
Tisztelt Váliak!

Bár  a  koronavírus  miatti  veszély-
helyzet még nem múlt el, a munka az ön-
kormányzat  és a  hivatal háza-táján nem
állt meg. Sőt,  bizonyos szempontból in-
kább csak bonyolultabbá vált. Az ügyfe-
lek lassan megszokták az új kapcsolatfel-
vételi  módokat  és  csak  akkor  érkeznek
személyesen  ügyet  intézni,  ha  az  más-
képp nem megoldható.  A maszkviselést
és a kézfertőtlenítést mindenki betartja. 

A szociálisan rászoruló családok se-
gítése  továbbra  is  rendben  folyik,  nem
csak a családsegítő szolgálatok által, de a
hivatal  dolgozói  is  részt  vesznek  benne.
Bár az építőiparban dolgozók nem érzik a
vírus  okozta  gazdasági  károkat,  ugyanez
nem mondható el a turizmusból és a szol-
gáltató  iparból  élőkre.  Ez  a  fajta  válság
sok váli embert is nehéz helyzetbe sodort. 

Oktatási intézményeink előbb csök-
kentett létszámban üzemeltek, majd az is-
kola átállt online képzésre, az óvodai dol-
gozók tömeges  megbetegedése  miatt  az
ovi  egy  időre  teljesen  bezárt.  Öröm az
ürömben,  hogy  dolgozóink  enyhe  tüne-
tekkel  megúszták  a  betegséget  és  újra
tudtunk nyitni. Mára teljes gőzzel folyik
mind az iskolai oktatás, mind az óvodai
nevelés. 

Lassan  megszokjuk  a  helyettesítő
orvosok jelenlétét  és bizalommal fordu-
lunk  feléjük  egészségügyi  problémáink-
kal. Az oltások felvétele is jó tempóban
halad,  mára  a  váli  emberek  minimum
egyharmada túl  van az  első  oltáson,  de

sokan már a másodikon is. Ezúton is sze-
retném buzdítani  Önöket,  hogy regiszt-
ráljanak annak érdekében, hogy mihama-
rabb megkaphassák a védettséget biztosí-
tó oltásokat!

Pályázataink  különböző  fázisban
vannak. A régebbiek részben a megvaló-
sítás, részben már az elszámolás stádiu-
mában, míg az újak az előkészítés, illetve
a beadás állapotában.

Vis  maior  támogatásból  jelenleg is
folyik a Templom sori támfal újjáépítése,
melynek részeként új lépcső, járda és víz-
elvezető árok is kiépítésre kerül a pizzé-
ria és a Templom sor között. 

A főutca felújítása már javában zaj-
lik. Kérem Önöket, hogy a sebességhatá-
rokat  tartsák  be,  ne  veszélyeztessék
gyorshajtással az ott dolgozók testi épsé-
gét!  Bizonyára  nagyobb fennakadásokra
is számíthatunk majd, amikor elkezdődik
a régi aszfalt felmarása, illetve az új asz-
falt terítése.

Egy  korábbi  pályázatunknak  kö-
szönhetően hamarosan sor kerül a Vajda
utcai óvoda tetőfelújítására is. A kivitele-
ző kiválasztása már megtörtént, a munká-
latokat igyekszünk a nyári szünetre üte-
mezni,  hogy ne veszélyeztessük a gyer-
mekeket és ne zavarjuk az intézményben
folyó munkát. 

Örömhír, hogy lassan elkészül a ka-
tolikus templom főlépcsője és a ballusz-
teres korlátok felújítása. A váli reformá-
tus  hitközség  is  gyarapodhat,  10  millió
forintot nyert a kormánytól épület felújí-
tásra. Bízunk benne, hogy az elnyert ösz-
szegből sikerül  elvégeztetni  a szükséges
felújítási munkákat!

Önkormányzatunk 5  millió  forintot
nyert el kulturális rendezvényre. Már alig
várjuk, hogy a vírushelyzet megszűntével
végre lehessen tartani kültéren tömegren-
dezvényeket!

Pályázatokat  a következő témákban
nyújtottunk be az elmúlt hónapokban:

1. Járda és parkoló építése a Vajda
utca páros oldalán a Széchenyi utca és a
Bem utca között.

2. Faluház felújítása a Magyar Falu
Program keretein belül

3. Hivatali épület és udvar felújítá-
sa, fejlesztése (MFP)

4.  Szolgálati  lakás  teljes körű fel-
újítása (MFP)

Előkészítés alatt van egy újabb pá-
lyázat,  melynek célja a házi kedvencek,
kutyák és macskák ivartalanítása, ezzel a
nem kívánt szaporulat lecsökkentése, va-
lamint  a  veszettség  elleni  védőoltás  be-
adatása, a kutyák chippel való ellátása. A
pályázható összeg 1,5 millió forint, mely-
ből kb. 50 állatot lehet ellátni.

Sajnos továbbra sem hirdettek vég-
eredményt a  Damjanich utcai telkek fö-
lött  építendő  vízelvezető  rendszer  kap-
csán beadott pályázatunknál. Viszont ha-
marosan  várható  a  LEADER egyesület-
hez  beadott  kondipark  építését  szolgáló
pályázatunk elbírálása. A vis major alap-
ból elnyert összegből fogjuk rendbe tenni
az Újhegy utcát és az abból nyíló mellék-
utak egy része is megújulhat. 

Még az idén várható új óvoda építését
célzó pályázat kiírása, melyen indulni sze-
retnénk.  Célunk,  hogy  a  két  telephelyen
működő  óvodánk  egy  modern,  minden
igényt kielégítő épületbe költözhessen. 

Kárpáti  Hajnalka  védőnő  örömmel
számolt  be,  hogy az idén minden eddigi
rekordot  meg  fog  dönteni  a  születendő
gyermekek  száma.  Több  mint  negyven
kisgyermeket várnak a váli családok. Úgy
tűnik  a  családtámogatási  rendszer  kezdi
beváltani a hozzá fűzött reményeket. 

A szelektív kukák kiosztása még ja-
vában  tart.  Kérem és  biztatom Önöket,
hogy akik nem tudják megoldani a kukák
házhoz szállítását, azok jelezzék ezt a hi-
vatali titkárságon telefonon, a 06-22-353-
411-es telefonszámon és igyekszünk se-
gítséget nyújtani. 

Bár  a  vírushelyzet  átírta  a  dolgok
fontossági  sorrendjét,  bízhatunk  benne,
hogy a kastély és környezetének felújítá-
sa, fejlesztése nem lesz füstbe ment terv.
Tessely  Zoltán  képviselő  úrral  többször
egyeztettünk a témában. Fogadott minket

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

ÚT-ÜGY
A Vereb-Vál-Gyúró-Etyek út véleményezése.
Bechtold Tamás polgármester összefoglalója a ter-
vezett nyomvonallal kapcsolatban.

3-4. oldal

Könyvtári közlemények
Szerb Antal és Lázár Ervin évforduló, valamint az ünnepi 
könyvhét is szerepel az események között.

6-7. oldal



Kövér László házelnök úr is, akitől segít-
séget  kértünk  az  Ürményi  Mauzóleum
felújításában. Házelnök úr támogatásáról
biztosított. 

Tisztelt Váli Polgárok!
Bízom benne,  hogy  életünk  lassan

visszatér a normál kerékvágásba. A fertő-
zésszámok  biztatóan  alakulnak.  Mind-
annyian  vágyunk  már  társasági  esemé-

nyekre, mozira, színházra, vagy akár csak
egy  éttermi  vacsorára.  Ezek  egy  része
már most elérhető lett és bízhatunk ben-
ne, hogy az egyre nagyobb átoltottságnak
köszönhetően  egyre  szabadabban  élhet-
jük életünket. 

Jó  egészséget  kívánok  Önöknek!
Továbbra  is  vigyázzanak  magukra,  vi-
gyázzunk egymásra!
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Iskolai hírek
Eredmények és búcsú.
  

     8-9. oldal

G Ó L Y A H Í R E K

MÁRCIUS

Müller Olivia
Böcsödi Gergely
Baranyai Luca
Denkó András

GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

MÁRCIUS

Indi Tibor és
Horváth Enikő

Ölveczky Viktor és
Diószegi Zsuzsanna

Gyimesi András Dániel és
Odonics Boglárka

ÁPRILIS

Pataki Péter és
Szedlák Csilla

Újszászi Tamás és
Boros Erzsébet

GRATULÁLUNK!

Eszti néni köszöntése
Horváth Sándornénál, Eszti néninél jártunk a közelmúltban,

hiszen áprilisban töltötte a 90. születésnapját.
Vál Község Önkormányzata és a település lakosainak nevé-

ben kívánunk boldog születésnapot, és jó egészséget a szép
kort megélt Eszti néninek Márai Sándor soraival:

Ajándék

„És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel, a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát! Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban, minden pillanatban!
Ajándék ez, csodálatos ajándék.
A földig hajolok, úgy köszönöm meg.”

Kőrös Mónika



Búcsú és köszönet

Lassan 11 éve dolgozom az önkor-
mányzatnál.  Az elmúlt  egy évtized alatt
már  hozzászokhattam  volna,  hogy  egy
generációváltás  következett  be.  Termé-
szetes, hogy kollégáink, a nyugdíj korha-
tárt  elérve,  nyugállományba  vonulnak.
Hiányukat  új  kollégák érkezése  enyhíti,
de elfelejteni sosem fogjuk Őket. 

Tavaly év végén Zsebeházyné Bozó-
ki  Erika  lett  nyugdíjas.  Erika  felelt  a
munkaügyekért, segített a pályázatok el-
számolásában és bizonyos pénzügyi  fel-
adatokat is Ő látott el. Emellett hihetetlen
szociális  érzékenységének  köszönhetően
Ő volt közmunkásaink pótanyja, Ő hívta
fel  a  figyelmünket  a  rászorultak  nehéz
helyzetére,  ha  kellett  tűzzel-vassal  har-
colt értük. 

Szervezőkészsége  zseniális  volt.  A
szociális  tűzifa  és  élelmiszercsomagok
kiosztásának  teljes  megszervezése  az  Ő
vállán nyugodott. 

Karitatív tevékenységét mind a mai
napig folytatja. „Magán” szociális intéz-
ményként élelmiszert és ruhát oszt a rá-
szorultaknak, adóbevallásokat, kérvénye-
ket,  hivatalos  papírokat  intéz  azoknak,
akik elvesznének a hivatalos  ügyintézés
labirintusában. 

Kedves Erika!  Hiányoznak a spon-
tán megszervezett reggelik, ebédek. Sza-
kácstudományodat  többször  megcsillan-
tottad előttünk. A legendás körömpörköl-
tök,  pacalok  és  rántotthúsok  ízét  még
mindig itt érzem a számban. Mindig cso-
dálkoztam,  hogy  a  család  –  hivatal  –
kocsma háromszögben hogyan tudsz ek-
kora  energiákat  összpontosítani,  hogyan
marad időd mindenre?

Bízom  benne,  hogy  a  sok  munka
mellett  jut azért  időd magadra is.  Kívá-
nom,  hogy  nyugdíjas  éveid  hosszúra
nyúljanak, egészséged töretlen legyen és
találd meg örömödet a megváltozott kö-
rülmények között is!

Bechtold Tamás

Tisztelt Váliak!

Nagy  örömömre  szolgál,  hogy  "A
területi  kohézió  megerősítése  Martonvá-
sár térségében" elnevezésű projekt  kere-
tein  belül  csatlakozhattam  Vál  Község
Önkormányzat munkatársai közé. Enged-
jék meg,  hogy röviden bemutatkozzam:
1989.11.03-án Budapesten születtem, az-
óta Ercsiben élek. Középiskolai tanulmá-
nyaim után nemzetközi  szállítmányozási
és logisztikai ügyintéző végzettséget sze-
reztem. 2010 óta pénzügyi területen dol-
gozom. Diplomámat 2019-ben az Eszter-
házy Károly Egyetem pénzügy-és szám-
vitel szakán szereztem meg.

2020 júliusától Vál Község Önkor-
mányzatánál  első körben titkársági  ügy-
intézőként,  majd  Zsebeházyné  Bozóki
Erika  nyugdíjba  vonulását  követően,
munka- és pénzügyi ügyintézőként látom
el a feladatokat. Emellett folytatom tanul-
mányaimat, jelenleg is bér- és tb-ügyinté-
ző szakon mélyítem el az eddig megszer-
zett  tudásomat,  hogy  megfelelő  képesí-
téssel lássam el a jelenlegi pozíciómat és
hogy  bizalommal  fordulhassanak  felém
Önök és a munkatársaim egyaránt.

Kovács Viktória

Kedves Váliak!

Nagyné  Kecskés  Krisztina  vagyok.
Születésem óta Vál az otthonom. Közép-
iskolai  tanulmányaimat  a  bicskei  Vajda
János Postaforgalmi Szakközépiskolában
végeztem. Érettségi után a Magyar Posta
Zrt-nél  helyezkedtem el.  Férjemmel  há-
rom gyermeket nevelünk. 2021. március
közepétől látom el az Önkormányzat tit-

kársági  feladatait.  Igyekszem  segítséget
nyújtani a település lakóinak, munkatár-
saim és vezetőim munkáját támogatni és
Vál jó hírét gazdagítani.

Nagyné Kecskés Krisztina
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Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2021. július 16. péntek

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

1%
A Bíbor Néptánccsoport és a VÉKA

Egyesület köszöni a felajánlott 2019.
évi személyi jövedelemadó 1%

támogatásokat, melyet
a Bíbor Néptánccsoport kulturális

tevékenységére fordítottunk.
Kérjük, hogy továbbra is támogasson

bennünket a 2020. évi személyi
jövedelemadója 1 százalékával.

VÉKA EGYESÜLET
Adószám:18336243-1-07



Tisztelt Váliak,
Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok!

A tervezett  Vereb-Vál-Gyúró-Etyek
út  társadalmasítása  során számos  észre-
vétel  érkezett  az  út  vezetésével,  annak
hasznosságával vagy éppen haszontalan-
ságával  kapcsolatban.  Először  is  szeret-
ném megköszönni mindenkinek, aki vette
a  fáradságot  és  véleményét  bármilyen
formában eljuttatta hozzánk! 

Számítottunk  rá,  hogy  elsősorban
azok fogják véleményezni a tervezett út-
vonalat, akiket saját ingatlanjukon érint a
tervezett nyomvonal. 

Anélkül,  hogy hárítanám a  felelős-
séget, szeretném, ha tudnák, hogy mivel
ez egy 4 települést érintő állami projekt,
az  önkormányzatnak  és  személy szerint
nekem  csak  annyi  (volt)  a  szerepünk,
hogy gyűjtsük össze  a  véleményeket  és
továbbítsuk  a  tervezők  felé.  Mi  is  csak
egyek vagyunk a véleményezők közül.

Nagyjából 20 darab vélemény érke-
zett be, melyek közül 10 konkrét javasla-
tokat is tartalmazott. A többi leginkább az
út létjogosultságát,  vonalvezetését, hasz-
nosságát és az esetleges megépülés által
okozott károkat taglalta. 

A képviselő-testület  is  összeült egy
információs  testületi  ülés  keretében  és
konkrét kérdéseket és javaslatokat fogal-
maztunk meg, melyeket Ádám Zsuzsan-
na alpolgármester és Miklósi  Tibor épí-
tész kollégánk öntött műszaki formába. 

A lakosok  részéről  olyan  kérdés  is
felvetődött, hogy ki találta ki ezt az egé-
szet.  Ezért  most  szeretnék néhány tényt
megosztani  Önökkel  az  úttal  kapcsolat-
ban. Vegyük ezeket időrendi sorrendbe:

1.  A 2006-ban   (korábbi  testületek
által)  elfogadott  településszerkezeti  terv
már tartalmazta egy keresztirányú út ter-
vezett  vonalvezetését  és  szabályozását.
Az  akkori  terven  szerepel  mind  a  Vál-
Gyúró  szakasz,  mind  pedig  a  Vereb  és
Vértesacsa felé vezető szakaszok.

2. A Vál-Gyúró út kiviteli tervei az-
tán 2007 májusában el is készültek a tele-
pülésszerkezeti  tervben  szereplő  nyom-
vonalnak megfelelően. Igaz, az a nyom-
vonal  egy  10,5  méter  (a  mostani  11m)
koronaszélességű útra készült, a  mostani
90 km/h helyett 70 km/óra tervezési se-
bességre az akkori előírásoknak megfele-
lően. Ezen kétféle változat szerepelt,  de
mindkettő Vál Kajászó felőli oldalán ve-
zeti  át  az  utat.  A különbség  a  Páskom-
dűlő  felőli  oldalon  volt:  a  régi  gyúrói
úton, illetve egy kevésbé meredek nyom-
vonalon tervezték az utat.

3.  A mi esetünkben egy keresztirá-
nyú út gondolatának az adott  újabb len-
dületet,  hogy  önkormányzatunkhoz  sok
panasz  érkezett  mind  a  Petőfi  utcai  la-
kóktól, mind a Vajda-ház felé vezető úttal
kapcsolatban  azok  rossz  állapota  miatt.
Bár  akkor  mi  ezt  egy  „szerényebb” út-
ként  képzeltük  el,  melynek  belterületi
szakaszai lehetőséget  biztosítottak volna
ezen rossz állapotú utak felújítására. Pró-
báltunk  kormányzati  támogatást  és  for-
rást  szerezni ehhez.  Amikor az útról el-
kezdtünk beszélni, - elsősorban az ott la-
kók közül - többen neheztelésüknek ad-
tak hangot  attól félve,  hogy a jelenlegi,
tulajdonképpen  zsákutca  jellege  meg-
szűnne az érintett utcáknak és nagy for-
galom zúdulna rájuk. Hogy nemtetszésü-
ket  nyomatékosítsák,  még egy  tiltakozó
aláírásgyűjtést is kezdeményeztek volna.

4. Mikor világossá vált, hogy a ter-
vezett  út  egy  négyszámjegyű  országos
közút lesz (erre ad az állam pénzt), mely
belterületen el sem férne,  más nyomvo-
nalat kellett keresni. Nem véletlen, hogy
a tervezők most is ugyanarra a következ-
tetésre  jutottak,  mint  korábbi  kollégáik
2007-ben, és a települést délről, Kajászó
felől  kerülő nyomvonalon látják megva-
lósíthatónak az utat.

A  beérkező  véleményekből  sajnos
az is kiderül, sokan azzal vádolnak min-
ket, hogy a Petőfi utca lakóit azzal hite-
gettük, hogy azért nem újítjuk fel a Petőfi
utcát, mert úgyis ott fog haladni az új út.
Nem hitegettünk  senkit.  Épp  ellenkező-
leg: végig azt mondtuk, hogy ez az egyet-
len esély arra,  hogy a Petőfi  utca  teljes
szakasza  valaha  is  fel  legyen  újítva.
Többször jeleztük,  hogy ha nem sikerül
erre állami forrást találni, akkor saját erő-
ből nem tudjuk elvégeztetni a szükséges
felújítást. Ugyanez igaz a Mély-út Vajda-
ház  felé  vezető  részének  felújítása  kap-
csán is. 

A belterületen tervezett  nyomvonal
legfőbb érdeme tehát az lett volna, hogy
az érintett utakat fel tudtuk volna újítani.
A  Petőfi  utca  felújítása  járdával,  fedett
árokkal,  közműkorrekcióval  együtt  mai
árakon közel 300 millió forintba kerülne.
Az  önkormányzat  saját  forrásból  erre
képtelen lenne, pályázati lehetőség éven-
te 20 millió  forintot  biztosít ilyen célra,
melyhez 5 millió forint önrészt kell hoz-
zátenni. Előbbi adatokból könnyen kiszá-
molható, hogy 12 év alatt tudnánk felújí-
tani  a  Petőfi  utca  belterületi  szakaszát,

amennyiben az árak nem változnának. A
Vajda-ház felé vezető útnak pedig csak a
belterületi  szakaszára  lehetne  pályázni,
mely újabb 5 évet venne igénybe. A többi
járda és út felújítására újabb évtizedeket
kellene várni. 

Ezek megvalósulása tehát nem azon
múlik,  hogy az önkormányzat szeretné-e
vagy sem. Ez pusztán pénz kérdése.

Ebből  is  látszik,  milyen  nehéz  az
emberek kedvére tenni. Egyikük épp azt
veti a szemünkre, hogy elmarad az a be-
ruházás,  ami ellen az utcabeli  lakótársai
viszont tiltakoztak.

A nyomvonal műszaki indokai

Az út  tervezésénél  figyelembe vet-
ték,  hogy  a  lakossági  és  műszaki  igé-
nyeknek megfelelően az utat külterületen
vezessék  el.  Így  a  Váltól  dél-délkeletre
fekvő területek kerültek előtérbe. A dom-
borzati és vízrajzi szempontok nagymér-
tékben meghatározták az útvonal vezeté-
sének lehetőségét.  A terület  völgy jelle-
géből adódóan mind a beérkező, mind a
kivezető út nagy szintkülönbségű terüle-
teket  köt  össze.  A völgy  közepén folyó
Váli-vizet  és  annak  mellékcsatornáját  is
keresztezni kell a tervezett nyomvonallal.
A patak két oldalán elterülő réteket igye-
keztek minél rövidebb szakaszon igénybe
venni.  Ökológiai  és  környezetvédelmi
szempontból fontos volt, hogy a kiemelt
szépségű,  „Babutkás”  névre  hallgató,
gyurgyalagok  által  lakott,  országos  jog-
szabályokkal  védett,  leszakadó löszfalas
domboldalt  ne  vágják ketté,  attól  minél
távolabb vezessen az út.  Fontos volt to-
vábbá,  hogy  a  Kisföld-major  gazdasági
területét  össze  lehessen  kapcsolni  az  új
úttal, ennek köszönhetően a község belte-
rületén folyó nehézgépjármű forgalom el
tudja  kerülni  a  Széchenyi  utca-Mély  út
útvonalat, így erre a területre súlykorláto-
zást lehet bevezetni majd. 

Az út szükségességének okai

-  mind  a  mentőszolgálat  (Válon
esetkocsit  szeretnénk  letelepíteni),  mind
a helyi tűzoltóság számára lecsökkenne a
vonulási idő Vereb és Gyúró irányába

- turisztikai szempontból fontos len-
ne a Velencei-tó, valamint az etyeki bor-
vidék felé nyitni.

-  Térségünk  gazdasági  fejlődését
nagymértékben  elősegíti  egy  kelet-nyu-
gati tájolású összekötő út.
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Aggályok

A  beérkezett  vélemények  alapján
pont  a  rét  és  a  Babutkás  védelmét  hiá-
nyolják  az  emberek.  Problémaként  me-
rült fel, hogy az új út csökkentheti a köz-
biztonságot,  azon  keresztül  érkezhetnek
rossz szándékú emberek, ezáltal romolhat
a bűnözési  statisztikánk. A helyi  és  váli
földeket művelő gazdák pedig az út épí-
tésével  lecsökkenő  művelési  területek
nagyságát, valamint a művelendő terüle-
tek megközelíthetőségét féltik.

Kártalanítás, kárpótlás

Több ingatlan tulajdonossal szemé-
lyesen is egyeztettem, kivel kint az érin-
tett  területen,  kivel  a  hivatalban.  A tár-
gyalások  során  felmerült  a  kártalanítás
kérdése  és  mértéke.  Pontos  számokkal
nem rendelkezem, de Tessely Zoltán or-
szággyűlési  képviselőnkkel  egyeztetve  a
kérdésről, arra jutottunk, hogy természe-
tesen a kárpótlás összegével  is kalkulál-
nak, egy több milliárdos beruházás eseté-
ben a teljes költségvetéshez képest a kár-
pótlás  összege  nem túl  jelentős  összeg.
Képviselő  úr  arról  tájékoztatott,  hogy  a
Nemzeti Földalapkezelő Zrt.-vel egyeztet
a Válon fekvő,  még állami  kézben lévő
területekről, melyek terhére csereterületet
lehet  felajánlani  a  károsult  gazdák  szá-
mára.  Természetes,  hogy a  zártkerti  in-
gatlanok  tulajdonosait  is  kártalanítani
kell, ezt másik területtel,  illetve kivásár-
lással lehet megoldani. 

Bízom benne, hogy a beruházás vé-
gül  megvalósul,  Vál  és  a  váli  emberek
hasznára lesz, és az érintett ingatlan tulaj-
donosokkal is sikerül megegyezni!

Bechtold Tamás polgármester

A rendelés az eddigi járványhelyzet-
nek megfelelően zajlik tovább, április el-
sejét követően is.

MINDEN esetben kérjük Önöket
a telefonos bejelentkezésre!

Elérhető telefonszámok 8:00-16:00
óra között: 06-20-9-625-759

          06-22-353-462
A feladataink sokrétűsége és az idő

rövidsége,  illetve  a  járványügyi  szabá-
lyok betartása miatt is kérjük a telefonos
bejelentkezést.

Rendelési idők:
H-K-SZ-CS 11:00-13:00 óra között
P 14:00-16:00 óra között
Délután 16:00  órától  másnap  reg-

gel  8:00  óráig,  illetve  hétvégén,  ünnep-
és szabadnapokon továbbra  is  a  bicskei

ügyeletet  (Bicske,  Kossuth  tér  17.)  kell
hívni a 06-70-370-3104 telefonszámon.

Az oltások beadása a rendelőben fo-
lyamatosan -  a  rendelkezésünkre bocsá-
tott adagokban - történik.

Már lehetőség nyílt a vakcinainfo.-
gov.hu oldalon történő regisztrálás után,
az EESZT.gov.hu oldalon is az Önök szá-
mára  megfelelő  oltóponton,  megfelelő
időben, különböző oltóanyagra időpontot
foglalni. Ezek a lehetőségek párhuzamo-
san és folyamatosan zajlanak a beérkező
oltásokkal.  Válon  több  mint  750,  leg-
alább első oltás már beadásra került.

Éljünk a lehetőségekkel, és továbbra
is vigyázzunk egymásra, a nyitás ellenére
is.

Kissné Kiss Erzsébet
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HULLADÉKNAPTÁR 2021

Kommunális
(csütörtökönként)

Hamu
(kedd)

Szelektív
(péntek)

Zöldhulladék
(változó)

Üveg
(szerda)

Május 6.  13.  20.  27. 14.  28. 11.

Június 3.  10.  17.  24. 11.  25. 8.

Július 1.  8.  15.  22.  29. 16.  30. 13. 7.

Augusztus 5.  12.  19.  26. 13.  27. 10.

Szeptember 2.  9.  16.  23.  30. 3.  17. 14.

Október 7.  14.  21.  28. 15. 19. 12. 6.

November 4.  11.  18.  25. 3. 12. 26. 9.

December 2.  9.  16.  23.  30. 7. 17.  31.

LOMTALANÍTÁS
Felhívjuk figyelmüket, hogy

a lomtalanítás  NEM automatikus,
NINCS KIJELÖLT IDŐPONT,

azt mindenkinek magának kell
kérnie és egyeztetnie.

Az évi 1 alkalommal házhoz menő, rugalmas lomtalanítás (max. 3 m3)
kérhető  telefonon,  személyesen  az  alábbi  elérhetőségeken,  vagy  a
www.vhg.hu felületen történt egyeztetés alapján.

Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Telephely: 2484 Gárdony, Mester u. 2.

Ügyfélfogadás:
hétfő: 8:00-12:00, szerda: 7:00-19:00, péntek: 8:00-12:00
Telefon: (22) 579-185
e-mail: info@vhg.hu

Kérjük, vegyék igénybe a szolgáltatást!

TISZTELT  BETEGEINK!



Kedves Olvasók!
 

A koronavírus–járvány veszélyhely-
zet miatt még csak online lehet ünnepel-
ni, de fokozatosan haladunk a teljes nyi-
tás  felé.  Addig  is  emlékezzünk  meg
Szerb Antal (Bp. 1901-Balf 1945) szüle-
tésének 120. évfordulójáról.

Nemzedékek óta nagyon művelt ér-
telmiségi család leszármazottja volt, apja
nagyhírű orvos-tudós, maga is nagy iro-
dalmi és művészeti kultúrájú ember, ro-
konságban  azzal  a  Faludi  családdal,
amely emberöltőkön keresztül fontos sze-
repet  játszott  a  magyar  színházi  kultúra
fejlesztésében.  Könyvek közt  nőtt  fel,  s

lett már fiatalon olyan művelt, hogy kor-
társai és a nála sokkal korosabbak is el-
ámultak ismereteinek kimeríthetetlen tár-
házán, gondolatainak meglepő ötletekkel
teljes frissességén,  csillogó szellemessé-
gén,  lebilincselő  csevegő  készségén.
Mindehhez olyan mindig mosolygós em-
beri kedvesség,  bármikor bárkit  segíteni
hajlandó  szívélyesség,  ravaszkás  humor
párosult,  hogy  a  harmincas  években  az
volt  az  irodalmi  közvélemény,  nincs  is
műveltebb  és  egyben  rokonszenvesebb
ember  az  egész  magyar  irodalomban.
Egyszerre  volt  lankadatlanul  kutató  tu-
dós,  szenvedélyes  örökolvasó,  bravúro-

san szerkesztő és fogalmazó író,  lelkiis-
meretes  középiskolai  tanár  és  könnyed
társasági ember.

Valójában  elsősorban  az  irodalom
szakembere volt. De ahogy a hasonlókép-
pen kritikus Bajza Józsefnek és a kritikai
diktátor  Gyulai Pálnak is költőként, író-
ként  nagyon is egyéni  arculatú,  jelenté-
keny  szerepe  van  szépirodalmunkban  -
ugyanígy Szerb Antal oly fontos tudomá-
nyos és kritikai munkássága mellett a két
világháború  közti  magyar  szépirodalom
senki máshoz nem hasonló írója,  akinek
szépirodalmi  művei újra  meg újra  nagy
példányszámban jelennek meg,  jelezvén
nemhogy maradandó, de a múló  évtize-
dekkel  fokozódó  népszerűségét.  Írásai
közül a későbbi híres Magyar irodalom-
történet és a máig is leghasználhatóbb A
világirodalom története c. munkái az ér-
dekesség, olvasmányosság terén érdekes
regényekkel érnek fel.  Megírásához Ba-
bits Mihály művére (Az európai irodalom
története) is támaszkodott. Novellásköte-
tei (Madelon, Az eb és a Szerelem a pa-
lackban).  Elbeszélő  művészetének  csú-
csára olyan regényeiben jutott el, mint A
királyné  nyaklánca.  Aligha  vitatható,
hogy szépirodalmi fő műve A Pendragon
legenda.  Ennek  az  1934-ben  először
megjelent  és  azóta  nagyon sokszor újra
kiadott regénynek előzménye egy ösztön-
díjjal Angliában töltött esztendő emléke.
Hőse Bátky János,  az angol szakos ma-
gyar bölcsész, aki okosságával,  örök kí-
váncsiságával  és  filozopter  kétbalkezes-
ségével az író önparódiája. Utána követ-
kezett a nagy lélektani regény, az Utas és
holdvilág. A magát kereső ember önelem-
ző művében 1937-ben írta:"És ha az em-
ber  él,  még  mindig  történhet  valami"  -
ezzel a mondattal zárul a finom lélektani
részletekkel megírt regény. 

Gondolatok a  könyvtárban írásából
kiderül,  hogy egész munkásságának van
valami különleges, finom könyvi jellege.
Olyan ember írásai ezek, akinek a betű, a
könyv, az irodalom mindennél fontosabb,
döntőbb, mélyebb és sorsformálóbb való-
ság  volt  az  életben.  A világ  közepe  a
Könyvtár volt számára, itt volt elemében.

Könyvtárunkban  megtalálható  mű-
vei: Szerelem a palackban, valamint Utas
és holdvilág, de a könyvtárközi kölcsön-
zésben még több is kérhető, akár német
és angol nyelven is. 

85 éves lenne Lázár Ervin (Buda-
pest,  1936  –  Budapest,  2006.).  Alig
akad, aki ne ismerné Berzsiánt és Dide-
kit, Vacskamatit, Dömdödömöt, Mikka-
makkát,  Mamintit  és  a  többi  legendás
mesehőst. 

Bár Budapesten született,  Alsórác-
egrespusztán nevelkedett.  Erről eszembe
jutott,  hogy  Felsőrácegrespusztán  látta
meg a napvilágot Illyés Gyula   (1902-
1983) A két  író közt mégsem volt  soha
személyes kapcsolat. Lázár Ervin szerint
„Amikor egyszer eljött Pécsre a Jelenkor
szerkesztőségébe, valaki rám mutatott és
azt mondta: »ez a gyerek meg rácegresi«.
Hozzátettem: alsórácegresi. Abban a pil-
lanatban mintha  minden  jéggé  változott
volna. Továbbra is nagyon tiszteltem őt,
de nem tettem soha egyetlen lépést sem
felé”– mondta már Illyés halála után Lá-
zár Ervin.

Az író a Társalgóban elmondta: fő-
ként a gyerekkoráról és elsősorban magá-
nak ír.  Elégedett  az életével,  de  ha újra
kezdhetné, talán inkább asztalosnak men-
ne. Szereti a sportot, a focit, az atlétikát,
és nagyon reméli, hogy az emberek végre
megtanulnak újra gondolkodni.

„Nagyon szeretem az atlétikát,  mi-
vel a családomban volt egy híres atléta:
Földessy Ödön, aki harmadik volt távol-
ugrásban a helsinki olimpián, utána Euró-
pa - bajnokságot is nyert.”

„Zelk  Zoltánnal  személyes  kapcso-
latban  voltam,  nagyon  kedveltük  egy-
mást, még az egyik versében is szerepe-
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Katolikus hírek
Hivatások vasárnapja, búzaszentelés és változó 
járványügyi előírások – Ruff Tamástól.

11. oldal

Könyvtári közlemények
Örülök, hogy ennyien részt vesznek tavaszi játé-
kainkban! A jutalmakat mindenkinek eljuttatjuk 

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros



lek, mint őrült Videoton-drukker. Nagyon
sokat voltunk együtt,  és hálás vagyok a
sorsnak, hogy ismerhettem, mert nagyon
kedves  és  rendes  ember  volt.  Ráadásul
kiváló költő!

Írtam felnőtteknek is. Például a Csil-
lagmajor  című  könyvem  felnőtteknek
szól. Ezt szeretem a legjobban. Megjelent
három novelláskötetem, egy regényem és
egy  hangjáték-gyűjteményem,  ami  eset-
leg  felnőtt  könyvnek  is  nevezhető.  Vi-
szont A Hétfejű Tündér című mesésköny-
vem kelt el a legtöbb példányban. 

Berzsián és Dideki a Csigabiga, gye-
re  ki  kezdetű  gyermekdalból  született.
Fruzsi  lányom még nagyon pici  volt,  és
úgy mondta a  versikét,  hogy "Csigabiga
gyere ki, ég a háza dideki" - és akkor meg-
kérdeztem,  hogy kinek a  háza ég,  kislá-
nyom? Mire azt válaszolta: "Hát nem ér-
ted? A Didekinek!" Így lett Dideki.

Minden  köny-
vem minden szereplő-
jének  valós  élmény-
alapja van, a legtöbb-
nek a jellemében egy
kicsit én is benne va-
gyok.  A  mesésköny-
veim  közül  éppen
ezért, azaz a balfácán
főhőse  miatt  kedve-
lem a Bab Bercit.

Saját  meséimből
írtam néhány színpadi
változatot, annak elle-
nére,  hogy az én me-
séim nem igazán szín-
padra valók,  de  min-
dig  akadt  egy-két
színpadi  rendező,  aki
addig  biztatott,  hogy
vállalkoztam  a  fel-
adatra.

Az  írónak  az  a
legnagyobb  próbaté-
tele, hogy élete végé-
ig nem tudja igazából
eldönteni,  hogy  jót
csinált  vagy  esetleg
nem annyira jót. Mert
a saját munkája meg-
ítélése percenként változik az ember fejé-
ben. Nem úgy van vele, mint egy rendes
asztalos, aki megcsinálja az asztalt, és ar-
ról rögtön látszik, hogy jó vagy használ-
hatatlan.  Az író  örök bizonytalanságban
marad  saját  munkáját  illetően,  de  azért
jobb  pillanataiban  nagyon  reméli,  hogy
mégiscsak valami értékeset tett le arra az
asztalra, amit az asztalos megcsinált.”

Nálunk is kölcsönözhető: A kék meg
a sárga, A kisfiú meg az oroszlánok, Bab
Berci  kalandjai,  Berzsián  és  Dideki,

Bikfi-bukfenc-bukferenc, Öregapó mada-
rai,  Szegény  Dzsoni  és  Árnika,  Gyere
haza, Mikkamakka!

2019-ig az Ünnepi Könyvhetet júni-
us első hetében tartották. 2020-ban a ko-
ronavírus–járvány  veszélyhelyzet  miatt
szeptemberben sem kerülhetett sor a ren-
dezvényekre,  így  azokat  áthelyezték  az
online térbe. Az idei, 92. Ünnepi Könyv-
hetet a Magyar Könyvkiadók és Könyv-
terjesztők  Egyesülésének  (MKKE)  el-
nöksége figyelembe véve a jelenleg hatá-
lyos járványügyi  előírásokat,  valamint a
Könyvhéten  előzetesen  részvételét  jelző
könyvkiadók  többségének  véleményét,
így 2021. szeptember 2-5. között rendezi
meg a tervek szerint a Vörösmarty tér és
a Duna-korzó területén. 

A Nemzeti Múzeum május 11-én in-
dítja el a „Múlt nagyjai – jelen hősei” cí-
mű  kampányát,  amellyel  köszönetet

mond az egészségügyi és a szociális szfé-
ra  dolgozóinak.  A koronavírushoz  kap-
csolódó első korlátozások kétéves évfor-
dulójáig,  2022.  március  11-ig,  előzetes
regisztráció után, a csütörtöki és vasárna-
pi  napokon  ingyenesen  fogadja  a  múlt
nagyjait bemutató történeti kiállításaiban
a  jelenkor  hőseit,  és  egyúttal  arra  kéri
majd a közönséget, hogy az erre létreho-
zott felületeken mondják el történeteiket,
köszönjék meg a mindannyiunkért folyta-
tott önfeláldozó munkát.

A  közösségi  kezdeményezésekre,  a
közösség  megtartó  erejére  hívja  fel  a  fi-
gyelmet az immár ötödik alkalommal meg-
rendezésre kerülő Közösségek Hete orszá-
gos rendezvénysorozat, melyet „Egy szív-
vel  egy lélekkel” mottóval  rendez meg a
Szabadtéri  Néprajzi  Múzeum – Múzeumi
Oktatási és Módszertani Központ és együtt-
működő partnerei, az Országos Széchényi
Könyvtár, valamint a Nemzeti Művelődési
Intézet NKKft.

A váli könyvtár a következő feladvá-
nyokra várja az ötleteket a konyvtar@val.-
hu e-mail címre:

1.Itthon otthon vagyunk: Vál érdekes-
ségeiről információ gyűjtés. Miért ezt vá-
lasztotta(d)? 

2. Egy szívvel, egy lélekkel: Hogyan
segít(esz) másokon, társaidon, családodon?
(lehet rajz, beszámoló, fénykép, stb.)

3. Zöld, zöldebb, legzöldebb: A zöl-
dítés  és  kertészkedés  titkairól  várunk
hasznos tanácsokat!

Könyvtárnyitás  esetén  a  részletes
tudnivalókról  mindenkit  írásban  értesí-
tek! A legjobb egészséget kívánom min-
denkinek!

Bővebb információ az alábbi elérhe-
tőségeken:
telefon: 30/86-86-876
e-mail: konyvtar@val.hu
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Búcsúzunk

Hihetetlen, hogy az örök fiatal, min-
dig vidám Némethné Szabó Anna nyug-
díjas korba ért. 40 évi tanítás után márci-
us 16-án tette le a tollat, zárta le a Kréta
naplót, hogy végre teljesen átadhassa ma-
gát  kedvenc  időtöltésének,  a  kertészke-
désnek, és ha a járványhelyzet engedi, ro-
hanhasson unokáihoz.

1988  augusztusában  érkezett  isko-
lánkba. Szaktudását, szellemes, csipkelő-
dő humorát, szabad, spontán viselkedését
nemcsak mi, a kollégái, de tanítványai is
nagyon  szerették.  Szinte  folyamatosan
osztályfőnök  volt,  erős  hivatástudattal,
remek  közösségeket  formálva.  Értett  a
gyerekek  nyelvén,  pedagógiai  optimiz-
musa  végigkísérte  pályáját.  Kreativitása
is  példa  nélküli  volt,  nehéz  elképzelni,
nélküle hogyan díszítjük majd a felső ta-
gozat  termeit,  folyosóját.  Talán  ő  az
egyetlen,  aki  ötleteivel  a  Vajda-szavaló-
versenyek mindegyikének szervezésében,
lebonyolításában részt vett, és felkészítet-
te tanulóit a megmérettetésre. 

Tanítványai szeretik, elismerik kö-
vetkezetességét,  szigorát,  ami  mindig  a
gyerekek  érdekét  szolgálta,  és  amit  az
egymás közti tisztelet határozott meg. Ki-
váló humorával a legnehezebb helyzete-
ket is megoldotta. 

Mikor  megkérdeztem  tőle,  kicsit
irigykedve,  milyenek  az  első  nyugdíjas
hetek, azt mondta: remek, olyan, mintha
nyári szüneten lenne.

Nem búcsúzunk tőle,  hiszen bízom
benne,  hogy egyszer  elege  lesz ebből a
„nyári szünetből”, és visszajár még hoz-
zánk óraadóként. Nagyon várjuk.

Szabó Éva

Tanulmányi versenyek

Az  idei  tanévben  online,  digitális
formában került  megrendezésre a  Világ-
nyelvész idegen nyelvi verseny.

Az idegen nyelvi kiadványokra, rö-
vidített olvasmányokra épülő vetélkedőn
egy idegen nyelvű olvasmány elolvasása,
feldolgozása után, egy hozzá kapcsolódó
szövegértést  ellenőrző feladatsort  kellett
megoldaniuk a jelentkező csapatoknak.

Az 5-6. évfolyamon induló „Clever
clogs” (Grépály Borbála, Lukács Jázmin,
Németh Csenge) csapat a 8. helyen vég-
zett a megyei szinten megrendezett, idén
egy fordulós versenyen.

A vetélkedő céljai közé tartozik
nemcsak az idegen nyelvi tudás fejleszté-
se és a szövegértési kompetencia fejlesz-
tése az idegen nyelv területén, hanem az
önálló nyelvtanulásra nevelés, az együtt-
működési  készség  fejlesztése,  valamint
az iskolák közötti kapcsolati háló kialakí-
tása.

***

A K&H Bank a társadalmi felelős-
ségvállalásának részeként 2010-ben indí-
totta  el  a  K&H  „Vigyázz,  kész,  pénz!”
pénzügyi vetélkedőt azzal a céllal, hogy
naprakész, a fiatalok számára is érdekes,
modern  ismeretanyaggal  és  játékos  fel-
adatokkal  fejlessze  a  diákok  pénzügyi
jártasságát,  hozzásegítve  őket  ahhoz,
hogy felnőttként okos pénzügyi döntése-
ket hozzanak, ezáltal teljesebb életet  él-
hessenek

A 6. évfolyamon iskolánkat képvise-
lő Menő-mani csapat (Glaszhütter Dorina,
Lukács Jázmin, Lukács Liza,  Mihálovics
Fanni, Németh Flóra) lelkes és lelkiisme-
retes- a digitális oktatás bevezetését köve-
tően online- együttműködésének és felké-
szülésének köszönhetően a régiónként (6.
régió Fejér – Győr-Moson-Sopron - Ko-
márom-Esztergom  megye)  meghirdetett
versenyben 16. helyezést ért el.

Pál Mariann
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NE SZEMETELJ!
Védd az állatokat és a természetet - Bereczki Léna
3. osztályos tanuló írása

11. oldal

Iskolai hírek
A járványhelyzet  újra  lehetővé  teszi  a  szemé-
lyes  jelenlétet,  ami  diáknak,  tanárnak  nagyon
hiányzott már.

Az iskola pedagógusai



                              ***

Kaán Károly országos természet és
környezetismereti verseny 2020/21

A versenyen  ötödikes  és  hatodikos
diákok vettek  részt.  Az  iskolai  forduló-
ban,  évfolyamonként,  a  három  legjobb
eredményt  elérő diák juthatott  tovább a
megyei  fordulóba.  A megyei  versenyen
az alábbi eredmények születtek:

5.  évfolyam:  megyei  6.  helyezett:
Tokodi Tamás, megyei 10. helyezett Elek
Máté  és  megyei  11.  helyezett:  Herczku
Kinga.

6.  évfolyam:  megyei  6.  helyezett:
Képli  Sára,  megyei  10.  helyezett  Nagy
Fruzsina és megyei 11.  helyezett:  Klein
Lilla.

Gratulálok  minden  résztvevőnek!
Köszönöm, hogy ebben a nehéz időszak-

ban is ilyen lelkesek és ügyesek voltatok!
Jövőre folytatjuk!

Izsákné Várbíró Judit

Foci

A Vál  KSE  U16  csapatában  isko-
lánk  jelenlegi  és  volt  tanulói  játszanak
(Kecskés Zsombor, Kiss Dávid, Németh
Nándor, Nagy Zsolt, Szatlmayer Henrik,
Glaszhütter Patrik, Körtélyesi Zalán, Re-
kettyei  Zoltán,  Kecskés  Kristóf,  Háber-
sdorfer  Tamás).  Csoportjukban  jelenleg
az 6. helyen állnak. Gratulálunk a teljesít-
ményhez!

HAJRÁ VÁL!

Kirándulás

A már két éve tartó együttműködés-
nek köszönhetően a székesfehérvári Tit-

kok Háza ebben a félévben kiránduláso-
kat  szervez  nekünk.  Három alkalommal
mehetnek jutalom kirándulásra felsőseink

közül harmincan. Az első túra a pákozdi
ingókövekhez vezetett. 

Szabó Éva
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Nagyon  hiányoztak  nekik  az  óvó
nénik,  a  társak,  a  barátok,  alig  várták,
hogy újra együtt lehessenek. A hosszúra
nyúló, több mint egy éves járványhelyzet
most  már  sajnos az  óvodások életére is
negatív  hatással  van,  főként  a  megsza-
kadt közösségi kapcsolatok miatt. 

Az idei már a második tavasz, ami-
kor  az  új  óvodások  beiratkozása  online
formában valósul meg. A személyes talál-
kozás, ismerkedés lehetősége nagyon hi-
ányzik,  más  így  a  kapcsolatteremtés  az
újonnan érkező gyerekekkel és családjuk-
kal. Szeretnénk a későbbiekben a szemé-
lyes megismerkedést pótolni, és mindent
megtenni,  hogy  tartalmas,  szép  óvodás
évei  legyenek  azoknak  a  kicsiknek  is,
akik  most  kezdik  óvodai  életüket.  35
gyermek  jelentkezett  a  Váli  Mesevölgy
Óvodába, közülük 30-nak tudunk férőhe-

lyet  biztosítani.  Az  5  várólistára  kerülő
gyermek három év alatti.

Nagycsoportosaink  áprilisban  be-
iratkoztak az iskolába, ősszel 30 gyermek
kezdi megtanulni az írás és olvasás tudo-
mányát az első osztályban. Az ő nagycso-
portos  óvodás életük  kicsit  a  covid  jár-
vány  árnyékában zajlott:  nem volt  báb-
színházi  előadás,  kirándulás,  elmaradtak
a hangszerbemutatók, és a szülőkkel kö-
zös nyilvános ünnepélyek is mind elma-
radtak. Az óvó nénik ezt az óvodai lehe-
tőségeket  és  eszközöket  kihasználva
igyekeztek kompenzálni: színes, változa-
tos tevékenységeket kínáltak a gyerekek-
nek,  nevelték,  fejlesztették  őket,  hogy
minél  sikeresebben  helytállhassanak
majd az iskolában. Sok -sok piros pontot,
sikeres iskolakezdést  kívánunk a  leendő
elsősöknek! 

Várjuk a  jó  időt,  a  napsütést,  ami
kell  egy  jó  szabadtéri  programhoz.  A
nagycsoportosok  hagyományos  évvégi
kirándulását nagyon szeretnénk megtarta-
ni:  terveink  szerint  május  19-én  Fehér-
várcsurgóra, Gaja – völgybe megyünk tú-
rázni, természeti ismereteket, élményeket
gyűjteni.  A kirándulás  anyagi támogatá-
sát az óvoda Szülői Szervezete biztosítja,
köszönjük nekik. 

Az óvodai búcsúzó a Kossuth utcai
óvodában, a Napsugár csoportban május
28-án, a Vajda utcai óvodában, a Csigabi-
ga csoportban június 4-én lesz. Az óvodai
ballagásra  minden  gyermek  2  vendéget
hívhat meg.

Egy szép idézettel  kívánok jó pihe-
nést, maradandó élményeket 2021 nyarára:

„Tanítsd  meg  a  gyermekednek,
hogy a kenyér fele mindig odaadható, an-
nak, akinek nincs, és lehajolni azért, aki
elbukott,  szárnyakat  ad.  Tanítsd  meg
neki, hogy nem minden út járható, de ami
az övé, azon repülni is képes lesz”.

Köszönjük Trejtnar Anitának és Dó-
ra  Zoltánnak  a  Váli  Gyermekek  Jövője
Alapítványnak nyújtott támogatását. Kö-
szönjük mindenkinek, aki adója 1 %-ával
az óvodánkat támogatta.
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Újra együtt a Mesevölgyben
Nagy örömmel jöttek újra a márciusi zárás után az
óvodás gyerekek.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



Nagyon szeretem az állatokat és jó,
hogy  a  kertünk  végében  legelnek.  Ha
szétdobáljátok  a  szemetet,  akkor  az  ő
életterüket szennyezitek. Tavasszal kicsi-
nyeiket  a  szemetes  területeken  nevelik.
Sokszor  láttam már  őzeket,  nyuszit  fel-
szaladni a Kerekdombra. Fácánt futkosni
a fűben és szarvas is  sétált már el előt-
tem. Hallottam a vaddisznót és malacait
az erdőben a Kerekdomb mögött.

A madarakat fel sem tudom sorolni:
cinegék,  szarka,  harkály,  gém,  gólya,
fecskék és a gyurgyalagok is visszatértek.
Ha sétálsz a külterületen, csak maradj ki-
csit  csendben  és  hallhatod  a  csipogást.
Ne szemétből rakjanak fészket!!!

Legutóbbi  szemétszedésnél  össze-
tört üveget is találtunk amit összegyűjtöt-
tünk, de ha kint marad és belelépnek az
állatok,  meg is  sérülhetnek és nagy fáj-
dalmat okoz nekik. Rengeteg fém dobozt
és üveget szedtünk össze. Ezeket ingyen
elviszik, a szelektív kukánkba betettem.

Kérlek segíts te is, ne dobáld szét a
szemetet, inkább gyűjts szemetet a csalá-
doddal. Köszönöm szépen!

Bereczki Léna
3. osztályos tanuló

Április végén, Húsvét IV. vasárnap-
ján Hivatások vasárnapja van. A szentmi-
se keretében a papi és szerzetesi hivatá-
sokért való könyörgések mellett  a búza-
szentelés keretében imádkoztunk a jó ter-
mésért is. Plébános atya a négy égtáj felé
fordulva áldotta meg településünk földje-
it,  szántóit és szőlőit,  hogy bőséges ter-
mést adjanak és védje meg azokat a Jóis-
ten a károktól, viharoktól és jégveréstől!
Régi  szokás szerint a megszentelt búza-
hajtásokat  a  hívek  hazavihették,  azokat
imakönyveikbe, a házban lévő feszületek
és  szentképek  mögé  tehették.  Régen
egyes helyeken a búza füvéből font  ko-
szorúkat a búzaföld négy sarkában rejtet-
ték el, hogy megóvják a termést a jégtől.
Egyes  helyeken  kenyérsütéskor  néhány
szálat a kovászba tettek, hogy jobban ke-
lesszen.  Sokan  a  szentelt  búzát  a  vető-
maghoz keverték, viharban pedig a tűzre
vetették vagy az eresz alá dugták, illetve
a jószágnak is adtak belőle. A búzaszen-
telés szép kifejeződése annak, hogy a nö-
vekedést Isten adja!

Május  7-én  a  Magyar  Katolikus
Püspöki  Konferencia  közleményt  adott
ki, amelyben a vasárnapi szentmisén való
részvétel kötelezettsége alól március 5-én
adott  általános  felmentést  május  10-től
visszavonták.

Az általános morális elvek továbbra
is érvényesek, így aki számára élethely-
zete  miatt  (például  betegség,  karantén)
lehetetlen  a  szentmisén  való  személyes
részvétel,  az  a  vasárnapot  továbbra  is
egyéni  imával,  a  Szentírás  olvasásával,
zsolozsma végzésével,  szentmise közve-
títésbe  való  bekapcsolódással  vagy más
módon szentelje meg.

Továbbra is felelősen és körültekin-
tően kell eljárni,  figyelembe véve a jár-

ványügyi  előírásokat, különös tekintettel
a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk
viselésére és a védőtávolság megtartásá-
ra.  A nyilvános istentiszteletek végzése-
kor továbbra is be kell tartani a vonatko-
zó, járványhelyzetre hozott előírásokat.

A Püspöki  Konferencia  köszönetét
fejezte ki a paptestvéreknek a szolgálatu-
kért, a híveknek a kitartásukért és imái-
kért, és a közlemény útján is megköszön-
ték  mindenkinek  a  helytállását  ebben  a
rendkívüli helyzetben az élet minden te-
rületén.  Kérik,  hogy imádságos lelkület-
tel figyeljünk továbbra is egymásra!

Ruff Tamás
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A VÁLI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA HÍREI
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