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Tisztelt Ünneplő Közösség!

Vitathatatlan tény, hogy az ünnepi be-
szédek megírásakor az ember pillanatnyi
lélekállapota  eleve  meghatározza a  szö-
veg hangulatát. Nem tudom milyen lehe-
tett Petőfi Sándor utolsó estéje a székely-
keresztúri körtefa alatt, átgondolta-e élete
addigi folyását, és vajon sejtette-e, hogy
másnap, a segesvári csatamezőn élete fo-
nala  megszakad.  Gondolatairól  utolsó
fennmaradt versében így ír:

Petőfi Sándor: Szörnyű idő...
(Mezőberény, 1849. július 6-17.)

Szörnyű idő, szörnyű idő!
S a szörnyűség mindegyre nő.
Talán az ég,
Megesküvék,
Hogy a magyart kiirtja.
Minden tagunkból vérezünk,
Hogy is ne? villog ellenünk
A fél világnak kardja.

És ott elől a háború
Csak a kisebb baj; szomorúbb,
Mi hátul áll,
A döghalál.
Be kijutott a részed
Isten csapásiból, o hon,
Folyvást arat határidon
Két kézzel az enyészet.

Egy szálig elveszünk-e mi?
Vagy fog maradni valaki,
Leírni e
Vad fekete
Időket a világnak?
S ha lesz ember, ki megmarad,
El tudja e gyászdolgokat
Beszélni, mint valának?

S ha elbeszéli úgy, amint
Megértük ezeket mi mind:
Akad-e majd,
Ki ennyi bajt
Higgyen, hogy ez történet?
És e beszédet nem veszi
Egy őrült, rémülésteli,
zavart ész meséjének?

Az  elmúlt  napok
eseményei  bennem
is hasonló érzéseket
keltettek.  Nem  sze-
retnék  ünneprontó
lenni, de egy hajdan
volt jó barát gyalázó
sorai  a  világhálón,
vagy az érzés,  ami-
kor néhány politikus
pillanatnyi  érzel-
mektől  vezérelve

hátat  fordít  nekem és  az addig közösen
képviselt ügynek, nem jó érzés. Nem jó
érzés  még  akkor  sem,  ha  tudom,  nincs
igazuk. Korán sem olyan súlyos helyzet
ez, mint Petőfi utolsó estéje, sőt a nagy-
képűség  hibájába  sem  szeretnék  esni,
hogy hozzá hasonlítom magam, de én is
átgondoltam, mi végre vagyok itt  a föl-
dön, milyen szerepet szán nekem a jóis-
ten. 

2010-ben azt  a feladatot  kaptam tőle,
hogy  a  község  kátyúba  ragadt  szekerét
segítsek onnan kiragadni és ha lehet, fej-
lődő pályára állítani. Ennek az óriási fel-
adatnak az elvégzéséhez remek partnere-
ket  kaptam  mind  a  képviselő-testület,
mind Tessely Zoltán országgyűlési képvi-
selő,  mind jegyző úr és a polgármesteri
hivatal  dolgozói,  mind  a  váli  emberek,
mind azok személyében, akik a különbö-
ző fejlesztésekben partnereink voltak.

Vál egy parányi porszem a világon, de
nekünk a teljes világot jelenti. Az elmúlt
öt évben számos változás történt szűkebb
hazánkban.  Sok  még  a  tennivaló,  de  a
megvalósult  fejlesztések  mutatják,  mi-
lyen irányba állítottuk a szekér vezérrúd-
ját. A hajdan volt mezőváros teljes pom-
páját ha nem is, de meghatározó épületeit
és a településen zajló gazdasági, oktatási
és kulturális életet megkísérelhetjük visz-
szaállítani. 

Az  1848-49-es  események  Vált  sem
kerülték el. Az évszázados Ürményi-kor-
szak háromnegyede körül  tört  ki  az  or-
szágban  az  1848-49-es  forradalom  és
szabadságharc. Válnak ezúttal szerencsé-
je volt annyiban, hogy földrajzi fekvése

következtében  az  átmenő  forgalomtól
meglehetős távol feküdt, így nem került a
szabadságharc  hadműveleteinek  közép-
pontjába. Közelében volt viszont Pákozd,
ahol a szabadságharc első csatája zajlott
le. A legjobb hazafias propagandát a hor-
vát, szerb pusztítások és rablások végez-
ték.  Ahol  ilyen  csapatok  egyszer  a  Du-
nántúlon végigvonultak, ott a jobbágyok
is  hirtelen  magyarságuk  öntudatára  éb-
redtek. Elsősorban Jellasics seregének te-
vékenysége nyomán. 

Érdekes  lehet  összehasonlítani  az
1848-49-es forradalom politikai helyzetét
a  maival.  Az  osztrák  rabiga  lerázására
nemzetközi összefogás jött létre. Bem Jó-
zsef lengyel, Aulich Lajos, Schweidel Jó-
zsef  és  gróf  Leiningen-Westerburg  Ká-
roly német, Damjanich János szerb, Kné-
zich Károly horvát, Lázár Vilmos és Kiss
Ernő  magyar-örmény,  Nagysándor  Jó-
zsef, Török Ignác, Vécsey Károly és Des-
sewffy Arisztid magyar, Poeltenberg Er-
nő osztrák származásúak voltak. Külön-
böző nemzetiségű, különböző rangú em-
berek azonos céllal. Ezért a célért életü-
ket is hajlandóak voltak feláldozni. 

Ma  Európa,  illetve  az  Európai  Unió
nem képes önmagát megvédeni. Kihunyt
belőlük az életösztön. Magyarországra és
a magyar népre vár az a feladat, mint a
tatár  és  a  török  időkben,  hogy Európát
megvédje a keleti hordáktól. A különbség
mindössze  annyi,  hogy ehhez  nemhogy
biztatást  nem kapunk,  de  egyes  kormá-
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Megújult a Hivatal
Ádám Zsuzsanna  alpolgármester  beszéde  az  ünnepé-
lyes átadáson.
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A Csiga-biga csoport pillanatai
„A kicsik utánozzák a nagyokat, a nagyok segítik a
kicsiket...” - Az Óvónénik beszámolója a csoport életéről.
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nyok saját népükkel szembemenve, még
hátráltatják is különböző uniós előírások-
kal. 

Bár reményeim szerint  életünket nem
kell feláldozzuk függetlenségünk megőr-
zéséért, de a kormányt minden honszere-
tő  magyarnak  kötelessége  támogatni  a
gazdasági migráció és a kötelező betele-
pítési  kvóta  elleni  küzdelemben.  Kultú-
ránkat, vallásunkat és identitásunkat csak
így őrizhetjük meg.

Székelykeresztúron Petőfi körtefájának
csonka  törzse  ma  is  áll  és  emlékeztet
minket a szabadságharcban elhunyt köl-
tőre. Segesvár városának ódon falai ma is
hajdan  volt  nagyságát  tükrözik,  de  egy
dolog elgondolkodtató, magyar szót már
csak elvétve hallani. Az egyetlen magyar
nyelvű felirat a temető kerítésén található
és arra kér, hogy hangoskodással ne za-
varjuk a holtak nyugalmát!

Nézzék  el  nekünk,  hogy  felhőtlen
öröm van a szívünkben, hiszen a váli be-
ruházások sorában végre a saját kis biro-
dalmunk is sorra került.

Még tisztán emlékszem, amikor 2010-
ben  beköltöztünk  az  épületbe.  Szinte
mindennapos látvány volt az irodákban a
csöpögő radiátoroknál vagy a vizesblok-
kokban a csövek alatt a műanyag lavór.
De  bizonyára  az  is  emlékezetes  marad
mindannyiunk  számára,  amikor  a  szol-
gáltató  a  hátralék  miatt  kikapcsolta  az
áramot. A Hivatalban megállt az élet. Se
számítógép, se internet. Futás haza 30 m-
es hosszabbítóért és mobilnetért, hogy az
Egészségházból  hozva  áramot,  legalább
utalni  tudjunk.  Bizony  ilyen  körülmé-
nyek között kezdtük meg a munkát. Már
akkor  elhatároztuk  a  takarékoskodást,  a
fegyelmezett  gazdálkodást,  a  rezsicsök-
kentést. Vagyis hogy muszáj lesz - ahol
csak  tudunk  -  spórolnunk,  az  energia-
számlákat leredukálnunk. Gáz helyett fá-
val fűtöttünk, és amint lehetőség volt rá,
napelemekre pályáztunk.

Aztán pár éve újabb energetikai pályá-
zatot céloztunk meg, amely hőszigetelést,
nyílászárócserét,  fűtéskorszerűsítést  tar-

talmazott 5 épületünkre. Évekig húzódott
a  döntés,  de  végül  elnyertük  a  támoga-
tást. Közel 150 millió forintot kaptunk a
Hivatal,  a  két  óvoda,  az  iskola  és  a
könyvtár energetikai felújítására. Ezek az
épületek  15  cm  külső  hőszigetelést,  10
cm lábazati szigetelést, 20 cm födémszi-
getelést kaptak. A régi ablakokat korsze-
rű,  hőszigetelő üvegezésűekre  cseréltük.
Ahol tudtunk, a fűtésrendszeren is igye-
keztünk korszerűsíteni. Új energiatakaré-
kos  gázkazánt,  modernebb  radiátorokat
és szabályzó szelepeket építettünk be. A
homlokzatok valamennyi épületnél meg-
újultak,  esztétikailag egységesebbek let-
tek. Bízunk abban, hogy ezáltal intézmé-
nyeink  nem  csak  szebbé,  korszerűbbé
váltak, hanem fenntartásuk is gazdaságo-
sabb lesz.

A Hivatal esetében egy másik pályáza-
ton  is  indultunk,  ahol  közös  hivatalok
székhelyépületének  felújítására  lehetett
támogatást nyerni. Mi 30 millió forintot
kaptunk a  Belügyminisztériumtól.  Elké-
szültek a belső átalakítás és az akadály-
mentesítés  tervei.  Mertünk  nagyot  ál-
modni, komplett felújításban gondolkod-
tunk.  Nagyon  hamar  kiderült  azonban,
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Egy volt diák szemével
„Az ő áldozatos munkájuk gyümölcse nem 
azonnal észlelhető, hanem hosszú évek után 

érik be.”- Ádám Tamás írása              8. oldal

HÍREK

Visszaköltözött a hivatal

Megköszönve türelmüket, örömmel tájé-
koztatjuk  Önöket,  hogy  2016.  március
16-tól ismét a régi helyen (Vajda J. u. 2.),
a kívül-belül teljesen megújult Község-
házán  várjuk  szeretettel  ügyfeleinket  a
szokott ügyfélfogadási időben.

Tüdőszűrés

Tájékoztatjuk Önöket,  hogy a tüdőszű-
résre jelentkezők adatai feldolgozásra ke-
rültek.  Előreláthatólag  a  szűrés  három
napos időpontja 2016. április 14-15-16.,
csütörtök, péntek, szombat lesz. A szűrést
délelőtt 9-12 között, délután 13-16 között
tartjuk, így a dolgozni járók is el tudnak
jönni. A hivatal mindenkit értesíteni fog
az  időpontról.  Kérjük,  személyigazol-
ványt és TAJ-kártyát mindenki hozzon
magával!

Lomtalanítás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az idei
évben a lomtalanítás május 28-án szom-
baton lesz. Kérjük, a háztartási lomokat
reggel 7 óráig tegyék ki a házak elé. Ve-
szélyes  hulladékot,  építési  törmeléket,
sittet továbbra sem szállít el a szolgáltató.

G Ó L Y A H Í R E K
JANUÁR

Szedlák Dominik

FEBRUÁR

Fekete Mihály Zsombor
Szász Melissza
Molnár Dávid

Somogyi Zoé Zora
Hajnal Bianka Barbara

GRATULÁLUNK!

Fák ifjítása
A településen közel 80 idős fa van. A
tavaly  nyári  hatalmas  vihar  csúnyán
megtépázta őket, sok helyen balesetve-
szélyt  okozva. A további hasonló ese-
tek elkerülése érdekében elvégeztetjük
az öreg fák ifjítását. Tudom, sokaknak
ijesztő most  a  látvány,  de kérek min-
denkit, nézze meg a bicskei főteret, mi-
előtt ítélkezik. Az idős fák ifjítását mu-
száj elvégezni. A július 8-i vihar meg-
mutatta, hogy szükség van rá egyrészt
a  balesetveszély  elhárítására  miatt,
másrészt az idős fák életét ilyen módon
tudjuk meghosszabbítani. A munkát az
a cég (Garden Kft.) végzi, amelyik az
alcsúti, illetve a szarvasi arborétum fáit
kezeli.  Ők évtizedek óta ezzel  foglal-
koznak, ez számunkra garancia a meg-
bízható szakmai munkára. Büszke va-
gyok rá, hogy Artúr bácsi, aki szakértő-
je  a  témának,  megdicsérte  a  favágók
munkáját.  Higgyék  el,  tavasszal  meg
fognak újulni a fák.

Bechtold Tamás

Megújult a hivatal
Ismerjük a mondást: Minden szentnek maga felé
hajlik a keze. Talán most egy kicsit igaz ez ránk is.

ÁDÁM ZSUZSANNA alpolgármester



hogy a kapott összeg csak az elképzelése-
ink kb. kétharmadára elég, így első kör-
ben le  kellett  csökkentenünk a  műszaki
tartalmat. Erre írtuk ki a közbeszerzést is,
ami  még  így  is  meghaladta  az  építésre
szánt  keretet.  Elindultak  a  munkálatok.
Nem kis feladat volt a két kivitelezés ösz-
szehangolása térben és  időben,  ez több-
nyire  Miklósi  Tibor  kollégánkra  hárult.
Az  ablakcserét  és  a  külső  hőszigetelést
még valahogy túléltük, de a belső mun-
kálatok alatt már nem tudott működni a
hivatal,  át  kellett  költöz-
nünk a könyvtárba. Itt sze-
retném megköszönni Csó-
kás  Elekné  Anikó,  vala-
mint  a  könyvtár  olvasói-
nak türelmét, a falu polgá-
rainak megértését.

Aztán ahogy közeledett
az  év  vége,  nagy  örö-
münkre azt láttuk, hogy az
önkormányzat  anyagi
helyzete többet is megen-
ged.  Így  visszatértünk  az
eredeti  műszaki  tartalom-
hoz,  és  megrendeltük  az
elmaradt munkákat is.

A kivitelezés első lépéseként a tetőre a
hullámpala helyett  cserépfedés került az
oromfalak  megmagasításával.  A  belső
felújítás során szinte csak a főfalak ma-
radtak.  Átépítettük  a  kazánhelyiséget,
mindkét  szinten  a  vizesblokkokat,  áthe-
lyeztük a konyhát és az irattárat. A teljes
elektromos hálózatot kicseréltük, az iro-
dákba energiatakarékos ledes lámpák ke-
rültek fel.  Vadonatúj  fűtési  rendszer ke-
rült kiépítésre új kazánokkal, kéménnyel,
lehetőséget adva egy későbbi ütemben a
klimatizálás kiépítésére is. Ahol sikerült,
megmentettük  és  felújíttattuk  az  eredeti
parkettát, az irodák többségébe pedig új
laminált parkettát fektettek. A vizesblok-
kok és a folyosók, valamint a lépcső köz-
épületbe illő modern kerámia burkolatot
kapott. Szinte valamennyi irodába új bú-
torok készültek.

A díszterem is teljesen megújult. A '70-
es évek farostlemez borítása helyett  lát-
ványos  álmennyezet  készült,  amelyben
helyet kapott a fűtés, a világítás és a han-
gosítás. Modern, új bútorzat is készült a
többfunkciós  helyiségbe.  Reményeink
szerint a terem méltó helyszíne lesz há-
zasságkötéseknek,  ünnepségeknek,  elő-
adásoknak, rendezvényeknek.

A  hivatal  akadálymentesítése  során
mozgássérült rámpa épült. Ehhez kapcso-
lódóan az épület előtti teret is újragondol-
tuk, hangsúlyos bejárattal, előtetővel, ut-
cabútorokkal,  a  kopjafák  környezetének
megújításával, növények ültetésével.

Mindkét pályázat kivitelezési munkáit
a Thermo Épgép Kft. nyerte el legkedve-
zőbb  közbeszerzési  ajánlatával.  Szeren-
csére  partnerek  voltak  abban  -  ami  ne-
künk kezdettől fogva fontos -, hogy helyi
mestereket  alkalmazzanak  alvállalkozó-
ként. Ez úton mondunk köszönetet Ihász
Ferencnek, Orosz Zoltánnak, Fekete Mó-
nikának  a  pályázat  összeállításáért,  me-
nedzseléséért,  Szolga Péternek a közbe-
szerzések lebonyolításáért, Miklósi Tibor
építésznek  a  tervezésért  és  lebonyolítá-

sért, a Thermo Épgép Kft.-nek a kivitele-
zésért, Bedő Zsolt építésvezetőnek, Jank-
us Balázs műszaki ellenőrnek a folyama-
tos  felügyeletért.  Továbbá Csurgó Bélá-
nak és munkatársainak az ácsmunkákért,
Kedves Tihamérnak és cégének az elekt-
romos  munkákért,  Szabó  Attilának  és
munkatársainak  a
parkettázásért, Fábi-
án Lászlónak és tár-
sainak  a  festés-má-
zolásért,  Kiss  And-
rásnak  és  csapatá-
nak  a  kőműves  és
hidegburkoló  mun-
kákért,  Reichard
Gábor csapatának a
gépészeti kivitelezé-
sért,  Kovács  Sza-
bolcséknak  a  laka-
tos munkákért, Csó-
kás  Zsoltnak  és  a
Tellum  Kft.-nek  az
informatikai  és
gyengeáramú ellátá-
sért,  Póti  Árpádnak
a riasztórendszerért,
Barna  Péternek  és
munkatársainak  a
bútorokért,  a  Tün-
dérkert  Kft.-nek  a
külső  parképítő
munkálatokért.  És
nem  hagyhatom  ki,
hogy  megköszön-

jem  az  önkormányzat  közmunkásainak,
akik  nélkül  ez  a  mai  nap  nem  jöhetett
volna  létre,  hiszen  folyamatosan  pakol-
tak,  kerítést  festettek,  ablakot  pucoltak,
takarítottak. Végül, de nem utolsó sorban
a hivatal technikai dolgozóinak - különö-
sen Váradi Sándornak,  aki  naponta ren-
delkezésre  állt,  ha  nyitásról  és  zárásról
volt szó - és a köztisztviselőknek mondok
köszönetet, akik kiböjtölték az „albérlet-
ben” töltött hónapokat. Az utolsó napok-
ban  szívvel-lélekkel  rendezték  az  irato-

kat,  szekrényeket,  csi-
nosítgatták  irodáikat,
és alig várják, hogy új-
ra  birtokba  vehessék
megújult  munkahelyü-
ket.

Nagy út van mögöt-
tünk.  Ma  ünnepelünk,
de  holnaptól  kezdődik
a munka, minden visz-
szatér  a  régi  kerékvá-
gásba.  Bízunk  benne,
hogy a felújított épület
nem csak az itt dolgo-
zóknak  nyújt  komfor-
tos  munkahelyet,  de  a

váli  polgárok  is  örömmel  jönnek  ügyet
intézni. Reméljük, Vál község is büszke
lesz  megújult  házára,  mert  –  ahogy  a
jegyző úr régi vágya szerint megvalósult
zászló is mutatja - az önkormányzat és az
itt dolgozók büszkék Válra.

Fotó: Ádám Csaba és Gali Rita
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►A mi farsangunk
Február 6-án tartottuk az alsós farsan-

got. Mindig a negyedikesek tartják, most
két  osztály  rendezhette.  Margit  néni  és
Szilvi néni osztálya.

Mi oroszoknak öltöztünk és ehhez ta-
nultunk táncot.  Órák  előtt  tudtunk csak
próbálni,  de már elsőre megjegyeztük a
koreográfiát,  így „csak” azt  kellett  gya-
korolni,  hogy  lehetőleg  mindenki  egy-
szerre lépjen, forduljon. 

Már hetekkel a nagy nap előtt izgatot-
tan készültünk. Folyamatosan gyártottuk
a konfettiket, hoztuk a tombolatárgyakat.

Szombaton délre mentünk, hogy min-
dent időben előkészítsünk. A szülők a bü-
fében  szorgoskodtak,  mi  pedig  az  osz-
tályban készülődtünk. 

Fülöp Apukája köszöntötte a vendége-
ket és egymást követték a műsorok. Idén
a nyolcadik osztály nyitotta a felvonulást
egy  látványos  capoeira  tánccal.  Láthat-
tunk vicces rókákat, bátor indiánokat, jó-
pofa minyonokat,  aranyos  madárijesztő-

ket,  tévéműsort,  fiús  lányokat.  Minden
osztály  hatalmas  tapsot  kapott  a  lelkes
közönségtől.  Az  egyéni  jelmezek is  na-
gyon ötletesek voltak.

Ezután árusítottuk a tombolát, zsákba-
macskát,  konfettit.  A  büfében  szüleink
készítették és árulták a finomabbnál fino-
mabb falatokat: gofrit, pizzát, palacsintát,
sütiket és az üdítőket. Sok tombolát elad-
tunk, ezért sokáig tartott a húzás. Miután
kisorsolták  a  főnyereményt,  egy  csoda-
szép  tortát,  mindenki  hazament,  csak  a
szülők maradtak pakolni és takarítani.

Én nagyon jól éreztem magam, remé-
lem a felsőben is ugyanilyen vidám lesz
minden farsang.

Denkovics Anna 4.a osztályos tanuló

►Farsang

Nagyon vártuk a február 6-át. Minden
osztály  lelkesen  készülődött  a  farsangi
rendezvényre.  Végre szombat lett.  Süte-
ményekkel,  tortákkal  megrakodva  érke-
zett a két negyedik osztály. Berendeztük

a  büfét,  pakoltunk  mindenhol,
majd mikor gyülekezni kezdtek
a többiek, elkezdtünk árusítani.

3 órakor kezdődött a műsor.
Az 1. a osztályosok madárijesz-
tők, a b osztályosok minyonok
voltak. A 2. a osztály fiú-lány, a
b  osztályosok  pedig  indiánok
voltak. A harmadik osztályosok
állatoknak öltöztek. A Vuk sze-
replőit jelenítették meg. A 4. a
osztályosok orosz táncot jártak,
a  b  osztályosok  pedig  egy  tv
paródiát adtak elő. Nagyon él-
veztük  a  szereplést.  Minden
osztály ügyes volt, pedig előtte
héten sokan betegek voltak, így
próbálni se tudtak.

A műsor után mindenki a bü-
fébe tódult enni és inni. Mi pe-
dig újra árusítottuk a portékáin-
kat:  ki  tombolát,  ki  konfettit,
zsákbamacskát,  vagy  éppen
lufit  vagy  világítós  karkötőt.
Szerencsére  sok  tombolát  el
tudtunk adni. Közben az ered-
ményhirdetésre  ismét  össze-
gyűltek az osztályok. Boldogan

vettük át a nyeremény tortákat.  Egy kis
büfézés, sütizés után nem sokkal később
a tombola kihúzása következett. Nagyon
sokan nyertek.  A rendezvény befejezése
után jöhetett a takarítás, ami a nap leg-
jobb eseménye lett számunkra. 

Reméljük mindenki jól érezte magát.
4.b osztályosok
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Farsangoltunk
A Húsvét  előtti  időszak legjelentősebb eseménye
iskolánkban a farsang volt. Az ünnep után pedig a
Vajda-rendezvényekre készülünk.

SZABÓ ÉVA igazgató

ELISMERÉS
Iskolánk  kiváló  pedagógusa,  Nagy

Imréné hosszú ideje szívügyének tartja
a polgári védelem feladatát. Tanulóink-
nak  rendszeres  felkészítést  ad,  verse-
nyekre készít fel, többször eljuttatva a
legjobbakat az országos döntőbe.

Március 1-jén a Polgári Védelem Vi-
lágnapján  Magosi  Lajos  tűzoltó  ezre-
des  elismerő oklevélben  részesítette  a
polgári  védelem területén hosszú időn
át nyújtott kimagasló tevékenységéért.
Szívből gratulálunk.



 

Vajda-rendezvények
az iskolában

Április hónapban rendezzük a Vajda-
napok  keretében  a  térség  legjelentő-
sebb szavalóversenyét és a hozzá kap-
csolódó sakk- és futóversenyt,  amelyre
több száz lelkes fiatalt várunk a megye
iskoláiból.  A rajzverseny  keretében  az
idei évben megemlékezünk Kokas Ignác
születésének 90. évfordulójáról is.

Anyagi lehetőségeink továbbra is kor-
látozottak. Az önkormányzat és a nagy-
lelkű  támogatók  nélkül  esélyünk  sem
lenne a versenyre érkezők fogadására,
megvendégelésére, a versenyzők, zsűri-
tagok megajándékozására.

A hagyományosan színvonalas  lebo-
nyolítás érdekében kérjük,  amennyiben
lehetőségük van  rá,  támogassák  prog-
ramjainkat! Hálásan köszönjük!
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A kicsik utánozzák a nagyokat,  a na-
gyok segítik a kicsiket – mi felnőttek pe-
dig nagy szeretettel és türelemmel nevel-
jük, terelgetjük őket a dolgos mindenna-
pokban.

►Farsang

Január végén már űztük a telet, farsan-
goltunk,  vigadtunk.  Az  előkészületek  is
nagy vidámságban teltek: a csoportszobát
színes krepp papírból hajtogatott boszor-
kánylépcsőkkel  és  lufikkal  díszítettük,
szebbnél  szebb  farsangi  szemüvegeket
készítettünk,  bolondos  verseket  mondo-
gattunk s még annál is mókásabb dalokat
énekeltünk közben roptuk a táncot, járt a
lábunk… S ha már ünnepelünk, akkor a
süti készítésre is sort kerítettünk: apró ke-
zecskék „ gyártották” a finomabbnál fi-
nomabb kekszgolyókat! Nagy boldogság
töltötte el gyerekeinket, amikor rácsodál-
kozva  megállapították:  -  Nekem  anyu-
kám szokott otthon ilyet csinálni! vagy, -
Óvó néni, mi már anyával is  csináltunk
ilyet!

Eljött a várva várt nap: Farsang napja.
A gyerekek  nagy izgalommal  várták  az
eseményt,  közösen  számláltuk  még  há-
nyat kell  aludniuk addig. Természetesen
meghívtuk a  kedves  szülőket  is,  sok  jó

emberrel megtelt a csoportszoba egy-ket-
tőre! Közösen gyönyörködtünk, ahogy a
kicsik mérhetetlen bájjal, csiga jelmezük-
ben felvonultak; ahogy a nagyok király-
lányhoz  és  királyfihoz  illően,  méltóság-
teljesen  bevonultak  és  táncoltak.  Magá-
hoz  mérten  minden  kis  és  nagy gyerek
nagyon  igyekezett,  csillogtak  a  gyerek-
szemek.  Kell  ennél  több? A bemutatko-
zás, verselés, éneklés után pihentünk egy
kicsit: közösen megkóstoltuk a tengernyi
finom süteményt,  amiket a szorgos tün-
déranyu kezek készítettek – hálás köszö-
net érte még egyszer! A mi farsangi sü-

tink is mind elfogyott, szerencsére min-
den kedves vendégnek jutott belőle! No,
az eszem-iszom után székfoglaló és kö-
zös tánc következett. S amikor a tánc vé-
gére  elfáradt  apraja-nagyja  a  Zsákba-
macska sem maradhatott el – minden kis-
gyerek  meglepetés-ajándékot  húzhatott.
Nagy  volt  az  öröm  –  gyerekeink  nem
győzték egymásnak megmutatni a féltett
kincseket  –  gyermek  és  felnőtt  mosoly
hálózta be az egész csoportszobát! Jó volt
együtt lenni és újabb élmény és szeretet-
morzsával a tarsolyunkban hazatérni!

►Egészség-betegség hét
 
Gyermekeink  korának  megfelelően

igyekeztünk  a  két  témakört  körbejárni,
tapasztalatokat,  élményeket  szerezni.  A
teljesség igénye nélkül szeretnénk pár te-
vékenységünket felidézni.

Gyümölcssaláta készítés 

Mandarinból,  banánból,  körtéből,  al-
mából  készítettünk  gyümölcssalátát.  Ki-
csinyeink megpucolták a mandarint,  ge-
rezdekre szedték s tették a tálba. Közösen
számláltuk a gerezdeket s szagolgattuk az
illatos kezünket. Nagyjaink késsel szele-
telték  a  gyümölcsöket:  ki  vékonyabbra,
ki szélesebbre, ki apróbbra, ki nagyobbra,
kinek, ahogyan sikerült. Alma lével még
egy kicsit megbolondítottuk a salátánkat
és  közösen  elfogyasztottuk  azt.  Tevé-
kenységünk során megerősödtünk abban,
hogy a gyümölcs napi szintű fogyasztása
nagyon egészséges!

Egészséges – egészségtelen ételeink
tablókészítés

Gyűjtőmunkát  folytattunk  közösen  a
szülőkkel és a gyerekekkel az egészséges
táplálkozással kapcsolatban. Az a kisgye-
rek, aki  hozott  képet,  azt  ő ragaszthatta
fel a megfelelő tablóra. A közös beszél-
getés  és  a  különböző  képek  nézegetése
során  gyerekeinkben ösztönösen megfo-
galmazódott, hogy  mi az egészséges és
mi nem az.

Fontos a mozgás!

Óvodás napirendünk  szerves  része  a
szabad levegőn való tartózkodás. Fontos
egészségünk  megőrzése  érdekében  az
örömteli mozgás a friss levegőn. Óvodá-
saink nagyfokú mozgásigényét  maximá-
lisan  figyelembe  véve  szervezzük,  ter-
vezzük különböző tevékenységeinket.
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Idén is lesz baláni tábor
„A barátságot, hogy haloványabb ne legyen, ápolni
kell .” - A Váli Út  Egyesület felhívása.

11. oldal

A  Csigabiga  csoport  szeretet-
pillanatai a közelmúltból
Nagycsalád a miénk: 10 nagycsoportos korú és 15
kiscsoportos korú gyermekünk van.



►Tisztaság fél egészség

Látogassuk meg a védőnénit! 

Kiscsoportosainkkal  meglátogattuk
Kárpáti Hajnalkát, Hajni nénit. Bepillant-
hattunk  a  védő  néni  munkájába:  Hajni
néni  nagy türelemmel  és  odafigyeléssel
mutatta meg gyerekeinknek, hogy a gon-
dozása alatt levő kisbabákkal mi történik
egy vizsgálat  során.  Külön élmény volt
számunkra, hogy ultrahangos eszközzel a
bátrabb gyerekek szívdobogását meghall-
gathattuk! Köszönetképpen elmondtuk a
téli versünket, ami Hajni néninek nagyon
tetszett.

Nézzük meg, mi rejtőzik
a doktor bácsi táskájában!

Nagycsoportosainkkal háziorvosunkat,
Dr. Milvius Lórántot látogattuk meg egy
délelőtt.  A doktor  bácsi  és  asszisztense,
Erzsike néni (Kissné Kiss Erzsébet) már
vártak  bennünket.  Gyerekeink  nagy  ér-
deklődéssel  és  kíváncsisággal  figyelték,

mi minden kerül elő az igazi orvosi tás-
kából,  többé-kevésbé  meg is  tudták  ne-
vezni azokat (fonendoszkóp, vérnyomás-
mérő,  fertőtlenítőszer,  vattapamacs,
gyógyszerek, injekciós tű, injekciós am-
pulla,  notesz,  toll,  szemüveg,  recept).  A
felsorolásból  is  látszik,  mennyi  mindent
rejt az a bizonyos táska, hogy alig tudtuk
a végére számon tartani, de a doktor bá-
csi  türelemmel,  jó  pedagógiai  érzékkel
tudott  hatni  gyerekeinkre  és  motiválni
őket.  Erzsike  néni  mosolygós  szereteté-
vel  asszisztálta  végig,  míg  az  összes
gyermek meghallgatja  egymás  szívveré-
sét  a  fonendoszkóppal,  ill.  vérnyomást
mért annak, aki szerette volna. Farsangi
versünk elmondásával  köszöntük meg a
szíves fogadtatást és elköszöntünk.

Szeretnénk megköszönni még egyszer
a védőnéninek, doktor bácsinak és Erzsi-
ke néninek a lehetőséget, hogy bepillan-
tást engedtek munkájukba óvodás gyere-
keinknek, ezáltal értékes élményhez jut-
tatva őket. Köszönjük!

Körtélyesiné Akli Piroska/ Piroska néni
Horváth Dezsőné/ Csilla néni

Körmendi Mónika/ Mónika néni
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Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2016. május 9. hétfő

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

Mesevölgy Hírek

Óvodai Nyílt napot tartunk mindkét
óvodában  2015.  április  15-én  délelőtt
½ 11-től ebédig, és délután 15 órától az
óvoda zárásáig. Ezen a napon lehetősé-
get  biztosítunk a  leendő óvodásoknak
és szüleiknek,  hogy körülnézzenek az
óvodákban,  ismerkedjenek  az  óvoda
dolgozóival, a gyermekekkel.

***

Az óvodai beiratkozás ideje:
2016. április 25. hétfő és
2016.április 26. kedd
8.00- 16.00 óráig.
Helye: Kossuth utcai óvoda.
Szeretettel  várunk  minden  érdeklődő
szülőt és gyermekét. 
Bővebb információ a hirdetményeken.

***

Kedves Szülők, és váli lakosok!
Köszönjük azoknak,  akik az elmúlt

évben  a  Váli  Mesevölgy  Óvodának
ajánlották fel az adójuk  1 % -át. Kér-
jük,  ha  tehetik,  támogassák  az  intéz-
ményt ilyen módon ebben az évben is. 

Az Alapítványi forrásokból az udva-
ri játékok további bővítését tervezzük. 
A kedvezményezett adószáma:
18494613-1-07
A kedvezményezett neve:
„A Váli  Gyermekek  Jövője  Alapít-
vány”

***

Köszönet: A Tündérkert '97 Kft. egy
fészekhintát ajándékozott az óvodának,
amit  dolgozóik  az  ütéscsillapítóval
együtt már telepítettek is a Vajda utcai
óvoda udvarára. A gyermekek izgatot-
tan várják,  hogy kipróbálhassák az új
udvari játékokat.

Kocsis Irén
óvodavezető

mailto:alpolgarmester@val.hu


De rá kellett jönnöm, hogy milyen sok
embernek köszönhetem azt, hogy sikerült
egyáltalán eddig eljutnom.

Középiskolai tanulmányaimat a Buda-
pesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános
Iskola  és  Gimnáziumban  kezdtem  meg
2011-ben. Kevesen tudják, hogy ez az in-
tézmény már több éve vezeti a középis-
kolák rangsorát. Híres volt az oktatásról,
és  hírhedt  a  versenyistállóságáról.  Már
az, hogy sikerült ide bekerülnöm, az sem
csak rajtam múlott.

Matematika- és történelem-orientáltsá-
gom miatt  vonzott  ez  az  iskola.  Sosem
voltam sokat tanuló gyerek, ezen pedig a
korán kelés, a napi közel három óra uta-
zás, és az esti hazaérés sem nagyon segí-
tett. Igyekeztem abból élni, ami órán rám
ragadt, esetenként kiegészítve ezeket ott-
hon.  Matematikából  például  négy  évig
könnyedén megéltem azokból az alapok-
ból, amelyeket Zelena Zsolt, Zsolt bácsi
adott  nekem. Emelt  szintű érettségim is
ötös lett, és ezt biztosan nem szerezhet-
tem volna meg Zsolt bácsi  fundamentu-
ma nélkül. Hasonlóan voltam az informa-
tikával is: még egyetemen is könnyedén
megéltem abból, amit Zsolt bácsi tanított
nekünk.

Történelemből  Nagy  Imréné  Margit
néni  tanított  engem.  Korán  észrevette,
hogy kinek milyen affinitása van a tárgy-
hoz, és más tudást is várt el a diákjaitól.
A tőle tanult tudás birtokában még a Fa-
zekasban is kitűnhettem történelem órán,
hiszen nem csak a tényeket, de az érde-
kességeket,  apróbb, de történelmi szem-
pontból jelentős összefüggéseket is meg-
tanította. Emelt szintű érettségim sem si-
kerülhetett volna nélküle. Noha a közép-
iskolában sokkal forrásközpontúbb volt a
töri,  szerencsére  a  szövegértéssel  sem
voltak  gondjaim,  hála  Németné  Szabó
Annának, Anna néninek. Szigorúan meg-
tanultatta velünk a múlt századok költői-
nek életrajzát, így a magyar érettségi az ő
jegyzetei  alapján szinte sétagalopp volt.
A szavalóversenyekre való felkészítése is
segített abban, hogy sokkal közelebb ke-
rüljek a kortárs irodalomhoz, és inspirált
arra,  hogy  magam  is  belekóstoljak  az

írásba és a költészetbe.
A természettudományi tárgyak terén is

kiváló alapokat kaptunk Andrusek Anikó
nénitől.  Sokkal könnyebben és gyorsab-
ban ment ezen tantárgyak tanulása az ő
jegyzetei, táblázatai alapján. Az általános
iskolai füzetemből készített földrajz érett-
ségi tételeim is maradéktalanul megállták
a helyüket.

Az angollal sem volt soha problémám
szerencsére.  Szabó Éva néni felkészített
annyira, hogy se az iskola falain belül ne
okozzon problémát a világnyelv haszná-
lata, se az utcán, ha esetleg külföldiek út-
baigazítást kértek, és akkor se, ha én uta-
zom külföldre.

Fizika  óráink  sajnos  rendszeresen  el-
maradtak  középiskolában,  ha  viszont
meg voltak tartva, biztos lehettem benne,
hogy nemigen vallhatok kudarcot a kér-
dések  megválaszolásával,  hiszen  Antal
Zoltán,  Zoli  bácsi  kitűnően  felkészített
minket erre a kihívásra is.

A készségtárgyak közül a testnevelést
emelném ki. Krúdyné Kaposvári Ágnes,
Ági néni korán felismerte, ha valaki jobb
valamiben,  és  az  általános  iskolai  futó-
versenyek, Cooper-tesztek, sprintgyakor-
latok,  légzőgyakorlatok is  rendkívül  so-
kat segítettek abban, hogy később közép-
iskolában a Vivicitta félmaratont is telje-
síteni tudjam. Az erőnléten természetesen
Krúdy Péter, Péter bácsi edzései, a Diák
Sport Körök (DSK) is rengeteget segítet-
tek.

Énekből  Kecskés  Péter,  Peti  bácsi  is
kiváló tanárnak bizonyult, még a közép-
iskolai énekkarba is be akartak hívni, bár
ezt érdeklődés hiányában elutasítottam.

Rajzból  sem vallottam kudarcot,  hála
Kárpáti József, Józsi bácsi humorral fű-
szerezett  óráinak.  Középiskolában  jóval
kevesebb  segítséget  kaptunk  vizuális
készségünk fejlesztésére,  mint  Józsi  bá-
csitól.

Nem feledkezhetünk meg az alsó tago-
zatos  tanítókról  sem.  Oroszi  Lászlóné,
Ági  néni  talán  élete  egyik  kihívásaként
tekinthetett  rám,  hiszen  kezdő  iskolai
éveim alatt sosem voltam kimondott "jó
gyerek". Az ő munkája talán a legfonto-

sabb,  hiszen  az  alapok  alapjait  kellett
megteremtenie egy óvodából érkező cso-
portnak.

Úgy vélem,  hogy a  váli  Vajda  János
Általános  Iskola  egy erős  iskola,  amely
rendkívül sok értéket, értékes embert ter-
mel ki. Ha valaki sikerrel teljesíti a nyolc
évet  itt,  biztos  lehet  benne,  hogy utána
bármely  középfokú  intézményben  meg-
állja a helyét.

Ezúton szeretnék köszönetet  mondani
az összes általános iskolai tanárnak, taní-
tóknak, akik elindítanak minket  az élet-
hez vezető úton. Az ő áldozatos munká-
juk  gyümölcse  nem  azonnal  észlelhető,
hanem hosszú évek után érik be.
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Rendezvénynaptár 2016
Elkészült Vál község szervezeteinek 2016. évi ren-
dezvénynaptára.

12. oldal

Egy volt diák szemével
Sosem  voltam  jó  a  köszönő  szavakban.  Mindig
úgy éreztem, hogy amit sikerült elérnem, az az én
sikerem.

ÁDÁM TAMÁS öregdiák

BORVERSENY 2016
Március  19-én  szombaton  rendezte  a

Faluvédő Egyesület a 2016-os borversenyt.
Kicsit aggódtunk, hogy a júliusi viharkárok
után vajon milyen lesz az idei mezőny, de
nem panaszkodhatunk, hiszen 30 bor szállt
versenybe.

A Vadvirág dalkör nótacsokra és néhány
borról szóló vers után elkezdődött a bírálat.
Először a fehér borok, majd a rosék, végül
a vörösek kerültek sorra. A vacsora alatt a
zsűri  összesítette a pontokat,  majd követ-
kezett a díjak átadása.

Arany minősítést kapott:
Juhász Benjámin – vegyes fehér
Denkovics József – vegyes fehér
Körtvélyesi Ferenc – királyleányka
Körtvélyesi Ferenc – chardonnay
Nagy Péter – zalagyöngye
Nagy Péter – zweigelt-kékfrankos
Klein Károly – zenit
Körtélyesi Zsolt -szürkebarát
Békefi Gábor – cabernet sauvignon

Ezüst minősítést kapott:
Juhász Viktor – vegyes fehér
Juhász Illés – vegyes fehér
Körmendi László – vegyes fehér
Almádi Attila – olaszrizling
Mikus György – kékfrankos

Bronz minősítést kapott:
Körmendi László – vegyes fehér
Mihálovics László – szilváni
Almádi István – vegyes fehér
Bencsik Ferenc – királyleányka
Almádi Attila – vegyes fehér
Fridrich Imre – veltelini
Körmendi László – oportó
Almádi Attila – kékfrankos othelló

Gratulálunk a díjazottaknak, köszönjük Ka-
tona Józsefnek a szervezést, a Marton há-
zaspárnak pedig a vacsorát!

Ádám Zsuzsanna



►III. KarneVÁL

Rendhagyóra sikeredett az idei Karne-
VÁL. Az időpont is korai volt az előzők-
höz képest, január 30-án vonult fel a dí-
szes  társaság  a  szokásos  útvonalon,  de
nem a szokott helyről indulva. A szerve-
zésben  is  eddig  szokatlanul  sok  nehéz-
ségbe ütköztünk. Az időpont adott volt: a
farsangi időszakba kellett „beleszorítani”

figyelembe véve az iskolai ünnepségeket
is. A nehézségek pedig tényleg szokatla-
nul  szaporodtak (fellépők hiánya,  időjá-
rás),  ennek  ellenére  összességében  egy
nagyon  vidám,  kacagással  és  mosolygó
arcokkal teli délutánt töltöttünk el.

Délután fél 2-kor indult a menet a Tűz-
oltóság  mögötti  betonos  pályáról,  hogy
közösen búcsúztassuk a telet, s köszönt-
sük a tavaszt. Szerencsére sikerült: köd-
ben indultunk, de mire visszaértünk, még
a nap is megmutatta egy-két sugarát. Ha-
gyományteremtő szándékkal indítottuk el
azt  a  kezdeményezést,  miszerint  előre
feldíszített  traktorokon és egyéb szállító
járművekkel készüljenek a részvevő csa-
ládok.  Ez  a  kezdeményezés idén  már  a
KarneVÁL részévé vált, délelőtt közösen

díszítettük az ünneplőket szállító jármű-
veket.

 Visszatérvén,  az  előre felállított  ren-
dezvénysátor  alatt  elkezdődött  a  műsor,
melyet Marton József (Válvölgye Gaszt-
ronómiai Kulturális Turisztikai Egyesület
elnöke)  nyitott  köszöntő  beszédével,  s
folytatta  az  idei  KarneVÁL hercege  és
hercegnője (Simon László és felesége) a
szokásos KarneVÁL-i alapító okirat fel-

olvasásával.  Ezután  kö-
vetkezett tordasi baráta-
ink  műsora,  akik  évek
óta  minden  rendezvé-
nyünkön  fellépnek.  Ez-
úton is  nagyon köszön-
jük Nekik!

Az  ünneplők  között
találkozhattunk  herce-
gekkel,  hercegnőkkel,
Grinch-csel,  Asterix-
szel  és  Obelix-szel,  bo-
hócokkal,  cicákkal,  ma-
cikkal  és  rengeteg ötle-
tes  és  színes  jelmezbe
bújt falubelivel.

Szeretnénk köszönetet mondani a tor-
dasi  fellépőknek,  felkészítőiknek,  támo-
gatóinknak,  segítőinknek,  és  persze  a
részvevőknek,  a  családoknak,  Csókás
Zsoltnak és Ádám Zsuzsának,  akik ren-
geteg fáradságos munkával  és  időt  nem
sajnálva, szellemi és fizikai segítségükkel
hozzájárultak az III. KarneVÁL létrejöt-
téhez.

A jó  hangulatban  nagy segítségünkre
voltak  „bohóc”  barátaink:  Misi  és  Árpi
Tordasról, ezúton is szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni Nekik!

Reméljük,  jövőre  még többen  kedvet
kapnak,  hogy  maskarákba  bújva  együtt
köszöntsük a tavaszt!

Tóth Adrienn
VGKTE tag
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Zene, tánc, ének, játék – öröm ! 
Bemutatkozik a Levelünye zenekar

 
Moldvai népzenét játszó amatőr társa-

ság vagyunk.
Már több hónapja érlelődött  bennünk a

gondolat,  hogy  együtt  muzsikálásunk  ne
“csak” örömzenélés legyen. Közös vágyunk
volt  olyan  táncházak  szervezése,  ,  ahol
szülők és gyerekek jó hangulatú, tartalmas
délutánt tölthetnek el együtt játékkal, tánc-
cal, énekléssel, kézműveskedéssel. 

Ehhez a szándékunkhoz örömmel kap-
csolódott Körtélyesiné Akli Piroska és Kör-
mendi Mónika, akik a kézműves foglalkozá-
sokat vezetik, és Wágner Zoltán barátunk,
aki a táncokat tanítja.

 Két alkalmon vagyunk túl, január végén
és március elején tartottunk az iskola torna-
termében egy-egy táncházat. Gyerekek és
felnőttek egyaránt nagyon lelkesen és mo-
solyogva mondták, hogy jól érezték magu-
kat!  Táncházi  összejöveteleinket  szeret-
nénk rendszeressé tenni, azaz a lehetősé-
gek szerint minden hónapban egy alkalom-
mal találkoznánk. 

 Várunk további felnőtt érdeklődőket is,
akik szeretnének táncolni a maguk örömé-
re. A moldvai körtáncok könnyen elsajátít-
hatóak,  ugyanakkor  megadják  az  együtt
mozgás élményét! 

 Köszönjük a Molnár Band-nek a műsza-
ki  berendezéseket,  nagyon  jó  érzés  volt,
hogy ránk gondoltak.

A zenekar tagjai: Diósiné Besenyei Bog-
lárka ének, Fébertné Ág Zsóka ének, dob,
Jankóné Csapó Noémi ének, koboz, Jankó
Csaba furulya, Kasznár Sándor furulya.

Megtalálhatóak  vagyunk  a  facebookon,
ahol további információkat olvashattok, lát-
hattok rólunk.

Mindenkit  szeretettel  várunk a legköze-
lebbi táncházunkba!

Levelünyék :-)
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ÖNNEK CSAK 1%
Gondoljon ránk adója 1%-ával!

Váli Tűzoltó Egyesület
Adószámunk: 18499993-01-07

Miért minket támogasson:
Etikus, átlátható nonprofit

szervezet vagyunk
Napi szinten állunk az önök

szolgálatában 1885-óta
Általános iskoláskorú gyerekeket

és felnőtteket
készítünk fel versenyekre
Ápoljuk hagyományainkat,

tűzoltó értékeinket

Országfutás 3.
Országfutás  –  Fussuk  végig  az  or-

szágot egy nap alatt.
Egy amatőr sportoló,  Vadász Vince

ötlete  nyomán  jött  létre,  és  2015-ben
két alkalommal is megrendezték az Or-
szágfutást. Eredeti elképzelése az volt,
hogy legyen annyi teljesített kilóméter,
amely  körbeérné  a  2246  kilométeres
országhatárt. A kampány lényege, hogy
minél több ember csatlakozzon a kez-
deményezéshez  a  saját  lakóhelyén,  és
fusson,  gyalogoljon  legalább  5  km-t
bárhol az országban.

Tavaly márciusban volt az első, ok-
tóberben a második alkalom. Most fu-
tottunk harmadszor. Mindenki lelkesen,
becsületesen  teljesítette  az  5  vagy 10
km-t,  gyerekek  és  felnőttek  egyaránt.
Ki futva, ki sétálva tette meg a vállalt
távot.

Köszönjük a Polgárőrségnek a kísé-
retet,  Önkormányzatnak  a  támogatást,
Palyáné  Varsányi  Hajninak  és  Csókás
Dávidnak a "vendéglátást".

Köszönjük és gratulálunk mindenki-
nek  a  részvételhez!  Találkozunk  az
OF4-en!

Csókásné Kovács Katalin

(Országosan 7.985 fő összesen 70.965
km-t teljesített. A 3. Országfutás fővéd-
nöke  Monspart  Sarolta  volt.  Az  Or-
szágfutás facebook-oldala a váli  fotót
tette ki borítóképének - A Szerk.)

LEGYÉL TE IS
POLGÁRŐR!

Hívjuk és várjuk sorainkba
mindazokat a fiatalokat

és nyugdíjasokat is,
akik tenni szeretnének
Vál közbiztonságáért.

Vál Polgárőr Egyesület



►Váli Út

Júliusban  2016-ban  ismét  néptánctá-
bor!

Idén is (július 14-19-ig) érkeznek test-
vérvárosunkból,  Balánbányáról  fiatalok,
hogy együtt táncoljanak velünk

Következménye  van.  A  tetteknek.
Mindnek. A legkisebbeknek is, hát még a
nagyobbacskáknak!  És  nézze  el  nekünk
mindenki, ha azt mondjuk, a Balániak vá-
li útja, és viszont, a nagyobb dolgok közé
tartozik. Az olyanok közé, amelyek mér-
cét  jelentenek.  Mércét  jelentenek  a  ha-
gyományőrzőknek, mert a hang, az élmé-
nyek visszhangja eljutott hétszáz kilomé-
ternél  is  némiképp  távolabbra.  2015-ös
táborunk, vendégszeretetünk, majd annak
viszonzása, megkönnyezett, forró tapsvi-
harral  díjazott  csíki  fellépésünk  is  ka-
pocs, bátortalanul írjuk le, barátság kez-
deménye a két település lakói között. 

A barátság  pedig  olyan,  hogy az  idő
múlásával  egyszer  csak  lesz,  valamiből
születik,  amiről  nem  tudjuk  mi  az,  de
ápolás nélkül halovánnyá is lesz...

Kedves Váliak!
A barátságot, hogy haloványabb ne le-

gyen,  ápolni  kell.  Nem azért  mert  kell,
hanem azért, hogy esélyt adjunk kitelje-
sedésének.  Mi  táncolni  szeretők lelkün-
ket adjuk bele örömmel ebbe a kapcsolat-
ba,  viszont  Önöktől  is  kérni  szeretnénk
valamit. Nem sokat, csak annyit, ameny-
nyi  kinek-kinek  belefér!  Tartós  élelmi-
szert,  egy-egy kiló  lisztet,  cukrot,  vagy
üveg borsót, uborkát, kinek erre szánható
pénze van, azt. A kétkezi segítség is elkél
majd, ha megérkeznek barátaink, de lak-
hatásukat is családoknál szeretnénk meg-
oldani. Aki teheti, jelezze, ha akkor majd
szívesen fogad egy-két  vagy több gyer-
meket.

De az  se  keseredjen  el,  aki  fentieket
nem tudja vállalni, hiszen tőle is kérünk
valamit. Tegye meg, hogy eljön július 16-
án esti bemutatónkra, az „Örömtánc Gá-
laestre”, szeresse a néptáncot vagy sem.
Nézze  meg,  mit  készítettünk  nekik  is,
ahogy mindenkinek, aki  Vál közösségé-
hez tartozik. Ha sokan, nagyon sokan le-
szünk,  nekünk  az  nagyon-nagyon  sokat
jelent majd!

A tárgyi  felajánlásokkal  kapcsolatban
a  30 900  11  36  számon  adunk  további
felvilágosítást,  egyesületünk  számlaszá-
ma pedig 57800040-10049831 (B3 Taka-
rékszövetkezet). Ne feledjék, nincs olyan
kis  segítség,  amit  ne  fogadnánk  olyan
nagy szeretettel, amilyennel adják!

Váli Út Hagyományőrző Egyesület
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Váli Katolikus Egyházközség hírei

A keresztények legnagyobb ünnepére,  Húsvétra készülve 2016. február 26-28.
között  P. Wolowicz Ádám SVD verbita atya háromnapos nagyböjti lelkigyakorlat
tartott  templomunkban.  Az  Irgalmasság  rendkívüli  szentévéhez  kapcsolódóan  a
szentmisék keretében elhangzott elmélkedések középpontjában az irgalmasság testi
és lelki cselekedetei álltak. Köszönjük Ádám atyának a mély lelki tartalmakat hor-
dozó három napot, amelyek során sok igazságot tudtunk befogadni saját személyes
életünk és közösségünk szempontjából is, illetve azokon elgondolkodni.

Templomunkban a húsvéti szertartások az alábbi rend szerint kezdődnek: Nagy-
csütörtökön 20.00 órakor kezdődik a szentmise, amelynek keretében az Oltáriszent-
ség alapítására emlékezünk. Nagypénteken 15.00 órakor keresztutat járunk (jó idő
esetén a temetőben, rossz idő esetén a templomban), illetve este 20.00 órakor kez-
dődik a Jézus szenvedésére és halálára emlékező szertartás. Nagyszombaton 19.45
órakor kezdődik a tűzszentelés szertartása, amelyet 20.00 órától a feltámadási szent-
mise  követ.  Húsvétvasárnap  és  Húsvéthétfőn  8.00  órakor  kezdődnek  az  ünnepi
szentmisék.

Mindenkinek áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk!
Ruff Tamás
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VÁL KÖZSÉG SZERVEZETEINEK
2016. ÉVI

RENDEZVÉNYNAPTÁRA

MÁRCIUS

2016.03.24. 10.00 Húsvéti hagyományok Könyvtár

ÁPRILIS

2016.04.01. 16.00 Meseírás napja Könyvtár

2016.04.08. 09.00 Vajda Szavalóverseny Iskola

2016.04.09. 21.00 Tavaszköszöntő disco Piactér

2016..04.14. 17.00 Költészet napi Kávéház Könyvtár

2016.04.16. 09.00 Sakkverseny Faluház

2016.04.20. 09.00 Futóverseny Sportpálya

2016.04.23. 14.00 A könyv napja Könyvtár

2016.04.30. 10.00 Majális és este utcabál Iskola

MÁJUS

2016.05.02. 16.00 Mesetár Könyvtár

2016.05.05. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

2016.05.06. 15.00-18.00 Véradás Faluház

2016.05.07. 16.00 Flórián-nap István tér

2016.05.27. 15.30 és 16.30 Óvodai ballagás Faluház

JÚNIUS

2016.06.04. 18.00 Trianoni megemlékezés István tér

2016.06.09. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

2016.06.09-13. 14.00 Ünnepi könyvhét Könyvtár

2016.06.11. 10.00 Gyereknap Szabadidőp.

2016.06.17. 16.30 Ballagás az iskolában Iskola

2016.06.20-24. 09.00 Nyári napközistábor Iskola

2016.06.21. 16.00 Mesetár Könyvtár

2016.06.27-01. 09.00-17.00 Könyvtári tábor Faluház

JÚLIUS

2016.07.04-08. Református gyerektábor Gyül. ház

2016.07.05. 16.00 Mesetár Könyvtár

2016.07.09. 19.00 Anna-bál Szabadidőp.

2016.07.14-19 Baláni néptánctábor Szabadidőp.

2016.07.16. Vajda-nap Szabadidőp.

2016.07.21. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

AUGUSZTUS

2016.08.02. 15.00-18.00 Véradás Faluház

2016.08.20. 20.00 Búcsúi bál Piactér

2016.08.25. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

2016.08.31. 17.00 Tanévnyitó Iskola

SZEPTEMBER

2016.09.01. 16.00 Mesetár Könyvtár

2016.09.02-03. VI. Váli-Völgyi Vigasságok István tér

2016.09.06. 16.00 Mesetár Könyvtár

2016.09.17. 14.00 Nyugdíjas találkozó Faluház

2016.09.17. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

2016.09.20. 16.00 Mesetár Könyvtár

2016.09.22. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

2016.09.24. Szüreti felvonulás és bál Faluház

2016.09.30. 18.00 Népmese Napja Könyvtár

OKTÓBER

2016.10.01. 16.00 Népmese Napi színdarab Faluház

2016.10.03-09. Országos könyvtári napok Könyvtár

2016.10.08. 10.00 Elszármazottak találk. Faluház

2016.10.08. 10.30 Csemete-fa ültetés Faluház

2016.10.21. 18.00 Községi megemlékezés Községháza

NOVEMBER

2016.11.03. 15.00-18.00 Véradás Faluház

2016.11.11. 17.00 Márton-napi lámpás felv. Szabadidőp.

2016.11.13. 09.00 Sütivásár Iskola

2016.11.14-20. Magyar Népköltészet hete Könyvtár

2016.11.19. 20.00 Katalin-bál Faluház

2016.11.21-30. Karácsonyi készülődés Könyvtár

2016.11.26. 13.00 Ádventi vásár Piactér

2016.11.27. 17.00 Adventi gyertyagyújtás 1 Faluház

DECEMBER

2016.12.04. 17.00 Adventi gyertyagyújtás 2 Faluház

2016.12.06. 16.00 Mesetár Könyvtár

2016.12.08. 17.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

2016.12.11. 17.00 Adventi gyertyagyújtás 3 Faluház

2016.12.15. 15.00 Idősek karácsonya Faluház

2016.12.18. 17.00 Adventi gyertyagyújtás 4 Faluház

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!


