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Tisztelt Váliak!

Ezúton  kívánok  Önöknek  sikerekben
és egészségben gazdag, boldog új évet. 

Az elmúlt  esztendő olyan sikeres  pá-
lyázatokról szólt, melyek a faluképre po-
zitív,  az  energiaszámláinkra  negatív  ha-
tással lesznek. Jelesül a polgármesteri hi-
vatal, a Kossuth és a Vajda utcai óvoda,
az iskola és a könyvtár épületét 150 mil-
lió forintból varázsoltuk újjá, energetikai-
lag korszerűvé.  Ahol kellett,  nyílászáró-
kat cseréltünk, fűtést korszerűsítettünk és
hőszigeteléssel  láttuk el mindegyik épü-
letet. Újabb 50 millió forintnak köszön-
hetően új aszfalt burkolatot kapott a Kos-
suth utca vége, a Templom sor vége és a
Kisköz utca. Térkő burkolattal láttuk el a
Sárköz utcát. Erre a szakaszra mostantól
csak önkormányzati engedéllyel lehet be-
hajtani.  Az  utca  további  fejlesztéseként
forgalomterelő  növénytartók,  padok  és
hulladékgyűjtők  kihelyezésével  szeret-
nénk hangulatosabbá tenni a Szent István
téri régi faluközpont ezen részét. Bízunk
benne,  hogy az  esztétikai  élményen  túl
gyermekeink biztonságos iskolába járásá-
hoz is hozzájárulunk ezzel. 

Sokat szenvedtünk az iskola folyama-
tos beázásától és szerettük volna folytatni
a Kossuth utcai óvoda tavaly megkezdett
felújítását is. Ennek köszönhetően az is-
kola régi  szárnya és az ovi új cserépfe-
dést kapott.

Ebből a pályázati keretből valósul meg
hamarosan a közterületi  kamerarendszer
is,  melyre  sajnálatos  módon  egyre  na-
gyobb szükség van. Itt említeném meg az
azóta Kárpáti József keze által gyönyörű-
en  felújított  I.  világháborús  emlékmű
szomorú történetét. Felújítás közben fia-
talok letörték a szobor fejét. Szerencsére
ma ennek már nyoma sem látható, az el-
követők beismerték tettüket. 

Vajon miért van az, hogy a felújítások-
nak köszönhetően egyre szebbé váló köz-
ségünket  olyan  emberektől  kell  félte-
nünk,  akik sokszor kiskorúként  is  elbó-
dult aggyal rongálják értékeinket? Bízom
benne,  hogy  a  kamerák  kereszttüzének
köszönhetően csökken a rongálások szá-
ma!

Szeptemberben érkezett a jó hír, hogy
a polgármesteri hivatal belső átalakításá-
ra  30  millió  forintnyi  pályázati  pénzt
nyertünk.  Az  összegnek  köszönhetően
megújulnak a vizesblokkok, a közművek,
modern burkolatok,  valamint kényelmes
bútorok biztosítják a munkavégzés jó kö-
rülményeit. Ha kitavaszodik, megépítjük
az  akadálymentes  közlekedést  biztosító
új  felhajtót,  valamint  méltó  környezetet
varázsolunk az 1848-as és 1956-os forra-
dalom kopjafái köré.

Szeretnénk az épület körüli területet is
kulturáltan kialakítani.

Tovább folytattuk a szociálisan nehéz
helyzetben élők támogatását. Tavalyi év-
ben  már  nem  „csak”  tűzifával,  hanem
gazdag  élelmiszer  csomagokkal  is  tud-
tunk segíteni.  A 70 év feletti  időseinket
karácsonyi műsorral köszöntöttük és ezen
túl mindannyian tartalmas ajándékcsoma-
got is kaptak.

A  kormány  év  végi  döntésének  kö-
szönhetően 40 millió forint fejlesztési tá-
mogatást kaptunk. A támogatói szerződés
hamarosan  megkötésre  kerül.  Ebből  az
összegből terveink szerint új aszfalt bur-
kolatot  kap  az  Ürményi  és  a  Csokonai
utca.  Rendezésre kerül  a Petőfi utca út-
test és a vízelvezető árkok közötti padka.
Járdát építünk a Kisközben és a Damja-
nich utcában. Elkészíttetjük a régi, Vajda

utcai iskola átépítési terveit. Célunk egy
modern, minden igényt kielégítő, bölcső-
dei csoporttal és tornaszobával kiegészü-
lő óvoda épület kialakítása. A későbbiek-
ben szeretnénk egy hőközpontot is kiala-
kítani, melyben megújuló energiával állí-
tanánk  elő  a  polgármesteri  hivatal,  az
egészségház,  a  tűzoltóság,  a  faluház,  a
majdani óvoda és esetleg a felújított kas-
tély fűtéséhez szükséges forró vizet. En-
nek terveit is el kell készíteni.

A polgármesteri hivatal teljes körű fel-
újítását is ebből az összegből szeretnénk
befejezni.

Végül,  de  nem  utolsó  sorban  szeret-
nénk megvásárolni további sportcélú fej-
lesztések helyszínéül a focipálya és egy
már  meglévő önkormányzati  telek  közé
beékelődött,  magánkézben  lévő  telket  a
Széchenyi utca (Sétatér) mellett. 

Az új  év  azzal  a  jó  hírrel  kezdődött,
hogy Tessely Zoltán országgyűlési képvi-
selőnket  az Etyek – Váli-völgy – Szent
László-völgy fejlesztési biztosává nevez-
te ki Orbán Viktor miniszterelnök úr. Ez-
zel a lépéssel térségünk további fejlődé-
sét kívánja elősegíteni a kormány. A ki-
nevezési okmány szerint a fejlesztési biz-
tossal együttműködésben dolgoznak a he-
lyi  polgármesterek,  az  érintett  megyei
képviselők és a Velencei-tó – Váli-völgy
– Vértes Területfejlesztési Tanács tagjai.
Reményeim  szerint  mindhárom  helyen
képviselhetem Vál érdekeit.

A 2014-2020-as uniós ciklus pályázati
kiírásai óriási lehetőséget biztosítanak te-
lepülésünk számára. Bízom benne, hama-
rosan  arról  tudok  beszámolni  Önöknek,
hogy a Nemzeti Kastély-programnak kö-
szönhetően  elindulnak  az  Ürményi-kas-
tély felújítási munkái, de ugyanilyen szí-
vesen számolnék be a katolikus templom,
az Ürményi-mauzóleum vagy a plébánia
felújításáról is, melynek nyílászárócseré-
je már megtörtént.

Ígérhetem,  fejlesztési  céljaink  elérése
érdekében  töretlen  lendülettel  ragadjuk
meg a kínálkozó lehetőségeket. Továbbra
is azon dolgozunk, hogy Vál minél élhe-
tőbb és vonzóbb település legyen.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

v á l I n f óv á l I n f ó

Köszönet a véradásért
Tárnok Lajosné, a váli Vöröskereszt titkára mond köszö-
netet a rendszeres véradóknak.

7. oldal

A Mesevölgy Óvoda téli pillanatai
"Az  óvodás  korú  gyermekeknek  a  játék  a  legfontosabb
tevékenysége, ezért a játékok bővítése állandó feladatunk."
Kocsi Irén óvodavezető írása

4. oldal

BECHTOLD TAMÁS



►Idősek karácsonya
Vál Község Önkormányzata december

17-én  köszöntötte  a  70 éven  felüli  idős
embereket. Az enyhe időjárásnak köszön-
hetően  86-an  jelezték,  hogy eljönnek  a
karácsonyi ünnepélyre. Volt, aki szállítást
kért, melyben a martonvásári Szent Lász-
ló Völgye Segítő Szolgálat kisbusza segí-
tett. A járásukban korlátozott emberek is
könnyen be tudtak ülni a járműbe.

A Közösségi Házban rendeztük az ün-
nepséget.  Zsúfolásig  megtelt  az  alsó
szint.  A műsort  a  nagycsoportos óvodá-
sok kezdték, kicsit bátortalanul, de nagy
örömmel  adták  elő  a  karácsonyi  éneke-
ket, verseket. A Vajda János Általános Is-
kolából is szerepeltek a zenét tanuló isko-
lások.  Szilvi  nénivel  és  Noémi  nénivel
együtt énekeltek, zenéltek. A vidám han-
gulatot  tovább  fokozta  a  Vox  együttes.
Munkanap ellenére sikerült összehozni a
csapatot.  A vezetőjük  mindent  megtett,
hogy tudjanak szerepelni az ünnepélyen.
A szülők  is  eljöttek,  hogy  megnézzék
gyermeküket. Összesen 23 óvodás és 13
iskolás szerepelt. A szereplést sütemény-
nyel és szaloncukorral köszöntük meg.

Bechtold Tamás polgármester úr min-
dig szeretettel beszél az idős emberekről.
A nyáron természeti csapás érte a telepü-
lést, de sikerült a problémákat megolda-
ni. Nagy öröm volt számára, hogy most
nagyobb ajándékot adhat át az emberek-
nek. Az alkalom méltó volt a Vál Telepü-
lésért Emlékérem átadásának. Személye-
sen vette át Tárnok Lajos, a polgárőrség-
ben végzett munkájáért. Emlékérmet ka-

pott  még  Andruska  György és  posztu-
musz díjat Gebauer István, szintén a pol-
gárőrségben végzett munkájukért.

Meleg étel, bor, tea, sütemény volt az
asztalokon, amihez mindenkinek jó étvá-
gyat  kívánt  a  polgármester  úr.  Ilyenkor
egymás  mellé  ülnek  az  ismerősök,  be-
szélgetnek, a régi dolgokat idézik fel. A
polgármester úr és a képviselők is beszél-
gettek  velük.  Vidám  hangulatban  telt  a
karácsonyi köszöntő, mindenki jól érezte
magát. A végén a polgármester és az al-
polgármester asszony az ajándék átnyúj-
tásával kellemes ünnepeket és elsősorban
jó egészséget kívánt az idős embereknek.
Aki  személyesen  nem  tudta  átvenni  az
ajándékcsomagot,  őneki  úgy szállították
ki. Bízunk benne, hogy 214 embernek si-
került  gazdagabbá,  boldogabbá tenni  az
ünnepet.

Köszönetünket fejezzük ki a gyerekek-
nek,  óvó  néniknek,  tanító  néniknek,  a
Vox  tagjainak  a  műsorért,  Martonéknak
és  dolgozóiknak  a  vendéglátásért,  Papp
Zsuzsának a süteményekért, valamint kö-
szönetet mondunk a szállításban segítők-
nek és az önkormányzati képviselőknek.

Dancsi Tiborné
családgondozó

Fotó: Fiskus Olga
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Sulihíradó
Eredmények és sikerek az őszi-téli versenyeken, 
izgalmas kalandok a természetben.

 6. oldal

A kerti hulladék nyílttéri égetése
2016-ban az alábbi

pénteki és szombati napokon
08.00-20.00 óráig megengedett:

   január 8-9. és 22-23.
   február 5-6. és 19-20.
   március 4-5. és 18-19.
   április 1-2. és 15-16.
   május 6-7. és 20-21.
   június 3-4. és 17-18.
   július 1-2. és 15-16.
   augusztus 5-6. és 19.
   szeptember 2-3. és 16-17.
   október 7-8. és 21-22.
   november 4-5. és 18-19.
   december 2-3. és 16-17.

Kérjük, a kijelölt időpontokat tartsák be!

T á j é k o z t a t ó

KINEVEZÉS
Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. január 1.

napjától az Etyek, valamint a Szent László- és Vá-
li-völgy (a továbbiakban:Térség) területfejlesztésé-
ért felelős miniszterelnöki biztossá nevezte ki  Tes-
sely Zoltán országgyűlési képviselő urat.

A miniszterelnöki  biztos  tevékenysége  kereté-
ben:
a) a Térséghez tartozó megyei  fejlesztési  biztos-
sal, valamint a megyei önkormányzat képviselőivel
és  a  Velencei-tó  és  Térsége,  Váli-völgy,  Vértes
Térsége Fejlesztési Tanáccsal együttműködve ösz-
szehangolja a Térséget érintő projektek előkészíté-
sét és végrehajtását;

b) részt vesz a Térség fejlesztésére vonatkozó
koncepció kidolgozásában és végrehajtásában;

c) ellátja a Térséghez közvetlenül vagy közvet-
ve kapcsolódó fejlesztési források terhére támoga-
tott projektek megvalósításával összefüggő koordi-
nációs feladatokat;

d)  az érintett  szervektől,  szervezetektől  adato-
kat, információkat kérhet, a kapcsolódó dokumen-
tumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések-
nek megfelelően – betekinthet.

A miniszterelnöki biztos tevékenységét a minisz-
terelnök irányítja.

Gratulálunk a kinevezéshez!

TEAEST
2016. február 13-án

szombaton 21.00 órától.
Mindenkit szeretettel vár

az iskolai SZMK.
Részletek a plakátokon.

FIGYELEM!

FORGALMI REND
VÁLTOZÁS

Felhívjuk figyelmüket,
hogy a Sárköz utcába csak
engedéllyel lehet behajtani!



►Élelmiszersegély

A 2015. július 8-án kialakult hatalmas
vihar után felmértük, hogy óriási  volt  a
pusztítás  minden háznál.  Tessely Zoltán
országgyűlési  képviselőnk is járt  a tele-
pülésen és felhívta a figyelmünket, hogy
lehet  igényelni  rendkívüli  települési  tá-
mogatást a Belügyminisztériumtól.

Ez meg is történt, majd 2015. október
hónapban jött a döntés, hogy 3.507.844,-
Ft-ot kaptunk támogatásként. A magyará-
zatban  megdöbbenten  olvastuk,  hogy
nem lehet állampolgárok lakásában bekö-
vetkezett elemi kárra fordítani az össze-
get. Vál Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 203/2015.(X.29.) számú hatá-
rozatában döntött arról, hogy a pénzösz-
szeget  élelmiszersegélyként fogja kiosz-
tani.

A METRO Nagykereskedelmi Kft.-vel
történt  egyeztetés  után  megrendeltük  a
megbeszélt  árut  és  a  szállítást.
3.507.061,-  Ft-ért  árut  rendeltünk  és
63.500,- Ft volt a kiszállítás díja. Óriási
mennyiségű  élelmiszert  láttunk  azon  a
reggelen,  amikor  kezdődött  az  elosztás.
168 család részesült segélyben a jövedel-
mi adatok figyelembe vétele után.

Az adminisztrációs  része is  nagy fel-
adat volt, de a családonként 92 kg csoma-
got összerakni szállítható állapotba, majd
felpakolni a járművekre, a házaknál lepa-
kolni, erre az igen komoly fizikai munká-
ra nem számítottunk.

Így utólag mindenkinek megköszönöm
a sok munkát, a jó hangulatot. Segítettek
helyi  lakosok,  közmunkások,  önkor-
mányzati  képviselők,  hivatali  dolgozók.
A  felajánlott  kisteherautók,  traktorok,
személyautók segítségével 2 nap alatt si-
került házhoz szállítani a csomagokat.

Zsebeházyné Erika

►Szociális tűzifa

Vál Község Önkormányzata 2015 év-
ben a Belügyminisztérium döntése alap-
ján 960.120,- Ft állami támogatásban ré-
szesült. Hogy 170 család tűzifa támoga-
táshoz  juthasson,  az  önkormányzat

1.327.050,- Ft-tal kiegészítette az állami
támogatást.

A  közmunka  programban  résztvevő
dolgozóink kuglizták fel a VADEX Zrt-
től erdei m3-ben beszerzett tűzifát.

A kiszállításban ismételten a helyi la-
kosságtól  kaptunk  segítséget,  jött  kiste-
herautó, traktor és személygépkocsi után-
futóval. 

A zord időjárási viszonyok ellenére na-
gyon lelkes csapatok pakolták fel- és le a
fát, intézték a kötelező papírmunkát. 

Mindenki  azon igyekezett,  hogy köz-
ségünk egyetlen lakója se fázzon a kará-
csonyi ünnepek alatt.

Köszönjük munkátokat!

►Szoborfelújítás

A szobor és a talapzat anyaga sóskúti
mészkő.  Talapzattal  együtt  mért  magas-
ság: 5.4 m, a szobor magassága 2,4 m. A
szobor egy kőből faragott, az alapzat vá-
gott kövekből épített. Az emlékmű rakott
tégla  alapra  épült,  kapilláris  víz  elleni
szigetelése nincs.

A szobor szokatlanul magas víztelített-
sége  kevésbé  a  kapilláris  talajvíz  fel-
áramlás, inkább a korábbi felújítás ered-
ményeképp megváltozott vízháztartás, il-
letve a környező növények árnyékoló ha-
tásának  következménye.  A  szokottnál
erőteljesebb  algásodás,  moha  és  zuzmó
rétegek a magas víztelítettség következ-
ményei.

A szobor és a talapzat azon részein ta-
pasztalható  erőteljes  mállás  és  táskáso-
dás, ahol egy korábbi felújítás során kő-
pótlást végeztek. A cementes kőpótlások
kemény  külső  kérget  képeztek,  melyek
alatt a mészkő vastagon elmállott. A tégla

alapzatra felvitt cementes lábazat a tégla
szétmállásához vezetett. A résekben meg-
telepedő növények gyökereikkel további
mállási folyamatokat indítottak be.

A novemberi munkavégzés szükséges-
sé tette a teljes takarást, eső és fagy elleni
védelmet.  A munkafolyamathoz  szüksé-
ges volt a szobor folyamatos szárításáról,
valamint a technológiához szükséges mi-
nimum  +5  Celsius  fokos  hőmérséklet
biztosításáról  gondoskodni.  A  porózus
szerkezetű anyagba olyan mélyen hatol-
tak be a kék és zöld algák, hogy a mecha-
nikus tisztítás mellett szükségessé vált a
kémiai algátlanítás is.

A korábbi restaurálás kőpótlásait teljes
egészében  el  kellett  távolítani,  valamint
az  alatta  elmállott  felületeket  a  szilárd
kőzetig.  Ennek  következtében  a  szobor
mellrésze,  lába, valamint a talapzat  déli
és  délnyugati  oldala mintegy 5 cm mé-
lyen  megsemmisült.  Visszapótlására  a
tervezett 60 kg helyett 90 kg kőpótló res-
taurátor habarcsra volt szükség. A levált
szoborfejet  két  darab rozsdamentes  acél
tartóval erősítettem vissza, majd restaurá-
tor habarccsal javítottam.

Az  alapzat  meglazult  tégláit  kicserél-
tem,  a  fugák  közötti  növényzetet,  talajt
kompresszorral távolítottam el. A talapzat
mészhabarcsos javítást kapott.

Az emlékmű az eredeti állapotát meg-
közelítő esztétikai állapotba került. A kő-
pótlások a mészkővel azonos fizikai  tu-
lajdonsággal  rendelkeznek,  így  együtt
dolgoznak az eredeti anyaggal. A szobor
vízháztartása a környezethez igazodik. A
hidrofobizáló kezelésnek köszönhetően a
csapadékvíz lepereg a felületről. A felület
kialakítása lehetővé teszi a szobor alkal-
mankénti vizes tisztítását is.

Szöveg és fotó: Kárpáti József
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Vajda utcai óvoda

Az  udvar  az  emlékezetes  és  pusztító
nyári jégviharban nagyon csúnya és bal-
esetveszélyes lett. Az árnyékot adó fákat
a szél letörte, a mászókák már előtte el-
használódtak, így az egész udvar felújítá-
sa  nagyon  időszerűvé  vált.  A már  nem
biztonságos  régi,  sérült  fajátékokat  le-
bontattuk.

Szeretnénk  az  udvart  barátságos  és
biztonságos  játszóhellyé  alakítani.  Új
mozgásfejlesztő játékot (csúszdás mászó-
kát) vásároltunk a Váli Gyermekek Jövő-
je  Alapítvány támogatásával.  November
14-én  szombaton  a  szülők  és  az  óvoda
dolgozói közösen egyengettük el az ud-
var hepehupás részeit, hogy aztán újra fü-
vesíthessük. A munka irányítója a polgár-
mester úr volt. A dajka nénik meleg saj-

tos  pogácsával  kedveskedtek  a  résztve-
vőknek.  Nagyon  szép  füves  udvarunk
lesz, ha a vetés során tapasztalt lelkese-

dés és vidám beszélgetés segíti a fű kike-
lését és növekedését! További játékok te-
lepítésével  szeretnénk majd  folytatni  az
udvar szépítését, fejlesztését. 

Mikulásvárás

Decemberben nagyon várták óvodása-
ink Mikulás apót, aki az idén is megláto-
gatta őket. Sajnos havat az idén sem ho-
zott, de megígérte, hogy még a télen le-
het majd szánkózni és hóembert is építe-
ni, csak várjunk türelmesen…

Az óvodás korú gyermekeknek a játék
a legfontosabb tevékenysége, ezért a játé-
kok  bővítése  állandó  feladatunk.  Óvo-
dánkban már több éve a Mikulás zsákjá-
ból  kerülnek  elő  új  játékok,  meseköny-
vek, színes ceruzák, stb. Ebben az évben
is így történt. Köszönjük a Szülői Szerve-
zetnek,  hogy  idén  is  megszervezték  az
óvodás bált, és annak bevételéből támo-
gatták a játékvásárlást. (Köszönjük a falu
vállalkozóinak,  cégeinek,  magánszemé-
lyeinek, hogy értékes tombola felajánlá-
saikkal támogatták a Katalin bált, ami na-
gyon jól sikerült.) Szülőktől és a jegyző
úr baráti társaságától is kaptunk karácso-
nyi ajándékként játékokat, és még a költ-
ségvetésből  is  megtámogathattuk  a  be-
szerzést. Így összességében több nagyon
szép  darabbal  bővíthettük  a  gyermekek
óvodai játékait. Köszönet érte!
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A Váli Mesevölgy Óvoda téli pil-
lanatai

Az óvodás korú gyermekeknek a játék a legfonto-
sabb tevékenysége, ezért a játékok bővítése állandó
feladatunk.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



Karácsonyi zenélés

Valljuk, hogy a gyermekeket már fiatal
gyermekkoruktól  kezdve  igényes,  tiszta
forrásból  származó  zenével  kell  megis-
mertetni, mert:  „Zene nélkül nincs teljes
ember.”  „A  lelki  gazdagodás  hatalmas
forrásai erednek a zenéből. Azon kell len-
nünk, hogy minél többek számára meg-
nyíljanak.”  –  mondta  Kodály  Zoltán.
Ezért is örültünk neki, hogy két alkalom-
mal is különleges zenei élményhez jutot-
tak óvodásaink Karácsony előtti héten:

A VOX váli karácsonyi és téli énekek-
kel  örvendeztette  meg  a  gyermekeket.
Öröm volt  látni  a  legkisebbeket,  ahogy
rácsodálkoztak  a  szép  élő  énekszóra.  A
nagyok  áhítatos  csendben  hallgatták  az
énekeket, némelyik dalt együtt énekelték
a felnőttekkel. 

A Martonvásári Művészeti Iskola taná-
rai  vonós  hangszereiket  mutatták  meg,
melyeket a gyermekek ki is próbálhattak.
Nagyon hangulatos  és  kedves volt  az ő
zenei bemutatójuk is, élményt jelentett az
óvodásoknak.

Nyugdíjasaink

Óvodánkban az évek során már hagyo-
mány lett, hogy a nyugdíjas dolgozóinkat
Advent  idején  vendégségbe  hívjuk.  A
Kossuth  utcai  óvodában  a  Tulipán  cso-
port gyermekei köszöntötték idén a ven-
dégeket. Jó volt újra együtt lenni, beszél-
getni azokkal az óvó nénikkel, dajka né-
nikkel, konyhás nénikkel, akikkel néhány
éve még együtt dolgoztunk.

Az  Idősek  Karácsonyán  a  Közösségi
Házban a Tulipán nagycsoportos gyerme-
kek  hangulatos  zenés  műsorral  köszön-
tötték a falunkban élő legidősebb néniket

és bácsikat. (A gyermekeket felkészítette
Elekné Tárnok Judit és Vranekné Juhász
Hedvig óvónő). A szeretet ünnepén remé-
lem sikerült örömet szerezni ezzel a kis
műsorral szülőknek és a vendégeknek is.

Fotó: Bencze Katalin

►Katalin-bál
 - a színfalak mögött

Az óvodai szülői szervezet régóta év-
ről évre megrendezi a Katalin bált, azzal
a céllal, hogy az ovisok Mikulás ünnep-
ségét  szebbé  tudja  tenni,  illetve  Kará-
csony apropóján új játékok vásárlásának
anyagi  hátterét  megteremtse.  Így történt
ez tavaly novemberben is.

Októberben  tá-
mogatók  listáinak
frissítésével  kezd-
tük,  megkeresések-
kel folytattuk. Hely-
szín és büfé intézés,
árlisták,  jogszabá-
lyok áttekintése, ze-
nészekkel  egyezte-
tés következett. Lett
díszletfelelősünk,
fénymásoltunk,  pla-
kátoltunk,  nagy-  és
kiscsoportos  gyűlé-
seket  tartottunk,
szervezkedtünk.  Es-
ténként gyerekfürdetés és altatás mellett
facebook-on egyeztettünk. 

Az ovisok szülői szervezetében részt-
vevő szülők a 3 éves óvodai képzésnek
köszönhetően gyorsan „rotálódnak”,  így
jól összeszokott csapatról sosem beszél-
hetünk.  A „kiöregedő  gyerekek”  szülei
elbúcsúznak és megjelennek új szülők. A
társaság fele néhány éve költözött be, így

a szervezéskor hasznos személy- és hely-
ismeret  is  hiányos.  Mégis  az  egymást
egyáltalán nem vagy leginkább felszíne-
sen  ismerő  anyukák,  apukák  közössége
úgy működött  együtt,  hogy az izgalmas
és nagyon jó hangulatú volt. 

Talán ennek is köszönhető, hogy a Fa-
luházban megrendezett bál nagyon jól si-
került, mindenki elfáradhatott a táncban,
izgulhatott a tombolahúzáskor. 

Gyerekeink  pedig  pár  héttel  később
lelkesen  mesélték  otthon,  milyen  szép
ajándékok kerültek a csoportba és büsz-
kén mutogatták az óvodai  Mikulás  cso-
magot. 

Nem férne ide, ki mindenkinek szeret-
nénk  megköszönni  a  lehetőséget,  hogy
ilyen élményekhez juttatták a gyerekeket:
szülők,  óvodai  munkatársak,  vendégek,
támogatók, vállalkozók, idősek, fiatalok,
váliak és jó pár nem váli is. Egyszerűbb
talán így:  Nagyon köszönjük Mindenki-
nek!

Székács László OSZSZ elnök
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G Ó L Y A H Í R E K

NOVEMBER

Bencsik Laura
Körtvélyesi Milos

Láncz Máté

 DECEMBER

Imre Nóra Noémi
Denkó Éva

GRATULÁLUNK!



Tanáraink,  diákjaink és  természetesen
a szülők munkájának köszönhetően már
több szép eredmény született. 

A  karácsonyra  készülődve  fontosnak
tartottuk, hogy az ajándékozás örömét, az
önzetlen szeretetet is megtapasztalhassák
gyermekeink. Karácsonyi cipősdoboz ak-
ciót  szerveztünk  csángó  gyerekeknek
Magyarfaluba. A várakozáson felül jól si-
került a tervünk, amiért hálás köszönetet
mondunk  minden  adakozónak.  A törté-
nelmi  Magyarország  területén  kívül,
nagy szegénységben, anyagi és kulturális
nélkülözés közepette élő moldvai csángó
magyar gyerekeknek mintegy 75 csoma-
got küldhettünk.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által felkért értékelő bizottság javaslatára
Sipos Imre köznevelésért felelős államtit-
kár úr elfogadta pályázatunkat, így isko-
lánk 2018. december 31-ig ismét elnyerte
az Ökoiskolai címet.

Az első félév során sajnos több lopás
is történt. Hogy a jövőben erre ne kerül-
hessen  sor,  elhatároztuk,  hogy  kamera-
rendszert  építünk  ki  az  iskola  épületén
belül. Kamera kerül kihelyezésre a felső
és alsó tagozat folyosóira és a titkárságra.
Az  ehhez  szükséges  anyagi  fedezetet  a
Szülőföldem, Vál  Alapítvány,  az  önkor-
mányzat állja, valamint Kárpáti Hajnalka
is  hozzájárult  a  költségekhez  képviselői
tiszteletdíjának  egy részével.  Köszönjük
segítségüket. 

Tanulóink érdekében kénytelenek vol-
tunk  változtatni  a  csengetési  renden,
hogy kiküszöböljük a 0. órákat. A tanítás
7.45-kor kezdődik, a gyerekeknek 7.40-
re kell beérkezni az iskolába. Az új rend
január 25-én lép életbe.

Eredményeink

A „Mosolygó  fogacskák”  pályázaton
minden elsős Colgate csomagot nyert. 
A honvédelmi klub versenyén:
1. VÁL csapata (Elek Ákos, Elek Dávid, 
Sallai Viktor, Schmidt Ferenc, Tulipán 
Dániel) 3. Nagy Gergő 4.b 
A bicskei adventi úszóversenyen:
1. Jankó Márton 3.o  (gyorsúszás)
1. Jankó Márton 3.o. (hátúszás)
3. Németh Csenge 1.a (gyorsúszás)
A "REGÖSÖK HÚRJÁN" Országos 
Vers- és Prózamondó Találkozó gáláján 
BRONZ minősítés: Kóti Fruzsina 7. o 

A kápolnásnyéki informatika versenyen:
1. Ihász Mercédesz 8.o
A kápolnásnyéki matematika versenyen:
2. Schmidt Ferenc 8.o

►Kalandok  a  természet-
ben

Pár évvel ezelőtt egy vidám kis társa-
ság  fülünk  hallatára  elevenítette  fel  az
egykori Vajda Gárda kirándulásainak ka-
landjait; a mikulás kereső túrákat, amikor
kicsik,  nagyok  a  hóban  keresgéltek,  a
gyakorlatlan  erdőjárók  esetét,  amikor  a
pajkos rutinosok büfét  kerestettek velük
az erdőben. De szó esett a „Vágjunk át a
hegyen!” ötletből fakadó eltévedésről is.
Csodálatos volt, ahogy évek elteltével is
ilyen lázasan mesélték kalandjaikat.

 Arra gondoltunk, hogy talán most is
tetszene a gyerekeknek a természet adta
kihívások  leküzdése,  a  szabad,  kötetlen
mozgás  a  friss  levegőn.  Megkerestük  a
régi Gárda tagokat. Kőszegi László öröm-
mel  segítette  szervező  munkánkat,  Be-
reczki László pedig elvállalta túráink ve-
zetését. Így ebben a tanévben négy túrát
szervezünk,  melyre  szeretettel  várunk
minden érdeklődőt.

Az  első  túránk  a  Rám-szakadékban
volt.  Fantasztikus  hangulatban.  Gyere-
kek, felnőttek, elevenek és csendesek vi-
dám cseverészés  közben vágtak neki  az
erdőnek. Bereczki Laci remek vezetőnek
bizonyult.  A csapat  összetételének meg-
felelő  tempót  diktált,  elegendő pihenés-
sel.  A kellő helyeken segítséget  nyújtott
és minden alkalmat megragadott a tréfál-
kozásra. Míg a legkisebb gyerekek vidá-
man szökkentek egyik szikláról a másik-
ra, a felnőttek gondoskodó tekintete és a
nagyobb  gyerekek  segítő  kezei  kísérték
őket.  Nagyon jó volt  látni,  ahogy a kü-
lönböző korosztályok a mindennapok ter-
heitől megszabadulva összemelegedtek.

A kalandos útvonalon kívül a gyerekek
kihasználták  az  őszi  erdő  adta
„játszóház” lehetőségeit. A combig(!) érő
avarban  bujkáltak,  csúszkáltak,  hancú-
roztak.  Akkor  ott  mindenki  megértette,
hogy az állatok télen miért  bújnak a jó
meleg avar közé.

A célegyenesben csillogó szemek,  ki-
pirult arcok, vidám ötletek, tréfálkozások
bizonyították, hogy érdemes volt. Letisz-

tultan, feltöltődve indultunk
haza.
Aktuális túráinkról iskolánk
honlapján olvashatnak:
http://iskolaval.blogspot.hu
Kalandra fel!

Csapó Noémi,
Zelena Zsolt

Fotó:
Kovácsné Darabos Erzsébet

Szakács Attila
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2016-ban is KarneVÁL
Január 30-án harmadik alkalommal kerül megren-
dezésre a KarneVÁL.

8. oldal

Sulihíradó
Iskolánkban  az  ősz  vége,  a  tél  kezdete  az  első
versenyek és sikerek időszaka.

SZABÓ ÉVA igazgató

CSENGETÉSI REND

       1.   óra     7.45-  8.30
2. óra     8.40-  9.25
3. óra     9.40-10.25
4. óra   10.40-11.25
5. óra   11.35-12.20
6. óra   12.30-13.15
7. óra   13.20-14.05

http://iskolaval.blogspot.hu/


A véradás a  legönzetlenebb,  legszebb
emberi  cselekedet.  A vér  semmivel sem
pótolható. A vér életet ment. Hiába a leg-
jobb szaktudás, hiába a ragyogó műsze-
rek sora, a kiváló technika. Ha hiányzik a
donorok adta vér az életért folytatott küz-
delemben,  előfordulhat,  hogy  az  ember
lesz a vesztes.

A  község  lakói  közül  2015-ben  az
alábbi véradók segítettek beteg embertár-
saikon, esélyt adtak vérükkel az élethez:

Négy alkalommal adtak vért:

Fölhőssy Zoltán
Háriné Szegvári Mária
Koch Tamás
Markalf József
Miklósi Tamás (Baracska)
Szedlák Csabáné

Háromszor adtak vért:

Csábi Krisztián
Elek Csaba József (Tabajd)
Györe József
Kecskésné Bredák Katalin
Kmetz Balázs
Körmendi László Péter
Körtélyesiné Kovács Éva
Miklósi Dóra
Nagy István
Pappné Akli Mónika
Stehlik Bernadett
Szedlák Csaba

Kétszer adtak vért:

Angyal Lászlóné
Antal Károly
Bechtold Tamás
Forrás Csaba
Forrás Sándorné
Gertner Józsefné
Hábersdorferné Csókás Tímea
Hári Gergő
Hoppár György
Horváthné Gráczer Zsuzsanna
Ihászné Viktóri Anikó
Kamocsa Gáborné
Kovács Szántó Józsefné
Körmendi István
Körtvélyesi Ferenc
Molnár László
Molnár Ferenc
Nagy Imre
Páska Ferencné

Somlai Tibor
Szabó Józsefné
Tarcsa Attila
Vidó Lajos (Kajászó)
Zsirai Ferencné

Egyszer adtak vért:

Ádám János (Alcsútdoboz)
Balogh Balázs Zsolt
Bánszki Csaba
Bedecs Endre
Bencsik Jánosné
Botos Miklós
Csábi Krisztián
Csókás Sándor
Debreczeni László
Drozdik Miklós
Elek Csaba Elek (Tabajd)
Elek Dénes Zoltánné
Fartel Lászlóné
Ferenczi Margaréta
Fodorné Kovács Gabriella
Gremsperger Attila
Hábersdorfer Gyuláné
Horváth László
Jankó Csaba
Juhász Mátyás
Kiss Dóra
Kmetz Judit
Kmetz Renáta
Kolostyák József
Kovács Szántó Judit
Kovács Tamás
Körmendi Mónika
Liber Andrásné
Lukács András
Molnár Ágnes
Molnár Zoltán
Nagy János
Nagy Imréné
Ocskai János

Pintér Hajnalka
Rádai Attila
Rigó János
Sajtos Zsoltné
Szedlák Károly
Tárnok Judit
Udvardi István
Végh Attiláné
Vranek Krisztina
Vranek Péter
Zsirai Dóra.

Minden kedves véradónknak kívánunk
jó  erőt,  egészséget,  sikerekben  gazdag
2016-os évet. A következő véradás 2016.
február 16-án kedden 15-18 óráig lesz a
Közösségi  Házban.  Szeretettel  várunk
minden 18. évét betöltött egészséges la-
kost!
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Köszönet a véradásért

Sok  beteg  ember  egyetlen  vigasza  az  a
reménység,  hogy  az  egészséges  emberek
véradással a segítségükre sietnek.

TÁRNOK LAJOSNÉ VK. titkár

Égi levél
Gebauer István emlékére

Csendes kis falunkat őszi szellő fújja,
A hulló falevél végső útját futja.
Szállnak a levelek, lepnek bokrot, házat,
Arannyal padlózva ki e békés tájat.

Állok kint a kertben, mélán, álmodozva,
S mintha falevél üzenetet hozna.
Távolból harangszó jön a ködös esttel,
Zizzen a falevél az égi üzenettel.

Elhalkul a harang, nézek fel az égre,
S ott hol köd volt eddig, csillag ragyog 
végre.
És a magas égből, hol sok angyal lakik,
Onnan föntről mintha susogna valaki.

Csak susogást hallok, nem hallom a 
hangját,
Hogyha nem is értem, kitalálom szavát.
Azt mondja, szerettem közöttetek élni,
De az Úr mást akart, és így kellett lenni.

S halványult a csoda, mi elémbe tárult,
Az égnek ablaka lassanként bezárult.
Állok kint a kertben, ébren álmodozva,
Mintha e szép álom valósággá válna.

Fúj az őszi szellő, viszi a levelet,
És a levelekben titkos üzenetet.
Bezárult az égbolt, de szívünk nem 
felel,
Drága Pisti sógor, most már Isten veled!

Budapest, 2015. december 9.

Körömi Ferenc



►Váli  katolikus  egyház-
község hírei

Az adventi felkészülés és a szép kará-
csonyi időszak után  Egyházközségünk a
település minden lakosának Istentől meg-
áldott és kegyelmekben gazdag boldog új
esztendőt kíván!

Adventben a Rózsafüzér imádságokon,
a  szentségimádásokon  és  a  reggel  6.00
órai rorate szentmiséken keresztül közös-
ségben is fel tudtunk készülni egyik leg-
szebb ünnepünkre, Jézus Krisztus szüle-
tésének ünneplésére.  Köszönjük Norbert
atyának, hogy szerdánként Válon is vol-
tak  rorate  szentmisék,  amelyek  mindig
megérintik a lelkeket! Advent első vasár-
napján  Indiából  származó  verbita  atyák
és kispapok jöttek el hozzánk a szentmi-
sére, jó volt találkozni velük! December
közepén a gyermekek, fiatalok és szüleik
számára megszervezésre került a Plébáni-
án a hagyományos mézeskalácssütés. De-
cember 24-én délután a fiatalok adtak elő
szép pásztorjátékot a templomban, majd
éjfélkor szentmise keretében közösen ün-
nepelhettük meg azt, hogy az Istengyer-
mek eljött közénk. Szilveszterkor egy fe-
rences atyával közösen adtunk hálát a ta-
valyi  év  kegyelmeiért,  a  következő  nap
reggelén pedig közösen kezdhettük az új
évet templomunkban.

Köszönjük mindazok munkáját, akik a
karácsonyi előkészületekben és az ünne-
pek alatt segítettek!

Egyházközségünk  a  tavalyi  év  elején
pályázatot nyújtott be az  Emberi Erőfor-
rások  Minisztériuma  Egyházi,  Nemzeti-
ségi és Civil  Társadalmi Kapcsolatokért
Felelős Államtitkárságához a Plébánia, a
Mauzóleum és a Keresztút felújítására, il-
letve a templom lábazati szigetelésére. A
minisztérium a rendelkezésre álló keret-
összeg miatt  sajnos az  összes  tervünket
nem tudta támogatni, de a sikeres pályá-
zatnak köszönhetően Karácsony előtt sor
kerülhetett a Plébánia külső nyílászárói-
nak  cseréjére.  Október  végén  beadásra
került  egy  újabb  pályázat  a  2016.  évre
szóló hasonló témájú  felhívásra,  amely-
nek  eredményét  várjuk.  Bízunk  benne,
hogy pozitív elbírálás esetén tovább tud-
juk folytatni épületeink felújítását!

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy
továbbra is minden hónap harmadik va-
sárnapján  a  reggeli  szentmise  ifjúsági
szentmise, amikor gitáros énekeket ének-
lünk, várjuk szeretettel a gyermekeket, fi-

atalokat,  szüleiket  és  nagyszüleiket!
Ugyanezeken a  vasárnapokon délután  a
Schönstatt Családmozgalom a Plébánián
a  családi  élettel  és  gyermekneveléssel
foglalkozó  találkozót  szervez,  amelyre
szeretettel várjuk a házaspárokat!

Ruff Tamás

►Válvölgye Gastro

Tisztelt Vendégeim, kedves Barátaim!
Több mint 5 és fél  éves  eredményes,

élményekben  és  gasztronómiai  sikerek-
ben gazdag működés után fájó szívvel je-
lentem be – feleségemmel és gyermeke-
immel közös – döntésemet a Válvölgye
Étterem bezárásáról. Ezen idő alatt sike-
rült az ízek kedvelői számára egyfajta za-
rándokhellyé, számos rendezvény, feszti-
vál,  esküvő,  sportrendezvény és  Torkos
Hétvégék  sorozatának  közkedvelt  hely-
színévé  tenni  a  váli  vendéglátóhelyet.
Közel 30 embernek adtunk munkát, meg-
élhetést, családi vállalkozásként rengeteg
fiatalnak  segítettük  a  szakmai  képesítés
megszerzését,  főzőtanfolyamokat  szer-
veztünk és szívesen segítettük hátrányos
helyzetűek felkészítését is. Büszkeségünk
a Tárkonyos Vadraguleves,  a Normandy
Harcsafilé és a Besenyei Péter Kedvence
a megfelelő szabadalmi oltalom birtoká-
ban reményeim szerint a jövőben is sze-
repelni fog a mindenkori kínálatunkban.

Több ezer elégedett vendégünk között
bizonyára lesznek olyanok, akik mögöt-
tes okokat keresnek, de egyszerűen csak
arról van szó, hogy kinőttük a helyet és
új  kihívásokra,  szélesebb  vendégkörre
vágyunk. Rengeteg ötletünk, tervünk vár
megvalósításra,  addig  is  folyamatosan
dolgozunk  a  színvonalas  és  egészséges
közétkeztetés  biztosításában  váli  kony-
hánkon.  Új  információ  birtokában hala-
déktalanul  posztolni  fogok  a  Válvölgye
Gastro Kft.  Facebook-oldalán és a szin-
tén a Facebook-on hamarosan elindulásra
kerülő „Marton József mesterszakács hi-
vatalos oldalán” is.

Köszönjük még egyszer az emlékeze-
tes  pillanatokat,  a  hálás  pillantásokat,  a
lájkokat-megosztásokat  és  a  jó  bulikat!
Hamarosan jelentkezem!

Marton József

►Önöknek csak 1 %

Hálásan köszönjük a személyi jövede-
lemadótok 1 %-át, amivel „A Váli Gyer-
mekek  Jövője  Alapítvány”-t  támogattá-
tok.  360.850  Ft-ot  kaptunk  a  NAV-tól
2015. október végén.

Ebben  az  évben  a  Váli  Mesevölgy
Óvoda Vajda János utca 45. udvarán az
Önkormányzattal  közösen tudtunk vásá-
rolni egy darab "Kéttornyú vár" elneve-
zésű mászóka-csúszda fa játékot. Az ala-
pítvány 400.000  Ft-ot  fizetett  ki  erre  a
célra.

Ezen bevételből fizetjük még a "Már-
ton-napi lámpás felvonulás” alkalmával a
zsiroskenyér, tea, forralt bor hozzávalóit
és a csomagokba kerülő édességet is.

Mindenkinek köszönjük a támogatást,
legyen az anyagi vagy kétkezi munka.

2016-ban is számítunk mindenkire, aki
úgy gondolja, hogy támogatna minket.
Adószám: 18494613-1-07
Köszönettel:

Zsebeházy Róbert
a kuratórium elnöke
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TALÁLKOZZUNK JANUÁR 30-ÁN
13 ÓRÁTÓL

A VÁLI TŰZOLTÓSÁG UDVARÁN!
ZENÉS FELVONULÁS INDUL

13.30-KOR.
VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT

SOK SZERETETTEL,
FORRALT BORRAL,

FARSANGI FÁNKKAL
AZ ÓPERENCIÁN INNEN ÉS TÚLRÓL,

BEÖLTÖZVE MASKARÁNAK,
ÜLDÖZZÜK EL EGYÜTT A TELET!

A BEÖLTÖZÉSHEZ IHLETET
A FILMEK VILÁGÁBÓL

LEHET MERÍTENI,
A LEGÖTLETESEBBEK
ZSŰRIZVE LESZNEK,

AJÁNDÉKOT KAPNAK! 
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Kedves Váliak!

Aki szeretné a Bíbor Néptánccsoport
tevékenységét, a Váli-völgyi Vigasságo-
kat  támogatni,  várjuk  személyi  jövede-
lemadója 1 %-át az alábbi adószámra:
VÉKA EGYESÜLET
Adószám: 18336243-1-07
Köszönjük!

Fábián Lászlóné elnök


