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Tisztelt Váliak!

„Új év, új remények” a mondás szerint.
Mi  is  új  reményekkel  kezdtük  a  2015.
esztendőt.  De  engedjék  meg,  hogy  mi-
előtt  terveinkről  beszámolnék,  röviden
elmondjam, mi mindent történt 2014-ben.

A tavalyi  év  országosan  is  legfonto-
sabb eseményei az országgyűlési, az uni-
ós és az önkormányzati választások vol-
tak. Ezúton szeretném még egyszer meg-
köszönni, hogy ismét bizalmat szavaztak
nekünk.  Ígérem,  ebben  a  ciklusban  is
igyekszünk megfelelni az elvárásoknak. 

A választások  során  nem csupán  Vál
község  polgármesterévé,  de  a  megyei
közgyűlés tagjává is megválasztottak. Itt
a  Velencei-tó  és  Térsége,  a  Váli-völgy,
Vértes Térségi Fejlesztési Tanács tagjává
választott  a  közgyűlés.  Bízom  benne,
hogy az elkövetkezendő öt évben lehető-
ségem lesz nem csupán Vál, de az egész
térség fejlődését elősegíteni.

Az önkormányzati választások után a
VölgyVidék  Vidékfejlesztési  Közösség
Közhasznú Egyesület  is  tisztújítást  vég-
zett. Ennek eredményeként az egyesület
engem választott elnökévé. Bár jelen ál-
lás  szerint  az  egyesület  jóval  kevesebb
pénz  fölött  rendelkezik,  mint  az  előző
uniós  ciklusban,  reménykedünk,  hogy
most is jut forrás elképzeléseink megva-
lósítására. 

Emlékeztetőül itt  szeretném felsorolni
azokat  a  Válon megvalósult  fejlesztése-
ket, melyek a VölgyVidék Leader Közös-
ség, illetve a Magyar Vidékfejlesztési Hi-
vatal  közreműködésével  valósultak  meg
az előző önkormányzati ciklusban. Meg-
újult  a  Tűzoltó és  Községi  emlékház,  a
Sétatér,  a  Sportpálya  és  az  öltözők.  Új
játszóterek  és  szabadidő  park  létesült  a
sportpálya és a Vajda utcai óvoda mellett.
Megújult  a  Széchenyi  úti  játszótér  két
ütemben és új park veszi körül a felújított
Vajda szobrot is. Polgárőreink új terepjá-
róhoz jutottak és megnyitotta kapuit a ré-
gi orvosi rendelő helyén épült Könyvtár
és civil központ is. Tűzoltóink nagy érté-
kű  műszaki  berendezésekkel,  valamint
védőruházattal és egy kibővült laktanyá-
val  lettek  gazdagabbak.  Ezek  csupán
azok a fejlesztések,  melyeket  az  önkor-
mányzat és a helyi civil szervezetek szo-
ros együttműködésben nyertek el. Ezeken
kívül a helyi vállalkozók és gazdák is bő-
ven nyújtottak be sikeres pályázatokat a
Leader egyesülethez.

A 2014-19. ciklusban igazán nagy fába
vágjuk a fejszénket. Nem kisebb célt tűz-
tünk ki, mint állami segítséggel a kastély
és környezete felújítását, fejlesztését. Én
már akkor is elégedett lennék, ha csupán
ez sikerülne, de a 2014. év végén elnyert
50 millió forintnak köszönhetően kiépít-

jük  a  térfigyelő  kamerarendszert,  meg-
újul  a  Kisköz  utca,  a  Szent  István  tér
(Sárköz) és a Templom sor hátsó része,
valamint  új  fedést  kap  a  Kossuth  utcai
óvoda és az iskola régebbi fele. 

Továbbra is reménykedünk, hogy a ta-
valy  beadott,  összességében  150  millió
forint  értékű  energetikai  pályázatunk
nyerni  fog.  Ennek  köszönhetően  külső
hőszigetelést,  nyílászáró cserét  és  fűtés-
korszerűsítést szeretnénk megvalósítani a
hivatal, a két óvoda, az iskola és a régi
orvosi rendelő épületeinél.

Nagy öröm számomra, hogy Szemere
János plébános úr is igen aktívan pályá-
zik az egyházi ingatlanok felújítására. A
munkákat részben már el is végezték, de
a java még hátra van.  Végső közös cé-
lunk a katolikus templom és az Ürményi-
mauzóleum teljes felújítása.

Az elért eredményekről természetesen
folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakos-
ságot. 

Egyúttal kéréssel is szeretnék fordulni
Önökhöz.  Hamarosan  több  helyre  is  ki

fogunk  helyezni
olyan ládákat, amik-
be  a  munkánkról
szóló véleményüket,
illetve fejlesztési öt-
leteiket várjuk. Arra
is  van  lehetőség,
hogy azok, akik ko-
ruk,  vagy egészségi
állapotuk miatt nem
tudnak otthonról ki-
mozdulni  és szemé-
lyesen szeretnék ve-
lem  megosztani
gondolataikat, azok-
hoz - időpont egyez-
tetés után - szívesen
ellátogatok.  Időpon-

tot Simon Lászlónéval lehet egyeztetni a
353-411-es  telefonszámon.  Kérem  élje-
nek a lehetőséggel! 

Ezúton kívánok mindenkinek
egészségben és sikerekben gazdag,

boldog, békés új esztendőt!

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

v á l I n f óv á l I n f ó

35 év a váli családok szolgálatá-
ban
Kárpáti Hajnalka védőnőt köszöntöttük 35 éves jubileuma al-
kalmából.

9. oldal

A Váli Mesevölgy Óvoda életéből
"...Őrizzétek  meg  hát  a  lelkesedést,  fiatalos  lendületet. Az
ember akár 16 éves, akár 66, csodára szomjazik...."

Kocsi Irén óvodavezető összefoglaló írása

4-5. oldal

BECHTOLD TAMÁS



►Testvérkapcsolati hí-
rek

Neualbenreuthból négy fős küldöttség
képviseltette  magát  a  2014.  évi  adventi
vásárban. A küldöttséget az alpolgármes-
ter úr vezette, de itt  volt még a testvér-
kapcsolatunkért  felelős  képviselő  és  a
nyugdíjba vonult polgármester úr is. Szí-
vükön viselik ezt az idén 15 éves kezde-
ményezést és ők is igyekeznek új tarta-
lommal megtölteni a partnerséget. 

Kis  faházukat  felállítva  emelték  ren-
dezvényünk színvonalát.  Ugyan az álta-
luk hozott  ízekkel  nem mindenki  barát-
kozott meg elsőre,  de szívesen fogyasz-
tottak náluk a vendégek, mert a bevételü-
ket az óvodánk javára ajánlották fel.

Két hét múlva mi is viszonozhattuk a
látogatást,  10.  alkalommal  jártunk  test-
vérközségünk  adventi  vásárában.  A ha-
gyományos magyar ízek, ételek közül a
számukra is ismerős lángost választottuk,
és sütöttük nekik egy délutánon keresz-
tül.  Hatalmas tömeg volt,  az időjárás is
kedvezőbb volt,  mint a mi vásárunkkor.
Igyekeztünk ellesni az ottani forgatagban
minden  megvalósítható  ötletet,  mellyel
az  idei  évben  emelhetjük  saját  progra-
munk színvonalát is.

Polgármester  urunk  most  találkozott
hivatalosan először Neualbenreuth új pol-
gármesterével,  aki  korábban  alpolgár-
mester volt és természetesen jól ismerjük
egymást, összhangban dolgozunk telepü-
léseink minél jobb kapcsolatáért.

A kapcsolatunk  15  éves  évfordulóján
mi  látogatunk  Németországba,  az  erről
szóló  meghívót  megkaptuk.  A találkozó
szervezése, egyeztetése megkezdődött.

Kőszegi László
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Napelem-beruházás
Nagy István beszámolója a Váli Önkormányzati 
Tűzoltóság energetikai fejlesztéséről.   

6. oldal

a települési ügysegédi rendszerről

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Martonvásári Járási Hivatal a kormány-
zati elképzeléseknek megfelelően 2014. szeptember végétől ügysegédi rendszert mű-
ködtet Vál Községben, melynek célja, hogy a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek
a hét meghatározott napján a hivatal illetékességi területéhez tartozó valamennyi tele-
pülésen is intézhetőek legyenek.

Az ügysegédek Vál Községben minden héten, csütörtökön 12.00 órától 15.00 óráig,
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében tartanak ügyfélfogadást,
kérjük forduljanak hozzájuk bizalommal.

Az ügysegédek a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek egy részében – ahol ez
lehetséges – azonnal intézkednek, míg más ügyekben továbbítják a kérelmeket, bead-
ványokat; illetve segítséget nyújtanak nyomtatványok, adatlapok kitöltésében vagy tá-
jékoztatással segítik az ügyintézést.

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

H i v a t a l i  t á j é k o z t a t ó

KÖSZÖNTÉS

A 90  éves  Horváth  Józsefet  kö-
szöntötte  születése  napján,  január
12-én  otthonában  Bechtold  Tamás
polgármester  és  Váradi  Endréné hi-
vatali dolgozó. 

A  köszöntés  vidám  hangulatban
telt,  Józsi  bácsi  rengeteg  anekdotát
mesélt.  Sok története volt  gyerekko-
ráról,  még  az  iskolából  elcsent,  és
mai napig őrzött nádpálcát is megmu-
tatta. Beszélt a levente emlékeiről, a
háborúról, a régmúlt számtalan emlé-
kéről. Történeteit hallgatva életre kelt
a múlt:  rég elhunyt  váliak,  szokások
elevenedtek meg. A szellemileg friss

Józsi bácsi ma is követi a televízión
keresztül a világ eseményeit, de egy-
re rosszabb vélemény van jelen ko-
runkról.  Küzdelmes életét  összegez-
ve  elmondta:  szegények  voltak
ugyan,  de  a  múltban  jobban  odafi-
gyeltek egymásra, a család, a bará-
tok,  a falu  közössége megtartó  erőt
jelentett számára.

Unokái,  dédunokái  gyakran  láto-
gatják,  de  a  szomszédokkal  is  szo-
ros, családias a kapcsolata. Jó ked-
ve, humorérzéke még ma is felvidítja
azt, aki szóba elegyedik vele.

 Isten éltesse jó egészségben és
családja körében még sokáig Józsi
bácsit!

Szabó Éva



►Ebtulajdonosok figyel-
mébe!

Településünkön az  utóbbi  időben saj-
nos  megszaporodtak  a  kóbor  ebekkel
kapcsolatos  bejelentések,  panaszok.  Az
önkormányzati hivatal munkatársai min-
den bejelentést kivizsgálnak és megteszik
a szükséges lépéseket,  azonban a kóbor
kutyák problémáját csak akkor oldhatjuk
meg hatékonyan, ha az állattartók felelős-
ségteljesen,  szabályosan  járnak  el  tevé-
kenységük során.

Emiatt  felhívjuk a tisztelt  kutyatartók
figyelmét, hogy fokozott ügyeljenek álla-
taikra! A kutyatulajdonos (és természete-
sen minden más háziállat gazdájáé is) kö-
telezettsége biztosítani azt, hogy az állat
a tartására szolgáló ingatlanról kijutni ne
tudjon!  Hogy  ezt  milyen  módon  oldja
meg, az az állattartó választásától függ, a
lényeg az, hogy az állat közterületen, más
ingatlanán  önállóan,  felügyelet  nélkül
nem tartózkodhat!  Ebben nem lehet  hi-
vatkozási alap az, hogy a szomszéd kerí-
tése  nem megfelelő.  Kerítés  építésére  a

hatályos jogszabályok alapján – általános
esetben – senki sem kötelezhető, viszont
az  állattartó  kötelezettsége  az  állat  biz-
tonságos tartására minden körülmény kö-
zött fennáll!

Közterületen ebet sétáltatni csak száj-
kosárral, pórázon lehet! Kérjük az állato-
kat  sétáltatás  közben  soha  ne  engedjék
szabadon, még akkor sem, ha teljességgel
megbíznak kutyájukban! A legjámborabb
állatot is megijesztheti valami, vagy tőle
ijedhetnek  meg,  s  ezzel  mély  traumát
okozhat kisgyermekekben, vagy akár fel-
nőttekben is!

Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét,
hogy az idei évtől az Önkormányzat szi-
gorúbban  fel  fog  lépni  a  kóbor  kutyák

tartóival szemben. Minden esetben, ami-
kor közterületen kóbor kutyával találko-
zunk, a gyepmesteri telep munkatársaival
el fogjuk szállíttatni azt. Amennyiben az
állat  tulajdonosa  megállapítható,  úgy  a
felmerülő  költségeket  –  ami  esetenként
több tízezer forint – az állat tulajdonosán
behajtatjuk,  amennyiben  viszont  nem,
úgy az állatot a jogszabályokban megha-
tározott feltételekkel el  fogják altatni.  A
visszaeső  ebtulajdonosok  szabálysértési
bírságra  számíthatnak,  és  az  állatot  a
jegyző – hatáskörével élve – elszállíttatja.

Ezenkívül az állat tulajdonosa felelős-
séggel tartozik a kutyája által okozott ká-
rokért,  balesetekért  is!  Ilyenkor  súlyos
esetekben akár fennállhat az ebtulajdonos
kártérítési és büntetőjogi felelőssége is!

Mint a fentiekből is kiderül az állattar-
tás felelősséggel, és sok kötelezettséggel
jár. Kérünk mindenkit, hogy a szabályo-
kat  tartsák be,  vigyázzanak állataikra és
embertársaikra is!

Miklósi Tibor
Településüzemeltetési, -fejlesztési

és műszaki előadó
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VÁL KÖZSÉG CÍMERE IS LÁTHATÓ BUDAPESTEN A WESTEND CITY CENTERBEN



„A gyermek az öröm, reménység.
Gyönge testében van valami világi,
ártatlan lelkében van valami égi,
egész kedves valója olyan nekünk,
mint a tavaszi vetés:
ígéret és gyönyörűség.”

(Gárdonyi Géza)

Az óvodavezető köszöntője után a Csi-
ga csoportba járó nagycsoportos gyerme-
kek  műsorában  gyönyörködhettünk.
Majd Bechtold Tamás polgármester úr és
Ádám Zsuzsanna alpolgármester asszony
az építkezés menetéről, az elvégzett mun-
kákról tájékoztatták a vendégeket. Együtt
örültünk ezen a délutánon az előrelépés-
nek, a bővülésnek, melyet ez a korszerű-
sítés lehetővé tesz az óvodás gyermekek
ellátásában. Az ünnepség végén fát ültet-
tünk. Reméljük, hogy a tulipánfa lombjá-

nak  árnyékában  emlékezhetünk  erre  az
örömteli napra. 

Óvodánk névadó ünnepségét is ezen a
napon tartottuk,  Váli  Mesevölgy Óvoda
lett  a  nevünk.  A gyermekcsoportok már
délelőtt  „névnapot”  ünnepeltek.  Az  ün-
neplést  emlékezetessé  tette,  hogy  Nagy
Máté anyukája minden csoportnak sütött
egy nagyon finom csokoládé tortát, me-
lyeknek a tetején a képen látható tündér,
az  óvoda  logója  volt  marcipánból.  Na-
gyon köszönjük ezt a kellemes meglepe-
tést Krisztinának! A tündért Vranekné Ju-
hász Hedvig tervezte, és az óvodákba el-
készítette kerámiából. Köszönjük neki is
a munkáját!    

Nyugdíjas búcsúztató

2014. december 13-án szombaton, egy
szép  napsütéses  napon  a  Kossuth  utcai
óvodában  nyugdíjas  búcsúztatóra  érkez-
tünk. Meghívtuk azokat a kollégáinkat is,
akik már nyugdíjas éveiket élik. Mindig
jó  újra  találkozni,  beszélgetni  velük,
akikkel évekig együtt dolgoztunk. Ezen a
napon  két  munkatársunktól  köszöntünk
el,  ők  novembertől  felmentési  idejüket
töltik, mert nyugdíjba mennek. Kamocsa
Gáborné óvodapedagógus 40 évig volt a
váli  gyermekek  óvó  nénije.  Körmendi
Józsefné konyhás néni,  majd dajka néni
21 éven át segítette a nevelőmunkánkat a

4    intézményeink életéből
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A Váli Mesevölgy Óvoda meg-
újult élete

2014. november 21-én pénteken délután minden ér-
deklődő  megtekinthette  a  felújított  Kossuth  utcai
óvodát.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



Váli óvodában. Köszönjük a munkájukat,
az együtt töltött éveket, nyugdíjas éveikre
jó egészséget  kívánunk nekik.  Bensősé-
ges,  jó  hangulatú  délutánt  töltöttünk
együtt.  Köszönjük  a  Maci  nagycsoport-
nak a karácsonyi műsort, mely kellemes
színfolt  volt.  Ezzel  az  idézettel  búcsúz-
tunk: 

„Csak az öregszik meg, aki lemond az
álmairól.  Az  évek  múlásával  ráncossá
lesz az arcunk, de ha a lelkesedés kialszik
bennünk, akkor a lelkünk is ráncossá vá-
lik. Őrizzétek meg hát a lelkesedést, fia-
talos lendületet. Az ember akár 16 éves,
akár  66,  csodára  szomjazik.  Csodára és
egy-egy  jó  szóra.  Elámul  a  csillagok
örökkévalóságán, a gondolatok és dolgok
szépségén, le tud hajolni szerető szívvel
egy-egy  parányi  bogárhoz,  virághoz,  le
tud hajolni az Istenhez. Szabadon örül az
életnek, örülni tud mindennek. Kívánom,
hogy ez  a  fiatalos  lélek bennetek is,  és
mindnyájunkban, idősebbekben és  fiata-
labbakban is megmaradjon!"

Hírek

Januártól  Körtélyesiné  Akli  Piroska
lett  az  új  óvodapedagógus  kollégánk.
(Csiga  nagycsoportban).  Reméljük  jól
fogja érezni magát közöttünk. 

Minden jelentkező óvodás korú gyer-
meket felvettünk az óvodába, mert a hely
már lehetővé teszi. A következő nevelési
évben is mindenkit fel tudunk venni, ha
az anya munkába állna,  már 2,5 évesen
is. (szobatisztaság)

Köszönjük

Köszönjük  Rózsi  néninek  a  sok  var-
rást, dekoráció készítést, kreatív ötleteit,
amivel segíti az óvoda szebbé tételét.

Köszönjük Németh Józsefnek a varró-
gépjavítást.

Köszönjük Adankó Attilának, hogy pa-
pír, és más egyéb szállításban gyakran se-
gít bennünket.

Köszönjük  Kocsis Bálintnak és a tűz-
oltóságnak, hogy a rendezvényeinkre pa-
dot, asztalt szállítottak.

Köszönjük  a  Szülőknek,  hogy  süte-
ménnyel támogatták rendezvényeinket.

Köszönjük  a  Szülői  Szervezetnek,  és
minden résztvevőnek a Katalin bál meg-
szervezését,  lebonyolítását,  az  adomá-
nyokat. A gyermekek karácsonyi játékvá-
sárlását  200.000 Ft-tal  tudták így támo-
gatni.

Köszönjük Krisztinának a tortákat.
Köszönjük Nagy Istvánnak, hogy mint

már több éve, idén is Mikulásként jött el
az óvodába december 6-án.

Köszönjük  a  hangszerbemutatót  a
Martonvásári  Művészeti  iskola  tanárai-
nak.

Köszönjük a Vox Váli-nak, hogy kará-
csonyi  dalokkal  örvendeztették  meg  az
óvodásokat.

Köszönjük Busch Gergő családjának a
sok segítséget.

Az egészségpályázatokból  2  alkalom-
mal is részesülhettek az óvodás gyerme-
kek: először a nyáron szerveztünk tábor-
keretében  mozgásos  játékokat,  kirándu-
lást, programokat, másodszor pedig kará-
csonyra  90  óvodás  kapott  egészségügyi
csomagot, melyben fogkrém, fogkefe, vi-
tamin és gyógycukorka volt.
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G Ó L Y A H Í R E K

SZEPTEMBER

Keresztes Dorina
Farkas Angéla Virág

OKTÓBER

Dömsödi Noémi 

NOVEBER

Kailbach Balázs

 DECEMBER

Erdei Dominik Szabolcs
Molnár Emma
Tokodi Gergő
Schmidt Áron

Fekete Norbert

GRATULÁLUNK!

A Regösök húrján
országos

vers- és prózamondó
versenyen bronz

minősítést kapott
Kecskés Vivien 6. o.,

Papp Nóra 6.
A kápolnásnyéki körzeti
matematika versenyen

Schmidt Ferenc
3. helyezést ért el.

Gratulálunk!



A Váli Önkormányzati Tűzoltóság
2014. augusztusában 8,73 MFt vissza
nem  térítendő  támogatást  nyert  a
„Helyi hő, hűtési és villamos energia
igény  kielégítése  megújuló  energia-
forrásokkal”  című  pályázati  kiíráson
az  Új  Széchenyi  Terv  keretében.  A
bruttó 10,27 MFt-os összköltségveté-
sű  beruházásból  a  telephelyén  kör-
nyezetkímélő villamos energiát előál-
lító napelemrendszert sikerült beüze-
melni.

A Vál községben és környékén ki-
emelt közfeladatot ellátó Váli Önkor-

mányzati  Tűzoltóság  üzemeltetése
során nagyon magas energia számlá-
kat fizetett ki az áramszolgáltató felé,
mely jelentősen terhelte a költségve-
tését. A Váli Önkormányzati Tűzoltó-
ság energetikai fejlesztést kívánt vég-
rehajtani  létesítményén,  hogy  csök-
kentse annak magas energia számláit.
Az  épület  energiafelhasználás  csök-
kentése  érdekében  több  alternatíva
felmerült, melyek közül a napelemes
rendszer került kiválasztásra. Az épü-
let Vál község Önkormányzata tulaj-
donában  és  a  Váli  Önkormányzati

Tűzoltóság  üzemeltetésében  áll.  Je-
lentősebb  energetikai  korszerűsítés
nem történt az elmúlt időszakban. 

A projekt keretében Innotech Solar
EcoPlusz 240 Wp típusú napelemek
kerültek  a  raktár  épület  tetejére,
melynek segítségével a magas elekt-
romos  energia  vételét  csökkenti.  A
napelemes rendszer telepítési munká-
inak elvégzését követően az üvegház-
hatású gázok kibocsátásának csökke-
nése 10,75 tonna/év, a megújuló ener-
giahordozó  felhasználás  növekedése
(villamosenergia-termelés)  11500
kWh/év;  a  megújuló energiahordozó
felhasználás  növekedése  41,4  GJ/év
megtakarítást  jelent.  Ez  mindössze-
sen  kb.  440 220 Forint  éves  kiadás
megtakarítást jelent a szervezetnek. 

E pályázat  benyújtásának elsődle-
ges  célja  a  létesítmény költségeinek
csökkentése volt, ezzel egyidejűleg a
szolgáltatások színvonalának növelé-
se és a megújuló energiatermelés tá-
mogatása. Az eddigi három év villa-
mos energia felhasználását figyelem-
be véve a projektben beszerzésre ke-
rült  napelemes  rendszer  a  villamos
energia  felhasználásának  közel  egé-
szét fedezi.

A projekt célja teljesült, hiszen az
ingatlan  megújuló  energiaforrásokat
(napelem által  előállított  tiszta ener-
gia) használ. A projekt hozzájárult az
ország energiafüggésének csökkenté-
séhez, a fosszilis energiafelhasználás
csökkentéséhez,  az  üvegházhatású
(ÜHG)  gázok  kibocsátásának  csök-
kentéséhez.

Nagy István
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Egyházi hírek
Január 18-25. között kerül megren-
dezésre a Nemzetközi imahét...

11. oldal

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG A NAPELEM-RENDSZER

KIÉPÍTÉSE A VÁLI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGON



Kedves Olvasók!

A könyvtárban január 2-án elkezdődött
az új esztendő. 

„Hónapneveink latin eredetűek. Római
hagyomány szerint a hónapoknak – már-
ciustól decemberig – a városalapító Ro-
mulus király adott volna első ízben nevet.
Ez az első római naptár valójában empiri-
kus  parasztkalendárium  lehetett,  amely
csak  a  mezei  munkák  szempontjából
számba  vehető  10  hónapot  vette  figye-
lembe.  A fennmaradó  téli  holt  időt  –  a
földművelés  planetáris  urának,  Szatur-
nusznak a hatalma alá eső Bak és Vízön-
tő havát – az i.e. 700 körüli naptárreform
idején iktatták be az új 12 hónapos hold-
naptárba  Ianuarius  és  Februarius  néven.
Ianuarius hónap névadója Ianus, a kezdet
és a vég istene volt, neki tulajdonítható,
hogy a korábbi márciusi, majd szeptem-
beri évkezdés helyett a rómaiak utóbb ja-
nuár 1-jén kezdték az évet.

Az év első hónapját a csillagászati év
megfelelő  hónapneve  után  régente  Víz-
öntő havának is nevezték. A csillagászati
hónapok a napév fordulópontjaihoz iga-

zodva a naptári hónapok utolsó dekádjá-
ban kezdődnek: a tulajdonképpeni Vízön-
tő hava január 21-én vagy 22-én. A régi
időszámítás természetesen az évkezdetet
is  csillagászati  fordulóponthoz,  esetünk-
ben a téli napfordulóhoz igazította.” (Jan-
kovics Marcell: Jelkép-kalendárium)

A január 1-jei évkezdet a Gergely-féle
naptárreform (1582) óta vált általánossá,
véglegessé  1691-ben,  amikor  XI.  Ince
pápa tette meg e napot a polgári év kez-
detévé.  Kalendáriumi  Kalandozásokról
bővebben is olvashatnak a könyvtárban.

Az elmúlt időszak
könyvtári eseményei

Novemberi  Kulturális  Kávéházunk  a
Népköltészet  Hetéhez  kapcsolódva  zaj-
lott. November harmadik hete a magyar
népdal  és  népköltészet  hete,  kedvenc
gyermekkori népmeséink, népdalaink ün-
nepe. Különös jelenség a népzene, a nép-
költészet. Megfoghatatlan, sokkal többet
raktároz  el  a  múlt  szellemi  értékeiből,
mint  az  írásos  emlékek.  Megérint  ben-
nünket gyermekkorban a népmese, a gye-
rekdalok,  a  gyermekjátékok  világában,
majd felnőtt korban újra mesélve, énekel-
ve, különböző műveket hallgatva. Ezek-
ben a napokban megkülönböztetett figye-
lemmel fordulunk a népzene, a népkölté-
szet, a népdal felé.  Ezen a héten csopor-
tos könyvtári bemutatóra érkezett az óvo-
da Maci csoportja. Ismételten megköszö-
nöm a pedagógusoknak, hogy éltek ezzel
a lehetőséggel! Decemberben pedig arra
kerestük a választ, hogy kerül a vőlegény
a derelyébe, mi a titka a karácsonyi asz-
talnak, mi köze van a Néprajzi Múzeum-
ban látható lucaszéknek Válhoz? 

December  5.  és  12.  között  a  kará-
csonyra készülődtünk. December 30-án a
Magyar  kártya  napja  alkalmából  ismét
társasjáték napon vehettek részt az érdek-
lődők.

Újságok a könyvtárban

Nyomtatott  sajtótermék  kínálatunkkal
tovább bővült  a  szolgáltatás,  így olvas-
hatják  a  könyvtárban  az  5  perc  Angol
magazin, Fejér Megyei Hírlap, Honisme-
ret, IM (Ifjúsági Magazin), Kerti Kalen-
dárium, Mindennapi  pszichológia,  Meg-
lepetés,  Múlt-kor,  National  Geographic,
Nők  Lapja,  Praktika,  Természet  világa,
Természetbúvár lapszámait.

Az első önálló magyar folyóirat a kas-
sai  Magyar  Museum  volt  (1788-1793),
Kazinczy Ferenc és Batsányi János szer-
kesztésében.  (Kulturális  Kávéház,  2013.
május 9.)

Magyar Kultúra Napja 

1989  óta  január  22-én  ünnepeljük  a
Magyar  Kultúra  Napját,  mert  a  kézirat
szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon fejezte be a Himnusz megírását. 

Ebből az alkalomból a Kulturális Ká-
véház  programsorozatában  2015.  január
23-án  pénteken  1800 órától  Magyar  Re-
mekművekkel találkozhatunk a könyvtár-
ban. Jöjjön el, tegyen javaslatot, jutalmat
kap!

Farsangi felhívás!

Február 13-i kulturális kávéházunkban
Asszonyfarsang lesz! Bővebb információ
a könyvtárban, (Vajda János u. 36.) vagy
az alábbi elérhetőségeken:

telefon: 30/86-86-876
e-mail: konyvtar@val.hu

Könyvekben, olvasásélményekben
bővelkedő boldog új évet kívánok! 
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Könyvtári közlemények

Örömmel tapasztaltam, hogy az érdeklődés egész
évben, így az új év második napján is folyamatos.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

következő lapzárta:

2015. március 10. kedd

Várjuk írásaikat,
beszámolóikat,

olvasói leveleiket,
fotóikat, melyeket az

alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

A VálInfó színesben is
olvasható a honlapon

a MÉDIA menüpont alatt.

VálInfó

mailto:alpolgarmester@val.hu


►Karácsonyi énekszó –
megjelent a Vox Váli első
lemeze

Nagy fába vágtuk a fejszénket a har-
madik  születésnapunkat  megünnepelen-
dő:  kitaláltuk,  hogy  készítünk  egy  le-
mezt.  Olyan  Voxosat.  Amit  haza  lehet
vinni.  S  lehet  velünk  együtt  énekelni,
akár  otthon,  akár  az  autóban.  Emellett
magunknak is  szép  ajándék.  Szép aján-
dék akár adni, akár kapni. Kicsit mérföld-
kő „archiválni„ a muzsikánkat, a hangun-
kat, amivel már évek óta foglalkozunk, s
talán fejlődünk is egymást inspirálva.  A
nagy  elhatározás  éppen  akkor  született,
amikor a fák levelei  színpompás bordó,
sárga és rozsda színeket öltöttek, így úgy
gondoltuk,  hogy talán  a  karácsonyi  ün-
nepkör  volna  az,  amit  szeretnénk  meg-
örökíteni a hanghordozón. 

Ahhoz, hogy minden időben készen is
legyen,  már  szeptemberben  neki  kellett
állni az ünnepi énekeknek. Szépen össze-
szedtük, amit  tudunk, kicsit alakítottunk
a szólamokon. A dalokat saját feldolgo-
zásban énekeljük, így mindig formálódik,
akár fellépésről-fellépésre is. Kicsit azért
furcsa ilyen korán a kis Jézusról énekel-
ni, de a cél érdekében muszáj volt egy ki-
csit előre gondolkodni. Egy CD munkála-
tai elég sokáig tartanak és elég sokrétűek,
ezt  sikerült  megtapasztalnunk, főleg ne-
kem. A nagy ötletkor még nem is gondol-
tam,  hogy  ekkora  az  a  fa.  Egyrészt  a
hangfelvétel,  másrészt  a  CD és  tok  di-
zájn. 

Azért hamarosan összeállt a kép, hogy
mit  is  szeretnénk,  hogy  is  legyen  az  a
hanghordozón.  S  néhány este,  kicsit  az
éjszakába nyúlóan fel is vettük, amit sze-
rettünk volna.  A felvételeket  nagyon él-
veztük,  bár  amikor  egy-egy  dalt  már
nyolcadszor  énekeltünk......  hmmm,  egy
fellépés azért teljesen más! :D 

De  nemcsak  mi  készültünk,  hanem
Noémi és  Szilvi  furulyás  tanítványai  is,
akikkel még egy külön napot „elzenélget-
tünk“, hogy legyen egy jó furulyás felvé-
tel is. Persze a hangszereket megint csak
külön vettük fel....egyesével...

A  nyersanyagot  aztán  Csókás  Zsolt
vágta, rakta szépen össze. A dizájner meg
én lettem. A sok éneklés mellé felkértük
Kedves  Imre  Tihamért,  hogy szavaljon.
Legnagyobb  örömünkre  azonnal  igent
mondott  és  azóta  is  szívesen  hallgatom
szép versmondását. Nem csak az én véle-
ményem, hanem sokunké, hogy még sze-
retnénk hallani máskor is!

Kisebb-nagyobb hajtépések közepette,
már ami  a  technikai  dolgokat  illeti,  ké-
szen is lett egyik péntek délutánra a ko-
rong, hogy az egy november végi szom-
baton  tartott,  váli  adventi  vásáron  már
kapható is legyen. A vásárra terveztük a
lemezbemutató  éneklésünket.  Idén  már

negyedik alkalommal énekeltünk advent-
kor, s most is szívesen mentünk és nagy
örömmel vittük a friss,  ropogós CD-ket
is! Aztán a katolikus templomban Szent
Miklós napján megismételtük a koncertet
és  utána  még  vagy  ötször  elénekeltük,
hogy a kedves meghívásoknak eleget te-
gyünk. 

Köszönjük mindenkinek,  aki  drukkolt
nekünk,  köszönjük  a  vásárlásokat,  kö-
szönjük a sok segítséget, a kedves meghí-
vásokat, a még kedvesebb szavakat. Jól-
esik nekünk, ettől működünk, ez is kell a
munkánkhoz! 

A  CD-ből  maradt,  így  akinek  még
nincs,  szert  tehet  rá  jövő  ősszel....kará-
csonyra készülődvén. 

Reméljük, hogy még megörvendeztet-
hetjük a kedves közönségünket  ilyen jó
kis meglepetéssel. 

Fiskus Olga
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KarneVÁL - 2015
Február  15-én  rendezi  meg  a  II.  KarneVÁL-t  a
VGKTE. Ízelítő a várható programból.

12. oldal

►Mézeskalácssütés  és
élménybeszámoló

Idén második alkalommal szervezte meg
december 13-án, szombaton a Válinka nép-
tánccsoport  a  mézeskalácssütést  a  gyere-
keknek.  A  foglalkozás  délután  két  órakor
kezdődött a Faluházban. A megjelent gyere-
keket a Villő néptánccsoport tagjai, Jankóné
Csapó Noémi tanító néni, Kiss Gergő nép-
tánctanár  és  a  Válinka  néptánccsoport  fo-
gadta, és hívta egy bemelegítő táncházra. A
gyermek táncházban moldvai táncokat taní-
tottak a tanárok és a felnőtt néptánccsopor-
tok résztvevői.

 A Villő néptánccsoport tagjai egyenként
bemutatkoztak a gyerekeknek, és mindenki
elmondta, hogy ki mióta táncol, és miért tart-
ja fontosnak a néptáncot,  ezzel is motivál-
ván a gyerekeket a néptánc tanulásra, ezál-
tal a hagyományok ápolására. Amíg a tánc-
oktatás folyt  az emeleti  teremben, addig a
Válinka néptánccsoport női tagjai elkezdték
sütni  a  mézeskalácsokat  a  földszinten.  Az
egy órás táncház után a gyerekek és felnőt-
tek közösen díszítették - ki-ki saját tehetsé-
ge szerint -  a már megsült  mézeskalácso-
kat. A mézeskalács díszítés alatt a Faluház
felső  termében  összeállítottuk  azt  a  kiállí-
tást, amelyet a Balánbányai testvértelepülé-
sünkre vittünk a Botorkafesztivál alkalmával.
Késő délutánra el is készültek a mézeska-
lács  alkotások,  amelyeket  természetesen
haza is vihettek a készítők. Ez idő alatt meg-
érkeztek a vendégek is az élménybeszámo-
lóra, melyet jómagam nyitottam meg és pár
mondatban  ismertettem  a  vendégekkel  a
Botorka  fesztivál  programjait  (amelyet  az
előző újságban részletesen leírtam), tapasz-
talatainkat  és  a  küldetésünket.  Ahogy  a
mondás  is  tartja  „sok  beszédnek,  sok  az
alja”, ezt figyelembe véve hagytam, hogy a
továbbiakban a fesztiválról készült videó fil-
mek beszéljenek helyettem. A filmek megte-
kintése után a vendégek végignézték a kiál-
lítást  és  elbeszélgettek  a  néptánccsoport
tagjaival a személyes élményekről. Ezt kö-
vette egy ünnepi vacsora, ahol a jó étkek és
italok társaságában a résztvevő vendégek,
néptánccsoportok, vendéglátók kötetlen be-
szélgetést folytathattak a késő esti órákig.

Ez volt dióhéjban a Válinka néptánccso-
port decemberi programja.

Molnár Szilárd



►Véradás 2014. évben

„Időt  kell  szakítani  embertársaidra,
tégy valamit másokért, ha még oly apró-
ságot is – valamint, amiért fizetséget nem
kapsz,  csupán  a  kitüntető  érzést,  hogy
megtehetted.” (Albert Schweitzer)

Ők megtették!

Négy alkalommal adott vért:
Bencsik Jánosné
Györe József
Juhász Viktor
Molnár László
Nagy István
Három alkalommal adott vért:
Denkovics Márta
Lukács Krisztián
Fodorné Kovács Gabriella
Molnár Ágnes
Fölhőssy Zoltán
ifj. Molnár Ferenc
Garai László
Molnár István
Gertner Józsefné
Molnár István
Ihászné Viktóri Anikó
Molnár Zoltán
Kmetz Balázs
id. Németh István
Koch Tamás
Pappné Akli Mónika
Körmendi Péter László
Zsirai Ferencné
Kettő alkalommal adott vért:
Adankó Attila
Kecskésné Bredák Katalin
Rigó János
Antal Károly
Kmetz Renáta
Szedlák Csabáné
Elek Csaba Tabajd
Kovács Tamás
Tarcsa Attila
Fartel Lászlóné
Liber Andrásné
Tóth Anita
Háriné Szegvári Mária
Nagy Imre
Végh Attiláné
Horváthné Gráczer Zsuzsa
Némethné Földessy Viktória
Vranek Péter
Csábi Krisztián
Egy alkalommal adott vért:
Angyal Lászlóné
Labrenyenkó Sándor
Bechtold Tamás
Magyar István
Debreczeni László
Markalf József
Denkovics Nóra

Marton Henrik
Déri Imre
Marton Józsefné
Dombi Balázs
Mezei Gábor
Dömsödi Károly
Mihálovics Róbert
ifj. Dudás Béla
Miklósi Tamás
Elek Dénes Zoltánné
Molnár Ferenc
Gremsberer Attila
Nagy Imréné
Hábersdorferné Csókás Timea
Németh Antal
Háry Gergő
Ocskai János
Kamocsa Gáborné
Páska Ferencné
Keresztes Gábor Martonvásár
Schmidt Ferenc
Kincses László
Szabó Diána
Kmetz Judit
Szedlák Csaba
Kolostyák József
ifj. Szedlák Károly
Kovács György
Tamon Dénes
ifj. Kovács Szántó József
Tulkovics Adrienn
Kovács Szántó Józsefné
Zsirai Dóra
Kovács Szántó Judit
Zsirai Krisztián
Körmendi Jánosné
Körtélyesi Ferenc
Körtélyesiné Kovács Éva

Beteg embertársaink nevében köszön-
jük minden véradónak önzetlen  segítsé-
gét. Erőt és jó egészséget kívánunk vala-
mennyiüknek.

A 2015-ös év első véradása
február 16-án hétfőn

15.00-18.00 óráig lesz
a Közösségi Házban. 

Várjuk a falu minden 18. évét betöltött
egészséges lakóját.

Szeretettel:
Tárnok Lajosné

     VK. Titkár
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35 ÉV
A VÁLI CSALÁDOK
SZOLGÁLATÁBAN

Kárpáti  Hajnalka védőnő 1980.
januárjának első napjaiban kezdte
meg munkáját Válon. 

Több  generáció  cseperedett  és
nőtt  fel  a  keze  alatt.  Számtalan
friss és tapasztalatlan szülő fordult
hozzá  segítségért  –  akár  éjszaka
is -, s ő mindig készségesen adott
tanácsot. Az első gondozott gyer-
mekek közül  ma már sokan  ma-
guk  is  többgyermekes  szülők,  s
örömmel viszik a kicsiket a jól is-
mert védőnénihez.

Válon  talán  nincs  is  olyan  ház,
ahol ne kellett volna megfordulnia
újszülött-  vagy  családlátogatás
miatt.  Mindegy,  hogy  süt  a  nap
vagy esik az eső, főutca vagy kül-
terület,  autóval,  biciklivel  vagy
gyalog, ha menni kell, ő megy. 35
éve  végzi  áldozatos  munkáját  a
váli gyermekekért.

Bechtold Tamás polgármester és
Vál község képviselő-testülete tor-
tával és virággal köszöntötte Kár-
páti Hajnalka védőnőt  35 éves ju-
bileuma alkalmából. 

Gratulálunk
és további jó munkát

kívánunk!

Ádám Zsuzsanna



►A pálinkafőzés jogsza-
bályi  változása  a  2015.
évben

A magánfőzés szabályai

A  magánfőzés  keretében  előállított
párlat a magánfőző és háztartása szemé-
lyes  fogyasztásra  szolgál.  Magánfőzés
átalányadója: "Az előállított magánfőzött
párlat  adója  évi  1000 Forint,  amelyet  a
magánfőző fizet meg." azaz a magánfőző
egy évben 100 liter 50%-os párlatot állít-
hat  elő,  mely után 1000 Forint  átalány-
adót köteles fizetni.

Magánfőző  bejelentési  kötelezettsége
és az illetékes hatóság: "A magánfőző a
desztillálóberendezés feletti tulajdonszer-
zést az azt követő 15 napon belül köteles
bejelenteni  a  lakóhelye  szerinti  önkor-
mányzati  adóhatósághoz."  A bejelentési
kötelezettség:  január 15-ig,  illetve a be-
szerzéstől  számított  15. napig kell  beje-
lenteni (utóbbi esetben a berendezés tu-
lajdonjogát igazolni kell – blokk, számla,
NAV  által  jóváhagyott  gyártási
engedély).

Magánfőzői  átalányadó  megfizetésé-
nek módja, helye, elévülés: " A magánfő-
ző az előállított magánfőzött párlat utáni
adóbevallási  és  adófizetési  kötelezettsé-
gét  a  tárgyévet  követő  év  január  15-ig
együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkor-
mányzat adóhatóságához. Ha a magánfő-
ző  nem  állított  elő  tárgyévben  párlatot,
akkor nem keletkezik tárgyévre vonatko-
zóan  adóbevallási  (1000  Forint)  kötele-
zettsége." " Magánfőzés esetében az adó
megállapításához és az adótartozás  vég-

rehajtásához  való  jog  az  előállított  ma-
gánfőzött párlat utáni adóbevallási köte-
lezettség bevallási határidejétől számított
1 év elteltével  évül el." "  A magánfőző
átalányadójából származó bevétel  a ma-
gánfőző  lakóhelye  szerinti  önkormány-
zatnak a bevétele." " A magánfőző desz-
tillálóberendezésének bejelentésével kap-
csolatban és a magánfőzésnél az adóbe-
vallással  és  az  adó  megfizetésével  kap-
csolatos  eljárásban  az  önkormányzati
adóhatóság jár el." Tehát a 2015. évben
főzött pálinka után az adót a 2016. évben
kell megfizetni a 2015. január 15-ig tör-
tént bevallás alapján.

A magánfőzött  párlat  felhasználása:  "
A magánfőzött párlat kizárólag a magán-
főző, családtagjai vagy vendégei által fo-
gyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre
nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizá-
rólag alkoholtermék-adóraktár részére ér-
tékesíthető.  "  "  Az  évente  előállítható
párlatmennyiség  túllépése  esetén  a  ma-
gánfőző a többletmennyiséget köteles be-
jelenteni és gondoskodni a megsemmisí-
téséről."  Tehát  a korábbi években enge-
délyezett zárjegy vásárlása utáni értékesí-
tés megszűnt!

Bérfőzés

A bérfőzést végző szeszfőzdében (a to-
vábbiakban: szeszfőzde) bérfőzés kereté-
ben 50 liter mennyiségig 50%-os jövedé-
ki adó kedvezménnyel, 50 liter mennyi-
ség felett a teljes adómérték megfizetésé-
vel  lehet  bérfőzött  párlatot  előállíttatni.
Az 50 liter bérfőzött pálinkának továbbra
is az 50 liter 86 térfogat-százalékos gyü-
mölcsszesz felel meg.

Az előzőekben foglaltaktól eltérően, az
eladásra  szánt  bérfőzött  párlat  –  kivéve
az  alkoholtermék-adóraktár  engedélyese
részére értékesítésre kerülő bérfőzött pár-
latot – tekintetében meg kell fizetni a tel-
jes adómértéket,  amely 1 liter  50 térfo-
gatszázalék  alkoholtartalmú  bérfőzött
párlat esetében 1 668 forint.

A kedvezményes adóval lefőzethető 50
liter mennyiségű párlat kizárólag a bérfő-
zető  háztartásában  való  személyes  fo-
gyasztás céljára szolgálhat, kivéve, ha az
alkoholtermék  adóraktárnak,  vagy  –  a
magánfőzőnél  ismertettek  szerint  –  kis-
termelőként kerül értékesítésre. A kister-
melői értékesítésre kerülő párlat mennyi-
sége után meg kell fizetni a bérfőzetőnek
a teljes adómértéket, és párlat zárjeggyel
kell ellátnia.

Egy tárgyéven belül, a 18. életévét be-
töltött természetes személy vagy bérfőze-
tőként, vagy magánfőzőként jogosult pár-
latot  előállíttatni,  illetve  előállítani.  Az
egy háztartáson belül élőknek vagy csak
bérfőzetőként  vagy csak  magánfőzőként
lehet párlatot előállíttatni, illetve előállí-
tani.

Amennyiben  egy  háztartásban  több
bérfőzető  vagy  több  magánfőző  él,  az
éves  50  liter  mennyiségi  korlát  szem-
pontjából az általuk főzetett, illetve főzött
mennyiségek egybeszámítandók.

Forrás:
palinkafozes.com, nav.gov.hu, njt.hu

Kőszegi László

(További információ és adatlapok: 
http://val.hu/tajekoztato-a-magan-palin-
kafozesrol/ - A szerk.)
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Egy újabb évet tudhatunk magunk mö-
gött sok-sok eseménnyel, történéssel, él-
ménnyel,  amelyben a  katolikus egyház-
község  terveinek  egy  része  sikeresen
megvalósult,  egyben bizakodással tekin-
tünk az újévre, amelyben a kitűzött célok
felé törekszünk.

A figyelmünk  előterében  lévő  temp-
lomfelújítás  halad  a  számára  kijelölt
úton. A tél előtt szükségessé vált kisebb
épülethibákat  kijavítottuk,  a  komolyabb
javítások terveit szakértőkkel elkészíttet-
tük, a kiadások fedezésére pedig pályáza-
ton indultunk, amelynek sikeressége ese-
tén tavasszal kezdődhetnek az árban kö-
zépkategóriás beruházások. Gondolok itt
a  templomfal  vizesedésének megszünte-
tésére, a templom villanyhálózatának fel-
újítására, a mauzóleum tetejének és a te-
metői keresztút stációinak helyreállításá-
ra.  A  magasabb  költségű  helyreállítási
munkákat – mint például a tetőfelújítás –
kívülről bevonható források segítségével
leszünk képesek kivitelezni.

December a lelki élet terén is kegyel-
mekben gazdagon telt. Hosszú évtizedek
után újraindultak az  ádventi  hajnali  mi-
sék,  az  ún.  roráték.  Számosan  voltak,
akik kezdettől fogva minden nap kitartó-
an eljöttek, köztük a ministránsok, akiket
sem a korai kelés, sem a hideg nem ret-
tentett vissza a reggeli áhítattól. Jóllehet
gyermekkorom  élménye,  amikor  temp-
lomba menet ropogott lábunk alatt a hó,
idén elmaradt,  de a  szentmise utáni  be-
szélgetések, a forró tea és sütemény iga-
zolta a mondást: „Ki korán kel, aranyat
lel.”

Ugyancsak  ádventhez  köthető  lelki
program volt a szombat esti gyertyagyúj-
tás négy alkalma, amelyeket a plébánián
kezdtünk kézműves  foglalkozásokkal  és
a  templomban  zártunk  énekkel  kísért
gyertyagyújtással.  A négy hét  alatt  volt
ádventi koszorú készítés, Mikulás-várás,
Luca-búza ültetés, angyalka-karácsonyfa-
dísz  hajtogatás  és  mézeskalács  sütés.  A
közmondásoknál maradva ”nem a meny-
nyiség,  hanem a minőség számít”,  min-
denesetre a számok is sokatmondóak vol-
tak: százhatvan gyermek jött el…

Decemberben megvalósulhatott a rég-
óta  hőn  áhított  beteg-,  és  időslátogatás
megkezdése, amelyet jelenleg huszonné-
gyen igényelnek. A lelki beszélgetéssel és
szentségkiszolgáltatással  egybekötött  ta-
lálkozások sokakat megerősítenek.

Január 18-25. között kerül  megrende-
zésre a  Nemzetközi imahét a Krisztus-hí-
vők egységéért, amelynek gyökerei Skó-
ciába  1740-ig  nyúlnak  vissza,  ahol  egy
pünkösdi  mozgalom  célul  tűzte  ki  az
imádkozást  minden  egyházért,  minden
egyházzal együtt.

A következő  állomás  1820-ra  datáló-
dik,  amikor James Haldane Stewart  lel-
kész  kiadja  javaslatait  „A keresztények
általános egysége és a Szent-
lélek kiáradása” címmel.

Ezt követően  1846-ban öt-
ven felekezetből 921 tag rész-
vételével Londonban megala-
kul  az  Evangéliumi  Szövet-
ség,  amelynek  célja,  hogy
minden év első teljes hetében
imahetet  rendeznek  a  Krisz-
tusban hívők egységéért.

1886-ban először hirdetnek
meg  Imahetet  Magyarorszá-
gon. A résztvevőket a Kálvin
Téri  Református  Gyülekezet
Baldácsi-termébe hívják.

1894-ben  XIII.  Leó  pápa
szorgalmazza  az  „egységért
imanyolcad”  gyakorlását  a
pünkösdi ünnepkör keretében.

1908-ban megtartják a Paul
Wattson  katolikus  pap  által
kezdeményezett,  egységért
hirdetett imanyolcadot.

1958-ban a lyoni Unité Ch-
rétienne központja és az Egy-
házak Világtanácsának Hit és
Egyházszervezet  Bizottsága
együtt  kezdi  meg  az  imahét
anyagának  közös  előkészíté-
sét.

1964-ben a II. Vatikáni Zsi-
nat  ökumenizmusról  szóló
dekrétuma  hangsúlyozza,
hogy az  ökumenikus mozga-
lom lelke az imádság, és egy-

úttal szorgalmazza az imahét rendszeres
megtartását.

1968 a  közösen  készített  imaheti
anyag hivatalos használatbavételének el-
ső esztendeje.

1995-ben Szent II. János Pál pápa  Ut
unum  sint kezdetű  körlevelében  állást
foglal  az ökumenizmus mellett,  amelyet
belső  szükségszerűségnek  és  visszafor-
díthatatlan folyamatnak nevez.

2004-ben  megegyezés  született,  hogy
az  imahét  anyagát  közösen  publikálják,
és azonos formában adják ki mind a kato-
likus, mind a protestáns felekezetek.

2008-ban  ünnepelték  az  Imahét  a
Krisztus-hívők  egységéért 100  éves  év-
fordulóját. Elődjét – az Imanyolcadot az
Egyház Egységéért  – 1908-ban tartották
meg először.

2015.  január  23-án  pénteken  18.00
órára szeretettel várunk mindenkit a váli
Református  Gyülekezeti  Házba,  január
24-én szombaton 18.00 órára pedig a váli
Római  Katolikus  Templomba,  hogy
együtt imádkozzunk az egységért.
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Katolikus egyházunk
Az  Óév  nyugalmával  és  az  Újév  reményével  a
szívünkben.

SZEMERE JÁNOS plébános

2015-ös Váli Falinaptár

1200,- Ft-ért kapható
a Família Boltban,

a Polgármesteri Hivatalban
és a Faluvédő Egyesületnél

(Damjanich u. 32.)



►II. KarneVÁL

2015. február 15-én
(vasárnap)

Megrendezzük a Válvölgye Étterem
parkolójában rendezvénysátorban a
II. KarneVÁL-i forgatagunkat!

Várunk minden kedves érdeklődőt! 

Büfésátor:
Bajor kolbász
Karneváli fánk

Lángos
Forralt bor
forró tea

13.00-tól gyülekezés
a rendezvénysátornál
14.00 Felvonulás:
Válvölgye Étterem

Kisköz utca
Szent István tér

Sétatér
Vajda János utca útvonalon.

Várjuk csoportok, családok,
baráti társaságok, kollektívák,
egyéni fellépők jelentkezését

felvonulásunkra
és az azt követő műsorra!

Téma:
a FILMEK és MESÉK VILÁGA
Díjazzuk a legötletesebb egyéni

és csoport jelmezt.

Tombola:
értékes nyeremények,

főnyeremény: Neves Támogatónk
Kárpáti József Festőművész Úr

felajánlása.
A kicsiknek édességgel,

a nagyoknak itókával kedveskedünk.

Mindenkit szeretettel vár a
Válvölgye G.K.T.E

PROGRAM:

7.30 Zenés ébresztő
13.00. Gyülekező

a rendezvénysátornál
14.00 Jelmezes felvonulás indulása

15.00 Megnyitó
a rendezvénysátorban,

majd
Zenés-Kulturális-Táncos műsorok,

Sport (Kempo) bemutató

Fellépők:
Óvodás-, Iskolás-, 
Felnőtt csoportok
és egyéni fellépők

Őszidő Nyugdíjas Klub
Válinka Néptánccsoport

Vox Váli Énekkar
Tordasi Rezeda Tánccsoport

Kabóca Csoport

Közben a népes társaságot
Ceremóniamester

fogja szórakoztatni.
A legötletesebb egyéni

és csoport jelmez díjazása

19.00 Tombola sorsolás
Zene - Tánc kifulladásig!

Mindenkit szeretettel vár a 
Válvölgye G.K.T.E.

 Vál Község Önkormányzatának időszaki tájékoztatója | H-2473 Vál, Vajda János utca 2. | +36 (22) 559-407 | Felelős kiadó: 
Bechtold Tamás polgármester | Szerkesztő: Ádám Zsuzsanna alpolgármester | Tipográfia: Ádám és Ádám Mérnök Iroda | Nyomda: EFO Nyomda
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TEAEST
Az iskolai SZMK szervezésében

2015. február 7-én
szombaton 21.00 órától

Teaest az Iskolában.
Értékes nyeremények

a tombolán.
Zenél a Molnár Band.

Kedves Váliak!

Köszönöm nektek  A Váli  Gyerme-
kek Jövője Alapítvány nevében a 2014.
évben  átutalt  367.247  Ft-ot,  adótok
1%-ából.

Sikerült  egy  komoly  játszóeszközt
vásárolni a Kossuth utcai óvoda udva-
rára a fenti összegből, a szülői munka-
közösség pénzbeli kiegészítésével.

Köszönök minden egyéni adományt
is,  amivel  jól  sikerült  felvonulásunkat
támogattátok.  A  Márton-napi  lámpás
felvonulás  minden  segítőjének  most
mondok köszönetet.

Arra kérek mindenkit, aki teheti adó-
jának  1%-át  adja  nekünk,  reméljük,
2015-ben  a Vajda  utcai  óvoda kaphat
egy szép udvari játékot.

Adószámunk:18494613-1-07
Teljes tisztelettel:

Zsebeházy Róbert
a kuratórium elnöke

ÖNKÉNTESKÉNT
PORTUGÁLIÁBAN

3 különleges hét története
képekben.
GALI RITA

színes útibeszámolója
kb. 2 óra időtartamban.
helyszín: Közösségi ház

 időpont: 2015. február 21.
szombat 17.00 óra

Az esemény támogatói:
Vál Község Önkormányzata

VGKTE 
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