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Kedves Váliak!

Utolsó beszámolómat 2020 márciu-
sában írtam. Az azóta eltelt időszak egy
egészen új  helyzetet  teremtett  nem csak
Vál Község Önkormányzata, de az egész
világ számára. 

Március  közepén éppen a  15-i  ün-
nepségre készültünk, amikor bombaként
robbant a hír: a COVID-19 névre hallga-
tó vírus világjárványt okozott. A normál
hétköznapok megszokott  rendje  azonnal
felborult.  Bezártak  az  oktatási  intézmé-
nyek, bezártak a szórakoztató létesítmé-
nyek és éttermek, de ami ennél is fonto-
sabb,  nagyon  sok  munkahely  is  bezárt.
Az elmúlt 3 hónap sok mindenre rádöb-
bentette az embereket. Rájöttünk, mi fon-
tos és mi nem fontos az életben. Megta-
nultuk félteni  családunk, barátaink, szű-
kebb és távolabbi ismerőseink életét. Az
időskorúak  különösen  nagy  veszélynek
voltak  kitéve,  így  sokáig  szinte  el  sem
hagyhatták otthonaikat. 

A védekezés egy láthatatlan ellenség
ellen nem volt könnyű. Válban a követ-
kező intézkedések történtek:

➔ Kézfertőtlenítő szert vásároltunk
a  CAOLA Zrt.-től.  Az  ezek  kijuttatását
segítő eszközöket is megvásároltuk és el-
juttattuk minden boltba, patikába, benzin-
kútra, orvosi rendelőbe, védőnői szolgá-
lathoz, oktatási intézményekhez és a hi-
vatalba. Köszönet Kőszegi Lászlónak az
általa készített kézfertőtlenítő szerért!

➔ Beszereztünk  védőmaszkokat,
teljes  védőruházatot  és  gumikesztyűket,
melyeket a frekventált helyeken ki is osz-
tottunk. 
➔ Az iskolai  és  óvodai  dolgozók,
valamint sok önkéntes segítségével több
mint kétezer textilmaszk készült el, mely-
hez az anyag java részét a Bara-Doro Kft.
biztosította. Ezúton szeretném még egy-
szer megköszönni azt a hihetetlen össze-
fogást,  melyet  a  maszkok varrása  terén
tapasztalhattam! 

➔ A Családsegítő  Szolgálat  mun-
katársait is ki kell emelnem, mivel óriási
munka és  felelősség  hárult  rájuk  az  el-
múlt három hónapban. 

➔ Az élelmiszerboltok is igyekez-
tek felnőni a feladathoz, és házhoz szállí-
tással segítették az idős, beteg embereket.
Köszönet minden bolti dolgozónak!
➔ Be  kellett  zárnunk  több  intéz-
ményt, így az általunk működtetett óvo-
dát és könyvtárat, de bezárt az iskola is,
vele  együtt  a  közétkeztetés  is  átszerve-
zésre került. Az orvosi és fogorvosi ren-
delők is lényegében bezártak, illetve mű-
ködésüket  átszervezték.  Mivel  mindkét
orvosunk  védett  korban  van,  kiemelten
veszélyes helyzetbe kerültek. A fogorvosi
ügyeletünket az érdi ügyelet látta el teljes
munkaidőben. Az orvos elsősorban tele-
fonon  keresztül  látta  el  a  betegeket,
gyógyszereket ilyen módon írt fel, sürgős
esetekben előzetes bejelentkezés alapján
doktor  úr  is  fogadta  a  pácienseket.  A
gyógyszertár működése továbbra is bizto-
sított volt. Köszönöm mindannyiuk mun-
káját,  kiemelve  Kissné  Kiss  Böbit,  aki
két településen is helytállt a legveszélye-
sebb időszakban is. Kárpáti Hajnalka vé-

dőnő is átszervezte működését, hiszen az
élet nem állt meg. Továbbra is születtek
gyermekek, a terhes anyákat is gondozni
kellett, és a kisgyermekek aktuális védő-
oltásai sem maradtak el. Köszönöm Haj-
ninak is kiemelkedő munkáját!
➔ A boltok is  vészhelyzeti  üzem-
módra kapcsoltak, szigorúan betartva az
időseknek  szóló  vásárlási  idősávot.  Itt
nem csak a bolti dolgozóknak, de a váli
embereknek  is  köszönettel  tartozom,
amiért maximálisan betartották az ide vo-
natkozó protokollt. Piacunk minden pén-
teken kinyitott, ahol szintén jó volt meg-
tapasztalni  az  emberek  fegyelmezettsé-
gét.  Összességében azt  kell  mondanom,
mindenki felnőtt a feladathoz. 

➔ Büszke vagyok az  iskola  és  az
óvoda pedagógusaira, dolgozóira is. A mi
iskolánkban mindössze egy napig tartott
az átállás távoktatási rendszerre.  Ezúton
szeretném kifejezni köszönetemet a köz-
reműködő szülőknek, kiemelten Schreiter
Katának,  aki  rendszerszinten  segítette  a
digitális oktatást!

➔ Végül, de nem utolsósorban sze-
retném megköszönni  a  tűzoltók,  polgár-
őrök és  Bereczki  László körzeti  megbí-
zott  munkáját,  akik  segítettek  abban,
hogy községünk élete a körülményekhez
és a lehetőségekhez képest biztonságban
működhessen tovább.

Bár beszámolóm elejét  múltidő-
ben írtam, de kérem ne felejtsük el, a
vírus  nem  tűnt  el  a  világból.  A kor-
mány továbbra is odafigyel a védeke-
zésre,  bár  a  vészhelyzeti  üzemmód
megszűnt.  Mi  sem  lehetünk  felelőtle-
nek, az alapvető higiéniai szabályokat
és a kormány által előírt protokollt to-
vábbra is tartsuk be!

Március 31-én helyszíni ellenőrzést
kaptunk, melyben a tavalyi Vis major pá-
lyázat keretein belül megvalósult beruhá-
zásokat ellenőrizték a kormányhivatal és
a  katasztrófavédelem  dolgozói.  Megte-
kintettük az Ady Endre utcai támfalat és
az Újhegy út murvás burkolatát. Sajnos a

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

V á l I n f óV á l I n f ó

Óvodai életünk 2020-ban
„Hiányzott  az óvodai közösség...” - Kocsis Irén óvodavezető
beszámolója a csonka nevelési évről.

4-5. oldal

Búcsúz(t)unk - kicsit másképp
Rendhagyó ballagás és Erzsébet-táboros élmények a  
Vajda János Általános Iskolában.

8-13. oldal



június 14-én, vasárnap lezúdult özönvíz-
szerű  eső  ismét  rengeteg  kárt  okozott.
Több pincéből  kellett  vizet  szivattyúzni
és az iszapos víz is rengeteg portát, utat
és árkot elöntött. Óriási problémát jelent
a katolikus plébánia hátsó támfalának le-
dőlése, mely a Templom sori utat hivatott
tartani. Éppen ezért megint elindítottunk
egy újabb vis major pályázatot., melynek
a helyszíni ellenőrzése is lezajlott.

Jól  működik  a  pelletüzem.  Kisebb
javítási munkák után, melyet a Thermo-
Épgép Kft.  garanciálisan ingyen végzett
el, már több mint tíz big-bag zsák pelletet
gyártottak dolgozóink. Az aprítékoló gép
meghibásodása miatt, melyet azóta sike-
rült megoldani,  egy ideig sajnos leállt  a
pelletgyártás alapanyag hiányában.

A vírushelyzet kezdetén meg voltam
győződve,  hogy a  kastély projekt  ismét
elveszik, hiszen a védekezés sok-sok mil-
liárd  forintot  emésztett  fel.  Szerencsére
nem így lett.  Azóta  számos tárgyaláson
vagyunk  túl,  melyek  állandó  résztvevői
Tessely  Zoltán  országgyűlési  képviselő
és fejlesztési biztos, Dr. Molnár Krisztián
a  Fejér  megyei  közgyűlés  és  egyben  a
fejlesztési bizottság elnöke, Dr. Szecsődi
Zsuzsa a Fejér megyei önkormányzat al-
jegyzője,  Loncsár  Krisztina,  aki  váli  la-
kosként látja el a külső projektmenedzse-
ri  feladatokat,  valamint  a  projektiroda
dolgozói és jómagam. Egyeztetések foly-
tak a kiválasztott közbeszerzési szakem-
berrel,  építészekkel,  a  Pénzügyminiszté-
rium,  az  NFKA,  valamint  a  Vadex  Zrt.
képviselőivel. 

A vírushelyzet ellenére tovább foly-
nak saját és a községet érintő beruházása-
ink. A Váli-víz rehabilitációja során kivá-
gásra került a patak lefolyását akadályo-
zó növényzet, és a meder kotrása is fo-
lyamatban van. A múlt  havi villámárvíz
alatt is tapasztalható volt, hogy a „folyó”
nem öntött ki, a rengeteg víz a mederben
maradt. 

Túl vagyunk az út- és közműépítés
közbeszerzésén,  melyet  a  Puhi-Tárnok
Kft. nyert el. A szerződés aláírásra került,
a  munkák  legkésőbb  augusztus  elején
megkezdődnek.

A szolgálati lakás tervei és költség-
vetési  kiírása  is  elkészült,  a  beérkezett
ajánlatok  alapján  kiválasztásra  került  a
nyertes kivitelező, akivel a szerződéskö-
tés megtörtént. 

A Kossuth  utcai  óvoda  udvarán  is
már áll az új pavilon, melynek befejező
munkái a nyárra várhatóak. 

Meglátogatta községünket Gyopáros
Alpár, a Magyar Falu programért felelős
kormánymegbízott.  Együtt  tekintettük
meg a leendő szolgálati lakás helyét és a
Burgondia utcát. 

Nagy örömmel tettem eleget Tessely
Zoltán  felkérésének,  miszerint  Kelemen
András,  korábbi  országgyűlési  képvise-
lőnk  80.  születésnapja  alkalmából  állít-
sunk össze egy Válra jellemző ajándék-
csomagot. Isten éltesse Kelemen Andrást
erőben, egészségben!

Júniusban bejárást folytattunk a főút
felújítása kapcsán az E-on és a Magyar
Közút képviselőivel egy úttervező hölgy
kíséretében. A projekt keretében a Tabajd
felőli oldalon egy forgalomlassító sável-
húzás és terelő sziget kerül  kialakításra.
A Kisköz utcával szemben egy új gyalog-

átkelőhelyet alakítanak ki megfelelő jár-
dacsatlakozással  és  figyelemfelkeltő
megvilágítással, mely a már meglévő -  a
posta  és  „Zoli”  bolt  közti  -  zebránál  is
megépül. Nagy örömünkre a hivatal előtti
murvás parkoló is szilárd, térkő burkola-
tot fog kapni.
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Újra kinyitott a 
könyvár

6-7. oldal

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A házasulandó párok hivatali ceremóniá-
ján jelentősen kevesebben vehettek részt,
de így is több alkalommal elhangzott az
"Igen!" 

MÁJUS

Szunomár Roland és
Farkas Orsolya

JÚNIUS

Groska András és
Halász Mária

GRATULÁLUNK!

G Ó L Y A H Í R E K

JÚNIUS

Füleki Liliana
Baranyai Laura

GRATULÁLUNK!

KÖSZÖNET
Köszönjük mindazok együttműködését és
segítségét, akik részt vettek az országos
COVID-19 szűrésen.  Ezzel  nagymérték-
ben  hozzájárultak  ahhoz,  hogy  a  szak-
emberek – a reprezentatív minta alapján
- fel tudják mérni Magyarország lakossá-
gának  fertőzöttségi  szintjét,  és  a  kor-
mányzat  további  megfelelő  lépéseket
tudjon tenni a hatékony védekezés és a
gazdaság újraindítása érdekében.



Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy a
Váli-víz  rehabilitációjával  kapcsolatban
egy szerviz út épül a folyóparton. Az út a
Fejér Megyei Vízügyi Igazgatóság terüle-
tén húzódik, 3 méter szélességben. Jelen-
leg  az  alapréteg  terítése  zajlik,  melyre
egy  finomabb  szemcseméretű  fedőréteg
kerül. Hengerezés után ez egy sima felü-
letet fog adni, mely elsősorban a vízügy
fenntartó gépeinek közlekedését szolgál-
ja, de lehet rajta természetesen a gazdák-
nak földjeiket munkagépekkel megköze-
líteni,  valamint  gyalogosan  vagy kerék-
párral közlekedni. Bízom benne, hogy a
hosszan egyenesen elnyúló út nem fogja
vonzani a motorosokat, autósokat és kva-
dosokat járműveik tesztelésére!

Az úttal kapcsolatban felmerült egy
hír, miszerint ez kerékpárút lesz. Nem, de
a közelünkben két kerékpárút is épül. Az
egyik  a  Budapest-Balaton  út,  mely
Etyeknél lép be a megyébe, majd Gyúró-
Tordas-Kajászó-Pázmánd  érintésével  a
Velencei-tó mellett elhaladva jut el a Ba-
latonig. A másik Bicske felől érkezik, és
a  Váli-völgyön  haladva  Alcsútdoboznál
kanyarodik el Vértesacsa felé, majd Lo-
vasberénynél  tovább  a  Velencei-tó  felé.
Ezek aszfalt burkolatú, kerékpár út beso-
rolású utak lesznek, de egyik sem érinti
Vál települést.

Hamarosan kezdődnek a Burgondia
utca  két  szakaszának  felújítási  munkái.
Igyekszünk  folyamatosan  tájékoztatni  a
lakosságot  az  ideiglenes  forgalmi  rend-
ről.  Előre is  szeretnék elnézést  kérni  az
építés  során  felmerülő  kellemetlensége-
kért. Kérném az ott lakókat, hogy kiemelt
figyelemmel közlekedjenek az építés ide-
je alatt. 

Sok hír felröppent a tervezett Vereb-
Vál-Gyúró-Etyek  út  építése  kapcsán  is.
Itt szeretném felsorolni a tényeket. A Ve-
lencei-Tó és Térsége, Váli-Völgy, Vértes
Térségi Fejlesztési Tanács több mint 1,4
milliárd forintot nyert el az Ürményi-kas-
tély és környezetének, valamint a Vereb-
Vál-Gyúró-Etyek  út  tervezésére.  A kor-
mányhatározatban  egy  aszfaltburkolatú
kétsávos út tervezése szerepel. Jelenleg a
tervezés  közbeszerzése  zajlik,  melynek
végeredményeként  kiválasztásra  kerül  a
tervező cég. Az ő feladata lesz egy olyan
nyomvonal felvetése, mely minden szem-
pontból a legjobb megoldást nyújtja. Az
önkormányzat - karöltve a fejlesztési ta-
náccsal - nem szeretne olyan megoldást,
mely  településünknek  vagy  környezeté-
nek kárára lesz. Az is fontos, hogy sem-

mit sem szeretnénk a lakosság tudta nél-
kül elvégezni. Ígérem Önöknek, hogy ha
már tudunk konkrét dolgokról egyeztetni,
lakossági  fórumot  fogunk összehívni.  A
Petőfi utcai lakosokat külön is szeretném
megnyugtatni, hogy semmi sem fog tör-
ténni a tudtuk nélkül. 

Igazán jó hír az is, hogy hamarosan
elkezdődhet a főutca felújítása. A felújí-
tást teljes szélességben fogja elvégezni a
Magyar Közút Nzrt. A munkák részeként
új  gyalogátkelőhely  is  létesül  a  Kisköz
utcától nem messze a Vajda utcát keresz-
tezve. A meglévő és az új gyalogátkelő-
helyre figyelemfelkeltő útburkolati  jelek
és lámpák hívják fel a figyelmet. Forga-
lomlassító sziget épül a Tabajd felőli ol-
dalon, és  térkő burkolatot  kap a hivatal
előtti parkoló. 

Sajnos a Damjanich utcai járda fel-
újítására beadott pályázatunk elutasításra
került, mivel annak tulajdonosa a Magyar
Közút  Nzrt.  Egyeztetéseket  kezdtünk  a
tulajdonossal, hogy miként adhatná át az
önkormányzat részére tulajdonba a járdá-
kat. Bonyolítja a helyzetet, hogy a járdák
egy helyrajzi számon szerepelnek az út-
testtel. Előbb ki kell szabályozni a járdát
külön helyrajzi számra, hogy tulajdonba
vehessük. Sajnos nem csak a Damjanich
utcában, de a Rákóczi utcai járdák eseté-
ben is fennáll ugyanez a probléma. 

Bchtold Tamás
polgármester

Felhívom a Tisztelt Adózókat, hogy
abban az esetben, amikor a megfizetendő
adó vagy késedelmi pótlék összege nem
éri el az 1000,- Ft.-ot (ezer forintot), ak-
kor  az  Adózónak  kizárólag  akkor  kell
megfizetnie,  amikor a  meg nem fizetett
és a jövőben esedékessé váló adó együt-
tes összege az ezer forintot eléri.

Kérésem  oka  az,  hogy  az  Önkor-
mányzatunknak a kis összegű tételek be-
fizetése  nagyobb  költséget  jelent,  mint
annak megtérülése.

Az  önkormányzati  adóhatóság  az
adónemben  túlfizetésként  fennálló,  ezer
forintot el nem érő adót nem téríti vissza,
azt a jövőben esedékes - az önkormány-
zati adóhatóságnál nyilvántartott - adóra,
egyéb közteherre számolja el.

Kérem tájékoztatásom szíves  tudo-
másul vételét és alkalmazását.

Kőrös Mónika 
adóügyi ügyintéző, anyakönyvvezető
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ÉGETÉSI NAPOK
2020-BAN

Felhívjuk  figyelmüket,  hogy  a
13/2019.  (XII.  20)  önkormányzati
rendelet  alapján  Vál  községben
2020-ban  a  kerti  hulladék  nyílttéri
égetése az alábbi pénteki és szombati
napokon 8:00-tól  20:00-ig megenge-
dett,  amennyiben  azok  nem  esnek
ünnepnapra:

2020. szeptember 04. és 05. napja,
2020. szeptember 18. és 19. napja,
2020. október 02. és 03. napja,
2020. október 16. és  17. napja,
2020. november 06. és 07. napja,
2020. november 20. és 21. napja,
2020. december 04. és 05. napja,
2020. december 18. és 19. napja.

Augusztusban  a  zöldhulladék
égetése nem megengedett.

Kérjük,  a  kijelölt  időpontokat
tartsák be!

Szükség esetén vegyék igénybe a
szelektív zöldhulladék-szállítást vagy
kérjék az önkormányzattól a nyese-
dék darálását.

Együttműködésüket köszönjük!

dr. Balogh Lóránd
jegyző

HULLADÉK
SZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK

A hulladékot minden esetben
reggel 8 óráig

tegyék ki a ház elé!

szelektív:
augusztus 14.
szeptember 11.
október 9.
november 13.
december 11.
január 8.

üveg:
szeptember 2.
december 8.
január 6.

zöldhulladék:
augusztus 11.
szeptember 10.
október 8.
november 3.

hamu:
november 3.
december 8.
január 5.

ÚTÜGYI KÉRDÉSEK

Adóhírek



Magyarország  Kormánya  2020.
március 11-én a COVID-19 vírus terjedé-
sének következményeként Magyarország
egész  területére  vészhelyzetet  hirdetett,
ezzel egyidőben különleges jogrendet ve-
zetett be. 

A  Kormány  45/2020.  (III.  14.)
Korm. rendelete 2.§-a alapján Vál Köz-
ség  Polgármestere  2020.  március  17-től
határozatlan  időre  rendkívüli  szünetet
rendelt  el  a  Váli  Mesevölgy Óvodában.
Ezen időponttól az intézmény csak indo-
kolt esetben biztosított felügyeletet az azt
igénylő  gyermekeknek.  2020.  március
18-ig  a  gyermekek  felügyeletét  ügyelet
formájában  igény  szerint  elláttuk,  majd
hetekig erre sem volt igény. Az ügyeleti
ellátást  május  4-től  kérelmezték  újra  a
szülők, amit meg is szerveztünk. 

A teljes óvodai élet május 25-én in-
dult újra. A zárás idején online tartottuk a

kapcsolatot a családokkal, így segítettük
a gyermekek otthoni fejlesztését.

Hiányérzetünk lett  az  elmaradt  vi-
dám, tavaszi közös élmények, a meg nem
valósult óvodás kirándulások és ünnepek
miatt.  Hiányzott  az  óvodai  közösség  a
gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt.
A legtöbb gyermek alig várta, hogy újra
óvodába  jöhessen.  Ez  az  idő  júniusban
érkezett  el,  amikor  már  53  gyermekkel
újra  találkozhattunk.  Végre  újra  együtt
játszhattak  a  barátokkal,  nagy  volt  az
öröm!  (Örülünk  neki,  hogy  falunkban
nem terjedt  a járvány,  és bízunk benne,
hogy ez így is marad).

A nagycsoportosoknak örömteli  és
hasznos volt a júniusi három hét, amikor
újra  együtt  lehettek,  és  megélték,  hogy
„vége”  van  az  óvodás  éveknek,  lezárul
egy korszak, kezdődhet az iskola. A ha-
gyományostól zártabb formában, kedves
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Óvodai életünk 2020 tavaszán-nyarán
Különleges és csonka nevelési év volt az idei.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



és családias óvodai búcsúzót szerveztünk
június  19-én  a  Kossuth  utcai  óvodában
legnagyobb óvodásainknak. Sikeres isko-
lakezdést, jó tanulást kívánunk a Tulipán
csoport 23 gyermekének.

A gyereknap is másképp zajlott eb-
ben  az  évben:  mivel  május  végén  még
nem lehetett  rendezvényeket  tartani  így
július  8-ára  halasztottuk  el  az  Apacuka
együttes  koncertjét,  amit  a  Közösségi
Házban tartottak meg. A zenés műsor az
Óvodai  Szülői  Szervezet  ajándéka  volt.
Gyermekek és a jelen lévő szülők is jól
érezték  magukat  a  vidám,  jó  hangulatú
program során. Köszönjük a Szülői Szer-
vezetnek az egész éves támogatását.

Szépülnek és játékokban gyarapod-
nak  az  óvodaudvarok.  Nagy  örömmel
vették birtokba a gyerekek a futóbicikli-
ket és rollereket, amiket a Vál-Völgyi Fi-
atalokért Alapítvány Óvodafejlesztési pá-
lyázatán nyert összegből vásároltunk.

Mivel a szülők szabad-
sága  zömében  elfogyott  a
tavaszi  karantén idején, így
a nyári hónapokban is szük-
ség van a gyermekek óvodai
ellátására,  ezért  a  fenntartó
döntése  alapján  az  óvoda
egész  nyáron  folyamatosan
nyitva tart,  ebben az évben
nem lesz nyári zárás.

Az  új  kisgyerekek
óvodai  beiratkozása  április-
ban megtörtént: az iskolába
induló  23  nagycsoportos
gyermek helyére 33 kisgyer-
mek  nyert  felvételt,  akiket
nagy  szeretettel  várunk
szeptembertől.

Mindenkinek  jó  pihe-
nést, kellemes és maradandó
élményeket kívánunk a júli-
usi -augusztusi hetekre. 
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„Szeretem a könyvet, és úgy né-
zek rá mindig, mint a csodára. Mint
elmúlt  vagy élő  lelkek  néma-  vagy
hangosfilmjére,  titkos  jelekbe  zárt
örömére  vagy  fájdalmára.”  (Fekete
István) „A könyvben nem az az érték,
ami le van írva, hanem amit kiolva-
sunk  belőle.  Minden  szó  arra  való,
hogy  megindítson  bennünk  egy  fo-
lyamatot,  s  mi  ezt  hitelesítsük.”
(Kosztolányi Dezső)

Megérkeztek  a  legújabb  köny-
vek  is!  Nyitvatartási  idő:  Hétfőtől−
péntekig 8–10 óráig, kedden és csü-
törtökön 14−18 óráig is, minden hó-
nap első vasárnapján 14−18 óráig. A
könyvtárban minden járványügyi elő-
írást  betartunk,  óvintézkedéseket  ve-
zettünk be. A könyvtárhasználóknak a
maszkviselés és kézfertőtlenítés köte-
lező!  A  Könyvtári  térbe  CSAK
KÖNYV  vihető  be,  kabát  és  táska
NEM! Egyszerre  csak  2  olvasó  tar-
tózkodhat  a könyvtári  térben.  A fel-

használó csak a kijelölt gépeket hasz-
nálhatja, de maximum 0,5 óra hossza
időkorlátozással.  Minden  polcról  le-
vett  könyvet,  amit  nem  kölcsönöz-
nek, szíveskedjenek az asztalra tenni,
és NE vissza a polcra. A kölcsönzés
gyorsítása érdekében lehet előre kérni
a  kölcsönözni  kívánt  dokumentumo-
kat. A visszahozott könyvek 3 napig
karanténban tartózkodnak,  majd  fer-
tőtlenítés után kerülnek vissza a he-
lyükre. 

Idén is lesz Nagy Olvasásmánia
játék!  Ehhez  a  következő  könyvek
valamelyikét kell  elolvasni,  és kitöl-
teni  a  hozzá  kapcsolódó  kvíz  lapot.
Szívesen  elküldöm  a  játékos  kedvű
olvasóknak!

Böszörményi  Gyula:  Leányrab-
lás Budapesten, Harper Lee: Ne bánt-
sátok  a  feketerigót,  Helen  Keller:
Csöndes,  sötét  világom,  Jack  Lon-
don:  Martin  Eden,  Jane  Austen:
Büszkeség és balítélet, Karinthy Fri-

gyes: Capillária,  Láng György:  Bee-
thoven  tavasza,  Rakovszky  Zsuzsa:
Célia, Rejtő Jenő: A néma revolverek
városa,  Robert  Nestall:  Tiltott  Éden,
Szabó Magda: Az ajtó

Segíteni  szeretnénk  azoknak,
akik nem tudnak, vagy egyelőre nem
mernek könyvet kölcsönözni. Bemu-
tatom,  hogyan  válogathatnak  az
elektronikus könyvtári katalógusból:

Böngészőbe beírni: vmk.hu

A jobb  felső  sarokban  az  ON-
LINE KATALÓGUS menüt  legördí-
teni, →„Belépés a katalógusba” 
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A Váli Katolikus Plébánia
hírei

12. oldal

Könyvtári közlemények
Újra kinyitott a Könyvtár! Olvasni öröm, mutassunk jó példát!

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros



A RÉSZLETES KERESÉS fülnél a 
legördülő lehetőségek közül 
kiválasztani:
Dok. típusa: → Könyv
Rendezés: → Alapértelmezett
Hatókör: → VMK részlegek és 
tagkönyvtárak, 

Ezután lehet keresni szerző vagy
cím,  esetleg  egy  szó  beírásával.  A
megjelenő találati  listában az  aláhú-
zott kék szövegre kattintva megjelen-
nek a tudnivalók a könyvről. 

A  kiválasztott  könyv  adatait
(szerző,  cím)  e-mailben  vagy  a

könyvtári  postaládába  helyezve  tu-
dassák velünk,  és  a  könyvet  házhoz
szállítjuk!
Bővebb információ a Községi 
Könyvtárban (Vajda János u. 36.) 
telefon: 30/86-86-876
e-mail: konyvtar@val.hu
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Tisztelt Olvasók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a váli Könyvtár 2020. június 23-tól látogatható.

Nyitvatartási idő:
Hétfőtől−péntekig 8–10 óráig,
kedden és csütörtökön 14−18 óráig is,
minden hónap első vasárnapján 14−18 óráig. 

A könyvtárban minden járványügyi előírást betartunk, óvintézkedéseket vezettünk be. A könyv-
tárhasználóknak a maszkviselés és kézfertőtlenítés kötelező! A Könyvtári térbe CSAK KÖNYV vihető
be, kabát és táska NEM! Egyszerre csak 2 olvasó tartózkodhat a könyvtári térben. A felhasználó csak
a kijelölt gépeket használhatja, de maximum 0,5 óra hossza időkorlátozással. Minden polcról levett
könyvet, amit nem kölcsönöznek, szíveskedjenek az asztalra tenni, és NE vissza a polcra. A kölcsön-
zés gyorsítása érdekében lehet előre kérni a kölcsönözni kívánt dokumentumokat.

Kérjük, ha könyve(i) kölcsönzési határideje LEJÁRT,  szíveskedjen a könyve(ke)t visszahozni a
könyvtárba! Köszönjük!



Kedves Ballagó nyolcadikosok,
szülők, kollégák, vendégeink!

Furcsa volt az utolsó 3 hónap, ezek
azok az élmények, amikről mindig szto-
riztok majd egymásnak és az unokáitok-
nak, akiknek reméljük, nem kell ugyan-
ezt végigélniük. 

 Hogy emlékszünk majd  az  online
oktatásra és a Discordos órákra? Csak az
első  pár  nap  emlékeit  idézem,  amikor
még azt  a gyerekbetegséget  sem küszö-
böltétek ki, hogy a tanárok is mindent lát-
nak.  Persze  ezt  hamar  megoldottátok.
Csak  azért  idézem  pár  nap  emlékeit,
hogy érzékelni lehessen a hangulatot. Lu-
kács Ákos volt az egyik fő mozgatója az
oldalnak Grépály Domi hathatós segítsé-
gével.
Lukács Ákos( A király)2020.03.17.: 
Csokolom 
 (tanár) Jó napot kívánok!  Ez új 
nekem..De majd belejövök...
Diák1: Ha belép a  beszélgetős szobába 
én elmagyarázok magának mindent
Diák2: Mindenkinek csatlakozni kell 
ehhez az élő cucchoz?
Diák1: Nem-nem Csak ökörködnek....
Diák3: aki tud valamit a kémiáról 
teggeljen - köszi!
Diák1: Oksa! Mindenki! Köszönjetek 
adrikaa felhasználónak!
Diák4: Nah itt vagyok
Diák5: Szuper, hogy itt vagy, Földi 
Dominik

 (tanár)Beszélek!!!Telefonról  - Gépről 
kéne? - Beszélek és nem hallanak...
Tanár2: Hol vagytok?
Diák6: Otthon kell maradni, szóval 
otthon
Diák7 épp becsusszant a szerverre. 
(aztán szinte soha többet)
Diák8: Durva nagyon!

2020.04.30.
automatikus üzenet (Ákos robotja) 
Emeltesek, Andi néni vár titeket.
automatikus üzenet (Ákos robotja) 
Emeltesek, Andi néni vár titeket.
diák10 Minden percben írni fog?
Diák1: persze beállítottam, leálllítsam?  
(nem fogom, de mindegy)
automatikus üzenet (Ákos robotja) 
Emeltesek, Andi néni vár titeket.
Diák10: Rá tudok írni privátban erre a 
robotra?
Lukács Ákos (A király) Szerintem nem, 
mit szeretnél?
Diák10: Elég kár:(( Barätkozni szeretnék
automatikus üzenet (Ákos robotja) 
Emeltesek, Andi néni vár titeket.
Diák10: De neeem
Diák1: MENJÉ MATEKRA
automatikus üzenet (Ákos robotja) 
Emeltesek, Andi néni vár titeket. 
Diák10 MENJÉL matekra
Diák10: névre szólóan?
Diák1( A király): hát látod..
automatikus üzenet (Ákos robotja) 

Emeltesek, Andi néni vár titeket. 
diák10 MENJÉL matekra
diák10 Hehe
Diák11: .Menjetek már szobára
Diák10: Tehát van egy új barátom
automatikus üzenet (Ákos robotja) 
MENJETEK MÁN MATEKRA 
FŐLEG Diák10
Diák10 Hahaaa
automatikus üzenet (Ákos robotja) ne 
röhögj

Diák7: Ki csinálta meg az alap angol 
feladatokat?
Diák1: Én még nem de ezt ne itt...... 
Amúgy ezt Mariann néni is látja 
Tanár: Amúgy nincs 2 egyforma ábra... 
Ha mégis, az nagggggyon gyanús... 
Diák1: Akkor most mindenki ijedjen 
meg!! 
Tanár: Áá, jobb félni, mint megijedni... 
Diák1: Akkor féljen mindenki 
Tanár: Inkább dolgozzanak...  De már 
csak holnap... Most jó pihenést!
Diák1: Magának is! Még csak most 
kezdődik az este 
Diák8: Csaa [21:58] Akos huzz be 
[21:59]ne huzz be 
[21:59]Unatkozom[21:59] Unatkozom     
[22:10]

És volt, aki unatkozott, volt aki dol-
gozott,  volt,  aki  hajnalig  játszott/filme-
zett, zenét hallgatott és küldött, csetelt a
társával. De azt hiszem, senki sem félt.
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Gondolatok a kegyelmi 
időről
                                                          15. oldal

Búcsúz(t)unk - kicsit másképp
Különös időket élünk. Túl 3 hónap bezártságán, végül mégis együtt lehetünk,
akkor is, ha 1 méterre kell távolodnunk egymástól. 

Az iskola pedagógusai és diákjai



Telt-múlt  az  idő,  és  a  ballagásra
majdnem minden visszatért a régi kerék-
vágásba. Végül nem fosztattunk meg at-
tól, hogy elbúcsúzhassunk egymástól. Ha
üresek is a termek, ha kevés is a jelenlé-
vő  rokonság,  mégiscsak  lezárhatjátok

életeteknek ezt az első jelentős szakaszát.
Próbáltuk, hogy amennyire csak le-

het,  ragaszkodjunk  a  hagyományokhoz.
Feldíszítettük a termeteket, ott lapul a ta-
risznyában a pogácsa, a só, körbeballag-
tátok az iskolát.

Két  bölcsességgel  búcsúzom  tőle-
tek:

Utazó:  Milyen  időnk  lesz  ma?  Ju-
hász: Olyan, amilyet én szeretek. Utazó:
Honnan  tudod,  hogy  olyan  időnk  lesz,
amilyet  szeretsz?  Juhász:  Miután  rájöt-
tem, uram, hogy nem lesz mindig olyan
idő,  amilyet  szeretek,  megtanultam sze-
retni azt, amit kapok. Így aztán biztos va-
gyok benne, hogy olyan időnk lesz, ami-
lyet szeretek." 

A másik pedig a Micimackó-életér-
zés: 
   Milyen nap van?- kérdezi Micimackó
   Ma van. -  válaszol Malacka
  A kedvenc napom! - mondta Micimackó

Mindkét  példázat  arra  tanít,  hogy
boldogságunk vagy a boldogtalanságunk
attól  függ,  ahogyan az  eseményeket  fo-
gadjuk, ahogyan a napokat éljük, és nem
az események természetétől. Próbáljatok
eszerint élni, és elhinni a Micimackóban
olvasható másik igazságot:

“Bátrabb  vagy,  mint  hiszed,  erő-
sebb, mint sejted, és okosabb, mint gon-
dolod.”

Szabó Éva igazgató
Fotók: Fiskus Olga
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 KÖSZÖNJÜK!

A ballagáson

búcsúztattuk

és köszöntük meg

Schmidt Ferenc

hosszú áldozatos

munkáját és

vezetését

a Szülői

Munkaközösségben. 
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Tisztelt tanáraink, szüleink, nevelőink és kedves hetedikesek!

Úgy gondoljuk, hogy a koronavírus elég sok negatívumot hozott az életünkbe, ezért most nem könnyes búcsút szeretnénk venni, hanem
megmosolyogtatni az embereket igazán emlékezetes és vicces pillanatokkal.

Kezdjük az elején: már első osztálytól kezdve ki nem állhattuk egymást, akárhogy próbáltak összehozni minket a volt osztályfőnökeink,
Szilvi néni és Margit néni. Hiába voltak a közös osztálykirándulások, a babos kendők színeivel kezdődött minden, amivel elkerültük a létszám -
csökkenést. Mindegyik egy külön jelentéssel bírt, természetesen a másik osztályé sokkal gagyibb volt. Az ások mindvégig abban a hitben él -
tek, hogy a tanárok jobban szeretik a másik osztályt, és ezt biztos tényként könyvelték el, amikor negyedikben Ők már felsős ellenőrzőt kap -
tak.  Persze ez nem volt így, de mindig kellett egy ok, hogy a béseket szidhassuk. Bennük azonban csak később alakult ki ez az ellenszenv.

 Annak ellenére, hogy ötödiktől kezdve voltak bontott órák, a két osztály kapcsolata továbbra sem javult, egészen a 7. tanév elejéig, ami-
kor elkezdett tudatosulni bennünk az összevonás gondolata. Éééés egyszercsak megtört a jég, elkezdtek kialakulni az a-s b-s barátságok, és
így 2019. szeptember harmadikán immáron egy osztályként, teljesen megbékélve a helyzettel léptünk be a tanterembe. Sosem gondoltuk vol -
na, hogy valaha is hiányozni fog az osztály, és inkább az iskolapadban tanulnánk, mint online.

Innen is, köszi koronavírus, hogy új dolgokra ébresztettél rá. 
Nem csak nekünk, hanem a tanárainknak is át kellett vészelni ezt az időszakot, viszont előtte rengeteg vicces élménnyel gazdagodtunk.
Zsolt bácsit a pókösztöne mindig odanavigálta az osztályunkhoz, amikor valami rosszban sántikáltunk. Ötödikben megtaníttatta velünk,

hogy a konkáv sokszögben el tud bújni két kisgyerek egymás elől-másik
- az nem a konvex?
-Hát nem igazán  
A monoton, sokunknak abszolút érthetetlen kémia órákat feldobták Tamás bácsi történetei, amikből megtanulhattuk azt, hogy a csuklás-

ba bele lehet halni, vagy, hogy véletlenül se próbáljunk beleülni a centrifugába, és hogy az alumínium-oxid gyorsabban pelyhesedik, mint a 15
éves gyerekek. A legjobb locsolóvers díjat pedig Csoknyay Tamás nyerte „Itt a kölni, meg foglak ölni” versével.

 A fizika órák sem teltek nyomottan, Zoli bácsi rajztanárokat megszégyenítő rajzai, és vicces beszólásai mosolyt csaltak az arcunkra,
mint például: ha nem figyelünk, akkor nézzük a köldökünket, vagy ha akartunk, kimehettünk az udvarra, hogy ott csikizzük egymást, -mond -
ván ne az órát zavarjuk.

Ági néni! Arra, hogyan teltek a biosz órák, nincsenek szavak. Utólag is sajnáljuk a félreértéseket, de reméljük, nem csak rossz emlékei
maradnak rólunk: Köszönjük, hogy megtanította, nem kiabáljuk a haverunk után azt,  hogy: „Hé, te hímvessző! „

Ó, azok a drága földrajzórák, amikor mindent  IS tanultunk, csak épp nem földrajzot, lehetett a következő óra töri vagy angol, Judit néni
mindig segített nekünk, hogy kevesebb puskát kelljen használni. Na, jó nem, megtanultuk, hogy Románia fővárosa Csernobil- másik ember: 

-helyett Bukarest, és ezt csak Ő is viccből mondta- ránéz- Igaz??. 
–Igen, igen.   
Ha valakitől meghalljuk azt a bizonyos mondatot, hogy „Tortát sütünk”, csakis egy valaki juthat eszünkbe… Andi néni. Ő az a tanár, aki -

nek ha azt mondtuk felelsz vagy merszezzünk, simán beszállt a játékba: Így tudtuk meg többek között azt is, hogyan ismerkedett meg a férjé -
vel. Óooo az a drága szőnyeg

Mónika néni, akihez ha úgy mentél oda, hogy pacsizni szeretnél, kettőt is adott. Azt hinnéd, hogy ének az a tantárgy, amiből nem írtok
dolgozatot. De a saját a hibátokból mégis írtok. Rebi neki köszönheti Petőfi életrajzát.

Niki néni mindig próbálta az osztályt fegyelemben tartani, de ez a pénteki ötödik órában nem mindig sikerült. Állandóan szívesen deko -
rált velünk az ünnepekre, főleg halloweenra. Inni tilos volt órán. Ha valamilyen csoda folytán a szádba kerül a víz, máris jött felőle az utasítás,
hogy „Le ne merd nyelni!”.

Mariann néni csak egy évig tanította az osztályt, és akkor is csak az egyik felét. Talán ez az oka annak, hogy nem jelentek meg az ősz
hajszálai, vagy csak ügyesen takarja. Egyetlen tanárunk, aki magázott minket, sorakozónál pedig mindig hallhattuk a már jól megszokott mon -
datot: Gyerünk, fiatalok, vegyük fel a hangerőt, és persze: tekerjük lejjebb a hangerőt. 

Az egész iskolát „rettegésben tartó” Anna néni is szerzett remek pillanatokat.. A sok felszerelés/házi feladat hiányra csak annyit mondott,
hogy: „nem haragszom, de írom az egyest.”  Neki köszönhetően mindig napra pontosan tudtuk, hogy mikor lesz a következő tanítási szünet,
vagy milyen balgaságot csináltak az éppen akkori ötödikesek, beleértve a saját osztályunkat is. Mindig mindenről tájékoztatott minket, és se -
gített nekünk; legyen szó díszítésről, szervezkedésről vagy lelki tuningolásról. Ezzel a második osztályfőnökünkké vált.

Az osztály másik felének is volt úgynevezett „őrangyala” akit Marika néni személyében ismerhettünk meg. Jellegzetes mondatai szinte
már napi rutinná váltak. Amikor órán beszélgettünk, egyszer csak hirtelen megszólalt, hogy „Remélem zavarok”.  Vagy mikor szokásunkhoz
hűen jöttünk a számunkra nagyon fontos kérdéseinkkel, ő csak annyit felelt: „A hülye kérdésekre a hetes a szünetben válaszol.” Sok köszö -
nettel tartozunk neki, mert rengetegszer kirángatott minket a rosszból, meghallgatott minket, és lényegében tényleg második osztályfőnökünk -
ként számíthattunk rá. Ezek a magyar- tanárok már csak ilyenek. 

Abban mindenképp megegyezhetünk, hogy az alsós osztályfőnökeink nagyban megkönnyítették a Szilvi nénik dolgát. Margit néni és
Szilvi néni mosolyogva vártak minket az iskola kapujában. Meg tanultunk számolni és olvasni, bár egyeseknek még mindig nehézséget okoz
az ábécé  

Szilvi nénivel tanultunk meg gitározni, furulyázni, míg Margit néni inkább a kerékpározás és a tanulmányi versenyek világában volt ott -
hon. Annak ellenére, hogy felsőben már nem ők voltak az osztályfőnökeink, tovább tanítottak miket. Ötödik osztályban Szilvi néni próbálta be -
lénk tuszkolni az angol nyelv alapjait, Margit néni pedig végig kísért minket a történelem óráival. Egy osztálytársunk rendszeresen próbált meg
étkezni az óráin, emiatt Margit néni jellegzetes mondatává vált a: „Már megint az én órámon eszel?!” kérdő mondat. Azt is megtudtuk, hogy az
ő nadrágjai is kikopnak, csak nem ott ahol a divat diktálja.

Azok történelem órák, amikor mini tanulmányi kirándulást szerveztünk a Váli temetőkbe. Vagy esetleg amikor azt hittük, hogy jobban já-
runk, ha elbeszélgetjük az angol órát, de Éva néni mindig dupla házit adott fel, - felejthetetlen emlékek lesznek! Mindig figyelt arra, hogy senki
se maradjon a hetesen kívül a teremben. Sajnáljuk, hogy a beígért kastélylátogatás a vírus miatt elmaradt.



Ebben a tanévben lehetőségünk nyílt
arra,  hogy  tanulóinknak  az  Erzsébet-
program keretében, a nyári szünetben tá-
borokat szervezzünk. A rendelkezésre ál-
ló összegből napi négyszeri bőséges étke-
zést valósítottunk meg.

A színes  programokon  túl  élményt
jelent  egy  új  csapat  részesének  lenni,
ugyanakkor kiszakadhattak a megszokott
környezetükből is.

A célunk  az  volt,  hogy a  gyerme-
keknek ne minden perce legyen lekötve,
maradjon idejük szabadon játszani. A tá-
borozó gyerekek könnyen és jól irányít-
hatóak voltak, betartották a szabályokat.

Sok  sportprogramot,  játékos  vetél-
kedőt, kézműves foglalkozást és kirándu-
lást is szerveztünk. Az önismeret, közös-
ségépítés,  környezet  tudatosság,  művé-
szeti nevelés, kézművesség jellegű prog-

ramra többször is sor került a turnusban.
A tervezett programokat meg tudtuk

valósítani. Az eddigi táborozós tapaszta-
lataink alapján, a gyerekeket nem foglal-
koztattuk  túl.  Hagytunk  nekik  2x1  órát
szabadjátékra,  amit  nagyon kreatívan  ki
is használtak. 

Csapó Noémi,
Gremspergerné Sáfrán Szilvia

Az első héten 47 gyermek jelentke-
zett,  így  lehetőségünk  volt  korosztály
szerint  csoportokra  bontani  őket.  A mi
csoportunkban  4-6.  osztályos  tanulók
voltak. A kialakult járványhelyzet miatt a
gyerekek nagy örömmel találkoztak újra,
örültek  a  lehetőségnek,  hogy együtt  le-
hetnek, együtt játszhatnak. 

Hétfőn önismereti és kooperatív já-
tékokat játszottunk, amiben komolyan, és
érdemben  tudtak  részt  venni  a  tanulók.
Minden játék után ügyesen reflektáltak a
megélt  érzésekről,  gondolatokról.  Jókat
beszélgettünk és nevettünk, a nap végére
igazán összeállt a kis csapat.

Kedden kézműves napot tartottunk.
Délelőtt  kimentünk  a  határba  köveket
gyűjteni, amiket aztán gyönyörűen kifes-
tettek  akril  festékkel.  Szebbnél  szebb
munkák születtek. Délután pedig decuo-
page  technikával  díszítettek  mindenféle
apró tárgyakat: poháralátéteket, faliképe-
ket,  szalvétatartót,  csempét.  Szívesen
dolgozott a csoport.

Szerdán sportnapot tartottunk. Nagy
sikert aratott a méta. Délelőtt a nagy me-
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Szarka Szilvi néni 3 évig volt az osztályfőnökünk, de ennek ellenére nagyon sokat köszönhetünk neki, mindig motivált, támogatott min -
ket, felélesztette a bennünk rejlő versenyszellemet, felkészítésével folyamatosan nyertük nemcsak, az atlétika, de még a díszítő versenyeket
is.  Sokszor meg tudtunk vele iskolán kívüli dolgokat is beszélni. Felejthetetlen élmény marad számunkra a barlangászás, amikor Adrinak si -
került eltörnie az egyik csigolyáját, a láthatatlan kiállítás, ahol ő is velünk együtt tette próbára magát, vagy a mindenkinek emlékezetes Göbös-
majori kirándulás. Köszönjük szépen!

Mostani osztályfőnökünk, Németh Szilvi néni négy éve új tanárként érkezett az iskolánkba, és rögtön egy hatalmas kihívás elé lett állít -
va. Tény, hogy ötödik osztályban nem volt valami fényes a kapcsolatunk, de mostanra sikerült jobban megismernünk egymást. Bármilyen
problémával mentünk hozzá, mindig megpróbált segíteni, még akkor is, amikor 13 gyerek a teremben röpizett, és nem, nem a tesi teremben 
Rengeteg élménnyel gazdagodtunk - például a hatodikos osztálykirándulásunkon, amikor Ricsi kereste a jegyét,  és kicsukta a busz, vagy
amikor Tomi idén Székesfehérváron - akaratán kívül - támogatott egy hajléktalant. Azon sem akadt ki, amikor diákjai egy kaktusszal mentek
oda idegenekhez, hogy aláírást kérjenek.

És végül, kedves hetedikesek. Most azt hihetitek, hogy a szokásos közhelyekkel búcsúzunk tőletek, de nem, azokat már úgyis ezerszer
hallottátok. Higgyétek el, hogy a nyolcadikos évetek hamar el fog telni. Ha bármilyen csínytevést szeretnétek még tenni, siessetek vele, mert
később nem lesz rá időtök, hogy mégtöbb maradandó emlékeket okozzatok a tanároknak.

Mind a négy osztályfőnöknek óriási köszönettel tartozunk, mert bár biztosan szereztünk pár ősz hajszálat, sokat  tanultunk.  Ezekkel a
felidézett élményekkel szerettük volna pótolni az elmaradt tanárbúcsúztatót.

 Reméljük tetszett önöknek, és köszönjük ezt a nyolc évet!
Csapó Rebeka, Ihász Gréta és Denkovics Anna Dorka

ERZSÉBET-TÁBOR 2020



leg  ellenére  hatalmas  meccset  játszot-
tunk.  Délután  pedig  az  iskola  udvarán
játszottunk  mindenféle  labdajátékot,
ügyességi játékot. Szabad játékra is lehe-
tőség volt.

Csütörtökön a  környezettudatosság
jegyében  kisétáltunk  a  falu  határába
gyurgyalag-lesre. Sokak nem is hallottak
róla, hogy milyen kincsnek vagyunk bir-
tokában.  Megnéztük  fészekrakó  helyei-
ket, távcsővel meglestük őket. Ezen kívül
nagyítóval vizsgálgattak bogarakat, rova-
rokat. Délután agyagból készítettünk ma-
dáritatókat. 

Pénteken közösen  kirándultunk Ta-
tára, ahol lehetőség volt sárkányhajózás-
ra, játszóterezésre, ill. kisvonattal város-
nézésre. 

Sok  szép  élménnyel  gazdagodva
zárhattuk a tábort.

Komlódiné Szendrei Ágnes

A hét felhőtlen és gördülékeny lebo-
nyolításához a tanulókkal megfogalmaz-
tuk a tábori szabályokat, melyet tenyérle-
nyomatokkal  pecsételtünk  meg,  miköz-
ben  vidám,  nyári  dalokat  hallgattunk.
Délután együttműködve homokvárat épí-

tettek a gyerekek, majd fénymásoló játé-
kot játszottunk és reptethető madarat ké-
szítettünk papírból, melyet haza is vihet-
tek a gyerekek.

Kedden a művészeti nevelés, hagyo-
mányőrzés,  kézművesség  témakörével

foglalkoztunk. A gyerekeket megismer-
tettük egy rendkívül hasznos és sokoldalú
hagyományos fűszernövényünkkel,  a  le-
vendulával.  Beszélgetéssel  kezdődött  a
program,  amelyben a  gyerekek saját  is-
mereteiket mondták el és közösen foglal-
tuk össze azokat. A levendula termeszté-
sével, gondozásával és a leszüretelt növé-
nyi részekkel kapcsolatos ismereteiket mi
bővítettük ki. Majd valódi szárított növé-
nyeket kaptak, melyet saját kezükkel kel-
lett lemorzsolni, kipróbálva a különböző
eljárásokat. A lemorzsolt virágot megtisz-
tították a szárdaraboktól, majd a megfele-
lő  módszerrel  melyet  mi  mutattunk ne-
kik,  tüllanyagokba  csomagolták  és  sza-
laggal kötözték. A közös munka közben
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népdalokat hallgattunk és énekeltünk, ez-
zel  is  felidézve  a  hagyományos  közös
munkavégzés hangulatát. Délelőttünk az-
zal zárult, hogy az elkészült illatzsákok-
kal megajándékozták az iskola dolgozóit.
Ebéd után szabadfoglalkozás következett
a  játszótéren.  Visszatérve  az  iskolába  a
gyerekek  friss  növényekből  levendula
csokrokat  és  levendula  koszorút  készít-
hettek, melyeket örömmel vittek haza.

A szerdai nap a sportról és az egész-
ségtudatos életmódról szólt. Az első fel-
adat egy árnyékrajz készítés volt, melyet
egy  közös  beszélgetés  előzött  meg  az
egészséges életmódról. Itt a tanulók pár-
ban dolgoztak és kifejezhették az árnyék-
rajz  által,  hogy  milyen  egy  egészséges
gyermek. A nap hátralévő részében csa-
patokra osztottuk a tanulókat és így közö-
sen kellett teljesíteni a játékos vetélkedő
feladatait. Délelőtt a klasszikus amőba já-
ték csapatos verzióját, az ügyességi mo-
csárjárást és a csapatos Ki nevet a végén?
akadályait  teljesítették  a  csapatok.  Na-
gyon ügyesen dolgoztak és odafigyeltek
a nagy melegben a megfelelő folyadék-
bevitelre ezért  jutalmul friss,  ízletes ba-
rackot kaptak. Délután folytattuk a csapa-
tok  versenyét  és  a  szép,  napos,  meleg
időre való tekintettel “vizes” akadályokat
terveztünk. Először pont(y)halászatot tar-
tottunk, melyben egy hullahopp karikára
erősített  ugrókötéllel  kellett  magukhoz
húzni a labdákat. Ez után haltombola kö-
vetkezett,  melyben  polifoam  halacskák
úsztak a lavórban, ezekre a csapat játéko-
sai egy pénzérmét dobtak. Akinek fenn-
maradt a  pénze,  megkapta a  halat,  az a
csapat nyert akinek több hala volt. A har-
madik kihívás a délután folyamán az volt
amikor lábbal kellett az egyik vízzel teli

vödörből átpakolni a labdákat a másik
vödörbe. Ezután a türelemre is szükségük
volt a csapatoknak, mert kanállal kellett
egy  poharat  tele  tölteni,  addig,  hogy  a
ping-pong labda kiessen belőle. A délután
utolsó és egyben legnagyobb sikert arató
feladata a Repül a, repül a szivacs! Ebben
a játékban a csapat egy játékosa 3-5 m tá-
vol állt a csapattól egy vödörrel, a csapat
minden  játékosa,  mikor  sorra  került,
megfordult és hátra hajította a vizes szi-
vacsot, amelyik csapat elkapójának több
szivacsot sikerült elkapnia, az lett a győz-
tes.  A délutáni  vetélkedők  is  gyümölcs
jutalommal zárultak.

Csütörtökön  a  környezettudatosság,
természeti  értékeink,  környezetszépítés
volt a fő témánk. Ennek keretében a tanu-
lókkal megismertettük a Váli víz környe-
zetét, növény és állatvilágát. A gyerekek
bogár megfigyelő gyűjtő dobozokat, na-
gyítókat  és  határozó  könyveket  kaptak,
melyek  használatát  is  megtanítottuk  ne-
kik.  Utunk  során
sok különböző,  ér-
dekes már ismert és
kevésbé  ismert  ro-
vart,  bogarat,  nö-
vényt  figyelhettek
meg a tanulók. Sé-
tánk közben össze-
gyűjtöttük  az
utunkba kerülő sze-
metet  is.  A termé-
szeti  értékek  meg-
ismerése előtt meg-
hallgattuk a viroló-
giai  előadást  is,
mely  alátámasztot-
ta a hétfőn a gyere-
kekkel  megbeszélt

és a hét folyamán betartott higiénés sza-
bályokat.  Délután  a  héten  összegyűjtött
hulladéknak szánt PET palackokat hasz-
nosítottunk újra, hiszen kedves teknős já-
tékot készítettünk belőle. A fel nem hasz-
nált palackokat laposra nyomták a gyere-
kek és a szelektív gyűjtőbe tették. Az új-
rahasznosítás  jegyében  terveztünk  még
újságpapír szitakötőket készíteni, viszont
a bogár megfigyelés és a környezet tanul-
mányozása  nagyon  lekötötte  a  gyereke-
ket, ezért inkább arra szántunk több időt.
Az  egész  napos  elfoglaltságot  finom
dinnye evéssel zártuk.

Péntek a kirándulás napja volt. Ala-
pos felkészülés, szervezés után buszos ki-
rándulásra indultunk a közeli városba Ta-
tára. Terveink közt szerepelt a gyerekeket
egy  új  élményhez  juttatni(sárkányhajó-
zás) megismerni a város nevezetességeit,
és egy sétát tenni a híres tatai Angolpark-
ban. A nap végére egy városnéző kisvo-
natozást  gondoltunk  ki  a  kifáradt  gyer-
mekek részére. A megvalósulás a követ-
kező módon történt. A különbusszal  ha-
mar  odaértünk  célállomásunkra.  A sár-
kányhajó  bázishoz  rövid  gyalogtúrával
érkeztünk.  Elég  szeles  időjárást  sikerült
kifogni, ezért a szolgáltató a gyermekek
biztonságát  szem  előtt  tartva  mindent
megtett,  hogy a  legjobban  érezzük ma-
gunkat és minél biztonságosabb körülmé-
nyeket teremtsen. Ez azonban több időbe
került. A gyerekek is jobban kifáradtak a
tervezettnél.  Ezért  a  közeli  parkban  fo-
gyasztottuk el hideg élelem csomagjain-
kat és a játszótéren pihentük ki a fáradal-
mainkat.  Ezután  sétáltunk  egyet  a  híres
Tatai  várban,  mely  az  Öreg-tó  partján
fekszik, majd fagylaltozás következett. A
napot  a  Városnéző  kisvonaton  zártuk,
mellyel minden előre betervezett látniva-
lót  sikerült  megtekintenünk,  többek  kö-
zött a híres Angol Parkot is.

Deliné Reményi Andrea
Nagyné Polgár Nóra

VálInfó
2020. JÚLIUS 23. intézményeink élete     13



PANORÁMÁS
TELEK ELADÓ

Budapestről 25 percre, Fejér
megyében, a Velencei tó mellett
Válon az Újhegyi úton a Présház
soron panorámás bekerített zárt-
kert eladó.

A  telek  nagyon  jó  adottsá-
gokkal rendelkezik, a Váli domb-
vidékre néz rá.

A telek magába foglal sok le-
hetőséget.  Továbbá  kitűnő  ki-
kapcsolódási  lehetőség  a  kör-
nyék.

Az 1512 m²-es zártkerti in-
gatlanon a víz és villany beveze-
tése megtörtént. Telefon, gáz és
csatorna  bekötési  lehetőség  a
telek előtt.

A telekre beépítési lehetőség
a törvényi szabályoknak megfe-
lelően lehetséges.

A telekhez betonút vezet.
A  panorámás  telek  családi

házak  közvetlen  közelében  fek-
szik,  szomszédságában  rende-
zett lakó épületek sora található.

A  telken  jelenleg  egy  lakó-
konténer áll, amelybe a víz, vil-
lany be van vezetve. 

Külön szerszámos épület ta-
lálható a telken.

Ár megbeszélés és egyezte-
tés szerint.
Érdeklődési lehetőség:
+36 (20) 227-3214
hétvégén is.

A járványügyi  korlátozások  orszá-
gos  enyhítése  következtében  templo-
munkban is lassan visszatértünk a liturgi-
ák  megszokott  rendjéhez.  Spányi  Antal
székesfehérvári  püspök  rendelkezése
alapján május 23-tól lehet  tartani  vasár-
napi szentmisét is az egyházmegye temp-
lomaiban, június 14-től pedig a járvány-
helyzet  alatti  vasárnapi  szentmisén  való
részvétel  kötelezettsége  alóli  felmentés

nem érvényes. A fertőzések további meg-
előzése érdekében a  korábbi  egyházme-
gyei  intézkedések  közül  megmaradt,
hogy  a szentáldozás  a  továbbiakban  is
kézbe történhet, a perselyezés a szentmi-
se végén, a hátsó kisasztalon lévő kosa-
rakban  történik,  és  a  szenteltvíztartókat
továbbra is üresen kell hagyni.

A  Nemzetközi  Eucharisztikus
Kongresszusra  készülve  egyházközsé-
günk is csatlakozott Úrnapja ünnepe elő-
estéjén a világméretű szentségimádáshoz.
Ezen a napon a világ több országában és
hazánk  számos  településén  imádkoztak
együtt az Oltáriszentség előtt. 

Június 18-án ünnepelte Kovács Zol-
tán  plébános  atya  pappá  szentelésének
15.  évfordulóját.  Imádkozzunk  Érte,
hogy továbbra is egészséggel és a Jóisten
áldásával lássa el papi szolgálatát!

Június  21-én  hálaadó  (Te  Deum)
szentmise  keretében  a  gyermekekkel  és
szüleikkel hálát adtunk az elmúlt tanév-
ben  kapott  tudásért,  kegyelmekért  és  a
pedagógusok munkájáért.

Június elejére befejeződtek templo-
munk felújítási munkálatai, ezért a hónap
második felében a Plébániáról és az isko-
lából  visszahelyezésre  kerültek  a  temp-
lom tárgyai, így újból a megszokott belső
térben  lehetünk  otthon  Isten  házában.
Köszönet az ebben nyújtott segítségért a
résztvevő híveknek és a Tündérkert Kft.
munkatársainak!

Ruff Tamás
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Köszönjük
a beszámolókat,

híreket, meghívókat!

A Válinfó következő
lapzártája:

2020. szeptember 16.
szerda

Várjuk írásaikat,
beszámolóikat,

olvasói leveleiket,
fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre
küldhetnek el.

A VÁLI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA HÍREI

mailto:alpolgarmester@val.hu
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Visszatekintve  a  történelem
viharos  és  kegyetlen  időszakaira
kimondhatjuk, hogy itt ma Európá-
ban egy kegyelmi időszakot élünk
meg.  Viszonylagos  nyugalomban,
békességben.  Az  idősebb  korosz-
tályból  akik  nehéz  időszakot  is
megéltek, könnyebben megértik és
megbecsülik ezt az életet mint a fi-
atalok. 

Az  új  generációk  már  nem
tudják  milyen  is  a  létbizonytalan-
ság az igazi kiszolgáltatottság.

Látva a világban zajló  irányí-
tott eseményeket egyre jobban fel-
értékelődik az a viszonylagos nyu-
galom amiben ma itt élhetünk.

Látva a világban és Európában
zajló  eseményeket,  sajnos  az lát-
szik egyre több az aggódni valónk.

Amerikát  elnézve  sajnos  na-
gyon is jogos a félelmünk. A sza-
badság nevében történő rombolás
gyilkolás  mások  megalázása  újra
káoszt és szenvedést fog szülni.

Fel kell tennünk a kérdést: A
rend szemben áll-e az egyén sza-
badságával? 

A válaszom: Nem! 

Ha nincs nyugalom, békesség,
akkor nincs semmi sem. Nincs nor-
mális ÉLET.  Pontosan egy bizonyos
értelmes  rendhez  való  igazodás
hozza létre az otthon nyugalmát. A
skolasztikusok már az ókorban tud-
ták,  hogy  a  békesség  a  rendből
áradó nyugalom. Legalábbis az evi-
lági  békesség,  amely  nélkül  nincs
otthon. 

A mai liberális szemléletű eu-
rópai ember feladta az emberi ne-
velés alapelveit, amikor agresszió-
nak  fogja  fel  az  értelmes  törvé-
nyekhez való igazodásra való neve-
lést. 

A világban nem tudhatjuk még
meddig tart a kegyelmi időszak. De
az látszik, hogy a változást, a ká-
oszt akaróknak semmi sem számít,
mint  ahogy az emberi  történelem
során sohasem számított.

Az  emberiség  eddig  nem ta-
nult  a  saját  múltjából,  és  újra  és
újra hagyja magát becsapni.

Ha megint így lesz, hamar vé-
get fog érni a kegyelmi időszak.

Van mit féltenünk.
Dudás Béla

Ha elérkezik  a nyár  vége,  akkor  jön  a Váli-Völgyi  Vigasságok.
Legalábbis eddig, közel 10 éven keresztül így volt. Sajnos az idei Váli-
Völgyi  Vigasságok  a  járványügyi  helyzetre  való  tekintettel  elmarad.
Nagyon szerettük volna megrendezni, az utolsó pillanatig hittünk ben-
ne, hogy sikerül megszervezni. Végül meg kellett hozni a döntést az
elhalasztásról.

Bízunk benne, hogy a jövő évi Vigasságokat már sikerül megren-
dezni, és mindenkinek tudunk örömet szerezni.

Köszönjük a kérdéseket, a szurkolásokat, a segítéseket, amiket
eddig kaptunk.

Várunk mindenkit 2021 nyár végén a Szent István téren.

Bíbor Néptánccsoport

TŰZIFA
AKCIÓ
egész évben a

VADEX
Mezőföldi Zrt-nél!

Fenyő és lágylombos
vastag tűzifa

12.065 Ft/erdei m3

Vegyes keménylombos
vastag tűzifa

22.860 Ft/erdei m3

Augusztustól még
nagyobb kedvezménnyel:

Cser, bükk, tölgy, gyertyán
vastag tűzifa

20.955 Ft/erdei m3

Akác tűzifa
20.955 Ft/erdei m3

Házhoz szállítást vállalunk!
Hívja bizalommal az Ön
lakhelyéhez legközelebbi

erdész kollégánkat!

Fodor Gábor
+36 30 684 1401

Részletek és elérhetőség:
www.tuzifa.vadex.hu

Válassza a
megújuló energiaforrást,

válassza a
helyi Erdőgazdaságot!

GONDOLATOK A KEGYELMI IDŐRŐL

http://www.tuzifa.vadex.hu/
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