dániel 3.hely, III. kcs: Szedlák Noémi 
3.hely, Kovács Bianka 2.hely

A körzeti mezei futóverseny, Csákvár:
1. hely III. korcsoportos fiú csapat. 
Tagok: Kecskés Zsombor, Körmendi 
Dániel, Szatlmayer Henrik, Nagy Gergő, 
Nagy Zsolt
3.hely IV. korcsoportos lány csapat. 
Tagok: Körmendi Hanna, Heim Flóra, 
Ihász Gréta, Orosz Emília, Nagy Edina
Kiemelkedő egyéni eredmények: 1. hely 
Kecskés Zsombor, 2. hely Körmendi 
Dániel
3. hely Szatlmayer Henrik, 4. hely 
Újszászi Ádám (2.o), 5. hely Juhász 
Fruzsina (6.b)
Ők továbbjutottak a megyei döntőbe.

Körzeti atlétika pályabajnokság, 
Alcsútdoboz:
1. Hely 4x100m-es fiú csapat: Kecskés 
Zsombor, Szatlmayer Henrik, Körmendi 
Dániel, Nagy Zsolt
1. hely kislabdahajítás Körmendi Dániel
1. hely 600m-es síkfutás Körmendi 
Dániel
2. hely 600m-es síkfutás Szatlmayer 
Henrik
2. hely kislabdahajítás Kecskés Zsombor
2. hely 60m-es síkfutás Kecskés Zsombor
2. hely 600m-es síkfutás Juhász Fruzsina
2. hely távolugrás Körmendi Hanna
3. hely 1500m-es síkfutás Heim Flóra 
Továbbjutottak a megyei döntőbe! 

A Körzeti Atlétika Diákolimpia 
pályabajnokság egyéni és csapat 
többpróbán (60m, kislabdahajítás, 
távolugrás, 600m)
1. hely III. korcsoportos fiú csapat: 
Kecskés Zsombor (7.b), Körmendi 
Dániel (7.b) Szatlmayer Henrik (6.a), 
Nagy Gergő (7.b), Nagy Zsolt (5.b), 
Kecskés Kristóf (5.b) 
Egyéni összetettben 
1. helyezést ért el Kecskés Zsombor (7.b)
2. helyezést ért el Körmendi Dániel (7.b) 

Megyei Atlétika Diákolimpia döntő, 
Székesfehérvár:
2.hely 600m-en Juhász Fruzsina
2.hely 4x100m fiú váltó (Kecskés 
Zsombor, Körmendi Dániel, Nagy Zsolt, 
Szatlmayer Henrik) 
3.hely 600m-en Szatlmayer Henrik
3.hely kislabdahajítás Kecskés Zsombor
Kecskés Zsombor és Körmendi Dániel 
továbbjutott az országos döntőbe! 

Megyei Atlétika Diákolimpia egyéni és 
csapat összetett verseny, 
Székesfehérvár: 
2.hely egyéni többpróba Kecskés 
Zsombor (7.b)
2.hely csapat többpróba (Kecskés 
Zsombor (7.b), Körmendi Dániel (7.b), 
Nagy Gergő (7.b), Szatlmayer Henrik 
(7.b), Nagy Zsolt (5.b), Kecskés Kristóf 
(5.b)

Honvédos híreink: Ecsedi László 
Emlékverseny, Albertirsa:
2.hely 80m síkfutás Kecskés Zsombor 
7.b
2.hely 300m síkfutás Kecskés Zsombor 
7.b 
4.hely 80m síkfutás Juhász Fruzsina 6.b
4.hely 600m síkfutás Juhász Fruzsina 6.b

Bencze Gyula Sakk Emlékverseny:
kezdő kategória:
1.hely Németh Csenge (4.a)
1.hely Baladik Richárd (6.b)
3.hely Busch Gergő (4.b)

Némethné Szarka Szilvia 

Titkok háza

Az Echo Innovációs  Műhely és  az
Óbudai Egyetem összefogásával,  az Eu-
rópai Unió támogatásával Székesfehérvá-
ron februárban adták át  a Titkok Házát,
amely  sokféle  élménypedagógiai  foglal-
kozással  várja  látogatóit.  Iskolánk  is
megpályázta a részvételt, aminek köszön-
hetően két éven keresztül kihelyezett ter-

mészettudományos  órák,  témanapok,
klubfoglalkozások,  szakkörök,  tehetség-
gondozó  programok  valósulnak  majd
meg  iskolánkban.  A  programok  célja,
hogy az érdeklődő elmerülhessen a virtu-
ális valóságban, ismerkedjen robotokkal,

értse meg a hologramok működését, élje
át  a biológia csodáit,  fürkéssze a csilla-
gos égbolt titkait vagy éppen vizsgálód-
jon a bűnügyi laborban. Szombaton csa-
ládok is felkereshetik a házat.        
 http://www.titkokhaza.hu/

Május 2-án volt az első élménynap,
amit hamarosan több is követ májusban,
a napközis táborok idején és a következő
tanévben.

Erdei iskola

Reggel  8  órakor  volt  a  gyülekezés
az iskola előtt. Amikor beültünk a buszba
egy  kicsit  megszeppentünk,  hogy  egye-
dül  leszünk,  de  aztán  egyre  jobb  lett  a
hangulat. Útközben láttunk sok szép há-
zat, tájat és szélerőműveket is. Csak egy
megálló volt a 3 órás út alatt. 

Mikor  megláttuk  a  szállásunkat,
akkor  mindenki  nagyot  sikoltott.  Utána
leszálltunk a buszról, és beosztottak a fa-
házakba.  Amint  bepakoltunk,  már  men-
tünk is ebédelni. Egy nagy sátorban ebé-
deltünk. A leves nagyon finom volt. Ez-
után mentünk lovas kocsikázni és renge-
teg őzet és vadászlest láttunk. A szekere-
ket egy tónál leállították és nekünk táblá-
kat  kellett  keresni  a  tanösvény  mentén.
12 tájékoztató tábla volt. Azokról az er-
dőben élő állatok és növények tulajdon-
ságait tudtuk meg. A kísérőnk Timi néni
volt.  Utána  visszamentünk  a  szállásra.
Játszottunk egy  kicsit,  és  uzsonnáztunk,
ami alma, joghurt és kifli volt. Ezután el-
mentünk az  erdei  iskolába  szarvasagan-
csokat  nézni.  De  persze  nem  megölték
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őket, hanem elhullajtották azokat a szar-
vasok, az erdészek pedig megtalálták. Ott
még játszottunk több játékot is, hogy az
ujjunkkal kellett letenni a rudat. A másik
feladat  pedig  az  volt,  hogy  fatörzseket
kellett toronyba rakni, de úgy, hogy kü-
lön-külön mindenki egy kötelet fogott, és
középen volt még egy fatörzs, azon pedig
egy kampó.  Úgy kellett  beleakasztani  a
többi  fatörzsbe,  és  felépíteni  a  tornyot.
Nagyon  jól  szórakoztunk.  Igazi  csapat-
munkával lehetett megoldani csak a fel-
adatokat.

Vacsora után játék következett. A mi
faházunk párnacsatázott, kártyázott. Ami-
kor már elég fáradtak voltunk, mindenki
elment aludni, mi viszont nem, mert fur-
csa hangokat hallottunk. De utána meg-
nyugodtunk és mi is aludtunk.

Másnap  mikor  felébredtünk,  akkor
össze kellett mindent pakolni, mert onnan
már nem tudtunk volna visszajönni, aho-
va mentünk. Ezután egy furcsa kisterme-
tű  autó  jelent  meg,  és  a  nagy  táskákat
kérte a sofőr, mi meg semmit sem sejtve
odaadtuk a táskákat. Kiderült, az ebédlő-
höz szállította őket. Mi meg beszálltunk a
buszba és lementünk az erdei iskola épü-
letébe.  Ott  kaptunk reggelit,  ami  tea  és
szendvics volt. Ezután beültünk a buszba,
és indultunk a második napi programok-
ra.  Ott  is találkoztunk egy kedves néni-
vel,  ő  pedig  elvezetett  egy  méhészhez,
aki  a  régi  méhészeti  tárgyakról  mesélt.
Utána láttunk kaptárakat, mézet és viaszt
is. Ruhát is próbálhattunk, amit a méhé-
szek  hordtak  régen  és  ma.  A tízóraink
müzli szelet és víz volt. Utána elmentünk
egy múzeumba, és ott volt igazi madárfé-
szek,  és  egy  nagyon nagy szarvas  meg
egy vaddisznó. Nekem az tetszett a leg-
jobban, hogy különböző fák törzsét fog-
hattuk.  Ezután  elmentünk ebédelni.  Na-
gyon finom volt az ebéd, a leves húsleves
volt, a második pedig bolognai spagetti.
A délutáni program a lóistálló megnézése
és a kilátó megtekintése volt. Nagyon ap-
ró  volt  minden  a  toronyból  kitekintve.
Amikor mindenki lejött, akkor elmentünk
rókalyukat nézni, láttunk is kettőt. Végre
a mézkóstolás következett. Volt ott akác,
hárs, repce, napraforgóméz is.

Utána  elköszöntünk  és  már  indul-
tunk is haza. Útközben sok- sok őzet és
nyulat láttunk. Vidám énekléssel utaztunk
haza. Így történt a mi kis kalandunk.

Bencze Réka 3.b

Egy  márciusi  napsütéses  reggel  a
Váli Vajda János Általános Iskola 3. osz-
tályosai elindultak az erdei iskolába.

Nagy  táskával  ültünk  fel  a  buszra,
hiszen  két  napra  mentünk.  Az út  kb.  3
óráig  tartott.  Közben  egyszer  álltunk
meg, hogy mosdóba mehessünk.

Egyszer  csak  felhangzott,  hogy:
-Megérkeztünk Göbös majorba! 

Elfoglaltuk  a  szállásunkat,  majd
megebédeltünk  egy  fehér  sátorban.  Mi-
kor végeztünk az evéssel, lovas kocsikáz-
ni  mentünk  az  erdőbe.  A kocsi  mellett

szaladtak a kutyák is. Az út a Göbösi er-
dei  tanösvényhez  vezetett.  A  vezetőnk
Timi néni mutatta az utat, és érdekes dol-
gokat tudtunk meg az erdőben élő álla-
tokról, madarakról  és rovarokról. A séta
közben mindenki elfáradt. Végül vissza-
értünk a szállásra és jóízűen elfogyasztot-
tuk a vacsorát.  Úgy megéheztünk, hogy
többen repetáztunk. Volt aki négy tányér-
ral is evett.

Ezután még az erdei iskolában Timi
néni  mutatott  nekünk  elhullott  szarvas-
agancsokat és sok érdekességet mesélt a
szarvasokról, meg a többi erdőben élő ál-
latról. Csapatépítő játékot is játszottunk.
Jól szórakoztunk.

Később  az  esti  szaladgálás  után
mindenki bement a faházba. Én Borival,
Biankával és Bogival kerültem egy szo-
bába.  Elhatároztuk,  hogy pizsama partit
szervezünk. Fürdés után a szomszéd szo-
bában lévő lányokkal kártyáztunk, majd
lefekvés  előtt  fergeteges  párnacsatát
csaptunk. Szilvi néni videóra vette és el-
küldte  a  szüleinknek,  hogy ne  aggódja-
nak, nagyon jól érezzük magunkat. A pár-
nacsata  után  mesét  mondtunk  Borinak,
amit  mi  találtunk  ki.  Nagyon  tetszett
neki. Ő aludt el legelőször.

Másnap reggel álmosan összepakol-
tunk. Az erdei iskolában jól megreggeliz-
tünk, majd indultunk tovább busszal Ra-
vazdra. Itt érkezés után kaptunk tízórait,
ami Dörmi és ásványvíz volt.

Először  egy  méhészeti  bemutatón
vettünk részt, ahol megismerkedhettünk a
mézkészítés régi és mai eszközeivel. Ké-
sőbb az erdészeti múzeumba látogattunk,
ahol az erdőben élő állatokról, madarak-
ról  és  fákról  kaptunk érdekes tájékozta-
tást.  Az előadó nagyon megdicsért  ben-
nünket, mert sok feltett kérdésre ügyesen
válaszoltunk. Margit  néni és Szilvi  néni
büszkék voltak ránk.

Az ebéd egy étteremben volt. Húsle-
ves és bolognai spagetti. Mindenki jóízű-
en fogyasztotta.

Ebéd  után  lovakat  simogattunk,
majd  elindultunk  a  Sólymosi  kilátóhoz.
Nagyon  szép  látvány  volt  a  magasból
nézni  a  környéket.  Visszafelé  megnéz-
tünk pár rókavárat, ahol lábnyomokat is
találtunk.

Amikor  visszamentünk,  különböző
mézeket kóstolhattunk.  Nekem az akác-
méz ízlett a legjobban.

Végül élményekkel gazdagodva in-
dultunk haza. Útközben a buszon énekel-
tünk a sofőrünk örömére.

Én nagyon jól  éreztem magam. Ez
volt  eddig  a  legjobb  osztálykirándulás.
Sokat tanultunk és nevetgéltünk együtt.

Dömsödi Fanni 3.a

Mi felsősök (kivétel a hatodik osztá-
lyosok) és a harmadikosok egy két napos
kiránduláson vehettünk részt.

Az első napon Göbös-majorra veze-
tett  utunk,  ahol  elmondták  nekünk  mit,
mikor és hol fogunk csinálni. Mikor lepa-
koltuk  csomagjainkat,  utána  rögtön  egy
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túravezetővel (aki még az út kezdete előtt
csapatonként egy-egy távcsövet, iránytűt
és egy könyvet osztott ki) elindultunk az
erdőbe,  kicsit  jobban megismerkedni  az
erdővel  és  az erdei  állatokkal.  Aki  nem
szerettet volna fák, bokrok között menni,
az a murvás kavicson is mehetett.  Min-
den  egyes  állomáson,  ahol  megálltunk
egy tábla volt kirakva, amin több érdekes
tudnivaló volt az erdőről és az erdei álla-
tokról, növényekről. Timi a túravezetőnk
osztott  meg  velünk  ezzel  kapcsolatban
érdekes  tudnivalókat.  Mikor  véget  ért  a
séta, két lovas kocsi várt ránk, amire fel-
szálltunk,  és  mentünk vele  egy  kört.  A
délután további részében szabadfoglalko-
zás volt. Lehetett focizni, számháborúzni,
beszélgetni, lábtengózni.

Vacsora után mindenki visszament a
faházba.  A faház tagjai  kreatív  unalom-
űző játékokkal múlatták az időt. Másnap
reggeli  után  indultunk  Ravazdra,  ahol
egy  bácsi  bevezetett  minket  a  méhek-
méhészek életébe, és az ezzel kapcsolatos
múzeumot  is  megtekintettük.  Egy  néni
elvitt minket sétálni, és megmutatta a ki-
látót, a rókavárat és egy templomromot.
Mikor visszaértünk a sétából, akkor méz-
kóstolásra került a sor. 

Mikor  mindezzel  végeztünk,  elin-
dultunk haza. Mindenki nagyon elfáradt a
kirándulás  alatt,  de  mindenki  jól  érezte
magát. 

Szerencsés Dóra 8.o

Lehet-e menő a menza?

A Vajda  János  Általános  Iskolával
2018 év elején kezdtük el együttműködé-
sünket a  Menő Menzák az iskolákban -
Egészséges étkezést és életstílust népsze-
rűsítő programok - EFOP-1.8.5-17-2017-
00074 pályázat keretében. Természetesen
először a színfalak mögött, majd a gyer-
mekek bevonásával is. Az első feladatunk
egy kérdőív kitöltetése, majd kiértékelése
volt,  melyben  megtudtuk,  hogy a  gyer-
mekek mennyire követik a helyes táplál-
kozás szempontjait, mennyire követik az
egészséges életmód alapelveit.

Erről  mindenki  kapott  egy  névre
szóló kiértékelőt. Ezt követően sorakoz-
tak  föl  a  jobbnál-jobb  és  izgalmasabb
egészséges életmódra nevelő programok
és játékok.

Volt  gyermeknapi  főzőverseny  és
egész napos akadálypálya. Itt találkozhat-
tunk Budaival is, aki részt vett a zsűrizés-
ben  és  előadást  is  tartott.  Közben meg-
épült a szabadtéri kemence, ahol kenyér-
lángost  készíthettek  a  gyerekek,  és  az
ivókút is.

Természetesen  a  nagyszabású  ren-
dezvényeinket számos kisebb, az iskolá-
ban  eltöltött  program is  színesítette.  Az
első körben egy színes munkafüzet segít-
ségével  frissíthették  fel  ismereteiket  a
gyermekek, melyet hazavihettek, így ott-
hon is többször elővehetik azt, ha kérdé-
seik merülnének fel  az  egészséges élet-
mód  kapcsán.  A „Kultúrák  Farsangja”,
ahol  a  gyermekek  megismerhették  egy-
egy nép kultúráját  és  étkezési  szokásai-
kat.  Készítettünk  együtt  müzlit  és  gyü-
mölcssalátát. Megtudhattuk, hogy minek
kell  szerepelnie  a  tányérunkon,  hogy
megfelelő tápanyagokat  tartalmazzon az
étkezésünk.  Beszélgettünk  a  speciális
táplálkozási igényű diétákról.

Mindeközben csoportos foglalkozás
keretében  felfrissítettük  az  étkezőkony-
hán dolgozó hölgyek, és a pedagógusok
tudását a HACCP rendszerről, a táplálék-

allergiákról, a helyes táplálkozásról, a he-
lyes életmódra való nevelésről, illetve az
étvágygerjesztő tálalásról. 

Tartottunk  egyéni  személyre  szóló
tanácsadást is, melyen szülők és gyerme-
kek jelenhettek meg és feltehették kérdé-
seiket  a  táplálkozás  témakörében.  Volt,
akit  a  gyermeke  után  kapott  kiértékelő
hozott el hozzánk, volt, akit a gyermeke
táplálékallergiájának  mélyebb  megisme-
rése.

A programnak még korán sincs vé-
ge,  hiszen  „nyakunkon”  a  következő
gyermeknap  és  egy  újabb  program.
Ugyanakkor személy szerint a végső kér-
dőíves  kiértékelést  várom  a  leginkább,
hiszen ebből megtudjuk, hogy egész éves
fáradozásunk meghozta-e a gyümölcsét?

Véleményem szerint mindenképpen
pozitív eredményekkel zárhatunk majd!

Gutyán Henrietta
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Jutalomtábor Kaszópusztán

Az  iskola  legjobb  35  tanulója  egy
pályázat keretében lehetőséget kapott egy
Somogy megyei  erdei  iskolai  egy hetes
táborozásra.  A tábor egy hatalmas erdő-
ség közepén található, gyönyörű környe-
zetben. Az öt nap élményeiről a gyerekek
még a táborban írtak, ebből olvasható itt
két beszámoló:

Néhányan lehetőséget kaptunk az is-
kola  tanulói  közül,  hogy  részt  vegyünk
egy táborozásban Kaszópusztán.

Reggel  az  iskolában  gyülekeztünk,
és hét óra körül indultunk a 3 órás útra.

Megérkezésünk után egy nagy kapu-
nál  gyülekeztünk a táskáinkkal  és  izga-
tottan vártuk, hogy milyen is lesz a szál-
láshelyünk. A kemping öt  házból állt,  a
házak két  részre voltak felosztva.  A há-
zak jól felszerelt konyhával és fürdőszo-
bával  rendelkeztek.  Ezenkívül  két  háló-

szoba, illetve egy WC is található benne.
Ami számunkra a legnagyobb meglepe-
tést okozta, az a rezsó és a TV volt. Ám
nem sokkal később beállított az egyik ta-
karítónő és "elkobozta a késünket és a re-
zsónkat azzal az indokkal, hogy nehogy
megöljünk és megfőzzünk valakit." Pedig
ez nem állt szándékunkban :-)

Miután mindenki elfoglalta a szállá-
sát, gyülekezőt tartottunk és elmondták a
fontos információkat.:

Étkezések:
08:00 reggeli, 12:30 ebéd, 18:00 vacsora.
A tízórait reggeli után, az uzsonnát ebéd
után  osztották  ki  és  akkor  ettük  meg,
amikor  mi  szerettük  volna.  Az ételek  a
menzákhoz és táborokhoz képest jók vol-
tak. Mindig jól laktunk tőlük.

Mindennapi programok:
22:00 saját házban tartózkodás
23:00 takarodó, telefonleadás
07:00/07:15 ébresztő

HÉTFŐ: Ezeket követően egy gyors ide-
genvezetésen  vettünk  részt,  amiben  be-
mutatták  Kaszó  teljes  területét.  Hétfőn
ezen és a szabadfoglalkozáson kívül nem
tudtunk  csinálni  semmit,  mert  nagyon
rossz időnk volt.
KEDD: Másnap reggel  utunk első állo-
mása a közeli Vadasparkba vezetett, ahol
egy körülbelül egy órás utat tettünk meg.
A rögzített programokon kívül részt vet-
tünk  az  "Erdő  kerülő  tanösvény"  végig
járásában.  Oda biciklivel  mentünk,  és a
másfél órás túra helyett plusz időt töltöt-
tünk azzal,  hogy megvárjuk, hogy a lá-
nyok végezzenek a "fotózkodásukkal".
SZERDA: A reggeli szokásos kelés után
egy újabb tanösvényt jártunk végig. Iga-
zán izgalmas és tartalmas volt számunk-
ra. Ebéd után kisvasúttal elmentünk a kö-
zeli mocsárhoz és ott tettünk egy kisebb
túrát. Visszaérkezésünk után közös szám-
háborúzás  vette  kezdetét.  Ezután  újra
szabadfoglalkozás volt egész végig.
CSÜTÖRTÖK: Az egész délelőttünk sza-
badfoglalkozással  telt  el,  majd  délután
kezdetét  vették  a  jobbnál-jobb  progra-
mok. Pl.: vetélkedő, váltóverseny, stb.
PÉNTEK:  Az  5/A-s  szobából  mindenki
elbúcsúzott Rezsőtől, a kölcsönbe kapott
rezsótól...  A visszautunk  épp  ugyanúgy
telt mint az odaút. Mindig az utazás telik
a legjobban.

Köszönjük  a  lehetőséget,  hogy
részt vehettünk ebben a remek táborban.
Reméljük,  máskor  is  lesz  rá  lehetősé-
günk. 

Csapó Rebeka 7.o

Kaszópusztai tábor

Hétfőn elég korán kellett kelni, mert
a busz 7:20-kor indult Válról. Az út há-
rom órán át tartott.

A szállások elfoglalása után körbe-
néztünk a területen. Hátul volt egy óriási
csarnok, elöl, a kapu mellett egy közért.
Volt  ott  még egy  gumipálya  is.  Miután
körbenéztünk,  elmentünk  ebédelni.  Ez-
után – mivel esős idő volt – Noémi néni,
Marika néni és Zsolti bácsi megnyitotta a
tornacsarnokot.  Ott  focizhattunk,  tolla-
sozhattunk  és  a  többi  hozott  játékokkal
játszhattunk.

Kedden  már  szép  idő  volt.  De  a
lombkorona tanösvényt így is elhalasztot-
ták, mivel féltek attól, hogy egy éppen le-
eső  vastagabb  ág  komolyabb  sérülést
okozhat valakinek. Ezért inkább a vadas-
parkot néztük meg. Egy nagy ketrec két
részre volt osztva. Az egyik felében vad-
disznók,  a  másikban  őzek  és  szarvasok
voltak.  Néhány szarvas odament  a kerí-
téshez. Őket megsimogathattuk. Délután
bicikli  túrára  mentünk.  A visszaút  előtt
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megnéztünk egy tavat. A testvérem meg-
fogott pár békát, de elengedte őket.

Szerdán maradt a jó idő, ezért dél-
előtt  megnéztük a ”Lombkorona Tanös-
vény”-t,  délután  pedig  kisvasutaztunk.
Még  világos  volt,  amikor  visszaértünk,
ezért számháborúztunk.

Csütörtökön  megint  esősre  fordult
az idő. Délelőtt szabad foglalkozás volt.
Ebéd után megnéztünk egy vadászati ki-
állítást, és részt vettünk egy csapatverse-
nyen. Vacsora után megnéztünk egy ter-
mészetfilmet.  Este  a  barátaimmal  kosa-
raztunk egyet.

Szerintem ez nagyon jó tábor volt!
Lukács Jázmin

Emlékhelyek Napja

2019.  május 11-én a Magyar Hon-
védség születésének és dicső küzdelmei-
nek 170. évfordulója alkalmából ünnepé-
lyes megemlékezésre, rendhagyó történe-
lem- és  testnevelés  órára  került  sor  Pá-
kozdon a Katonai Emlékparkban. 

A KEMPP, a Honvédség és Társada-
lom Baráti  Kör Székesfehérvári  Szerve-
zete és a Honvédelmi Sportszövetség ál-
tal közösen szervezett rendezvényen a ré-
gió  pedagógusai  és  diákjai  találkoztak.
Az eseményen részt vett Erdélyi Lajos, a
Honvédelmi  Minisztérium  humánpoliti-
káért  felelős  helyettes  államtitkára,  Tes-
sely Zoltán országgyűlési képviselő, Pálfi
Erika, az EMMI köznevelési tartalomfej-
lesztési főosztályvezetője, Karsai Béla, a
Honvédség  és  Társadalom  Baráti  Kör
Székesfehérvári Szervezete elnöke, és Dr.
Nébald György, olimpiai  bajnok vívó, a
Honvédelmi Sportszövetség általános al-
elnöke.  Ünnepélyes  nyitóbeszédet  mon-
dott dr. Simicskó István kormánybiztos, a
Honvédelmi Sportszövetség elnöke. 

Köszöntő beszéde után iskolánk régi
és mostani tanulói léptek színpadra rövid

zenés, verses,  táncos műsorával.  Huszá-
rok bemutatóját követően kezdetét vették
az „Iskolák csatája” és a „Hazafiság isko-
lája” honvédelmi programok, az újszerű
kezdeményezésben  a  résztvevő  iskolák
40 fős csapatai megismerkedhettek a 170
éves Magyar Honvédség történetével, és
gyakorlati  versenyszámokban  mérhették
össze ügyességüket, tudásukat. Különbö-
ző állomáshelyeken teljesítették a felada-
tokat, többek között Baka-Land könnyí-
tett  katonai  akadálypálya,  légpuskalövé-

szet  bukócélra,  kézigránát  célba  dobás,
fegyveres  váltófutás,  fegyver  részleges
szét- és összeszerelése, mátrix-futás, mú-
zeumpedagógiai  foglalkozás...szerepelt a
programok között. 

Iskolánk a versenyben az 1.  helye-
zést  szerezte meg és a  pontszámával  az
országos  ranglista  4.  helyén  szerepel!
Köszönjük a szervezőknek az élménydús
programokat, reméljük máskor is lesz al-
kalmunk szerepelni a rendezvényeken. 

Némethné Szarka Szilvia
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„Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. 
Szegény a forgandó, tündér szerencse,
Hogy e csodát újólag megteremtse.” (Kosztolányi)

Nem találtuk a szavakat…
Döbbenten,  némán álltunk,  amikor  jött  a  hír:  elhunyt  Dobozy  Zsuzsa.
Általános iskolások százai cseperedtek a keze alatt. Nyugdíjba vonulása
után is szívesen jött vissza közénk. Hívtuk, jött. Vidáman, mosolyogva,
örömmel… Itt volt az idei szavalóversenyen is. Akkor még nem tudtuk,
hogy  számára  ez  volt  az  utolsó…  Vidám  volt,  mesélt  a  fiáról,  az
unokáiról,  újságírói  élményeiről,  színész  barátnőjéről…;  soha  nem
hallottuk  panaszkodni.  Kedves  szavai  mosolyt  csaltak  az  arcunkra,
mindenkit megnevettetett sajátos fanyar humorával.
Ég veled, Zsuzsa! Hiányozni fogsz!

Némethné Szabó Anna



Egy áprilisi szép napon felkereked-
tünk és autóbusszal,  vonattal  Martonvá-
sárra utaztunk. A közlekedés megtapasz-
talásán kívül az élményszerzés is fontos
része volt a kirándulásunknak. Lehetősé-

günk nyílt az új Agroverzum kiállítás
megtekintésére.  Érdeklődéssel  hallgatták
a tárlatvezető előadását és próbálták be-
fogadni a sok új információt. A kiállítás
interaktív  játékai  nagy  tetszést  arattak.

Örömteli volt számunkra, hogy az el-
hangzott kérdések közül jó néhányra si-
került  helyes,  frappáns  választ  adniuk.
Sétánkat a parkban folytattuk. Jó néhány
különleges növényről hallottunk érdekes-
ségeket. Volt szerencsénk egy ékszertek-
nős családot részben a vízben, részben a
parton  megfigyelni.  Gyerekeink  hossza-
san, csendesen figyelték mi történik. Az
erre a helyszínre tervezett kavicsdobálós
játékra természetesen egy másik helyszí-
nen került sor. Voltak jó néhányan, akik-
nek igazán ügyesen,  messzire sikerült  a
kavicsot eldobniuk. Több útszakaszon fu-
tóversenyre is sor került. A csoportképet
a park legöregebb fájánál készítettük el.
Az idő elszaladt, s igyekeznünk kellett a
vasútállomásra, hogy a vonatot le ne kés-
sük. Igazán jól éreztük magunkat ezen a
délelőttön és kellemes élményekkel gaz-
dagodtunk.

Köszönjük  Horkay-Körtélyesi  Sza-
binának, hogy a délelőtt folyamán végig
kalauzolt bennünket.

Körtélyesiné Akli Piroska
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A Maci csoportosok kiruccanása Martonvásárra

Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a Peda-
gógiai Szakszolgálatok Hete nevű rendezvénysorozat. A 2016-
ban útjára induló programot a Fejér Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat hívta életre, ma már országos szinten, több megye
csatlakozott a kezdeményezéshez.

Szakszolgálatunk, a Fejér  Megyei  Pedagógiai  Szakszol-
gálat Martonvásári Tagintézménye is számos programmal vár-
ta a járásban az érdeklődőket: szülőket, gyerekeket, pedagó-
gusokat, kollégákat, szakembereket.

„Látogasson meg minket!”  – nyitott  tagintézményi  napo-
kon várta a látogatókat az ercsi telephely és a martonvásári
tagintézmény egyaránt. 

Igazgatói  fogadóóra  keretében,  kerekasztal  beszélgeté-
sen kaphattak választ kérdéseikre az érdeklődők. 

Egyre több szülő és érdeklődő szakember látogatta idén a
logopédiai,  gyógytestnevelés,  komplex  művészetterápiás  és
szenzomotoros mozgásfejlesztő foglalkozásokat az ercsi, mar-
tonvásári, ráckeresztúri és váli óvodában.

A  baracskai  Bóbita  óvodában  logopédus  kolléganőnk
„Nyelv-  és  beszédfejlődés”  címmel  szülők,  pedagógusok  és
szakemberek számára tartott hasznos és a mindennapi élet-
ben jól használható gyakorlati információkkal gazdagított átfo-
gó előadást. 

Először került megrendezésre a szakszolgálati hét kerete-
in belül  alkotó–fejlesztő meseterápiás foglalkozás logopédus
és pszichológus kollégák vezetésével. Lelkes gyerekcsapat tá-
vozott  a  foglalkozásról,  azzal  az  ígérettel  a  tarisznyájában,
hogy hamarosan újra találkozhatnak a mesék birodalmában.

A tavalyi  évben már nagy sikerrel  debütált  Memóriabaj-
nokságnak  idén  a  gyúrói  Sajnovics  János  Általános  Iskola
adott helyet. Izgalmas és nagyon sportszerű versenyen, kor-
osztályonként avathattunk memória bajnokot, de természete-
sen meglepetés nélkül senki sem távozhatott. Jövőre Ercsi vá-
rosa vállalta a házigazda szerepét ennek a méltán népszerű
versenynek. 

A legkisebbek  sem maradtak  izgalmas kalandok nélkül.
Konduktor  és  gyógypedagógus  kollégák  várták  egy  játékos,
dalolós, mondókázós Tavaszváró együttlétre az aprónépet és
szüleiket a februárban újonnan átadott Ercsi telephely Mocor-
gó kuckójában. 

Szakmai  műhelymunka keretében,  pszichológus vezeté-
sével mentálhigiénés tréningen vehettek részt a járás pedagó-
gusai. 

A pozitív visszajelzések, az egyre növekvő érdeklődés, és
a csillogó szemű, lelkes gyerekek látványa megerősíti a szak-
szolgálati hét sikerességét és jövőbeni folytatását.

Pálinkásné T. Varga Mária
gyógypedagógus

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK HETE



Kedves Olvasók!

„Hol volt, hol nem volt, volt egy ke-
vély kiskakas…” és „…egy csupa tüske,
nagyhírű, büszke, rangjára fő-fő, csaták-
ban győző vitéz sündisznó…” a Könyv-
tárMoziban.  Az  állatmeséket  már  3-4
évesek is szívesen hallgatják, a náluk na-
gyobbak  pedig  élvezettel  fejtik  meg,
hogy az állatok karaktere mögött milyen
emberi  tulajdonságok  rejtőznek.  Ezek
gyakorlatilag asszociációs, nyelvtani, lo-
gikai, mozgásos játékokkal, feladatokkal
tarkított vetítések. A foglalkozások során
fejlődik a gyerekek anyanyelvi  kommu-
nikációja,  szövegértése,  szövegalkotása,
képzelőereje, figyelme, memóriája, alko-
tó  fantáziája,  ritmusérzéke,  asszociációs
készsége,  érzelmi  intelligenciája.  Emel-
lett saját tanulásuk önálló vagy csapatban
történő  szervezésében,  vagyis  a  tanulás
tanulásában  is  ügyesebbé  válhatnak.  Új
ismereteket szereznek, amelyeket fel kell
dolgozniuk és értékelniük is kell. A cso-
portos feladatok során fejlődik kommuni-
kációs  és  állampolgári  kompetenciájuk,
együttműködésük, az alkotó feladatok so-
rán  kulturális  kompetenciájuk,  emellett
finom-motorikájuk,  kézügyességük  és
monotónia-tűrésük is javul. A foglalkozá-
sok bevezető játék és ráhangolódás után
filmvetítéssel  folytatódtak.  A  moziél-
ményt az előzetes ismeretek felmérésére
irányuló kérdések és az ismeretek átadá-
sára irányuló beszélgetés színesítette. Ez-
után  játékos  feladatok  következtek,  és
csoportos  értékelés  zárta  a  programot.
Külön  köszönöm  Németh  Szilviának,
Gremspergerné  Sáfrán  Szilviának,  és
Csapó Noéminek az együttműködést. 

Az Informatikai  és  Könyvtári  Szö-
vetség szervezésében 2019. március 21.
és  28. között  került  sor  az idei  Internet
Fiestára.  KÖNYVTÁR KOMMUNIKÁ-
CIÓ INTERNET szlogennel  Közgyűjte-
mények a virtuális térben – témakörben.
18. alkalommal került sor az Internet Fi-
estára  a  magyar  könyvtárakban  2019.
március 21. és 28. között. A Magyar Die-
tetikusok  Országos  Szövetsége  ajánlása
alapján „okostányért” készítettünk. 

A  Vörösmarty  Mihály  megyei

könyvtár  felhívására  csatlakoztunk  a
versposztoláshoz. A Posztolj verset az ut-
cára! akció a magyar költészet napjának,
József  Attila  születésnapjának  kulturális
ünnepe,  amikor elárasztjuk a köztereket
versekkel. Mi április 11-én már reggel 7
órától posztoltattuk a verseket, hogy mi-
nél  többen  olvashassák!  Az  olvasóktól
megkérdeztük, mi a kedvenc verse, meg-
szerkesztettük,  kinyomtattuk  a  plakátot,
és megkértük őket, helyezzék el az utcá-
kon. Megemlékeztünk Arany László szü-
letésének  175.  évfordulójáról  is.  (1844.
március  24.–1898.  augusztus  1.)  Arany
János és Ercsey Julianna második gyer-
meke. Adottságai, képzettsége, tehetsége
szerint bármivé válhatott volna az iroda-
lom berkein belül, de aggasztotta a név,
és hogy apjával kénytelen versenyezni a
babérkoszorúért,  aki  a  kor  legünnepel-
tebb  költője.  Arany  László  négy  éves,
amikor Petőfi publikálja a magyar iroda-
lom  egyik  legbájosabb  gyerekversét:
Arany  Lacinak.  Jogásznak  készült,  de
előbb tesz néhány kanyart. Többi közt ti-
zennyolc évesen (nővérével) népmeseku-
tatónak  állt,  huszonhárom  évesen  máig
érvényes tanulmányt közölt  a népmesék
világáról, aztán megírta A délibábok hőse
című realista versregényt, a műfajból az
elsőt,  csak  eztán  lett  a  Földhitelintézet
igazgatója.  Huszonkilenc évesen készült
el A délibábok hősével (csak emlékezte-
tőül, a főszereplő Hübele Balázs). A ben-
ne bírált és javallott közéleti magatartás,
a kifejezett személyes életérzés, a szoká-
sosnál is szorosabban kötve van szerzőjé-
nek  adott  fejlődéséhez  –  azaz  egykorú

társadalmi állapotokhoz. 31 éves korában
nősült meg. A fiatal feleségét Szalay Gi-
zellát talán nyomasztotta ez a zárkózott,
túlfegyelmezett  egyéniség.  Talán  hiába
próbált közeledni férjéhez, s a megköze-
líthetetlenség  elriasztotta.  Magába zárva
hallgatott ő is, s mert nem akart, nem bírt
a  lényegről  szólni,  ha  megszólalt,  sem-
mitmondó  szavakba  burkolózott.  Hu-
szonhárom  esztendőt  töltöttek  együtt.
Arany László 54 évesen távozik az élők
sorából gyermektelenül.

A magyar film napját 2018-tól ünne-
peljük meg április 30-án annak emlékére,
hogy 1901-ben ezen a napon mutatták be
az első magyar filmet. Zsitkovszky Béla
rendezésében készült A táncz című alko-
tás.  Ebből az alkalomból filmszínházak,
forgalmazók,  művelődési  házak,  könyv-
tárak, iskolák, valamint más kulturális és
oktatási intézmények minden évben vetí-
tésekkel,  találkozókkal,  szakmai  beszél-
getésekkel,  játékos  vetélkedőkkel  tiszte-
legnek a magyar film nagy korszakai, va-
lamint azon kiemelkedő tehetségű filmal-
kotók előtt, akik hazai vagy külföldi pá-
lyájuk során világhírűvé tették a magyar
filmet. Az ünnepi rendezvények célja: or-
szágszerte  sikerrel  megszólítani  és  be-
vonni a filmkedvelő közönséget, számuk-
ra ismét vonzóvá tenni a hazai filmalko-
tásokat.  Nálunk  a  KönyvtárMozi  prog-
ramban A Rákóczi hadnagya című filmet
láthatták az érdeklődők a Rákóczi emlék-
évhez kapcsolódva. 

Jubileumi  90.  Ünnepi  Könyvhét:
2019. június 13. és 17. között 90. alka-
lommal  kerül  megrendezésre az  Ünnepi
Könyvhét,  a  kortárs  magyar  irodalom
legnagyobb szabadtéri ünnepe. Az ünnepi
könyvhét  egyedülálló  magyar  kulturális
rendezvénysorozat.  Supka  Géza  kezde-
ményezésére  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.

Nyomtatott sajtótermék kínálatunkat
is olvashatják a könyvtárban. Az első ön-
álló  magyar  folyóirat  a  kassai  Magyar
Museum volt (1788-1793), Kazinczy Fe-
renc és  Batsányi  János szerkesztésében.
(Kulturális Kávéház, 2013. május 9.)

A megyei könyvtár nyári zárva tar-
tása miatt könyvtárközi kölcsönzésre jú-
nius 15-ig lesz lehetőség.

Bővebb  információ  a  könyvtárban,
(Vajda János u. 36.) vagy az alábbi elér-
hetőségeken:
telefon: 30/86-86-876
e-mail: konyvtar@val.hu
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Könyvtári közlemények
Az  állatmeséket  jó  szívvel  ajánlhatjuk  minden
korosztálynak.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros



A Katolikus Egyházban hagyomá-
nyosan  Szent  József  ünnepén  állítjuk  a
középpontba az édesapákat! Ehhez az ün-
nephez  közel  eső  vasárnapon  plébános
atya megáldotta az édesapákat és a nagy-
papákat!

A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia az idei  nagyböjtben  is  tartósélel-
miszer–gyűjtést  hirdetett  meg  hazánk
templomaiban. A hívek elhozhatták ado-
mányaikat, amelyeket a Karitász csoport
tagjai juttattak el Húsvét előtt a családok-
nak és az egyedülállóknak.

A templomfelújítás mellett is közös-
ségünk meg tudta tartani a húsvéti szer-
tartásokat, ugyan néhány elemet a körül-
mények miatt kivételesen el kellett hagy-
ni,  mint  a  nagycsütörtöki  virrasztást,  a
szentsír készítését és a húsvéti körmene-
tet.  A felújítás  után  ezek  természetesen
újra  megtartásra  kerülnek!  Ahogy  az
egyik  hívő  megfogalmazta  az  ünnepek
elteltével: idén a lényegre, az áldozat be-
mutatásának helyére, azaz az oltárra tud-
tuk szegezni figyelmünket!

Április utolsó vasárnapján a hagyo-
mányoknak  megfelelően  imádkoztunk
azért,  hogy ebben az évben is a Jóisten
áldja meg földjeinket, hogy azok jó ter-
mést  hozzanak.  Ennek keretében  plébá-
nos atya megszentelte a szárba szökkent
búzát.

Május első vasárnapján, Anyák Nap-
ján az édesanyák és nagymamák megál-
dására került sor templomunkban. Jó volt
látni, hogy hány édesanya és nagymama
volt jelen, akiknek fontos, hogy a hitet át-
adják gyermekeiknek és unokáiknak!

Május hónap a Szűzanya hónapja,
ezért  zarándoklatot  szerveztünk  a  győri
Könnyező Szűzanyához, majd utána ellá-
togattunk országunk és Egyházunk meg-
határozó helyére, a Pannonhalmi Főapát-
ságba. Győrben Németh László atya fo-
gadott minket szeretettel, aki bemutatta a
kegykép és a csodás könnyezés történe-
tét, szentmisét mutatott be nekünk, majd
Boldog  Apor  Vilmos  sírjánál  imádkoz-
tunk közösen a püspök szentté avatásáért.
Ezt  követően  Pannonhalmára  mentünk,

ahol  megérkezésünk  után
részt  vehettünk  a  szerze-
tesközösség  napközbeni
zsolozsmáján.  Várszegi
Asztrik atya,  volt pannon-
halmi főapát szeretettel kö-
szöntött  bennünket,  fel-
idézte nagybátyja, Horváth
Kálmán plébános atya em-
lékét,  és  kért  bennünket,
hogy adjuk át üdvözletét a
váli  embereknek.  Zarán-
dokcsoportunk  több  tagja
Kálmán vagy Asztrik atyá-
hoz kapcsolódó személyes
emlékekkel  ajándékozta
meg  Őt.  A délután  folya-
mán bemutatták számunkra
a  bazilikát,  az  altemplo-
mot,  a  kerengőt  és  a
könyvtárat,  majd  Szalai
Zsolt állandó diakónus tett
tanúságot arról, hogy életé-
ben hogyan érhető tetten az
Isten  működése.  Fáradtan,
de  lélekben  gazdagon  tér-
hettünk  haza  zarándok-
utunkról  a  koraesti  órák-
ban. 

Fotó: Nagy Ildikó
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Vál Római Katolikus Plébánia 
Mai világunkban különösen fontos az apák jelenléte
és nagy feladat hárul rájuk!

RUFF TAMÁS 

Toronyóra láncostul
Tisztelt Adományozók!

Az  Örökségvédelmi  Hiva-
tallal történő egyeztetés sajnos
kicsit  lassabban  halad,  mint
gondoltuk.  Művészettörténész
bevonásával kell elkészítenünk
a szükséges dokumentációt. A
négytengelyes  óraszerkezetet
már megrendeltük a gyártótól,
a számlapokra várjuk az Örök-
ségvédelmi Hivatal jóváhagyá-
sát.

Szeretnénk, ha augusztus-
ra, a templom búcsújára elké-
szülhetne az új toronyóra.

Újabb támogatók:

Nagyné Ölvedi Judit
Szabóné Dudás Katalin

Az eddig összegyűlt összeg

2.405.000,- Ft

Ezúton köszönjük mindazok
kedvességét és segítségét, akik
lehetőségükhöz  mérten  támo-
gatták kezdeményezésünket. 

Bízunk  benne,  hogy  több
akadályba  már  nem ütközünk,
és legközelebb már az ünnepé-
lyes átadás időpontját közölhet-
jük Önökkel.

Ádám Zsuzsanna
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