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Tisztelt Váliak!

Az  elmúlt  évben  számos  pályázatot
nyújtottunk  be  mind  uniós,  mind  hazai
forrásokra. A benyújtott pályázatok most
értek révbe. 

A Belügyminisztérium által kiírt járda-
és útépítési pályázaton 15 millió forint tá-
mogatásban  részesültünk,  melyet   5,5
millió  forinttal  kell  kiegészítenünk saját
költségvetésünk terhére. A 22,5 millió fo-
rintból új  aszfalt  burkolatot  kap majd a
Malom utca, és megoldódik a vízelveze-
tés  is.  A Kisköz  utcai  járdát  a  Váli-víz
hídja és a Vajda János utca közötti szaka-
szon a másik oldalon, a régi járda nyom-
vonalán építjük újjá. Így már biztonságo-
san,  a gépjármű forgalomtól elkülönítve
lehet  közlekedni  a  gyalogosoknak  az
amúgy is keskeny Kisköz utcában.

A Társadalmi Operatív Program kere-
tein  belül  három pályázatot  nyújtottunk
be.  Ennek  keretében  folytatjuk  a  2011-
ben megkezdett energetikai korszerűsíté-
seket. A hivatal, az iskola és a Vajda utcai
óvoda épületei  után most  a  sportöltöző,
az Egészségház, a Faluház és a Kossuth
utcai óvoda épületeit látjuk el áramot ter-
melő napelemekkel, összességében mint-
egy 15 millió forintból. 

Már  rendelkezünk  építési  engedéllyel
annak a hőközpontnak a megépítéséhez,
melyet  a  hivatal  udvarában  fogunk  fel-

építeni  a  rossz  állapotban  lévő  raktárak
helyén. Az épület nem csak a hőközpont
kazánházát,  hanem vizesblokkot  és  egy
nagy méretű raktárt is magában foglal. A
kazánok  korszerűen,  energiatakarékosan
és  környezetbarát  módon,  pellettel  fog-
nak működni. Az itt előállított forróvízzel
fogjuk  fűteni  és  meleg vízzel  ellátni  az
Egészségházat,  a  Hivatalt,  a  tűzoltóság
épületét és a Faluházat. A tervezésnél fi-
gyelembe  vettük  annak  lehetőségét  is,
hogy a későbbiekben a kastély épületét is
el tudjuk majd látni hőenergiával. A ka-
zánok  fűtőanyagát,  azaz  a  pelletet  mi
fogjuk előállítani mezőgazdasági és erdé-
szeti melléktermékekből. Az ehhez szük-
séges gépsor beszerzését szintén 100 %-
ban támogatja a pályázat, melynek össz-
értéke közel 150 millió forint.

A TOP 5.3.1 pályázat lehetőséget biz-
tosít a helyi identitás és kohézió erősíté-
sére.  Ennek keretein belül testvértelepü-
léseinkkel szervezhetünk találkozókat, új
kiadványok jelenhetnek meg Válról és az
elmúlt  időszak  fejlesztéseiről,  valamint
különböző eszközök beszerzésére és kép-
zésre  nyújt  lehetőséget.  A  pályázatot

Martonvásár  önkormányzatával,  a
Brunszvik –Beethoven Központtal és Ka-
jászó  önkormányzatával  együtt  nyújtot-
tuk  be.  A pályázati  összegből  Válra  16
millió forint juthat kedvező elbírálás ese-
tén. 

Már túl vagyunk az első hiánypótláson
annál  a  pályázatnál,  melyet  a  Vidékfej-
lesztési  Program „Külterületi  helyi  köz-
utak fejlesztése, önkormányzati utak ke-
zeléséhez,  állapotjavításához,  karbantar-
tásához szükséges erőgépek és munkagé-
pek beszerzése” tárgyú felhívására nyúj-
tottunk be.

Ennek  köszönhetően  beszereznénk  1
db 50 LE-s Tuber traktort első hidrauliká-
val, valamint munkagépként 1 db tolóla-
pot, 1 db faaprítékolót, 1 db sószórót, 1
db szárzúzót, 1 db rézsűzúzót és egy pót-
kocsit. Ezeknek az eszközöknek a segít-
ségével könnyebben tudnánk fenntartani
mind a belterületi utakat  és közterülete-
ket, mind a külterületi utakat. A benyúj-
tott pályázat összértéke 14,5 millió forint,
melyhez 3,25 millió forint önrészt bizto-
sítunk. A pályázaton konzorciumi partne-
rünk Martonvásár Város Önkormányzata.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

v á l I n f óv á l I n f ó

Hagyományteremtés
„Nekem személyes szívügyem is a régi vadászok tisztelete”-
Zsirai Győző beszámolója a Vadásztársaság rendezvényéről.

8. oldal

Tanévnyitó
„Legyetek  mindig  optimisták,  szorgalmasak,  céltudatosak”  -
Szabó Éva igazgató útravalója az idei tanévre.

4-5. oldal



Az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Ope-
ratív Program keretében - Csákvár Város
Önkormányzatának  konzorciumi  vezeté-
sével -  pályázatot nyújtottunk be külön-
böző szabadidős tevékenységek, oktatási
órákon kívüli iskolai és óvodai tevékeny-
ségek,  valamint  egészségmegőrző  prog-
ramok szervezésére. Ezt a pályázatot sem
bírálta  még  el  az  irányító  hatóság,  de
kedvező elbírálás esetén községünk közel
29 millió forintot költhet az előbb felso-
rolt tevékenységekre. 

 A katolikus  egyház  állami  forrásból
több  mint  8  milliárd  forintot  kapott  a
Székesfehérvári  egyházmegye  egyházi
ingatlanjainak fejlesztésére. A váli katoli-
kus műemlék templom felújítására ebből
az összegből 500 millió forint jutott. Ha-
marosan elkészülnek a felújítási tervek. A
kivitelezési  munkák  várhatóan  jövő év-
ben indulhatnak el. 

Az Ürményi-kastély felújítása jelenleg
egyhelyben  toporog.  Ami  már  biztos,
hogy állami tulajdonba került  a  kastély,
valamint  a  régi  focipálya  a  magtár  felé
elnyúló  területtel.  Tervben  van  még  a
magtár és a „rongyos” telkének, valamint
a középső erdőterület állam általi megvá-
sárlása is. Önkormányzatunk elkészíttette
a  kastélyfejlesztésre  vonatkozó  előzetes
megvalósíthatósági tanulmányt, mely tar-
talmaz gazdasági számításokat is.  Ezek-
ből  látható,  miként  lehetne  fenntartható
módon  üzemeltetni  a  kastélyt,  mint  tu-
risztikia látványosságot és az azt övező,
közel 11 hektáros területet.

Bár a nyári időszakról a köznyelv úgy
beszél, mint uborkaszezon, látható, hogy
mi  tevékenyen  töltöttük  mindennapjain-

kat. Befejeződtek a járda- és támfalépíté-
si munkálatok, valamint megújult az Új-
hegyi út a Tordasi úttól a Magyar közig
és a Szabadhegyre vezető út. 

►A  SZELEKTÍVGYŰJTŐ  NEM
SZEMÉTLERAKÓ!

Már  régóta  komoly fejfájást  okoz  az
Önkormányzatnak a Polgármesteri Hiva-
tal  udvarában lévő szelektív hulladéktá-
rolók ügye.

Ugyanis  sajnos  vannak  a  településen
olyan emberek, akik úgy gondolják, min-
denféle  szemetet  odahordhatnak.  Hát
nem! Ha valakinek nem volna egyértel-
mű, a Hivatal udvarán elhelyezett hulla-
déktárolók kizárólag a szelektív hulladék
gyűjtésére szolgálnak. Mindenféle egyéb
hulladék lerakása, valamint a szemét a
hulladékgyűjtő mellé helyezése illegális
hulladéklerakásnak  minősül,  így  sza-
bálysértési  eljárással és  pénzbüntetés-
sel sújtható. Ha a tároló megtelt, akkor

sem lehet a szemetet a tároló mellé lerak-
ni.  Ugyanez  vonatkozik  a  ruhagyűjtő
konténerre  is!  Sajnos  egyre  gyakoribb,
hogy egyesek az éj leple alatt vagy a hét-
végén sittet, kommunális hulladékot, ve-
szélyes hulladékot raknak le, de találkoz-
tunk már döglött kutyával is...

Mára betelt a pohár! Épp ezért zéró to-
leranciát hirdetünk, és aki a fenti szabá-
lyokat megszegi, azokkal szemben eljá-
runk,  minden  esetben  feljelentést  fo-
gunk tenni.

A megelőzés érde-
kében  felszereltünk
egy éjjellátó  funkci-
óval is ellátott kame-
rát,  amellyel  ellen-
őrizni tudjuk a hulla-
dékgyűjtők  környé-
két.

Kérjük  Önöket,
tartsák be a társadal-
mi  együttélés  alap-
vető  szabályait,
szükség  esetén  ve-
gyék  igénybe  a  la-
kossági  lomtalaní-

tást, és ha szabálytalanságot tapasztalnak,
erre  figyelmeztessék  embertársaikat  is!
Együttműködésüket köszönjük.

Miklósi Tibor
Műszaki előadó
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Könyvtári közlemények
„Az ősz kiemelt könyvtári eseménye az Országos 
Könyvtári Napok...”  – Csókás Elekné írása.

7. oldal

UTOLSÓ
LEHETŐSÉG!

OKTÓBER 31-IG
KÉRHETŐ IDŐPONT

A LOMTALANÍTÁSRA
A  lakóknak  maguknak  kell  kérni,

hogy saját ingatlanuknál mikor legyen a
lomtalanítás.  A  Szolgáltatóval  előre
egyeztetni  kell  az időpontot,  az igényt
15  nappal  előbb  be  kell  jelenteni.
Időpontot egyeztetni az ügyfélszolgálati
irodákon lehet:

Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38. 
hétfő: 800-1200,  
szerda: 700-1900 

péntek: 800-1200

telefon: 22/579-185,   06 30 7434 903
Fax: 22/579-186 
e-mail cím: info@vhg.hu

Velence, Tópart u. 26. 
szerda: 800 – 1200

telefon: 22/579-185
e-mail cím: info@vhg.hu
Honlap: www.deponia.hu ; www.vhg.hu

Ádám Zsuzsanna

Megrendülve  tudatom  min-
denkivel, akik tisztelték és sze-
rették,  hogy  Manczúr  János
Zoltán, volt váli körzeti megbí-
zott, tragikus hirtelenséggel 43
éves korában elhunyt.

Jánost szülővárosában, Me-
zőkovácsházán helyezték örök
nyugalomra.  A  temetésen  a
váliak és a Fejér megyei rend-
védelmi dolgozók nevében Be-
reczki  Lászlóval  róttuk  le  ke-
gyeletünket a gyászoló család
előtt.

Nyugodjék Békében! 

Bechtold Tamás
polgármester

http://www.vhg.hu/
mailto:info@vhg.hu
mailto:info@vhg.hu


VálInfó
2017. szeptember 21. önkormányzatunk    3

CSEMETE-FA
ÜLTETÉS

és

EMLÉKLAPOK
ÁTADÁSA
2017. október 14-én

szombaton 10:30-kor
a Községháza előtt.
Szeretettel várjuk a

2016-ban és 2017-ben
született gyermekeket

és szüleiket, nagyszüleiket!

G Ó L Y A H Í R E K

JÚLIUS

Barna Bálint
Déri Emese

Schmidt Hanna Napsugár

AUGUSZTUS

Tokodi Áron István
Németh Lina Annabella

GRATULÁLUNK!

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében
elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése. A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében 

2017. október 12-én 08:00-12:00-ig ÁRAMSZÜNET LESZ
a Kossuth Lajos u. és az Ady Endre u. teljes vonalán.

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét,  hogy az áramszünet ideje alatt  hálózathoz csatlakoztatott
áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal megkötött - a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás
előírásai szerint szabad.
Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a 8000 Székesfehérvár, Király sor 1/a. címen vagy 06-22-525-461 faxon várjuk.
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!
A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat: 

www.eon-hungaria.com

http://www.eon-hungaria.com/


Az óvónénik most kísértek benneteket
utoljára  utatokon,  és  mostantól  a  mi
gondjainkra bíztak benneteket.  De nem
csak ti készültetek, hanem Andrea néni, a
tanító nénitek is. Nyár elejétől azt tervez-
te,  hogyan fogadjon benneteket,  hogyan
segítsen  nektek  és  szüleiteknek,  és  na-
gyon készült arra, hogy minél emlékeze-
tesebbek legyenek az  első napok,  aztán
pedig  az  együtt  töltött  évek.  Kívánom
nektek, hogy érezzétek jól magatokat ná-
lunk és sok sikert éljetek át tanulmányai-
tok során. 

Kedves Diákok!
Egy tanmesével szeretnélek benneteket

biztatni az új tanév kezdetén.
Volt  egyszer  egy  csoport  béka,  akik

versenyezni akartak. Egy nagyon magas
toronyba akartak feljutni. Sok néző gyűlt
össze,  hogy figyeljék a versenyt  és bíz-
tassák a békákat.

Elkezdődött a verseny. DE… a nézők
közül senki nem hitt abban, hogy a békák
közül egynek is sikerül feljutni a torony
csúcsára. Ilyeneket mondtak: „Ohhh! De
fárasztó!  Sosem  fognak  oda  feljutni!
Semmiképpen  nem  sikerülhet,  a  torony
túl magas!” A békák kezdtek lemaradoz-
ni. Egyetlen kivételével, aki élénken kez-
dett felkapaszkodni.

Végül mind feladta,  azt  az egy békát
kivéve, aki hatalmas ambícióval és kitar-
tással egyedül jutott fel a csúcsra! Ezután
egy néző odament a békához és megkér-
dezte, hogyan volt annyi ereje hogy fel-
jusson a csúcsra. Ekkor derült ki, hogy a
győztes béka SÜKET volt !!!

A tanulság?

Sose hallgassatok azokra az emberek-
re,  akik mindig negatívok és pesszimis-
ták, mert ők elrabolják a legszebb vágya-
itokat  és  reményeiteket,  amiket  a  lelke-
tekben hordoztok! Legyetek mindig opti-
misták,  szorgalmasak,  céltudatosak!  Le-
gyetek egyszerűen süketek, ha valaki azt
mondja, hogy nem tudjátok megvalósíta-
ni álmaitokat! Gondoljátok ezt: Bármi si-
kerülhet,  ha igazán akarjátok! És ami a
legfontosabb, akarjatok többek és jobbak
lenni! Mi, a tanáraitok, szüleitek minden-
ben segítünk nektek.

Kedves Szülők, kedves vendégeink!
Jelentős változások történtek az elmúlt

tanév  végén  és  a  nyári  szünetben.  Új
munkahelyre távozott Kovácsné Darabos
Erzsébet  igazgatóhelyettes,  Varga  Diána
tanító és Csoknyay Tamás tanár úr. Mivel
a tavalyi évet már egy angol szakos kol-
léga hiánya miatt csak jelentős túlmunká-
val  tudtuk  megoldani,  ráadásul  (és  sze-
rencsére)  engedélyt  kaptunk  az  időköz-
ben 33 főre növekedett 5. osztály bontá-
sára, a nyáron legalább 4 tanár felvételére
lett volna szükség. Végül az országos ta-
nárhiányt  ismerve  azt  kell  mondanom,
hogy jól kezdjük az évet, hiszen 3 új kol-
légát  köszönthetünk  köreinkben,  és  így
kisebb  kompromisszumokkal,  átcsopor-
tosításokkal,  átszervezéssel  elmondható,
hogy továbbra is szinte teljes a szakos el-
látottság  iskolánkban.  Az  új  kollégák:
Deák  László  Krisztián  angol,  Kellerné
Bechtold  Andrea  matematika,  Tornyos-
Fábián Anita tanító. Remélem, nem bán-
ják meg döntésüket, és kívánok nekik jó
munkát, sok türelmet. Az okos, szorgal-

mas és szófogadó gyerekek ehhez adot-
tak lesznek.

Új  igazgatóhelyettesünk  Némethné
Szarka Szilvia lett, akinek és minden régi
kollégának is  nagyon sok sikert kívánok.
Az  osztályfőnökök  az  új  osztályokban:
Deliné Reményi Andrea 1. osztály, Pász-
tor Mária 5.a és Zelena Zsolt 5.b osztály.

Az idei évtől a sok jelentkezőnek kö-
szönhetően 3 napközis csoportot  tudunk
indítani a délutáni tanulási idő végéig, 3-
tól 4-ig 2 csoportban lesznek a gyerekek.
Ahogy minden évben, most is szeretném
hangsúlyozni,  hogy  mivel  a  napközi
ugyanúgy  foglalkozás,  mint  a  délelőtti
tanórák,  a  napköziből  csak  15  vagy 16
órakor mehetnek haza a gyerekek, a köz-
te lévő időben nem. Sem a tanítók, sem a
foglalkozás nem zavarható meg. 

Változás az eddigiekhez képest, hogy
az idei évtől a 13 osztály miatt nem tud-
juk órarendbe beépíteni az 5 testnevelés
órát. Ezért felső tagozaton hetente 4 test-
nevelés órájuk lesz az órarendben a gye-
rekeknek, és az 5. testnevelés órát 7. órá-
ban vagy délután tartott sportfoglalkozás
keretében teljesíthetik. Ezeken a részvé-
tel kötelező, kivétel azoknak, akik igazol-
ni tudják sportegyesületi tagságukat. El-
fogadjuk a művészeti  iskola néptánc ta-
gozatán való részvételt is.

Megváltozott  Facebook  elérhetősé-
günk (Váli Vajda János Iskola néven ér-
hető el  az  új,  minden információt  mos-
tantól itt jelentetünk meg). Lesz új honla-
punk  is,  ennek  elérhetőségéről  hamaro-
san tájékoztatjuk önöket. Az elektronikus
naplónk maradt a tavalyi, kérem, köves-
sék itt is az iskolában történteket, ne elé-
gedjenek meg a tanulói „szóbeszéddel”.

Technikai  dolgozóink  nyári  munkájá-
nak köszönhetjük,  hogy tiszta  iskolában
kezdhetjük az évet.  A tankerülettől  nem
kaptunk  pénzt  még  tisztasági  festésre
sem, arra hivatkozva, hogy egy 33 milli-
ós pályázatunk vár elbírálásra. Tegnap ér-
kezett az örömteli hír, hogy nyertünk, így
2 éven belül teljes festésre, a felső tago-

4    intézményeink életéből
VálInfó

2017. szeptember 21.

Tanévnyitó
Szeretettel  köszöntelek  benneteket  első  osztályo-
sok! Köszönjük kedves műsorotokat, amivel jelké-
pesen is az iskola tanulóivá váltatok. 

SZABÓ ÉVA igazgató



zat burkolatának cseréjére, 2 osztály bú-
torzatának cseréjére, a füves udvarrészen
gumiburkolatú sportpálya kiépítésére ke-
rül sor. Azt hiszem, ennél jobb hír nem is
jöhetett volna itt évkezdéskor.

A nyáron  még egy pályázaton  indul-
tunk,  az  ún.  Menő  menzák  pályázaton.
Ez 20 millió forintot jelentene iskolánk-
nak,  dietetikus  előadásokkal,  közösségi
programokkal, az egészséges étkezés el-
sajátításával,  és  az  udvar  sarkában  egy
kemencés, grillezős kerti konyha kiépíté-
sével. Reményeink szerint ez nemcsak is-
kolánknak, hanem az egész településnek
egy remek közösségi tere lesz. Ez a pá-
lyázat a Szülőföldem, Vál alapítványun-
kon keresztül  realizálódhat,  de csak ak-
kor, ha szeptember folyamán a lemondott
kuratóriumi tagok helyett újak jelentkez-
nek. Aki úgy érzi, elvállalná ezt a tisztsé-
get, kérem, jelezze, segítsen nekünk, hi-
szen az alapítványon keresztül sok pályá-
zaton vehetnénk részt. Itt szeretném meg-
köszönni a kuratórium tagjainak, lemon-
dott elnökének, Szokó Attilánénak áldo-
zatos munkáját.

A Szülői Munkaközösség is vár új ta-
gokat, kérem, jelntkezzenek az osztályfő-
nököknél vagy az SZMK elnökénél, Sch-
midt Ferencnél.

"Olajszennyezés helyett sportszer!" ét-
olaj- és zsírgyűjtő akciónknak köszönhe-
tően 28.200 Ft-os Decathlon sportvásár-
lási utalványt kaptunk a nyáron. Köszön-
jük minden támogatónknak, minden váli
lakosnak, aki az iskola Sár közfelőli bejá-
ratánál és az önkormányzat udvarán lévő
hordókhoz  elhozta  az  otthon  összegyűj-
tött használt olaját! Kérjük, segítsenek a
továbbiakban is, hogy minél több sport-
szerrel  legyünk  gazdagabbak,  és  nem
mellékesen  a  környezetünket  is  megóv-
juk ettől a veszélyes hulladéktól. 

A végére még egy tanmesét tartogatok
mindannyiunknak.

 Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba ve-
zető út szélén. A városba igyekvő idegen
rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett

vele:
– Milyenek itt az emberek? – tudako-

lódta.
– Hová valósi vagy? – kérdezett vissza

az öreg bölcs.
– Athéni vagyok.  Azért  jöttem el  on-

nan, mert rettenetes társaság. Mind csaló,
lézengő, lusta és önző..

–  Nincs  szerencséd!  Itt sem  jobb  a
helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengő-
vel,  lusta  és  önző  emberrel  fogsz  talál-
kozni. – mondta az öreg.

A vándor búsan folytatta útját.
Nem sokkal később újabb idegen állt

meg az öreg bölcs előtt. Őt is az érdekel-
te, hogy milyen emberek laknak Korint-
husban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is
Athénből  jött.  Neki  is  feltette  az  öreg
bölcs a kérdést, hogy Athénban milyenek
az emberek.

– Nagyszerű emberek élnek ott! Barát-
ságosak, segítőkészek és nagyon becsüle-
tesek! – válaszolta nem kis büszkeséggel
az utas.

– Nagy szerencséd van! Korinthusban
is  ugyanilyen  nagyszerű  emberekre  ta-
lálsz majd! – mondta az öreg bölcs.

A vándor vidáman fütyörészve folytat-
ta útját a város felé.

A két  beszélgetést  végighallgatta  egy
fiatalember,  aki
gyakran  időzött  az
öreg  bölcs  társasá-
gában.  Felháboro-
dottan  jegyezte
meg:

– Nagyot csalód-
tam  benned!  Sose
hittem volna,  hogy
te is ennyire kétszí-
nű vagy!

Az  öreg  bölcs
mosolyogva  csilla-
pította:

– Tévedsz, fiatal
barátom.  Tudod,  a
világ  a  szívünkben
tükröződik.  Akinek

a szíve gyanúval van tele, az mindenhol
csalókkal fog találkozni. De akinek a szí-
vét  jóindulat  tölti  el,  az  a  világon min-
denhol barátságos emberekre talál.

Ehhez  a  gondolathoz  kívánok  tanár-
nak,  diáknak,  szülőnek  sok  közös  él-
ményt, munkát, sikert, örömet, jóindulatú
szívet.  A 2017/18-as tanévet ezzel  meg-
nyitom.
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Madárgyűrűző tábor

Madárgyűrűző tábor



Augusztus 31-én is így történt, a Kos-
suth  utcai  óvodából  indultak  az  iskolai
évnyitóra  az  elsősök.  17  nagycsoportos
óvodásból  lett  kisiskolás  idén  ősszel.
Örömteli, eredményes iskolai  éveket kí-
vánunk nekik. 

Óvodánkba  beiratkozott  34  gyermek,
köztük többen olyanok, akik most költöz-
tek  Válba.  Örömmel  tapasztaltuk,  hogy
az elmúlt évi átmeneti létszám csökkenés
után ismét megtelik az óvoda. 

Tevékeny óvodai élettel, színes progra-
mokkal  készülünk  megtölteni  a  2017-
2018-as  nevelési  évet.  A nagyobb gyer-
mekeknek több, az óvodán kívüli lehető-
séget  is  ajánlunk:  10  alkalmas  úszást,
(vízhez  szoktatást)  szervezünk  Bicskére
az uszodába, szeptember közepétől  kez-
dődően. Célunk a mozgás megszeretteté-
se, az egészséges életmód megalapozása.
Nem várható, hogy ennyi idő alatt megta-
nulnak úszni, de ha örömmel játsszanak,
mozognak a  vízben,  akkor már  elérte  a
célját ez a program. 

A  székesfehérvári  Vörösmarty  Szín-
házba 2 alkalomra szóló gyermekbérletet
vásároltunk.  Az előadáson kívül  a  szín-
pad, a díszletek és a színház gyönyörűen
felújított épülete és környéke is örömteli
élmény lesz a gyermekeknek. 

Ebben a nevelési évben is várjuk sze-
retettel  a martonvásári Művészeti  Iskola
tanárait,  hogy  vidám,  jókedvű  néptánc
foglalkozásaikkal  megörvendeztessék  a

nagycsoportosokat. 
Az  érdeklődő  nagycsoportosokat  (fő-

ként fiúkat) várják az ovi-foci edzésekre
a Bozsik program keretében. 

Református  és  Katolikus  hitoktatásra
egyaránt lehetőséget biztosítunk az óvo-
dában. 

A beszédhibák korrigálását  logopédus
végzi. A logopédiai ellátást a martonvásá-
ri Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja. 

Októberben szervezünk egy egy alkal-
mas  elsősegély
nyújtási  ismerete-
ket  frissítő  Szülői
Fórumot az  óvodai
dolgozókkal,  és  az
érdeklődőkkel
együtt.  Időpont
egyeztetés  alatt.
(Mit  tegyünk,  ha
befullad, ha lázgör-
csöt  kap,  ha  félre-
nyel,  ha  elájul  a
gyermek, stb). 

A  mindennapi
óvodai életben is érdekes tevékenységek-
kel várják az óvó nénik a gyerekeket: a
szép őszi napokban sokat játszanak majd
az  udvarokon,  kirándulnak  falun  belül,
gyűjtögetik az ősz kincseit, kóstolgatják a
gyümölcsöket és zöldségeket, részt vesz-
nek  szüretelésben,  közben  hangulatos
őszi énekeket, verseket ismernek meg. 

Kedves őszi óvodás versünk: 

Kányádi Sándor: Jön az ősz

Jön immár az ismerős
Szél lábú deres ősz.
Sepreget, kotorász,
Meg-megáll, lombot ráz.

Lombot ráz, diót ver,
Krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja a hosszú napokat.

A Népmese napjáról mesejátékkal em-
lékezünk meg, az Állatok világnapja al-
kalmából  a  Budakeszi  Vadasparkba  ki-
rándulnak a gyermekek. 

A környezetvédelem alapjainak a lera-
kását  példamutatással,  tapasztalatszerzés
lehetőségének  biztosításával  kezdjük  el
az  óvodásoknál:  ősztől  a  csoportok  kü-
lön, szelektíven gyűjtik a csoportokban a

papírt. A Vajda utcai óvoda udvarán lévő
gyógynövényes  ládákban  gondozzák  a
nagycsoportosok a levendulát,  citromfü-
vet,  mentát.  Szeretnénk  még  az  ősszel
komposztálót kialakítani az óvodák udva-
rán,  és azt  a  gyerekekkel  együtt  tölteni,
figyelni a változásokat bennük. A Vajda
utcai óvoda udvarára már el is készítette
Váradi Tamás (szülő) a komposztálónak
a keretét. Köszönjük szépen a felajánlott
anyagot, és az elkészítést, óvodába szállí-
tást is! Továbbra is gyűjtjük az elektroni-
kai hulladékot, és a papírt is, az óvodások
javára. (A Kossuth utcai óvoda udvarára
szeretnénk madárfészek hintát telepíteni,
és a kopott udvari padokat felújítani). 

A Kossuth utcai  óvoda tetejére 14 db
napelemet  telepítettek  szeptemberben,
melyek reményeink szerint jelentősen le-
csökkentik a villanyszámlát. 

Júliustól a martonvásári HPM PLUSZ
KFT szállítja az óvodásoknak az ebédet.
Az ő elérhetőségük: 30/558-29-16 (Ebéd
lemondás, rendelés).

Köszönjük  a  Szülői  Szervezetnek  és
minden szülőnek az eddigi támogatását. 
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A mustgáz
A szüreti időszak alattomos veszélyeire figyelmez-
tet a katasztrófavédelem.

10. oldal

Óvodai életünk ősszel
Kedves hagyomány falunkban, hogy a nyolcadiko-
sok vezetik az elsősöket az iskolába.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



A  kalendárium  szerint  a  szeptember
még nyár és már ősz is, bár a csillagásza-
ti  ősz  csupán  az  őszi  napéjegyenlőség
napjával, szeptember 21-ével köszönt be.
Örülök,  hogy  nyáron  is  sokan  igénybe
vették a Könyvtár szolgáltatásait. 

Állandó programjaink  mellett  a  nyári
tábor is nyújtott kikapcsolódási lehetősé-
get szülőknek és gyermekeknek egyaránt.
Megelégedéssel  töltött  el  a  Vörösmarty
Mihály Könyvtárból érkezett elismerő le-
vél, és szóbeli dicséret is: „A szó elszáll,
az írás megmarad, ezért szeretném ezúton
is elismerésemet küldeni. A program kita-
lálása, összefűzése, lebonyolítása nagyon
tetszik és követendőnek tartom.”

Szeptembertől  újra  Könyvtár-Mozi
színesíti  a  szolgáltatásokat.  Az  esemé-
nyeket a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával  az  Informatikai  és  Könyvtári
Szövetség fogja össze. A kulturális alap-
ellátás kiszélesítéséért és a kulturális ala-
pú közösségépítésért az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának Kultúráért Felelős
Államtitkársága,  valamint  az  Informati-
kai  és  Könyvtári  Szövetség  megállapo-
dást kötött szakmai és civil szervezetek-
kel, azzal a céllal, hogy a magyar film-
kultúra értékei hozzáférhetővé váljanak a
hazai  könyvtári  rendszeren  keresztül.  A
KönyvtárMozi  szolgáltatás  az  ötezer  la-
kos alatti  kistelepülések könyvtárai  szá-
mára biztosít lehetőséget filmek vetítésé-
re,  ahol  ingyenesen  hozzáférhetőek  a
filmarchívumok  (Magyar Nemzeti  Digi-
tális Archívum és Filmintézet, az MTVA,
valamint a Nemzeti Audiovizuális Archí-
vum  gyűjteménye).  Szeptember  11-én
könyvtári  óra  keretében  a  Magyar  nép-
mesék sorozatból a Gyöngyvirág Palkó c.
filmet néztük meg. Kapcsolódó program-
ként:  Kalandozás  mesékkel  a  könyvtár-
ban, játékos vetélkedőn vehettek részt a
2. B. osztály tanulói Vati Éva − a Vörös-
marty  Mihály  Könyvtár  módszertanos
könyvtárosa  –  közreműködésével.  Sok
szíves  köszönet  érte!  Külön  köszönöm
Nagy  Imrénének,  hogy  elhozta  az  osz-
tályt! A következő vetítés szeptember 29-
én lesz, a Vad Magyarország – A vizek
birodalma  c.  filmet  lehet  megtekinteni.
Utána dr. Berkényi Tamás segítségével az
érdeklődők megismerkednek a természet-

védelemmel, a különböző madárfajokkal,
valamint a madármentéssel, a sérült ma-
darak  gyógyításával  és  utógondozásuk-
kal.

Folytatódik  a  Mozaik  Múzeumtúra,
amely a Néprajzi Múzeum által megvaló-
sított, a Nemzeti Kulturális Alap által tá-
mogatott nagyszabású múzeumnépszerű-
sítő program, amelynek elsődleges célja,
hogy növelje a hazai múzeumok és kiállí-
tóhelyek látogatottságát, megismertesse a
szélesebb  nyilvánossággal  a  magyaror-
szági  múzeumok sokszínű kulturális  kí-
nálatát. 

Az ősz kiemelt könyvtári eseménye az
Országos  Könyvtári  Napok,  amelynek
programsorozata ma már éppen úgy hoz-
zá tartozik az október hangulatához, mint
a pirregő tücskök kedves, nyárbúcsúztató
muzsikája. 2017-ben október 2-8. között
hangzik majd el országszerte a hívogatás:
Találkozzunk  a  könyvtárban!  „Az  ese-
ménysorozat  idén  a  CSAK  TISZTA
FORRÁSBÓL összefoglaló címet kapta.
Ez  a  néhány  szó  Bartók  Béla  Cantata
Profana művének befejező gondolata.  A
"tiszta  forrás"  környezetünk  szépségei-
nek védelmére és megbecsülésére is utal.
Minél többen, minél több oldalról erősít-
jük a gyerekekben és felnőttekben a kör-
nyezet iránti szeretet igényét, talán annál
jobban odafigyelnek arra. Jó lenne, ha so-
kan  hinnének  abban,  hogy  amennyiben
közösen megtaláljuk azokat a lehetősége-
ket, amelyekkel naponta tehetünk is köz-
vetlen környezetünkért, az életünk szebb,
tartalmasabb  és  egészségesebb  lesz.  A
könyvtárak  most  is  valamennyi  korosz-
tályra  gondolva,  eddigi  együttműködő
partnereik mellé újakat is bevonva, terve-
zik a hét mozgalmas és tartalmas napjait.
Összehangolt tevékenységünk a megszo-
kott színvonal mellett újdonságokat is kí-
nál.  A tervezéskor  mindenütt  figyeltünk
arra is, hogy népszerűsítsük azokat a tö-
rekvéseinket, amelyeket az elmúlt évek-
ben sikerült megalapoznunk.”

A programokról bővebb információ a
Községi  Könyvtárban  (Vajda  János  u.
36.)

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

„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak...”
Szerencsére  sok  új  könyv  érkezett  az  olvasók
örömére!

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

7. VVV
A Bíbor  néptánccsoport  ismét  meg-

rendezte a Váli-völgyi Vigasságokat. A
sikeres  rendezvényen  sokan  vettek
részt,  nagy  siker  volt  ismét.  A  Bíbor
néptánccsoport  ezúton  is  köszönetet
mond minden támogatónak segítőnek.

Fő támogatók: Nemzeti Együttműkö-
dési Alap, Bara-Doro Kft, Szerencsejá-
ték  Nonprofit  Kft,  Vál  Község  Önkor-
mányzata, Fejér Megye Közgyűlésének
elnöke,  NODA Produkció,  Secu-Alarm
Kft, Szerencsés József, KEVE Zrt, Hid-
ro-King  Kft,  Robinia-Group  Kft,  Bio-
Farm.,  Jován Zoltán,  Hájas  László  és
felesége .

Támogatók,  segítők:  Akli  Anna,  An-
gelina  Divatáru,  BBK  Martonvásár,
Bencsik ABC, Kajászó, Berecz Botond-
né,  Biofarm Lovarda,  Dudásné Viktóri
Katalin, Erdélyi Gábor, ROBINIA GRO-
UPP Kft., Galgóczy Lajos, Gebauer Ist-
vánné, Gold Tímea, Hájas László, Há-
jasné  Krán  Katalin,  Hoppár  György,
Horváth  Kata,  Hydro-King  Kft,  Dienes
György,  Jován  Zoltán,  Kalmár  Imre,
Martonvásár,  Kárpáti  József,  Keczán
Bútorszalon,  Kiss  Krisztián,  Konyha-
kuckó,  Velence  Korzó,  Könyvtár  Vál,
Körmendi  János,  Körmendi  Jánosné,
Kremmer Edina, Marton cukrászda, La-
jos Ferenc, M&M Mezősi Anikó, Margó
Öltönybirodalom,  Martongazda  Non-
profit Kft, NAVÁL Bt., Papír Velence Kft,
Pletserné  Mészáros  Klára,  Polgárőr-
ség-Vál, Postakocsi étterem, Martonvá-
sár,  Római  Katolikus  Egyházközség,
Ruff Tamás, Schmidt Ferenc, Sigmond
Péter, Sí-olasz divatáru Velence, Korzó,
Straszewski Andrzej, Szabadhegyi Kris-
tóf,  KEVE Zrt.,  Szalai  Hajnalka,  Szar-
vas Istvánné, Szerencsés József,  Tar-
solyné Gyarmati Flóra, Tavaskert Foga-
dó, Baracska, Török Zsuzsa – Velence,
Tűzoltóság, Vál, Váli Vajda János Álta-
lános  Iskola,  Váradi  Endre,  Vass  Fe-
renc, Vassné Ujcz Vivien, Vranek Péter,
Zsolnai  György.  Köszönjük  a  támoga-
tást és segítséget:

Bíbor néptánccsoport



A tavaly felavatott kopja-
fánál  szeptember  9-én  újra
összegyűltünk  egy  közös
főhajtásra  a  Váli-völgyben
tevékenykedett  hivatásos
vadászok,  erdészek,  vala-
mint sportvadászok emléke
előtt. 

Vadásztársaságunk  ha-
gyományteremtő céllal gon-
dolta  a  kopjafa  felállítását,
hogy  a  megemlékezés  ne
menjen  feledésbe,  hanem
minden  évben  kifejezzük
tiszteletünket elődeink előtt. Mert szerin-
tem a megemlékezésre szükség van, hogy
ne menjen feledésbe a jóra való emléke-
zés, valamint hogy kicsit együtt legyünk,
mint  egy  igazi  család,  aki  összetart  és
megbecsüli a régi szép emlékeket. Ezért
avattunk most zászlót is, a Vadásztársasá-

gunk zászlaját- ami egyben jelképe is  az
összetartozásnak -,  melyet  Mészáros Já-
nos címzetes főapát fel is szentelt.

Nekem személyes szívügyem is a régi
vadászok  tisztelete,  hiszen  nagyapám,
Bornemissza Ferenc Vál község körerdé-
sze volt, és édesapám néhai Zsirai Győző

is erdészként szolgált több helyen. A kop-
jafára  felkerült  többi  vadász  közül  nem
mindenkit  ismertem  személyesen,  de
tiszteletem és megbecsülésem mindenki-
nek  egyformán  szól.  Külön  öröm  szá-
momra, hogy a tavalyi  ünnepséghez ha-
sonlóan  Pechtol  Lajos,  a  Fejér  Megyei
Vadászkamara  titkára  -  aki  fővédnöke
volt  az ünnepségnek -, újra eljött és el-
mondta gondolatait. 

 Nagy megtiszteltetésben volt részem,
mivel Pechtor Lajos, a Vadászkamara tit-
kára átadta  a Vadászati Kulturális Egye-
sület és a Vadászkamara által adományo-
zott  Hubertusz  Kereszt  Arany fokozatát
részemre,  melyet  a  vadgazdálkodásban
végzett több évtizedes  munkám elisme-
réséül kaptam. Úgy érzem, a Vadásztársa-
ságunk területének megtartásáért végzett
munkám  nem  volt  hiábavaló,  és  ez
ugyanúgy szól azoknak a vadásztársaim-
nak is, akik támogattak ebben a munká-
ban. Én itt szeretném megköszönni az ő
munkájukat és segítségüket.

Megtiszteltetés  volt  számomra,  hogy
polgármesterünk, Bechtold Tamás is tisz-
teletét  tette  ünnepségünkön és  elmondta
gondolatait. Valamint köszönetem a meg-
jelent  váli  képviselőknek  és  azoknak,
akik velünk együtt emlékeztek és rótták
le tiszteletüket. 
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Szüreti felvonulás és bál
2017.  szeptember  30-án  kerül  megrendezésre  a
hagyományos szüreti felvonulás és bál.                  

12. oldal

Hagyományteremtés
Vál-völgyi vadászokra, erdészekre emlékeztünk.

ZSIRAI GYŐZŐ A Váli Vadásztársaság elnöke



►Katolikus hírek

Egyházközségünk  július  közepén
Plébániai  Közösségi  Napot  tartott.  A
vasárnap délelőtti  szentmisét követően
néhány, felnőtteknek is szóló játék után
közösen fogyasztottuk el a finom ebé-
det  jó  beszélgetések  közepette,  majd
fényképek  segítségével  felidéztük  az
elmúlt egy évben történt eseményeket,
illetve sorra  vettük,  hogy milyen cso-
portok tevékenykednek a Plébánia ke-
retében. A napot közös imával zártuk a
templomban.

Augusztus  első  hetében  hittantábor
volt a Plébánián 35 gyermek részvéte-
lével,  amelynek  témája  a  Rózsafüzér
volt. A gyermekek nagyon érdeklődőek
és nyitottak voltak, a tábor végére szé-
pen  imádkoztuk  közösen  Egyházunk
szép imáját. A délelőtti csoportos fog-
lalkozások mellett kézműves foglalko-
zásokkal,  sportprogramokkal,  akadály-
versennyel és  filmvetítéssel  színesítet-
tük a hetet. 

Augusztusban egy kedd esti szentmi-
se keretében templomunkban énekelt a
szolnoki Jubilate  Kórus Kómár  István
atya,  karnagy vezetésével,  majd utána
egy  kis  agapéval  vendégeltük  meg  a
kórust a Plébánián.

Szeptember  első  vasárnapján a  tan-
évnyitó (Veni Sancte) szentmise kereté-
ben imádkoztunk a diákokért és tanára-
ikért, hogy az új tanévben a Jóisten ál-
dása kísérje őket.

A Váli-Völgyi  Vigasságok alatt  sok
érdeklődő  tekintette  meg  templomun-
kat és a tornyot belülről is, a látogatók
többsége hálás volt ezért a lehetőségért
és csodálattal nézte ezeket az értékeket.

Köszönetünket  szeretnénk  kifejezni
mindazoknak, akik a fenti eseményeket
munkájukkal,  szolgálatukkal,  illetve
adományaikkal segítették!

A nyár  folyamán Mikus  György és
Nagy  György  elvégezte  a  szükséges
felújítási  és  karbantartási  munkákat  a
harangoknál, köszönet illeti  őket ezért
és a korábbi években nyújtott segítsé-
gükért is!

Jelezzük, hogy a jövőben a plébániai
irodai ügyintézésre és a betegek látoga-
tására  a  keddi  napok helyett  szerdán-
ként kerül sor!

Az ősz folyamán havonta egy alka-
lommal folytatódnak a gyermekek szá-
mára szervezett programok, amelyekre
szeretettel várunk mindenkit!

Ruff Tamás
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TEMETŐI HÍREK
Kérjük a kedves sírhely/sír-

emlék  felett  rendelkezőket,
hogy  a  síremléken  túlnyúló
növényeket, az 50 cm maga-
sabbra  nőtt  növényeket,  va-
lamint a fásszárú növényeket
távolítsák  el  vagy  vágják
vissza a megfelelő magasság-
ba. 

Több  síremléken  találtunk
túlburjánzott bokrokat, növé-
nyeket, ezek akadályozzák a
temetőben  való  közlekedést,
nagymértékben rontják a te-
mető összképét, átnyúlnak a
szomszédos síremlékekre, ez-
zel sok bosszúságot okoznak
másoknak, valamint a temető
parcellázását is hátráltatják. 

Ezért  kérjük  Önöket,  hogy
a  síremlékeken  lehetőleg
csak  lágyszárú  növényeket
ültessenek,  amelyek  kifejlett
magassága nem éri el az 50
cm-t!

Köszönettel:
A temetőgondnokság



► Mustgáz -
a borospincék veszélye

A szüreti időszak kezdetén az esetleges
balesetek  megelőzése  érdekében  fontos
figyelmeztetni a lakosságot a must erje-
désének  veszélyeire.  A mustgáz  a  must
erjedése során felszabaduló szén-dioxid.
Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél
körülbelül másfélszer nehezebb, zárt he-
lyiségekben, a levegőt kiszorítva, a föld
közelében terül el. Nagyobb koncentráció
belégzése oxigénhiányos állapotot okoz-
hat,  ami  kihat  a  központi  idegrendszer
működésére. Ennek jelei szédülés, hány-
inger, álmosság, mentális zavar és eszmé-
letvesztés.  Nagyon fontos  a  borospincét
üzemeltetők odafigyelése,  mivel  a szén-
dioxid a borkészítés folyamata során, er-
jedés közben szabadul fel olyan mennyi-
ségben, hogy az gondot tud okozni.

Megelőzés

Sajnos  sokan  nem  veszik  komolyan,
hogy  a  pincékben  alattomosan  terjedő
mustgáz cselekvésképtelenné teszi az ál-
dozatait, és halálos veszélyt jelenthet.

A mustgáz mérgezés évről évre sok ha-
lálos áldozatot követel!

Magyarországon évente 40-50-szer ri-
asztják ilyen  esethez  a  tűzoltókat.  A ri-

asztások  körülbelül  felénél  viszont  már
nem tudnak segíteni, mert nagyon gyor-
san létrejön az oxigénhiányos állapot, az
eszméletvesztés és a haláleset.

Védelmi intézkedések

A mérgezés/  fulladás  elkerülése érde-
kében fontos a pincék megfelelő szellőz-
tetése, ennek érdekében alkalmazzon fo-
lyamatosan működő szellőztető berende-
zéseket,  és  rendszeresen  ellenőrizze,
hogy  azok  működőképesek-e.  Szerelje-
nek fel a pincében gázérzékelő riasztóbe-
rendezést! A bort zárt hordóban kell tarta-
ni, vagy a mustgáz elvezetésről gondos-
kodni  kell!  Amíg  egyikünk  a  pincében
tartózkodik,  addig  a  másik  kintről  fel-
ügyelje a bent tartózkodót!

A  gyakran  alkalmazott  gyertyaláng
próba nem százszázalékosan megbízható,
de  megfelelő  körültekintéssel  alkalmaz-
ható:  egy  rúdhoz  rögzített  égő  gyertyát
tartson maga előtt térdmagasságban. Ha a
láng elalszik ez a mustgáz jelenlétére és
oxigénhiányra utal, ezért azonnal hagyja
el a helyiséget, menjen szabad levegőre!

Ha baj van

Gyakori probléma, hogy megfelelő vé-
delem nélkül próbálnak segíteni az áldo-
zaton. Elővigyázatlanul ne rohanjunk be

a pincébe a sérülthez
segítséget  nyújtani,
mert  lehajolva  belé-
legezzük a mustgázt,
és előfordulhat, hogy
magunk  is  áldozatul
esünk! Sem a gázál-
arc, sem a gázmaszk
nem  nyújt  védelmet
az oxigénhiányt oko-
zó  mustgáz  ellen,
csak  palackos,  sűrí-
tett levegős légzőké-
szülékben  lehet  biz-
tonságosan  lemenni
egy  szén-dioxiddal
telített  pincébe.
Ezért aki mustgázzal
kapcsolatos balesetet
észlel,  először azon-
nal hívja a 112-es se-
gélyhívó  számot,  a
helyszín (pl. külterü-
let)  és  a  megközelí-
tési  útvonal  pontos
megjelölésével  te-
gyen  bejelentést,
majd  ha  úgy  ítéli
meg  nyújtson  segít-
séget!

Katasztrófavédelem
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A Váli Faluszépítő
és -védő Egyesület

szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

2017. október 14-én
szombaton

Dobozy Imre
kossuth- és józsef attila-

díjas író
születésének

100. évfordulója
Alkalmából tartandó

dobozy100-
emléknapra

15:00 községháza
dobozy imre

munkásságának bemutatása
filmvetítés
beszélgetés

vendég:
dobozy zsuzsa,

az író lánya

minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

ÖSZTÖNDÍJ-PROGRAMOK

A Mészáros Alapítvány
ebben az évben is támogatja

a Váli-völgyben lakó,
felsőoktatásban tanuló fiatalokat.
A pályázat benyújtási határideje:

2017. október 15.
Részletes feltételek:

www.meszarosalapitvany.hu

*  *  *

Az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő

nyílt pályázat keretében
meghirdeti a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatot.
A pályázat benyújtásának

határideje:
2017. november 7. 



►Református híreink

Reformációi ünnepi istentiszteletet tar-
tunk a reformáció 500 éves évfordulóján,
október  31-én  18  órakor  a  református
templomban. Adjunk hálát közösen Iste-
nünk megtartó kegyelméért!

„Az igaz ember pedig hitből fog élni.”
(Róma 1,17)

Adománygyűjtés

Gyülekezetünk  csatlakozott  a  Refor-
mátus Nőszövetség országos gyűjtéséhez.
Kárpátalján élő nagycsaládosoknak gyűj-
tünk  csecsemő-  és  kisgyermek  ruhákat
(5-6 éves korig), továbbá mindent, amire
egy újszülöttnek szüksége lehet: ruhane-
mű,  tápszer,  pelenka,  törlőkendő  stb.
Ezen  családok havi  mintegy 10.000 fo-
rintból tartják fenn magukat, és a család-
főket sok helyről behívták háborús öve-
zetbe.

Az adományokat a Református Gyüle-
kezeti  Házban  lehet  leadni  vasárnapon-
ként  10-11  óra  és  csütörtökönként  18-
18.30 óra között,  vagy előre egyeztetett
időpontban 2017. október 28-ig.  Ezután
csomagolva,  az  Országos  Református
Szeretetszolgálat segítségével juttatjuk el
őket a családokhoz.

Farkas Balázs István
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Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt
Képviselő-testület!

A Nyugdíjas találkozóra
kért támogatást

nagyon szépen köszönjük,
éltünk vele.

Egyúttal köszönjük még
a Polgármesteri Hivatal

dolgozóinak is a
segítségét, fénymásolást és egyéb

adminisztratív segítséget,
kedvességüket.

Tisztelettel:
Bencze Károlyné

klubvezető

LAKÁSFELÚJÍTÁS,
KORSZERŰSÍTÉS,

VÁSÁRLÁS,
ÉPÍTKEZÉS

30%
vissza nem térítendő

állami támogatás,
előtakarékossággal

vagy
azonnal induló
fix kamatozású
forint hitellel.

HITELKIVÁLTÁS,
RUGALMAS

MEGOLDÁSOK,
HITELKAMAT

AKCIÓ!!!

MEGÉR-TÉSZ
Szövetkezet

(Csókás Kata)
30/975-5519

Toronyóra láncostul

Továbbra is várjuk a felajánláso-
kat a toronyórára, mert még nincs
meg az induló összeg. Ígéretünk-
höz híven beszámolunk az eddigi
eredményről.

További támogatók:
Váli-völgyi Vigasságok

Ócsai Baráti Kör

Az eddig összegyűlt összeg

482.500,- Ft

A támogatást a Váli Faluszépítő
és  -védő   Egyesület  10700440-
68907419-51100005  CIB  Bankos
számlaszámára utalhatják, a köz-
lemény rovatba tüntessék fel: „to-
ronyóra”, vagy felajánlásukkal ke-
ressék  meg  Ádám  Zsuzsannát,
Pásztor Máriát vagy Szabó Évát. A
támogatókról és a befolyt összeg-
ről a következő lapszámban is be-
számolunk.

Ádám Zsuzsanna

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2017. november 15. szerda

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

mailto:alpolgarmester@val.hu


 
Kedves Váliak,

kedves ide látogató
vendégeink!

Nagy öröm és megtisztelte-
tés, hogy településünkön állí-
totta fel a Coelho család Milov
SZERETET szobrát.

Kérjük,  mindenki  tartsa
tiszteletben,  hogy  a  szobor
MAGÁNTERÜLETEN  van  és
MAGÁNTULAJDON!

NEM  JÁTSZÓTÉR,  hanem
MŰALKOTÁS!

Ne  másszanak  fel  rá,  ne
menjenek be az ott található
sátrakba! Információm szerint
újabb  szobrok  felállítását  is
tervezik, jó lenne, ha méltók
lennénk egy szoborpark felál-
lítására. 

Bechtold Tamás
polgármester

Fotó: Gali Rita
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SZÜRETI FELVONULÁS
2017. szeptember 30-án

szombaton 13:00-tól
A vásárolható cukorkák

némelyikében
AJÁNDÉK BÁLI BELÉPŐT

rejtettünk el.
Legyen Ön a szerencsés,

aki nyer!
A SZÜRETI BÁL

21:00 órakor kezdődik
(Tűzoltóság mögött)

Mindenkit szeretettel várunk.

a szervezők nevében
Juhászné Majnár Annamária

A felvonulás útvonala:
1. Rákóczi utca vége
2. Tordasi út eleje
3. Ürményi sarok
4. Rákóczi utca 3.
5. Vajda János utca Pizzéria 
6. Petőfi utca vége
7. Petőfi utca eleje
8. Damjanich utca 44.
9. Damjanich utca 96.
10. Töltés vége
11. Kossuth utca 84.
12. Kossuth utca 46.
13. Kossuth utca 13.
14. Szent István tér bolt előtt
15. Jókai utca
16. Arany János utca 36.
17. Tabán utca
18. Bem utca
19. Malom utca

Előrefizetős villanyórával
rendelkezők számára a

váli benzinkúton lehetőség van
feltöltőkód vásárlására.

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL


