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Tisztelt Váliak!

Vészterhes időket élünk. Szinte még
ki sem keveredtünk a COVID okozta lel-
ki  és  gazdasági  krízisből  -  egyébként
nyakunkon az újabb hullám -, itt van az
orosz-ukrán háború, mely teljes gazdasá-
gi csőddel fenyeget. Ma már tisztán lát-
juk,  hogy  az  orosz  gáz  és  olaj  nélkül
olyan, nálunk fejlettebb gazdasági rend-
szerek is térdre kényszerülnek, mint a né-
met  vagy  a  holland.  Lehet  szidni  Ma-
gyarország  kormányát  vélt  vagy  valós
problémáink miatt, de egy dologért bizto-
san nem, az idén januárban kötött orosz-
magyar államközi szerződések biztosítják
számunkra  a  kellő  mennyiségű  gázt  és
olajat, ráadásul a mostanihoz képest nyo-
mott áron. 

Ettől függetlenül el kell kerüljük azt,
ami  mára  Németországban  bekövetke-
zett:  bezárt  egy kohászati tevékenységet
folytató gyár, mert nem kaptak a műkö-
désükhöz elegendő fűtőanyagot és még a
nyersanyag  is  elfogyott.  Ezzel  rengeteg

ember  vált  munkanélkülivé  akkor,  ami-
kor az üzemanyag és az elektromos áram
ára is az egekben van. 

Amikor felreppentek  a  hírek,  hogy
Magyarország kormánya is kénytelen bi-
zonyos megszorító intézkedéseket tenni,
a ma még 480 forintos üzemanyag ár, az
inflációval növelt nyugdíjak és a koráb-
ban megszokott gáz- és villanyár mellett,
azonnal kétségbeesett üzenet-cunami lep-
te el a közösségi médiát. Egyesek konk-
rét  számokat  is  ismertettek,  melyekről
még senki sem tudja valósak-e vagy sem.
A hisztériakeltés elindult. Mára a KATA
adónem szigorítása miatt tüntetők zárták
el a Margit-hidat. Ezek a legrosszabb re-
akciók  egy  gazdasági  válság  küszöbén.
Mi magyarok ilyenek vagyunk. Nem hit-
tük el, hogy nálunk is pusztíthat egy halá-
los vírus és azt gondoltuk, minket kikerül
a háború miatti válság. 

Az első rossz hír az, hogy nem kerül
ki minket. A másik az, hogy még fogal-
munk sincsen, mennyire lesz fájdalmas és
mikor ér véget. Arra szeretném kérni Önö-
ket, hogy ne üljenek fel mindenféle rém-
hírnek, de persze fontos, hogy felkészül-
jünk a válságra. Lehet tartalékokat képez-
ni azokból az élelmiszerekből és energia-
hordozókból, melyekből érdemes betárol-
ni.  Az is  fontos,  hogy a  spórolást  mi  is
kezdjük el. Nem biztos, hogy mindenhová
autóval kell menni. Térképezzük fel, van-
nak-e  felesleges  kiadásaink.  Ha  vannak,
faragjuk le a saját kiadásainkat. 

Ma még sokan a  nyaralásról  posz-
tolnak képeket, új autót vásárolnak, vagy
éppen  előrelátóan  napelemet  tetetnek  a
tetőre,  ezzel  is  csökkentve  kiadásaikat.
Ennek még több értelme lesz, ha az áram
ára jelentősen növekszik. 

Mi,  vidéken élő emberek azt  is  jól
látjuk,  milyen  hatással  van  ránk  az
aszály. Tudjuk, hogy a „furulyázó” kuko-
rica és az alig tenyérnyi napraforgó fejek
nem sok jót  jósolnak.  Az Alföldön már
kiszántják az elsült táblákat. Ez hatalmas
kár  a  gazdáknak,  hiszen  egy  teljes  évi
munka  ment  veszendőbe.  De  hatalmas

kár nekünk is, mivel az étolaj ára már így
is  magas,  sőt  limitálják  a  vásárolható
mennyiséget.  A  minap  olvastam,  hogy
egyes  gyorsétterem  láncok  fontolgatják,
hogy a sültkrumplit  leveszik az étlapról
az étolaj hiány miatt. 

Mára  az  önkormányzat  is  eljutott
oda, hogy át kell tervezzük költségveté-
sünket. Egyelőre még csak gondolatban,
de  gondolataink  egyre  borúsabbak.  Év
elején  még boldogan  számoltunk  be  az
elnyert  pályázatokról.  Mára  30%-kal
ment fel az aszfalt ára. Ugyan az Ürmé-

nyi utca és Katona Lajos utca felújítása,
valamint a Rákóczi utca páros oldalán és
az Arany János utca elején a járda építés
hamarosan befejeződnek, de a külterületi
utak felújításánál még csak a közbeszer-
zésnél tartunk. A Rákóczi utca 5-ben lévő
szolgálati  lakás, valamint a Faluház fel-
újítási  munkái  is  elkészültek  a  kondi
parkkal együtt. A Damjanich utcai telkek
feletti  vízelvezető  rendszer  kiépítése  a
tervezési szakasz után a vízjogi engedé-
lyeztetés  szakaszába  lépett.  Köszönöm
szépen minden érintettnek, hogy az enge-
délyeztetéshez szükséges aláírások lassan
összejönnek.  A tervezett  beruházásoknál
félelmeink nem alaptalanok. Eleve 10%-
os  önrészt  kellett  vállalni  a  külterületi
utas pályázatnál, de ha az árak még job-
ban elszállnak, a tervezetten felül többtíz
millióval  kellene kiegészítenünk a beru-
házás költségvetését. 

Felmerülnek a kérdések, vajon idén
is tudunk-e élelmiszert osztani a rászoru-
lóknak? Vajon lesz-e szociális tűzifa osz-
tás? Ezt az állam finanszírozta idáig, de
még  nincs  hír  az  idei  pályázatról.  Tu-

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓPOLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

V Á L I N F ÓV Á L I N F Ó

Helyzetjelentés
a magán- és közterületeink állapotáról, az elvárt sza-
bálykövető magatartásról - Bechtold Tamás polgármes-
ter gondolatai.
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Ballagás és vakáció
Évzárás és táborok a Vajda János Általános Iskolában.

6-9. oldal



dunk-e karácsonyi csomaggal kedvesked-
ni a 70 év feletti időseinknek? 

Az anyagi problémákon túl számos
egyéb gonddal is küzdünk. Bár a körzeti
orvosi  praxis  betöltése,  ha  isten  is  úgy
akarja,  megoldódik, de a fogorvosi  pra-
xisnál visszalépett a jelölt. Kocsis Irénke
óvodavezető nyugdíjba vonult. Ezúton is
kívánok neki  hosszú,  boldog,  egészség-
ben eltöltött nyugdíjas éveket! Az utódlás
még teljesen bizonytalan. Sajnos a meg-
keresett jelöltek nem vállalják a feladatot.
Jelenleg Körmendi Mónika helyettes ve-
zető látja el a vezetői feladatokat. Köszö-
nöm szépen neki az áldozatos munkáját!

Kedves Váliak!
Szerettem volna most is egy vidám,

optimizmussal  átitatott  beszámolót  írni,
de jelen helyzetben ez nem reális. Bár lá-
tom, az önkormányzat anyagi lehetőségei
erősen korlátozottak, ennek ellenére biz-
tatom  Önöket,  továbbra  is  forduljanak
hozzánk bizalommal problémáikkal. Arra
is kérem Önöket, hogy ha szomszédjuk-
ban  olyan  élethelyzetet  tapasztalnak,
amely  segítségre  szorul,  ezt  is  jelezzék
felénk. Vál továbbra is egy jó helye a vi-
lágnak.  Az itt  lakók ismerik  és  megbe-
csülik  egymást.  Ne  hagyjunk  továbbra
sem senkit az út szélén!
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Óvodánk hírei
Óvodai történések, pillanatok az elmúlt időszakból.

         10-11. oldal

G Ó L Y A H Í R E K

MÁJUS

JÚNIUS

Az elmúlt két hónapban
nem született kisgyermek

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

MÁJUS

Nagy Ferenc és
Németh Kitti Roxána

JÚNIUS

Czeilinger Péter és
Horváth Anikó

Salamon Levente és
Horváth Boglárka

 GRATULÁLUNK!

Köszönjük a beszámolókat,
híreket!

A VálInfó következő lapzártája:

2022. szeptember 16. péntek
Várjuk írásaikat, beszámolóikat,

olvasói leveleiket, fotóikat,
melyeket az

alpolgarmester@val.hu
e-mail címre küldhetnek el.

KEDVES VÁLIAK!
Elkészült Vál helytörtének képeskönyve.

Váli lakosoknak ingatlanonként 1 db ingyen átvehető
a polgármesteri hivatalban július 18-tól augusztus 31-ig.

Ha további - fizetős - példányt szeretnének,
azt átvételkor előrendelés formájában jelezhetik.

A fizetős példányok ára kb. 3-4000 Ft lesz
és várhatóan év végéig készül el.

További információ a titkarsag@val.hu e-mail címen
vagy a 22/353-411-es telefonszámon kérhető. 

Kérjük azokat a Rá-
kóczi és Vajda utcai
lakókat, akik elé fát
ültetett  az  Önkor-
mányzat,  hogy  eb-
ben a melegben le-
gyenek  szívesek
időnként  egy-egy
vödör  vízzel  meg-
öntözni azokat.
Köszönjük!
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Legutolsó testületi ülésünkön arról
számoltam  be  a  képviselő-testületnek,
hogy  egyre  tűrhetetlenebb  dolgokat  ta-
pasztalhatunk köz- és magánterületeken.
Most Önökkel is szeretném megosztani,
mi az állampolgári kötelességünk és mit
tilos a házunk előtt lévő közterületen, il-
letve magánterületen. 

Kötelességünk,  tehát  kötelező  az
előttünk lévő járdaszakasz jég- és síkos-
ságmentesítése. Kötelező az ott lévő gyep
és növényzet ápolása, gondozása, kifeje-
zetten a parlagfű irtása. Kötelező a járdán
való  közlekedést  akadályozó  növények
metszése,  karbantartása.  Kötelező  az
előttünk lévő vízelvezető árok tisztítása.
Többen az út és az árok közötti padkára
lapátolják  ki  az  árokban  lévő  iszapot,
mellyel egy feladatot ugyan teljesítettek,
de a problémát csak elodázták. Az ezáltal
felhizlalt padka miatt a víz nem folyik le
az árokba, megáll az úttesten annak álla-
potát rongálja, mivel aláázik a tartóréteg.
Ezek a feladatok annak ellenére kötelező-
ek, hogy a terület az önkormányzat tulaj-
donában áll. Nem vághatok ki engedély
nélkül  közterületen  lévő  fát  még  akkor
sem, ha azt én ültettem. 

Mi tilos  az  előttem lévő közterüle-
ten? Tilos a zöldfelületen parkolni. Par-
kolni egyedül a kapubejáróm szélességé-
ben,  azzal  szemben  engedélyezett  úgy,
hogy a járdát szabadon kell hagyni. En-
gedély nélkül nem hozhatok létre a zöld-
felület kárára sem parkolót, sem bármifé-
le  építményt.  Tilos  a  zöldfelület  totális
gyomirtása annak érdekében, hogy az ott
növő füvet ne kelljen nyírni. A közfelada-
tot, vagy üzleti célú tevékenységet folyta-
tó  intézmények,  létesítmények,  kereske-
delmi egységek, irodák kötelesek ügyfe-
leik  számára  parkolóhelyet  biztosítani,
elsősorban  saját  telkükön.  Amennyiben
ez hely hiányában ott nem megvalósítha-
tó,  akkor  közterületen  is  létrehozhatják
azt, de kizárólag az önkormányzat enge-
délyével. Közterületen ideiglenesen csak
és  kizárólag  önkormányzati  engedéllyel
közterületfoglalási díj megfizetésével le-
het  például építőanyagot,  tűzifát  tárolni,
vagy akár egy állvány építéséhez is enge-
dély kell közterületen. 

Minden közterületen, mint például a
focipályával  szemben lévő területen nö-
vényi  hulladékot,  sittet,  szemetet  elhe-
lyezni tilos!

Köz-  és  mangánterületen  egyaránt
tilos este tíz órától reggel 7 óráig hangos
tevékenységet  folytatni  (fúrni,  vésni,
flexelni,  füvet  nyírni,  stb.)  Ilyen  tevé-
kenységek végzésétől vasár- és ünnepna-
pokon tartózkodjunk! Tilos égetni! Külte-
rületen csak és kizárólag a Dunaújvárosi

Katasztrófavédelmi Igazgatóság engedé-
lyével lehet égetni.

Egyre több helyen tapasztalunk a he-
lyi  építési  szabályzattal,  a  településképi
rendelettel  szembe  menő  építkezéseket.
Védett pincesorok épületei bővülnek meg
nem engedhető módon. Külterületen épít-
keznek sokan engedély nélkül, vagy nem
a megengedett beépíthetőség szerint. Bel-
területen  a  tervezők  vagy  az  építtetők
nem folytatják le az ingyenes, de kötele-
ző településképi konzultációt. Így fordul-
hat elő, hogy a tetőnek rossz a dőlésszö-
ge,  vagy  éppen  nem  megengedhető
anyaggal  fedik.  A kerítés  építés  is  kon-
zultáció köteles, annak építését is kötele-
zően betartandó szabályok rögzítik. 

Utcafrontra  napelemet,  klímát  és
egyéb műszaki berendezéseket tilos kihe-
lyezni. Az önkormányzat is követ el hibá-
kat,  így  a  Vajda  János  utca  36.  számú
épületre kihelyezett klíma kültéri egysé-
get  hamarosan  áthelyeztetjük  az  épület
másik oldalára. 

Az elmúlt tíz évben az önkormány-
zat  többször  felhívta  a  lakosság  figyel-
mét, és türelmes volt a szabálysértőkkel
szemben. A türelmi idő lejárt. A szabály-
talan építkezőkkel szemben a Dunaújvá-
rosi Építési Hatóság figyelmét fogjuk fel-
hívni, akiknek tiszte az ellenőrzés lefoly-
tatása. Az önkormányzat közterületein ta-
pasztalt  kihágásokra  az  önkormányzat
hívja fel a szabálysértők figyelmét. Akik
a figyelmeztetés ellenére a szabálysértést
továbbra  is  elkövetik,  pénzbírságra  szá-
míthatnak. 

Szeretném,  ha  megértenék,  ezek  a
szabályok nem Önök ellen, hanem éppen
Önökért  jöttek  létre.  Nem a  büntetés  a
cél, de ha a rend fenntartásához ez szük-
séges,  akkor fel kell vállaljuk a népsze-
rűtlen intézkedéseket is. 

Kérem Önöket, a település arculatá-
nak,  rendjének,  tisztaságának,  élhetősé-
gének  megőrzése  érdekében  legyenek
együttműködőek!

Bechtold Tamás polgármester
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Kedves Olvasók!

Szikrázó az égbolt
aranyfüst a lég,
eltörpül láng-űrben 
a tarka vidék. ─ írta Weöres Sándor Ká-
nikula című versében. Ebben az időben is
enyhülést hozhat egy megfelelő olvas-
mány, hiszen a könyvtárban mindenre 
van egy jó könyv. 

Tapasztalhatták ezt a 7.A és 7.B osz-
tály tanulói is, akik részt vettek (Simon)
Hidvégi  Krisztina  könyvbemutatóján:
„Információzz! De miért?”

Kérdések és válaszok az információ
és a könyvtárak használatáról szóló kiad-
ványban.  Ez  a kézikönyv egy használói
segédlet,  amelyben  benne  van  minden,
amit  egy  információhasználónak,  egy
könyvtárhasználónak  tudni  érdemes.  A
kiadvány bemutatásakor (Simon) Hidvé-
gi Krisztina társszerző elmondta, hogy jól
használható ez a kézikönyv akkor is, ha
valaki  általában szeretné megismerni  az
információ  és  a  könyvtárak  világát,  és
akkor is, ha egy konkrét feladatot szeret-
ne megoldani.

A tavalyra tervezett „Hogyan lesz a
könyvkupacból  könyvtár?”  mintaprog-
ram, könyvtárhasználati  vetélkedőt ápri-
lisban és májusban sikerült lebonyolítani
a 3. A osztállyal. Az első és második mo-
dul is kettő-kettő könyvtári óra keretében
zajlott. Első helyezett az Írók, második a
Mesék, harmadik az Olvasók, negyedik a
Versek csapata lett.

Minden évben elérkezik az Ünnepi
Könyvhét ideje, a 93. június 9. és 12. kö-
zé esett.

Az elmúlt hetekben minden könyv-
tárba érkező csoportnak és egyéni olva-
sónak is felhívtam a figyelmét a Könyv-
hét programjaira, külön a Székesfehérvá-
ron és itt a könyvtárban tartandókra. 

A Magyar Könyvkiadók és Könyv-
terjesztők  Egyesülése  2022-ben  is  meg-
hirdette a legszínvonalasabb kivitelezésű
magyar könyvek számára a Szép Magyar
Könyv  2021  díjakért  folyó  versenyt.  A
díjak odaítéléséről idén az MKKE Elnök-
sége  által  felkért  öt  tagú  szakmai  zsűri
döntött.

Köszönjük a táborozók részére kül-
dött finomságokat,  és az önkormányzat-
nak,  hogy lehetővé tette  a szolgálati  la-
kásként  funkcionáló  hátsó  helyiségek
használatát a tábor idejére. 

185. éves lenne a nemzet első szín-
háza.  A Nemzeti  Színházat  először gróf
Széchenyi  István  álmodta  meg  a  Duna
partjára.  Pompázatos  épületet  tervezett,
és  az  intézményt  részvénytársaságként
szerette volna üzemeltetni. A gróf 1832-
es, A magyar játékszínről című röpiratá-
ban indítványozta a nagyszabású színház
felépítését. A magyar országgyűlés 1836.
éves  41.  számú  törvénycikkében  elren-
delte egy nemzeti díszes játékszín meg-
valósítását,  mely Pest városában kijelölt
telken a magyar Játékszínben, 1837. au-
gusztus  22-től  1840-ig  Pesti  Magyar

Színház, majd 1840-től Nemzeti Színház
néven  működött.  Az  épületet,  amely  a
Rákóczi  út  és  a  Múzeum  körút  sarkán
állt, 1913-ban lebontották.

Végre itt a nyár, a végtelennek tűnő
lazítás, szórakozás időszaka. S ha az idő-
járás még se lenne ehhez mindig kegyes,
vagy csak jólesne pihenni egy szórakoz-
tató könyvvel, ami nemcsak magával ra-
gad, de felébreszti a versenyszellemet is,
a Nagy Olvasásmánia erre is remek meg-
oldás! A Vörösmarty Mihály Könyvtár is-
mét  nyári  olvasópályázatot  hirdetett,
amelyre gyermekek és felnőttek egyéni-
leg, valamint a családdal együtt is bead-
hatják megfejtésüket a váli könyvtárba is
szeptember 19-ig! 

Bővebb  információ  a  Községi
Könyvtárban (Vajda János u. 36.) 
telefon: 30/86-86-876
e-mail: konyvtar@val.hu
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Könyvtári közlemények
A nyári időszakban is szeretettel várjuk az olvasni
vágyókat a könyvtárban.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

SUFNI
VEGYES IPARCIKK, BARKÁCS,
PAPÍR-ÍRÓSZER KERESKEDÉS

• KÉZISZERSZÁMOK, 
FÚRÓSZÁRAK, 
VÁGÓKORONGOK

• FA- METRIKUS ÉS 
ÁCSSZERKEZETI CSAVAROK

• SZEGECSEK, TIPLIK, 
DŰBELEK

• KERTI ESZKÖZÖK ÉS 
SZERSZÁMOK, 
SZERSZÁMNYELEK

• VILLANYSZERELÉSI 
ANYAGOK STB.

• PAPÍR-ÍRÓSZER (MAPED, 
KORES, ICO, FABER CASTELL, 
ROTRING, LEITZ, CASIO STB)

• HÉLIUMOS VAGY 

LEVEGŐVEL TÖLTÖTT LUFIK 
(BALLAGÁSRA, SZÜLINAPRA, 
GYEREKEKNEK)

• FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ 
ÁRUKÉSZLET

• GLS CSOMAGPONT 
SZOLGÁLTATÁSUNKKAL 
NYITVATARTÁSI IDŐBEN 
ADHAT FEL CSOMAGOT 
VAGY KÉRHETI CSOMAGJÁT 
ÜZLETÜNKBE

NYITVATARTÁSUNK:
HÉTFŐ-PÉNTEK: 7.00 – 17.00

SZOMBAT: 7.00 – 13.00

CÍMÜNK:
VÁL VAJDA JÁNOS UTCA 57.

TEL: 06209368951
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Úgy gondolom, valamennyi partne-
rünknek tartozom egy rövid beszámoló-
val ezévi tevékenységeinket, eredménye-
inket  illetően.  8  szakfeladat  kapcsán
nyolcféle területen találkozunk Önökkel,
így nem egyszerű a rálátás munkánk sok-
féleségére.

A legapróbb korosztály igénye a moz-
gás-,  beszédfejlesztő,  valamint  komplex
gyógypedagógiai  és  konduktív  terápiákra
töretlen.  Védőnőink  lelkiismeretessége
nagy szerepet játszik abban, hogy idejében
segítséghez jutnak az arra rászorulók.

Az óvodás korosztály számára nyúj-
tott ellátásaink idén meseterápiás foglal-
kozásokkal  bővültek,  melyet  szintén
nagy számban vettek igénybe a gyerme-
kek. A TSMT és komplex mozgásterápiás
foglalkozások  a  nagy  érdeklődésre  és
egyéni igényekre válaszolva a csoportos
ellátás mellett home training formájában
is zajlottak. A szociális készségek fejlesz-
tését célzó Kisteknős program idén is sok
kisgyermeknek  nyújtott  segítséget  kap-
csolati  nehézségeik és  viselkedésszerve-
zésük terén. Egy kollégánk sikerrel elvé-
gezte  a  nemzetközileg  is  újdonságnak
számító  „ESDM”  (Early  Start  Denver

Model) 2 éves képzést, melynek eredmé-
nyeképpen  a  szociális-kommunikációs
nehézségekkel küzdő kisgyermekek szá-
mára nyújtott segítség módszertani palet-
tája  tovább  bővült  intézményünkben.  A
részképességek fejlesztését célzó terápiák
is elérhetők lettek (Sindelar, Okoskocka),
emellett  további  mozgás-alapú  komplex
fejlesztő  foglalkozásokat  indítunk igény
szerint  (Mozgáskotta,  DSZIT).  Pszicho-
lógusaink  a  nagy  számú  bejelentkezést
jól  szervezetten fogadni  tudták, jelenleg
egy kicsit várakozni kell, amiről minden
jelentkezőt  tájékoztatnak  a  kollégák.  A
művészetterápiás  és  állatasszisztált  fog-
lalkozások szintén sokak terhein könnyí-
tettek, járásunk fiataljai is értő fülekre ta-
láltak.

Logopédusaink  és  gyógytestneve-
lőnk  a  megszokott  rendben  tartották  a
foglalkozásokat, az ellátás gördülékenyen
zajlott az intézményekkel való együttmű-
ködésnek köszönhetően. A 3 és 5 évesek
logopédiai  szűrése  folyamatos,  a  gyer-
mekorvosok pedig sorban állítják össze a
gyógytestnevelésre javasoltak névsorát.

A szakértői vizsgálatok ütemezetten
haladnak, az időpontról minden jelentke-

ző írásban értesítést kap.
Tartalmas, aktív tanévet zár pedagó-

giai szakszolgálatunk. Mind Martonvásá-
ron,  mind  Ercsiben  működő  intézmé-
nyünk egész évben hangos volt a gyerek-
zajtól, szerveződnek a nyári fejlesztő tá-
borok.  2022-ben  mindkét  telephelyünk
elnyerte  a  Családbarát  Szolgáltató  Hely
címet, melyre büszkék vagyunk.

A nyári időszakban az ellátást igény
szerint folyamatosan biztosítjuk, a jelent-
kező családokkal egyeztetjük a helyszínt
és az időpontokat.

Köszönjük a Martongazda és a Du-
nakavics  munkatársainak sok segítségét,
mellyel  egész  évben  rendelkezésünkre
álltak.

Várjuk  leendő  logopédus,  gyógy-
testnevelő és tehetségkoordinátor munka-
társainkat, az álláshelyekről bővebb tájé-
koztatás  a  kozigallas.gov.hu  oldalon  ta-
lálható!

Minden  kedves  Partnerünknek  na-
gyon jó pihenést kívánok a nyárra peda-
gógiai szakszolgálatunk valamennyi dol-
gozója nevében

Szabó Antalné
igazgató
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Ballagás 2022

„Nagy örömömre szolgál, hogy 2 év
után újra együtt lehetünk, a régi  hagyo-
mányok szerint ünnepelhetjük a tanév vé-
gét, búcsúztathatjuk nyolcadikosainkat. 

Ez az év sem volt még zökkenőmen-
tes, a járvány még sok rendezvényünket
eltörölte  (Mikulás,  farsang,  szavalóver-
seny),  de  az  online  oktatásra  már  nem
volt  szükség.  Örökös  ökoiskola  lettünk,
lett  magaságyásunk,  virágoskertünk  is.
Tanulóink már a régi, megszokott módon
küzdötték  vagy lazsálták  végig az  évet.
Tanáraink, dolgozóink, az új SZMK min-
dent  megtettek,  hogy sok  élményben  is
részesítsenek benneteket, volt sok kirán-
dulás, sütögetés az egész év során, szülő-
ink is nyertek pályázatot, aminek köszön-
hetően nyáron és majd ősszel is új élmé-
nyek  gazdagítják  a  napjaitokat.  Közben
nőttetek, okosodtatok, öregedtetek is, né-
hányan bölcsebbek is lettek. És most itt
állunk, hogy megint búcsúzzunk 25 fia-
taltól, akik nagyon a szívünkhöz nőttek. 

Kedves nyolcadikosok!
Mikor  elkezdtem  írni  a  „beszéde-

met”, nagyon nem volt ötletem a beveze-
téshez.  Egyszer  csak  a  szobában  hallot-
tam, hogy az udvar végéből visít az egyik
2 hete kelt kiskacsánk, úgyhogy lerohan-
tam. Szeretem őket nézni, hogyan próbál-
ják megállni a helyüket az életben. Most
egy számukra  nagyon  magas  esővízcsö-
vön kellett  átkelniük, ami ráadásul síkos
is. Az anyjuknak ez természetesen nem je-
lentett problémát, de nekik ki kellett talál-
ni, hogy birkózzanak meg a feladattal. Az
önmagában nem kételkedő, bátor nekifu-
tásból átugrotta, a rafinált talált egy rést a
cső alatt, és átfúrta magát. Egy másik az
egycentis  szárnyival  verdesett,  mert  úgy
érezte, tutira tud már repülni. Nem tudott.
A másik puskázott,  leste  a  testvérét,  mit
csinál, majd alkalmazta a módszerét. Volt,
amelyik visított, hogy segítsen az anyja, és
folyamatosan kétségbe volt esve. Volt az
öntudatos,  amelyik  meg  volt  győződve,
hogy  neki  nincs  megoldhatatlan  feladat:
helyből ugrott, és átjutott.

Végül  mindnek  sikerült.  Az  anya
egyáltalán nem aggódott. Ez nem volt ve-
szélyhelyzet, hagyta őket próbálkozni és
hibázni. Tanulhatnánk tőle, mi szülők.

Ti  jutottatok eszembe a  kacsamód-
szerekről,  minden  kiskacsát  be  tudtam
azonosítani valamelyikőtökkel.

Mert  milyenek  is  voltatok?  Igaz,
csak  az  osztály felét  tanítottam,  őket  is
csak  negyedik  osztályban,  de  azért  sok
információ eljutott hozzám. Nem beszél-
ve, hogy 2 évig az irodám fölötti terem-
ben  éltetek,  és  hiába  mondtam,  hogy
majdnem mindent hallok, nem hittétek el.
Hallottam Boros Tomi és Háasz Márk (és
mások)  kiabálását,  tesómozását,  zene-
hallgatását, akár az ablakom alatt is. Ők
sokszor meg is látogattak az irodámban,
szerintem  az  iskolában  egyedülikként
nemhogy nem rettegtek oda belépni, ha-
nem  ha  tehették,  meglátogattak:  beszá-
moltak sikereikről, kudarcaikról, egy kis
protekcióért  udvaroltak,  mit  hogyan  le-
hetne tanulás nélkül megoldani. Vagy le-
küldte őket egy tanár, mert nem bírt ve-
lük.  Márk  akkor  is  mosolygott,  Tamás
néha megdöbbent.

Hallottam a sokszor aggodalmasko-
dó, de hihetetlen szorgalmas, kedves, ma-
ximalista Kata zongorajátékát, akinek itt
gratulálok az alapvizsgájához. 

Tanártársaimmal  bújócskáztunk
Zsuzsival,  Zsomborral,  hogy  menjenek
már ki a szünetekben az udvarra. Zsuzsa
sokszor  szigorúan  nézett,  sose  tudtuk,

hogy épp  mérges;  ál-
mos  vagy  csak  rossz
napja van.

Zsombor  Kalász
pólója  mémmé  válto-
zott  az  osztályban,  a
keddi  akadályverseny
csapatnevévé  is  vált.
Elképesztően  tájéko-
zott, érdeklődő fiú, aki
állítólag mindig ango-
lul beszélt. Jó volt an-
golt tanítani neki, már
4.-ben is remek beszél-
getéseink voltak törté-
nelmi  témákról.  Csak
írnia ne kelljen… Egé-
szen az első akadályig
lelkes volt; de ha vala-
mivel elégedetlen, rob-
bant,  mint  a  bomba.
Javaslom otthonra sok
kakaó  beszerzését,
mert  elvonási  tünetei
lesznek, hogy vége az
iskolának.

6    intézményeink élete
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        Ballagás és vakáció
Megint  búcsúzunk  25  fiataltól,  akik  nagyon  a
szívünkhöz nőttek.

AZ ISKOLA PEDAGÓGUSAI

10. Jubileumi Váli-Völgyi 
Vigasságok

14-15. oldal



Tesiórákon  gyakran  történt  baleset.
Nem tudom, Tamás bácsi hogy bírta ide-
gekkel, én elég sokat aggodalmaskodtam
Kata, Máté, Noel és a többiek miatt. Pe-
dig Máté nem egy kapkodós fajta, rendre
kifutott  a  dolgozatra  szánt  időből.  Na-
gyon megsajnáltam, és önvizsgálatot tar-
tottam,  mikor  egyhete  lehívattam,  hogy
aláírjon  egy papírt,  amit  remegő kézzel
tett meg, nem értettem, miért. Aztán ki-
derült: a tanár csak annyit mondott neki:
Menjél le az igazgatóiba. Mit gondolha-
tott? Talán az egész iskolai élete átfutott
az agyán, hogy mit követhetett el.

Noel mindig játszott, be nem állt a
szája. Jó humora, tájékozottsága a fociról
emlékezetes marad.

A lányok többsége kedves, mosoly-
gós,  szorgalmas  volt.   Árven  mindig
könyvet  olvasott,  8.-ra  egészen  kinyílt,
saját öltözködési stílust alakított ki, igazi
egyéniség  lett.  De  hogy  miért  szeretett
zokniban rohangálni a folyosón?

Herczku Enikő udvarias, segítőkész,
csupa mosoly,  jól  és  gyorsan intézte az
osztály ügyeit. 

Szerencsés  Zsófiról  nemcsak  szor-
galma,  mosolya  marad  emlék,  hanem
tanórai kacarászása is, amit nyilván nem
a  tananyag  váltott  ki,  de  elképzelhető,
hogy  az  ásítás  közbeni  fura  hangokat
igen.

Mosolyban, kedvességben nem ma-
radhat el Vanda és Réka sem, bár Réka,
verekedni is akart, energikusan kiállt ma-
gáért, és társainak Nike cipői is emléke-
zetesek maradnak. Vanda derűs személyi-
ségének  része  volt,  hogy  a  semmin  is
hangosan tudott nevetni. Előfordult, hogy
házi feladatért  fordult társaihoz óra előtt,
de természetesen nem ő volt az egyetlen.

Adrienn  3  bátyjától  sok  mindent
megtanult,  pl.  a  véleménymondást,  de
önálló Körmendivé tudott  válni.  Remek
rajzos, a kutyák nagy barátja.

Az  osztály  másik  rajzos  tehetsége
Panna,  akivel  társai  bármiről  tudtak be-
szélgetni, sőt kubu és kolbászdarabkákat
cserélni.

Nagy  Borira  mindig  számíthatott
osztálytárs és tanár egyaránt. A megbíz-
hatóság,  a  szorgalom,  mintaképe,  aki
ugyanakkor remek közösségépítő és csa-
pattag  is.  Segített  a  házikban,  dolgoza-
tokban, sokat beszélt, állítólag sokat bán-
totta a fiúkat (talán az otthoni tapasztala-
tok edzették?). Ezt nehezen hiszem, hisz
Enikővel  ketten  bekerültek  az  akadály-
versen fiús csapatába.

És a fiúk? Közülük sokan már most
tudják, és gyakorolják leendő szakmáju-
kat. Milán és Kristóf technika órára ké-
szített  asztalos  munkáját  és  lelkesedését

nem felejtem, ahogy Milán udvarias, mo-
solygós  ábrázatát,  folyamatos  csacsogá-
sát.  Kristóf  állítólag  mindig  megtalálta
azokat  a  dolgokat,  amiket  meg  kellett
szerelni vagy szét kellett szedni. 

Sok tehetség/ambíció reméljük nem
vész el: Balázs, Levente és Kerekes Máté
fotózása tovább fejlődik, és Balázs nem-
csak a Rubik kocka, Levente a rajz és a
fekvőzés, Máté nemcsak az evés királya
lesz.

A még ki  nem veszett  emberfaj:  a
szorgalmas, csendes  fiú általános iskolá-
sok táborát erősítő Mátyási Gábor, Nagy
Zsolt,  Körtélyesi  Szilárd,  Szedlák Áron.
De ez csak az egyik oldaluk. Szilárd tud
nyitott szemmel aludni, órán fotoszinteti-
zálni, unalmában jól rajzolni; Gábor so-
kat hiányozni, pizzát rendelni, traktoroz-
ni,  Zsolt  egykeréken  biciklizni,  Áron
testvéréért mindent megtenni.

Tóti Gergely:  a késés nagymestere;
mindenre  van  valami  remek  kifogása,
éles eszű, de könnyen dühbe gurult. Re-
mek képességekkel rendelkezik: jó ango-
los, mindig rajzol, bármiről lehet beszélni
vele. Reméljük, a középiskolában kihasz-
nálja lehetőségeit.

Ne  feledkezzünk  meg  osztályfőnö-
kötökről sem:

Judit néni. akiről gondolom sejtitek,
hogy a maga csöndes módján mindig ki-
állt mellettetek. Egy nagy sóhajjal kezdte
a magatartás és szorgalom megbeszélése-
ket,  tudva,  hogy  elkerekedett  szemmel
hallgatjuk majd javaslatait. De azért min-
dig  megpróbálta.  Sokat  köszönhettek
neki, azt is, hogy ilyen remek osztálykö-
zösséggé váltatok. 

Jó volt benneteket önfeledtnek, egy-
másért kiállónak, vidámnak, igazi csapat-
nak látni a keddi akadályversenyen. Re-
mélem, és kívánom, hogy ahogy mi ben-

neteket,  ti  is  jó emlékeitekben őrizzetek
bennünket és egymást! Őrizzétek a barát-
ságokat, és segítsétek egymást a jövőben
is.

Nemcsak nektek, hanem minden ta-
nulónknak szólnak záró gondolataim. Bár
a nyári szünet jön, de aztán újra a tanulás,
ami a jövőtök záloga.

Állítólag  Bill  Gates,  a  világ  egyik
leggazdagabb emberétől, a Microsoft ala-
pítója mondta , amit mindenképpen meg-
fontolásra ajánlok, akárkitől is származik.

Az "érezd jól magad"-stílusú oktatás
félrevezető, nem vezet sehova. mert

A világot nem érdekli az önérzeted.
A világ azt várja el tőled, hogy érj el va-
lamit AZELŐTT, hogy önérzeteskedsz.

Nem lesz havi nettó 2 milliós fizeté-
sed közvetlenül a középiskola után. Nem
lesz belőled rögtön vezérigazgató-helyet-
tes és nem kapsz céges autót. Azt ki kell
érdemelni.

Azt hiszed, hogy kemény veled a ta-
nár? Várj csak, míg találkozol a főnököd-
del!

A hamburgersütés  nem  ássa  alá  a
méltóságodat.  A  nagyszüleid  idejében
más kifejezéssel illették: lehetőség.

Ha  elrontasz  valamit,  az  NEM  a
szüleid, a tanárod hibája, szóval ne nyá-
vogj, hanem tanulj a hibáidból is!

Az  életet  nem  iskolai  félévekben
mérik. Nincs nyári szünet. És nagyon ke-
vés  munkáltatót  érdekel,  hogy  te  meg
akarod  találni  önmagadat,  arra  ugyanis
ott van a szabadidőd.

A tévé/facebook/Tiktok NEM a va-
lós  életet  mutatja  be.  A valóságban  az
embereknek  muszáj  dolgozni  menni,  és
nem üldögélnek naphosszat a kávézóban.

Légy kedves az uncsi, eminens stré-
berekhez. Könnyen lehet, hogy az egyi-
kük egyszer a főnököd lesz.
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Legyél  hálás  a  szüleidnek,  nagyon
sokat köszönhetsz. A körül forog az éle-
tük,  hogy megkeressék  a  csekkekre,  és
úgy általában az életedre valót, kimossák
a ruhádat, és hallgassák az öndicsérő ára-
dozásodat,  hogy  mennyire  jófej  srác
vagy. Szóval segíts nekik, legalább azzal,
hogy tanulsz,  és  megpróbálhatnád  kiga-
nézni a disznóólat a saját szobádban.

Ünnepségünk  utolsó  szakaszában
szeretném, ha együtt ünnepelnénk azokat
a tanulóinkat, akik szorgalmukkal, maga-
tartásukkal,  a közösségükért, iskolánkért
kimagasló  teljesítményt  nyújtottak.  Le-
gyünk büszkék rájuk!

Külön  kiemelném  két  8.  osztályos
tanulónkat, Nagy Borbálát és Nagy Zsol-
tot, akik először vehetik át a Vajda-díjat,
amivel végzős diákjaink 8 éven keresztül
végzett  kiemelkedő  munkáját,  szorgal-
mát, a sportban, versenyeken elért kima-
gasló eredményét díjazzuk Vranekné Ju-
hász Hedvig alkotásaival.”

Szabó Éva igazgató

Táboraink

Iskolánkban ezen a nyáron is tartot-
tunk táborokat. Tudjuk, hogy ezek a tábo-
rok a tanév befejeztével  mennyi  család-
nak  nyújtanak  segítséget  a  nyári  szünet
szervezésében. Különösen, ha ez a tábor
ingyenes. 

Idén  is  megpályáztuk  az  Erzsébet
Alapítvány kiírását,  melyen  megnyertük
a nyár első hetének ingyenes táborát. Ez
rengeteg előkészületet jelent. Sok papír-
munkát,  szervezést,  adminisztrációt,
nemcsak  a  tábort  megelőzően,  a  tábor

alatt és az azt követő hetekben is. Nem
mellesleg a tábor megtartása is igen sok
munkát igényel,  hogy örömmel jöjjenek
és élményekkel gazdagodjanak tanulóink.

Az ingyenes táborba 92 gyermek je-
lentkezett és vett is részt. Napi négyszeri
étkezést,  eszközöket,  játékokat,  fagyit,
csokit, gyümölcsöt, napi 8 órás folyama-
tos foglalkozásokat és jobbnál jobb prog-
ramokat kaptak a gyerekek.

Programjaink között szerepeltek kö-
zösségépítő, fejlesztő játékok, társasjáté-
kok, sportjátékok, versenyek, vizes játé-
kok,  méta,  foci,  ping-pong,  kosár,  kézi-
labda,  tollas.  Kézműves  tevékenységek:

papírhajtogatás,  papírjátékok  készítése,
fonalmunkák, kavics-doboz festés, karco-
lás,  textil  dekorálás,  textilfestés,  batiko-
lás,  ritmus hangszer készítés.  Zenei  fej-
lesztés, ritmusjátékok, éneklés, zenehall-
gatás.  Séták  a  faluban  és  a  határban,  a
környék nevezetességeinek megtekintése.
Nem utolsó sorban  egy kis  közösségért

végzett munka: a szemétszedés. 
A kirándulós napon először a Diny-

nyési Várparkba látogattunk el 2 külön-
busszal. A kísérőkkel együtt 101 fős tár-
saság egymást váltva forgószínpad szerű-
en próbálhatta ki az előre befizetett prog-
ramokat. A népi játék készítés: a duda ké-
szítés  tudományát,  az  íjászkodást,  játék
nagyságú várakat nézhettünk meg, film-
vetítésen vehettünk részt és egy fél órára
kipróbálhattuk, mivel is játszottak a gye-
rekek régen, amikor még csak fából, kö-
télből, rongyból, kosárból készültek a já-
tékok és a gyerekek az idejük nagy részét
még a  szabad  levegőn töltötték.  Ezután

sétahajózni indultunk az Agárdi hajóállo-
másról. A hajóról szemünk elé tárult a ná-
das élővilága. 45 percnyi ringatózás után
már várt a tópart, ahol a gyerekek legna-
gyobb örömére egy fürdőzés következett.

A pénteki napon nagy segítségünkre
volt az iskola szülői munkaközösségének
kis  lelkes  csapata.  Szintén  pályázaton
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nyertek  egy  egésznapos  interaktív  játék
és szabadidős rendezvényt, mely az isko-
laudvaron volt felállítva. Óriás biliárdfo-
ci,  óriás  társasjátékok  szórakoztatták  a
gyerekeket.  Mindeközben  szülők  egész
napos arcfestést, csillámtetoválást vállal-
tak a lurkók nagy örömére.

A gyerekek minden nap élmények-
kel,  játékokkal,  kész  munkákkal,  jóleső
fáradtsággal tértek haza.

A második héten fizetős tábort  tar-
tottunk  az  igényeknek  megfelelően.  A
résztvevők 43-an voltak, azonban a taní-
tók és tanárok már felváltva, egymást se-
gítve oldották meg a tábori feladatokat. A
színes  programok  itt  sem  maradtak  el.
Ekkor is volt kézműves, sport, zenei, já-
tékprogram.  A  kirándulás  keretében  a
csapat  a  Pákozdi  Pagony Arborétum és
Vadasparkot látogatta meg és fürödtek a
Velencei-tóban.  Pénteken pedig a Játék-
birodalmat  a  játszótéren  állíttatták  fel  a
szülők. 

Köszönjük a részvételt a gyerekek-
nek, a kitartást, a fáradhatatlan munkát a
pedagógusainknak, a segítőknek és a szü-
lői munkaközösségnek!

Deliné Reményi Andrea

Megyei kerékpáros verseny
Székesfehérváron

A Fejér Megyei Baleset-megelőzési
Bizottság  Székesfehérváron,  az  István
Király Általános Iskolában rendezte meg
a „Kisiskolások Közlekedési  Kupája”,  a
„Kerékpáros  Iskola  Kupa”,  valamint  a
„Ki a  mester  két  keréken?”- elnevezésű
megyei  közlekedésbiztonsági  vetélkedő-
ket. Iskolánkat egy 8 fős csapat képvisel-
te.  Ők  a  Gárdonyi  Rendőrkapitányság
körzeti versenyén szerezték meg a rész-
vétel jogát.

A versenyzők csapatban és egyénileg
is  összemérték  elméleti  és  kerékpáros
ügyességi  tudásukat,  majd  a  rendezőbi-
zottság külön értékelte a lány és fiú részt-
vevők  által  elért  eredményeket.  Népes
versenyzőgárda gyűlt össze, hisz a két év
kihagyás után mindenki örült a versenyzé-
si  lehetőségnek.  Kategóriánként  10-12
versenyző is volt, akik nagyon felkészül-
ten érkeztek a versenyre. Többször is csak
néhány pont döntött a helyezések között.

Helyezést elért tanulóink:
A „Kerékpáros Iskola Kupa” a felsős

tanulók részére kiírt verseny volt. A felső
tagozatos lányok kategóriában:

Nagy Borbála, 8. osztályos tanuló I.
helyezést ért el, így megyénket ő képvisel-
heti az országos versenyen. 

Papp Boglárka  6.a  osztályos  tanuló
negyedik helyezést ért el.

A felső tagozatos fiúk mezőnyében:
Ujszászi  Ádám,  5.  osztályos  tanuló

II. helyezést ért el,
Komlódi Péter,  6.b osztályos tanuló

III. helyezést ért el.
A „Ki a mester két keréken?” vetél-

kedő korcsoportja  a  4-5.  osztályos tanu-
lók. 

Ebben a kategóriában Ujszászi Ádám
II. helyezést ért el, 

Busch Bence 4. osztályos tanuló pe-
dig negyedik helyezést ért el.

A „Kerékpáros Iskola Kupa” az alsós
gyerekek  számára  megrendezett  vetélke-
dő. A körzeti versenyről továbbjutott csa-
patok teljesítményét  csak  csapatban  szá-
molták. Két fiú, és két lány képviselte a
győztes iskolákat. A mi csapatunk tagjai:
Fekete  Júlia  és  Tamasovics  Hanna  3.b,
Komlódi  Bence  3.a  és  Busch  Bence  4.
osztályos tanulók voltak.

Alsós csapatunk a népes mezőnyben
a negyedik helyezést érte el.

Országos kerékpárverseny

18. alkalommal hirdette meg az Or-
szágos Balesetmegelőzési Bizottság a Ke-
rékpáros  Iskola  Kupát.  A  döntőre  idén
Bács-Kiskun megyében került sor, Kecs-
keméten és Jakabszálláson. 

Összesen 40, a megyei versenyek el-
ső helyezettjei, valamint Budapest képvi-
selői  vettek  részt  a  Kerékpáros  Iskola
Kupa országos döntőjén. 

A  megnyitón  egy  igen  színvonalas
műsort láttunk. Az M1 televízió is élőben
közvetített a rendezvényről.

A tanulók a verseny első részét Jakab-
szálláson teljesítették. Itt az elméleti tudá-
sukról kellett számot adniuk a fiataloknak,
melyet a Füredi Autósiskola vezényelt le.
25 kérdéses teszt várt a versenyzőkre. 

A gyakorlati versenyre másnap került
sor Kecskeméten és Jakabszálláson.

A gyakorlati feladat idejére két részre
osztották  a  csapatot.  Az  egyik  fele  az
ügyességi pályán kezdett, a másik fele a
szabályossági  versenyen  vett  rész  addig,
majd cserére került sor. A gyerekek szállí-
tását a két helyszín között rendőrségi kis-
buszokkal oldották meg.

Jakabszálláson  a  versenyzők  egy
ügyességi  pályát  kellett,  hogy  teljesítse-
nek. A pálya igen különleges elemeket is
tartalmazott. Kecskemét belvárosában sza-
bályossági versenyen vettek részt. Itt gya-
korlatilag  forgalomban  kerékpározásról
volt szó a városi forgalomban. A mögöttük
lévő rendőrautóból az irányító rendőrtiszt
mondta az útirányt, hogy merre kell men-
niük.  Ezt  egy közvetlen kapcsolatú adó-
vevővel oldották meg, mint a motoros ok-
tatásokon.  Lámpás  kereszteződésen  ke-
resztül,  főútvonalon  haladásig  minden
fontos közlekedési helyszínt szerepeltettek
a pályán.

A három napos verseny szabad idejé-
ben  rengeteg  programon vettünk részt  a
házigazdák jóvoltából. 

Az  eredményhirdetésre  a  harmadik
nap került sor. A záróünnepség részeként
minden résztvevő kapott  egy kis ajándé-
kot, illetve a győztesek kupát és érmet is
kaptak 

Nagy Borbála 8. osztályos tanulónk
II. helyezett lett az országos versenyen.

A megyék is versenyeztek, a két ver-
senyzőjük által elért eredmény alapján hir-
dették ki a helyezéseket.

Fejér  megye csapata a IV.  helyezést
érte el.

Nagy Imréné
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MÁJUS 27. – ÉVZÁRÓ BALLAGÁS
27 gyermek ballagott el óvodánkból

a  Maci  és  Csiga  csoportból.  Versekkel,
énekekkel, dalos játékokkal, mesedrama-
tizálással készültek a gyerekek és a fel-
nőttek.  Örömteli,  vidám  délután  volt
mindnyájunk számára:  szülők,  nagyszü-
lők  és  nevelők  együttesen,  méltán  vol-
tunk büszkék a ballagó óvodásainkra!

MÁJUS 30. – GYEREKNAP
Gyermeknapi  meglepetésként,  a

Szülői Szervezet jóvoltából nálunk járt a
Pitypang  zenekar.  További  meglepetés-
ként minden kisgyermekünk a Spájz bolt-
ban kapott egy finom fagylaltot!

JÚNIUS 2. – VENDÉGSÉG AZ ISKO-
LÁBAN

Nagycsoportosainkkal  óralátogatá-
son voltunk az iskola két  első osztályá-
ban, mely igen jó hangulatban és dolgo-
san telt. Köszönet Andi néninek és Mar-
csi néninek a szeretetteljes fogadtatásért!
Külön öröm volt a tavalyi nagycsoporto-
sainkkal való találkozás is.

JÚNIUS 3. – PEDAGÓGUS NAP, KI-
RÁNDULÁS

Alkalmazotti  közösségünk  idén
Majkra szervezte a közös kirándulást. A
Nemzeti  Kastélyprogram  keretében  fel-
újított majkpusztai Kamalduli Remeteség
számos történelmi érdekességgel, látniva-
lóval és olvasnivalóval várt bennünket. A
hely atmoszférája óhatatlanul is elcsende-
sedésre  "  kényszerítette"  csoportunkat:
érdekes volt megtapasztalni a néma bará-
tok cellaházaik békés, imádságos légkö-
rét  vagy éppen  bepillantást  nyerni  gróf
Eszterházy Móric családjának hétköznap-
jaiba.  A szellemi-lelki  töltődés  után  na-
punkat egy finom ebéddel zártuk Gánton,
a Méri Néni Étteremben.

Köszönjük  Polgármester  Úrnak  a
részvételt és a kísérést, és nem utolsó sor-
ban ifj.  Szerencsés  Józsefnek a  baleset-
mentes szállítást!

Köszönjük továbbá a Szülői Szerve-
zet  köszönő virágait  Pedagógus nap  al-
kalmából, jóleső érzéssel fogadtuk a ránk
gondolást ezen a napon is.
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JÚNIUS  15.  –  SIKERES  ÁLLAM-
VIZSGA

Vranekné Juhász Hedvig – Hédi óvó
néni nagyon szép eredménnyel, sikeresen
befejezte a „Hagyományőrzés mesepeda-
gógiával”  c.  szakvizsgával  záruló  kép-
zést.  2  év  kemény  munka  gyümölcse
érett meg egy újabb diploma megszerzé-
sével, mely minden bizonnyal a váli ovi-
sok  lelki-szellemi  fejlődésére  szolgál
majd.  Veled  együtt  örülünk  és  gratulá-
lunk Neked Hédi!

JÚLIUS 1. – NYUGDÍJAS BÚCSÚZ-
TATÓ

Kocsis Irén – Ircsi óvó néni- ezen a
napon állt  munkába a váli óvodában 40
évvel ezelőtt. Gyermekszeretete, példaér-
tékű  pedagógiai  munkája,  lokálpatrióta
elhivatottsága mindnyájunk számára biz-
tos pont és követendő minta volt. 40 év
után a megérdemelt pihenés következik.
Nehéz szívvel köszöntünk el Tőle, meg-
értve és elfogadva döntését.

Alkalmazotti  közösségünk  aktív
tagjai, a Csiga csoport nagyjai, az Önkor-
mányzat  Képviselőtestülete  és  a  Szülői
Szervezet  képviselői,  mindnyájan szere-
tettel próbáltuk emlékezetessé tenni szá-
mára e jeles napot. Úgy érezzük, hogy si-
került. 

Molnár  Tímea  pedagógiai  asszisz-
tens kolléganőnk saját verssel is készült,
melyen sírtunk is meg nevettünk is, íme:

Kedves Ircsi!
Tavasszal azt mondtad nyugdíjas leszel,
mi meg csak álltunk ott, leszegett fejjel.

Sokkolt a hír, szomorúak lettünk.
Azon gondolkodtunk, mi lesz így velünk.
Azt még most sem tudjuk ki lesz a vezér,

pótolni téged na, az igazán nehéz.
Egy dolog biztos, sosem feledünk,

Reméljük érzed, hogy nagyon szeretünk.
Sokat tettél értünk, köszönjük ezt néked,

40 év alatt lett sok szép emléked.
Többségünk gyermekére szeretettel

vigyáztál,
hisz minden gyereket mindig csak

imádtál.

Nem voltak rosszak, még elevenek se,
te mindig a jót láttad minden gyerekbe.
Hálálkodni lehetne még sok ezer okból,
de kifogynak a szavak már a sorokból.

Szorul a szívem, könnyes a szemem,
ezért most már lezárom a versem.

Nyugdíjas évekre kívánok sok szépet,
talán a legfontosabbat: jó egészséget!
Nem vagy még öreg, előtted az élet,

használd ki az időt, láss nagyon sok szépet!
Boldog, szeretetteljes, nyugodt nyugdíjas

éveket kívánok!
Óvodánk nyári ügyelete július 31-el 
bezárul, augusztus hónapban zárva 
tartunk.
Mindenkinek jó pihenést, szép nyarat 
kívánunk: 

a Váli Mesevölgy Óvoda dolgozói
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Vál  Község  Önkormányzat  új  díjat  alapított  Vál  Község  Érdemérme
elnevezéssel. Az elismerés egy díszoklevélből és egy díszdobozban elhelyezett
gravírozott,  sorszámozott  ezüst  érméből áll,  mellyel  első alkalommal  Kocsis
Irén óvodavezetőt díjazta a Képviselő-testület:

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 85/2022. (V. 31.) határozata alapján

KOCSIS IRÉN
részére

VÁL KÖZSÉGVÁL KÖZSÉG
ÉRDEMÉRMEÉRDEMÉRME

1. sorszámú díját adományozza

a település kisgyermekeiért végzett 40 éves
óvodapedagógusi munkájának elismeréséül.

Vál, 2022. július 1.



A tavasz  folyamán a Székesfehér-
vári Egyházmegye plébániáin képviselő-
testületi választásokat tartottak. A jelölt-
állítás és az április 24-ei választás ered-
ményeként a váli új képviselőtestület tag-
jai  a  következők:  Kovács Zoltán  plébá-
nos atya, Nagy Zsolt (hitoktató), Szijártó
Bernadett (kántor), Bechtold Tamás, Du-
dás Béla, Jagicza György, Lukács Ferenc,
Müller Károly,  Müller Károlyné, Oroszi
Ferenc,  Rozbach József,  Ruff  Tamás és
Zagyvai  Gábor.
A választást  kö-
vetően  a  tagok
letették  esküjü-
ket,  amelyben
megígérték,
hogy  életükkel
és  munkájukkal
Egyházunk  javát
akarják  előmoz-
dítani.

Májusban
a Péceli Női Kar
énekelt  az  egyik
vasárnapi  szent-
misén,  amelyet
követően  megte-
kintették templo-
munkat,  a  teme-
tőt  és  az  Ürmé-
nyi  mauzóleu-

mot. A szentmisét követően a kedves hí-
vek egy kis agapéval vendégelték meg a
kórust, köszönjük szépen az ehhez nyúj-
tott  sütemény-felajánlásokat!  A  kórus
tagjai hazaérkezésük után küldött üzene-
tükben  megköszönték  a  szíves  fogadta-
tást  és  vendéglátást,  szép  élményekkel
tértek haza.

Júniusban  két  szép  ünnep  is  volt
közösségünkben. Június 19-én több évnyi
kihagyás  után  újból  méltón  ünnepelhet-

tük meg Krisztus Szent Testének és Véré-
nek  főünnepét,  ismertebb  nevén Úrnap-
ját.  Az összefogásnak köszönhetően idén
is szép Úrnapi sátrak és virágszőnyeg ké-
szült az Oltáriszentség tiszteletére, ame-
lyeket  idősek,  fiatalok  és  gyermekek
együtt,  örömmel  készítettek az  ünnepén
reggelén. 

A templomfelújítás és a  pandémia
miatt  több  éven  keresztül  el  kellett  ha-
lasztani az elsőáldozást, míg végül június

utolsó  vasárnapján
eljött a nap! A szent-
mise  keretében  25
gyermek  vehette
magához  életében
először  az  Oltári-
szentséget!  Hála  a
Jóistennek és a szü-
lőknek,  hogy az  ol-
tárhoz  vezették  a
gyermekeket!  Kö-
szönet mindenkinek,
aki  munkájával,
szolgálatával,  fel-
ajánlásával  vagy
imájával széppé tet-
te ezt az ünnepet!

Ruff Tamás
Fotó: Bereczki

Zsuzsanna
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MEGHÍVÓ

A Váli Református Egyházközség Presbitériuma
szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját Dombi
Ferenc  lelkipásztor  beiktatására,  melyet  2022.  au-
gusztus 28-án, vasárnap 15 órakor tartunk a reformá-
tus templomban. Az ünnepélyes alkalmat követő sze-
retetvendégségre szintén szeretettel várjuk a jelenlé-
vőket. A beiktatást végzi és igét hirdet Nagytiszteletű
Hajdú  Szabolcs Koppány,  a Vértesaljai  Református
Egyházmegye esperese.

Pál apostol mondja: „ … egyet teszek: ami mögöttem
van,  azt  elfelejtve,  ami  pedig  előttem  van,  annak
nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei
elhívásának  Krisztus  Jézusban  adott  jutalmáért.”
(Filippi 3,14)

HITTANTÁBOR

Aki  esetleg  lemaradt  a  korábbi  határidőről,  ne
keseredjen el! „Last minute” még lehet jelentkezni a
hittantáborba  július  30-ig.  Információ  és  jelentkezés
kizárólag telefonon: (0630) 375 7765. Szeretettel vá-
runk felekezeti hovatartozás nélkül! :)

Dombi Ferenc lelkipásztor

A Váli Római Katolikus Plébánia hírei

Református hírek



Itt  a nyár, a meleg és a jó idő, aki
tud strandokon, vízpartokon hűsöl, de va-
lahol egyre többen érezzük, hogy ez már
több, mint egyszerű jó idő, inkább a so-
kat  emlegetett  klímaváltozás  jeleit  ta-
pasztaljuk.  Az  agrárminiszter  történelmi
aszályról  beszél,  vannak  helyek,  ahol
horgásztavak száradnak ki. 

A klímaváltozás, a globális felmele-
gedés súlyos problémákat, közösen meg-
oldandó feladatokat  vetít  a  közeljövőre.
Legfőbb előidézői az üvegházhatású gá-
zok, például a CO2 nagymennyiségű lég-
körbe jutása, mely leginkább a fosszilis,
szén alapú energiahordozók elégetéséből
származik. Ebből adódik, hogy a klíma-

változás  szoros  összefüggésben  van  az
energiafogyasztási szokásainkkal is. 

Éppen  ezért  még  fontosabb,  hogy
tisztában  legyünk az  alapvető  összefüg-
gésekkel, és a „saját házunk táján” meg-
tehető energia spórolási lehetőségekkel.

Július végéig pont ezekkel a témák-
kal  foglalkozik  a  Sikeres  Csapatjátéko-
kért Közhasznú Alapítvány által megva-
lósuló,  SZEMLÉLETFORMÁLÁS  AZ
ENERGIATUDATOS GONDOLKODÁ-
SÉRT  (KEHOP-5.4.1-16-2016-00036)
program  is,  melynek  célközönsége  az
„Ercsi és környékbeli települések” (Mar-
tonvásár,  Ráckeresztúr,  Kajászó,  Gyúró
és Vál) lakossága, gyerekek, fiatalok, fel-
nőttek és a döntéshozók. 

A projekt  fő  célja,  hogy különféle
települési  programok  keretében,  minél
szélesebb körben felhívja a figyelmet az
olyan  elérhető  megújulóenergia-haszno-
sító rendszerekre,  mint a  napelem, nap-
kollektor,  hőszivattyú,  megfelelő  hőszi-
getelés,  illetve  a  mindennapi  rutinokba
beépíthető takarékossági praktikákra. 

Ráckeresztúron  és  Martonvásáron
iskolai programokban, Ercsiben a karate-
táborban, Kajászón pedig települési ren-
dezvényekhez kapcsolódva sikerült eddig
a lakosságot elérni és felhívni a figyelmet
a közös fellépés és az egyéni felelősség
fontosságára is. A kajászói vadászmajáli-
son  és  gyereknapon  sok,  Válról  érkező
látogató is részt vett a programokban.  

Júniusban  „Energia”  kerékpározás
program  valósult  meg  részben  Válon,
ahol  a  résztvevők egy szemléletformáló
előadás után Kajászóról Gyúrón és Tor-
dason  át,  eltekertek  a  Love  szoborhoz,
fagylaltoztak egy kisboltnál, majd a Váli
víz  mentén  kerékpározva  fejezték  be  a
programot.

Júliusban  az  Alapítvány munkatár-
sai  további  programokat  is  szerveznek,
melyekre,  szeretettel  várják  az  érdeklő-
dőket.

Sikeres Csapatjátékokért
Közhasznú Alapítvány
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2022. június 11-én, szombaton szép nap-
ra virradtak a Bíbor Néptánccsoport  tagjai,
ugyanis közel 400 néptáncossal együtt részt
vehettek  a  Csoóri  Sándor  Népművészeti
Fesztiválon, Székesfehérváron.

A Csoóri Sándor Népművészeti Feszti-
vál eddig sohasem látott, a Kárpát-medence
harminc helyszínén egy időben, azonos prog-

rampontokkal megvalósuló nagyszabású ren-
dezvény volt, ahol közel 20.000 táncos, zenei
közreműködéssel táncolt és mulatott egyidő-
ben. A fesztivál elsődleges célja volt, hogy a
nagy nyilvánosság előtt megmutathassa az öt
évvel ezelőtt elindult Csoóri Sándor Program
eredményeit, a népművészeti mozgalom ki-
emelkedően magas színvonalát, a résztvevői-

nek sokaságát és sokszínűségét.
Nagy örömünkre szolgált, hogy kis tele-

pülésünket, Vált néptánccsoportunk képvisel-
hette e hagyományteremtő, nagyszabású ren-
dezvényen. Megható volt látni, hogy a me-
gyéből mennyien összegyűltünk, fiatalok-idő-
sek, kicsik és nagyok. Jó volt újra találkozni
olyan tánccsoportokkal, táncosokkal, akikkel
jó baráti kapcsolat alakult ki a korábbi évek-
ben, és nagyon jó volt, hogy a rendezvény ke-
retében új barátságok is köttettek.

A Hotel  Magyar  Király erkélyéről  dr.
Cser-Palkovics András,  Székesfehérvár pol-
gármestere köszöntötte a megjelent 24 cso-
portot és kívánt nagyon jó szórakozást, kelle-
mes napot. Ezt követően táncos, énekes fel-
vonulással átgyalogoltunk a Városháztérre, az
Országalmához.  Miután  Székesfehérvár
templomai elütötték a delet – ezzel jelt adva,
megkezdődött a nagy össznépi ünneplés egy
közös ének eléneklésével, majd Csoóri Sán-
dor „Virágvasárnap” című versét hallgathat-
tuk meg Farkas Eszter, a XII. Fehérvári Vers-
ünnep nyertesének  előadásában.  Az  igazán
nagy látványosság még csak most követke-
zett, amikor is a 24 csoport minden tagja tánc-
ra perdült és egy közös körtáncot járt el. Fel-
emelő érzés és élmény volt ezt megélni és
tudván, hogy akkor, abban az időpontban ezt
a táncot még a Kárpát-medence más helyszí-
nein megközelítőleg 20.000 táncos ugyanígy
járta el. A közös körtáncot a Kákics és a Gali-
ba zenekar kíséretében  megtartott  moldvai,
majd mezőföldi táncok követték Székesfehér-
vár történelmi központjában, amelybe a hely-
színen összegyűlt nézők is bekapcsolódhat-
tak. A délután folyamán is a táncé, a népmű-
vészeté volt a főszerep, ugyanis táncházak so-
kaságában  koptathattuk  cipőink,  csizmáink
talpát. 

Köszönjük szépen, hogy ezen a különle-
ges rendezvényen részt vehettünk és együtt
ünnepelhettük néphagyományainkat, népmű-
vészetünket. 

Bíbor néptánccsoport

A Bíbor Néptánccsoport is ropta a táncot a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztiválon

FELHÍVÁS
Kedves Váliak!
Örömmel értesítünk minden érdeklődőt, hogy a Bíbor néptánccsoport a 2022.
augusztus 26-28-i hétvégén ismét megrendezi immár a 10. VÁLI-VÖLGYI 
VIGASSÁGOK rendezvényét.

Várjuk jelentkezését, ha 
• a rendezvény ideje alatt szíves segítene a csoportok, vendégek fogadásában,
• kétkezi munkájával tud segíteni pénteken (8-16 óra között) az előkészületi

vagy vasárnap (15-18 óra között) a befejező munkálatokban, 
• tombola felajánlással esetleg egy tányér süteménnyel támogatná a fellépők megvendégelését,
• ha a helyi értékek vásárra jelentkezne, helyi árusítóként (kizárólag engedéllyel rendelkező őstermelő vagy vállalkozás)

Elérhetőségeink: Személyesen: a könyvtárban, Telefon:30/314-5251, 30/430-6539, E-mail: biborok@gmail.com
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 10. VÁLI-VÖLGYI VIGASSÁG rendezvényünkön!

Bíbor néptánccsoport
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A sok tanulással és sakkedzéssel el-
töltött tanév végén a váli és martonvásári
gyerekek  versenykörülmények  között  is
megmutathatták  a  tudásukat.  Az  egyik
legfontosabb esemény a sakkozóink szá-
mára a Szolnokon rendezett Sakk Diák-
olimpia országos döntője volt. A Marton-
Vál Sakk Club játékosa a váli Körtélyesi
Richárd előkelő 8. helyezést ért el. Gratu-
lálunk neki a remek eredményhez!

A tanév utolsó szombatján sakkver-
senyen vettek részt a környéken sakkozó
gyermek  és  ifjúsági  korú  játékosok  a
Brunszvik-Beethoven  Kulturális  Köz-
pontban a MartonVál Sakk Club szerve-
zésében. A verseny 4 korcsoportban zaj-

lott:  óvodások,  alsósok,  felsősök és  kö-
zépiskolások. Az egyes korcsoportok első
három helyezettjei érmet kaptak jutalmul.
Senki sem távozott azonban üres kézzel.
Minden  résztvevő  kapott  oklevelet  és
könyvjutalmat. A gyerekek meg is érde-
melték az elismerést  nem csak a verse-
nyen  elért  pontjaikért,  hanem  az  egész
tanévben  nyújtott  teljesítményükért.  Az
igazi  örömsakkot hozó fegyelmezett,  de
végig baráti  hangulatú verseny végered-
ménye: Középiskolások: 1. Körtélyesi Ri-
chárd, 2. Fábián Péter, Felsősök: 1. Dalo-
csa Vince, 2. Tomasits Mihály, 3. Bányai
Csongor, 4. Ihász Attila, 5. Csicsó Bene-
dek,  6.  Busch  Gergő,  7.  Kaszab  Lázár,
Alsósok: 1. Tóth Kolos, 2. Taller Bálint
3.  Fodor-Adorjáni  Lilla,  Óvodások:  1.
Taller Donát, 2. Bakacs Ábel Márton. A
verseny bíráskodásáért és technikai lebo-
nyolításáért Schaum Béla, Szabó Levente
és Bakacs János felelt. Most kezdődik a
nyári szünet. Szeptembertől újra várjuk a
sakk szakkörünkön a BBK-ban szomba-
tonként 9 órától a kezdő gyerekeket és 10
órától  a  haladókat.  A felnőtt  sakk  klub
nyáron sem áll meg. A felnőtteket minden

csütörtökön 18 órától várjuk a martonvá-
sári Postakocsi étteremben.

Aki  személyesen  nem  tud  részt
venni a sakkos összejöveteleinken, azok-
nak ajánljuk figyelmébe internetes elér-
hetőségünket.  A  sakkos  képességeink
fejlesztéséhez  sakk  leckék  és  feladvá-
nyok találhatók az egyesületünk weblap-
ján, a martonvalsakk.hu címen.

Bakacs János - MartonVál SC

Körtélyesi  Richárd a Sakk  Orszá-
gos  Egyéni  Diákolimpia  Amatőr  Fiú
V. korosztályos kategóriában a 8. he-
lyet érte el.

Zelena Zsolt

Tanévzárás az ifjúsági sakkozóknál

Egy szívből jövő fesztiVál     
A váli Bíbor Néptánccsoport ismételten megrendezi a nagy sikerű    
Váli-Völgyi Vigasságok rendezvényét immáron a jubileumi 10.-et     

augusztus 26-27-28-án, Válon a Szent István téren.    
                                                             

A rendezvény pénteken (augusztus 26.) 18 órától egy kiállítás megnyitójával veszi kezdetét, ami az elmúlt évek Vigasságait
mutatja be képekben. Ezt követően külföldi néptánccsoportok bemutatkozásával és műsorával folytatódik az esemény, melynek
zárásként lengyel vendégeink táncház keretében minden érdeklődőt táncba hívnak, amely kifulladásig tart.

Szombaton (augusztus 27.) 13 órától térzenével kezdődik a vigadalom, majd a gólyalábasok káprázatos bemutatóját tekint-
hetjük meg. 14 órától a fellépők fergeteges felvonulásával fokozódik a hangulat, melyet a rendezvény hivatalos megnyitója kö-
vet. A rendezvényt megnyitja Lengyelország budapesti nagykövete. A délután folytatásában a színes színpadi programoké lesz a
főszerep (lesz néptánc, társastánc, steptánc, ír tánc, hastánc). Természetesen a legkisebbekről sem feledkezünk meg, így a gyer -
mekeknek lesz körhinta, kézműves foglalkozások, népi játékok, óriás játékok. A nap zárásaként tűzzsonglőr bemutatót csodálha-
tunk meg, majd táncház várja a táncolni, mulatni vágyókat.

Vasárnap (augusztus 28.) 13 órától a Dankó Rádió, Dankó Klub műsorának élő adás felvétele várja a nóta szerelmeseit a
rendezvény helyszínére (Vál, Szent István tér).

Mindhárom napon az étel-, ital fogyasztási lehetőség biztosított. 27-én és 28-án a programok mellett lehetőség van megis-
merkedni a környék legkülönbözőbb mestereivel a kézműves vásárban.

A belépés minden napon és programra díjtalan.
A részletes programtervről tájékozódhatnak a közösségi oldalainkon (Facebook: Váli-Völgyi Vigasságok,  Bíbor Néptánc-

csoport), továbbá a Bíbor néptánccsoport honlapján www.biborok.hu, valamint az írott sajtóban.
Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Kiemelt támogatóink:

http://www.biborok.hu/


Először a községben a helyi Vörös-
kereszt Szervezet rendezett Öregek Nap-
ját  1964.  június  15-én.  Erre  a  rendez-
vényre az egész falu megmozdult. Min-
denki segített adományokkal, javaslatok-
kal, járművekkel, és ami a legfontosabb
volt:  nagyon  sok  szeretettel.  Minden
mozdulni tudó 70 év feletti idős részt vett
azon a délutánon. A megvendégeléshez a
termelőszövetkezet borjút vágott. Az ifjú-
ságot visszaidéző Boros Aladár /  a  leg-
idősebbek  talán  emlékeznek  rá/  egész
délután hegedűszóval köszöntötte az ün-
nepelteket. Többször elhangzott: „Mikor
én még legény voltam….”

Felemelő,  szívet  melengető  volt.
Ilyen rendezvényeket – nem rendszeresen
– 2000-ig szerveztünk. Azóta megválto-
zott a világ. A technika fejlődése egy ki-
csit eltávolította az embereket egymástól.
A legnagyobb gond az, amikor a fiatalab-
bak hagyják magukra az idős hozzátarto-
zóikat.

A  következő  verssel  az  1990-es
évek egyik Öregek napján köszöntöttük a
megjelenteket. Úgy gondoljuk, hogy ma
is és még évszázadokon keresztül is aktu-
ális lesz.

Óbecsey István: Szeressétek az öregeket

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek Ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ne tegyétek Őket szük odúkba
Ne rakjátok Őket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ők is sokat küzdöttek értetek ,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten Közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ha majd az örök szeretet
Elhívja Őket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket!

A helyi  Vöröskereszt  vezetősége  nevé-
ben:

Tárnok Lajosné – Jutka néni
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Egy nagyon régi emlék margójára…

KERTI
MUNKÁK

Fűnyírást,
fűkaszálást,

kertfenntartást
vállalok.

Lukács András
06 30 9200766
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