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Tisztelt Váliak!

Nem  szeretnék  ünneprontó  lenni,  de
engedjék meg, hogy megemlítsek néhány
-  községünket érintő – egyre gyakoribb
negatív jelenséget!

Szinte még be sem fejeztük az Újhegyi
út  murva  burkolatát,  az  őszi  szántások
nem csak  hogy sarat  hordtak  fel  rá,  de
egy esetben a burkolat  egy része is  be-
szántásra  került.  A helytelenül  szántott
földekről az iszap egy-egy nagy eső al-
kalmával rendszeresen lepi el a már fel-
újított utat és tölti fel a vízelvezető árko-
kat. Sajnos a gazdák egy része arra sem
veszi a fáradságot, hogy az aszfaltos útra
hajtás előtt letakarítsa a sarat a kerekek-
től. A lehulló sár -  főleg egy kis esővel
keveredve  -  rendkívül  balesetveszélyes.

Ide kapcsolódik egy pozitív dolog is. Ez-
úton  szeretném  megköszönni  Garai
Zsoltnak,  hogy saját  költségén  leaszfal-
toztatta  és  ezzel  megvédte  a  Szabad-
hegyre vezető út meredek szakaszát. Erre
a  beruházásra  az  önkormányzatnak  már
nem  maradt  pénze,  de  tudjuk,  közel  2
millió forintba került a beruházás. 

Elkezdődött  a  fűtési  szezon.  Kérnék
mindenkit,  hogy  szeméttel,  hulladékkal
ne fűtsön, ne mérgezze községünk leve-
gőjét! Ugyanezt a kérést szeretném meg-
fogalmazni  a  kerti  hulladékok  égetési
napjaira is! Ilyenkor más nem, kizárólag
kerti zöldhulladék égethető.

Több panasz érkezett a notórius gyors-
hajtókkal kapcsolatban is. Ezek megféke-
zésére  már  több  helyről  érkezett  kérés
fekvőrendőrök  telepítésére.  Vajon  bele-
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Adventi vásár
Hagyományos ádventi vásár december 2-án a piac-
téren. Programok, vendéglátás, jó hangulat.

16. oldal

Zajlik az élet...
Gazdag programok színesítik  a Vajda János Általános Iskola
mindennapjait. Tartalmas beszámoló Némethné Szarka Szilvia
igazgatóhelyettes és az iskola pedagógusainak tollából.    

6-9. oldal
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gondolnak ezek az  emberek abba,  hogy
mi  történne,  ha  elütnének  valakit?  Mit
fog mondani a kétségbeesett  családnak?
Bocsánat? Érdekes, hogy általában ugyan
ezekből az autókból bömböl a zene már-
már  elviselhetetlen  hangerővel.  Buda-
pestről érkező barátom döbbenten tapasz-
talta, hogy a főutcán totyogó kacsát egy
furgon  vezetője  szándékosan  elütötte,
nem azért, hogy esetleg hazavigye meg-
enni, csupán szórakozásból…

Az utcákon eldobott,  vagy az  önkor-
mányzat udvarára behordott töménytelen
mennyiségű  szemét  is  rengeteg  problé-
mát jelent.  Előfordult,  hogy költözéskor
megmaradt,  használhatatlan  bútorok  is

megjelentek  udvarunkban.  A kihelyezett
kamera  rögzítette  az  elkövetőket,  akik
avval védekeztek, hogy udvarunkat hul-
ladélerakó  udvarnak  gondolták.  Persze
valljuk be, még mindig jobb, mintha kül-
területi útjaink mellett helyezték volna le
a szemetet!

Szeretném  azt  hinni,  hogy  települé-
sünk tisztasága, az itt élők boldogulása és
boldogsága közös érdek. 

Az év vége hagyományosan a szociális
tűzifa és élelmiszer csomagok kiosztásá-
val  zárul.  Az államtól kapott  tűzifa árá-
hoz szükséges önrészt természetesen biz-
tosítjuk, sőt további 20 m3-rel egészítjük
ki.  Az  élelmiszer  csomagokra  idén  is

több  mint  3  millió  forintot  biztosítunk.
Idén sem feledkezünk el az idősekről. A
70 év feletti  lakosok karácsonyi csoma-
got  kapnak,  valamint  vendéglátással  és
műsorral is készülünk. 

Bíztatom  Önöket,  hogy  a  képviselő-
testület tagjaihoz, valamint a hivatali dol-
gozókhoz bátran forduljanak problémáik-
kal, javaslataikkal. Igyekszünk jól végez-
ni munkánkat, de biztosan előfordulnak,
előfordulhatnak  hibák  is.  Fontos,  hogy
ezekről  kapjunk visszajelzéseket,  külön-
ben nincs esély a hibák kiküszöbölésére,
kijavítására!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Fotó: Bechtold Tamás
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Mese a Mesevölgyben
„Eseménydús hetekkel a hátunk mögött várjuk az
adventi időszakot” - óvodai pillanatok.

           10-11. oldal

Az Újhegy utca új korában Az Újhegy utca néhány nap múlva

A Szabadhegyi út Sárfelhordás a Kisköz utcán
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Csemeték és Elszármazottak
Képes összefoglaló az emléklapok átadásáról, a 2017-es csemete-fa
ültetésről és az Elszármazottak találkozójáról             Fotó: Ádám Csaba

G Ó L Y A H Í R E K

SZEPTEMBER

Lakos Nimród
Láncz Gergő

OKTÓBER

Soós Nóra

GRATULÁLUNK!



VálInfó
2017. november 23. önkormányzatunk    5

REZSIMENTOR - LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Ön kiszámolta már, hogy… mennyit fizet ki évente áramra, fűtésre?

• MOST jelentősen csökkentheti rezsi költségeit, segítségünkkel!
• Családi háza korszerűsítésére akár 10.000.000 Ft támogatott, NULLA kamatozású kölcsönt kaphat.
• Minden terhet leveszünk az Ön válláról, teljes körű ügyintézést nyújtunk, helyszíni felmérést, energetikai 

számítások, tervek, árajánlatok elkészítését, pályázatírást, hitelkeret lehívását, pénzügyi jelentések leadá-
sát, és a kivitelezést.
SZIGETELÉS, NYÍLÁSZÁRÓ CSERE, FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS, ZÖLDENERGIA

• Saját napelemeivel megtermelheti a családja számára szükséges elektromos áramot – NULLA villany-
számla!

• Elektromos alapú fűtésre áttérve, ezt kombinálva napelemekkel, akár örökre megszabadulhat a gázszám-
lától is – NULLA gázszámla!

• Elérheti akár a teljes rezsinullázást.
• Használja ki a lehetőséget és MOST korszerűsítse családi házát, csökkentse a lehető legalacsonyabbra re-

zsi költségeit.
• A hirdetés felmutatásával INGYENES első körös helyszíni felmérést biztosítunk. Időpont egyeztetéshez 

hívjon bennünket MOST! 
• KARÁCSONYI AKCIÓNK keretében 2 kW – 50 kW napelem megrendelés estén 70.000 Ft – 1.000.000 Ft kö-

zötti árkedvezményt biztosítunk!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓT TARTUNK
a rezsicsökkentés megvalósítási lehetőségeiről

2017. november 28-án kedden 18.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (Vál, Vajda János utca 2.)
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Putzer Réka +36 30 341-7077,        Hájas Anikó +36 70 408-0784

REZSIMENTOR A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK ÉS CSALÁDOK VÉDELMÉBEN
www.rezsimentor.hu                                info@rezsimentor.hu



A  Spartanlegion elnevezés  egy olyan
speciális versenysorozat, amely a Francia
Idegenlégió  kiképzésének  elemeit  és
szellemiségét hozza el a civil emberek ré-
szére. A versenyt ma is aktív légiós kato-
nák  és  kommandós  kiképzésben  edzett
aktív sportolók álmodták meg olyan aka-
dályokkal, amilyenekkel eddig még nem
találkozhattunk. 

Gyermekeknek először rendezték meg
a  versenyt.  A  gyerekversenyen  a  cél,
hogy a gyerekek is el tudják sajátítani az
akadályfutást  a  gyakorlatban,  s  közben
mozgáskoordinációjuk  nagy  mértékben
fejlődik. Az interneten olvastam az aka-
dályversenyről,  de  mikor  megláttam,
hogy  mennyi  a  nevezési  díj  (4650Ft)
gyorsan  elment  a  kedvem.  Nem sokkal
utána a közösségi hálón nyereményjáté-
kot  hirdetett  a  Poly-ver  utazási  iroda,  a
leggyorsabb 50 regisztráló ingyen nevez-
het a versenyre,  én gyors voltam! Sike-
rült! Benne voltunk! 

Morcos, hűvös, szeles időre ébredtünk,
beültünk az autókba és irány Csillebérc.
Három autóval,  8 gyermekkel indultunk
neki. A verseny előtt Czanik Balázs gon-
doskodott  a  bemelegítésről.  Sajnos  a
rossz  idő  miatt  rövidítettek  a  pályán  a
balesetveszély  miatt,  így  nem  lettek  a
gyerekek  nyakig  sárosak,  pedig  pont

ezért  mentünk!  Ennek  ellenére  nagyon
jól éreztük magunkat. Szép eredményt ér-
tek el gyerekeink. A csapat tagjai voltak: 
Lányok:  Ihász Gréta 2. hely,  Körmendi
Hanna 4. hely, Juhász Fruzsina 5. hely
Fiúk:  Körmendi  Dominik 5.  hely,  Osz-
mann Péter 6. hely, Haász Ákos 7. hely,
Kecskés Zsombor 11. hely, Németh Nán-
dor 15. hely.

Köszönjük  a  szállításban  nyújtott  se-
gítséget Ihász Attilának és Juhász Kriszti-
ánnak! 

Spar Budapest Maraton

2017. október 14-én került megrende-
zésre Budapesten a Spar maraton EMMI
Sulifutam 2,5 km-es távja, amelyre bene-
veztünk kis csapatunkkal. Iskolánkba na-
gyon sok sportot szerető gyermek jár, így
nem volt nehéz megszervezni egy csapa-
tot, sőt régi tanítványok, szülők is csatla-
koztak hozzánk és együtt képviseltük is-
kolánkat és községünket több ezer ember
között. Nagyon nagy lelkesedéssel indul-
tunk el a Hősök terére, a rajt helyszínére. 

Óriási élmény volt hallani iskolánk ne-
vét 10 ezer ember előtt, kis csapatunk ha-
talmas tapssal, éljenzéssel fogadta a kö-
szöntésünket.  A mi  futamunkban  kb.  4
ezer induló volt,  gyerekek, fiatalok, fel-
nőttek között rajtoltunk el és teljesítettük
a Városligetben a 2,5km-es távot kiemel-
kedő eredményekkel. Személy szerint ne-
kem nagyon nagy élmény volt együtt fut-

nom diákjaimmal. Nagyon büszke vol-
tam rájuk, ilyenkor érzik azt, hogy igen,
megéri  az  a  sok  munka,  amit  edzésen
végzünk. Csak így tovább! 

További  terveink  között  szerepel  ta-
vasszal  a  Vivicitta  10  km-es  távja  és  a
Zsámbékfutás  7  km-es  távja,  no  meg
amire még kedvet kapunk! 

Kiemelkedő eredményt  értek  el:  Kör-
mendi Dominik 4.hely (8.osztály);  Papp
Kristóf  6.hely (régi  diákunk);  Oszmann
Péter  7.hely  (8.osztály);  10.hely  Haász
Ákos (8.osztály)

Szép eredményt értek el a többiek is,
csapattagok: Juhász Fruzsina, Manji Na-
tasa, Körmendi Hanna, Ihász Gréta, Ihász
Mercédesz, Kecskés Zsombor, Körmendi
Dániel,  Németh  Nándor,  Körtélyesi  Ri-
chárd,  Kecskés  Kristóf,  Körtélyesi  Szi-
lárd, Kecskésné Briga Anikó, Körtélyesi
Adrienn, Némethné Szarka Szilvia.
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DOBOZY100
„Köszönjük  mindenkinek,  aki  eljött,  kíváncsi  volt
ránk, a történeteinkre...” – A Dobozy család  köszö-

netnyilvánítása                                  13. oldal

Zajlik az élet...
Katonai kiképző területté alakult szeptember 23-án a
csillebérci akadálypálya.

NÉMETHNÉ SZARKA SZILVIA igazgatóhelyettes



KönyvtárMozi

Nagy  örömmel  fogadtuk  a  könyvtár
meghívóját filmvetítésre. Az iskolából 3
felsős  osztállyal  (5.b,  6.b,  7.)  vettünk
részt  a  „Madármentés-lélekmentés”:  a
Vadmadárkórház környezeti, nevelési- és
szemléletformáló programján.  Gyönyörű
természetfilmet  néztünk  meg  Vad  Ma-
gyarország – A vizek birodalma címmel.
A filmvetítést követően a sukorói Vadma-
dárkórház egy nagyon kedves önkéntese
segítségével  megismerkedhettünk  a  ter-
mészetvédelemmel,  a  különböző madár-
fajokkal valamint a madármentéssel – a
sérült madarak gyógyításával és utógon-
dozásukkal. 

Nem  is  akármilyen  meglepetés  ven-
déggel érkezett meg a foglalkozást veze-
tő hölgy. Egy látássérült bagoly volt a kí-
sérője,  a  gyerekek legnagyobb örömére.
Megsimogathattuk, ami nem mindennapi
esemény az ember életében. Megtudtuk,
hogy mit kell tenni, ha sérült madarat ta-
lálunk. Legjobb szakemberre bízni a gyó-
gyítást. Kérjük kedves olvasóinkat, hogy
ha ilyen esettel találkozik, akkor a követ-
kező  telefonszámon  bejelentheti:  06/30
992 4876 

Bővebb  információt  munkájukról  a
www.vadmadarkorhaz.hu oldalán  talál-
hatnak! 

Köszönjük  a  meghívást,  nagyon  jól
éreztük magunkat és sokat tanultunk! 

Fotó: Némethné Szarka Szilvia

Eredményeink

Márton napi szavalóversenyen vettünk
részt  2017.  november  8-án  Alcsútdobo-
zon,  ahol  közel  60 alsós gyerek szavalt
sok környező iskolából. 8 gyermeket vit-
tünk,  minden  évfolyamból  2-2  főt.  Na-
gyon szép sikert értünk el a szoros, nívós
versenyen.
l. helyezést ért el Mátyási Gábor 4.b 
osztályos tanuló (felkészítő: Oroszi Lász-
lóné)
lll. helyezést ért el Képli Sára 3.b (felké-
szítő: Polgár Nóra)
lll. helyezést ért el Vörös Kata 4.b (fel-
készítő: Oroszi Lászlóné)

Oroszi Lászlóné

Népmese-nap

Ebben a tanévben kicsit másként ünne-
peltük szeptember végén a népmese nap-
ját, mint a korábbi években.

A  hónap  közepén  „Mese,  mese,
mátka…”  címmel  rajzpályázatot  hirdet-
tünk az alsó tagozatban, melyre rengeteg
szép  alkotás  érkezett.  Komoly feladatot
jelentett  a pályaművek zsűrizése,  hiszen
egy-egy évfolyamból olyan sok remekmű
érkezett, hogy alig tudtunk dönteni. 

A gyerekek  örömére  mindenki  kapott
valami kis ajándékot - apró cukorkát-, a
helyezettek  pedig  könyvjutalomban  ré-
szesültek. Természetesen egy rajz ötös is
szerepelt a jutalmak között!

Szeptember  29-én  minden  osztály
más-más módon „mesézett”.

Az elsősök a hét elején síkbábokat ké-
szítettek  egy  meséhez,  pénteken  pedig
ezek segítségével el is játszották, báboz-
ták azt. A másodikosok mesét néztek (ők

szerencsések,  nekik
van  digitális  táblá-
juk), rajzoltak, mese-
felismerő játékot ját-
szottak.  A  3.  a-sok
mesét  dramatizáltak,
a 3. b-sek csapatver-
seny  keretében  me-
sevetélkedőn  vettek
részt,  rejtvényt  fej-
tettek, kirakóztak.

A  két  negyedik
osztály,  újító  szán-
dékkal egy meglepe-
tésre készült. 

Mivel az előző év-
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ben nagy sikere volt annak, hogy a nyol-
cadikosok meséltek az alsósoknak, most
azt találtuk ki, hogy a negyedikesek me-
sélnek az ovisoknak.

A kacor király című mesét  választot-
tuk, amit a negyedikesek sokat gyakorol-
tak  előre,  hogy  minél  hangulatosabban
tudják elmeséli a kicsiknek. Készítettünk
ajándékot is: origami hajtogatással  „Ka-
cor királyokat” vittünk magunkkal.

Izgatottan  indult  a  két  osztály  a  két
oviba,  ahová  ők  maguk  is  jártak  nem
olyan régen. 

 A „Benti”  oviba  a  4.a-sok  érkeztek
meséjükkel. Szeretettel várta őket az óvó
néni, s nagy örömmel üdvözölte régi „ta-
nítványait”.  A mesét  érdeklődéssel  hall-
gatták  a  kicsik,  majd  ők  is  elmondták
meglepetésként  kis  mondókáikat,  amibe
nevüket szőtték bele. 

A 4.b-sek a Maci csoportba látogattak,
ahol  nagy  körbe  leülve,  izgalmukat  le-
győzve mesélték el Kacor király meséjét,
amit  a  kis  ovisok  ragyogó  szemekkel
hallgattak. Ezután kiderült, hogy az óvó
néni is készült meglepetéssel! Úgy gon-
dolta, hogy a kicsik és nagyobbak együtt
eljátszhatják a történetet. Volt öröm, ami-
kor  mindenki  valamelyik  meseszereplő
bőrébe  bújhatott  és  úgy  viselkedhetett,
mint a meseszereplő! Jól megfért egymás
mellett a 4 éves pici és a „nagy” 10 éves
gyermek.  A kicsiket  kézen  fogva,  vidá-
man, nevetgélve mókázott mindenki. 

A közös produkció végén apró sütivel
és itallal kínáltak bennünket, majd mivel
elrepült az idő, indultunk vissza az isko-
lába, egész úton mesélve az élményeket.

Ráadásként,  mint  az  utóbbi  években
mindig, most is meghívást kaptak az el-
sősök az óvodai népmese napra is, ahol
egy mesét  nézhettek  meg az  óvó nénik
előadásában.

Így volt, mese volt, igaz volt.
Oroszi Lászlóné

Mozdulj a klímáért

Iskolánk a Váli Vajda János Általános
Iskola idén először vett részt a Mozdulj a
klímáért! témahét lebonyolításában. A hét
fő célja volt, hogy minél több diák érkez-
zen környezetkímélő módon az iskolába,
ezért  aki  kerékpárral,  rollerrel,  görkor-
csolyával  vagy gyalog érkezett  és távo-
zott  a  hét  folyamán,  egy-egy zöld kilo-
méterrel  gazdagította  iskolánkat  és  a
bolygót.  Nagy öröm,  hogy a  hét  folya-
mán  1427  zöld  kilométert  gyűjtöttünk.
Ezen  kívül  a  témahét  részeként  közös
mandala projektet készítettünk  Biciklivel
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Adventi gyertyagyújtás
Találkozzunk advent vasárnapjain a Bíbor néptánc-
csoport és a Vadvirág dalkör szervezésében.

16. oldal

A Váli-völgyi  Fiatalokért  Alapítvány  ösztöndíjprogramot  indít  a
térségünkben élő, 4,5-nél magasabb tanulmányi átlagot elérő felső ta-
gozatos gyerekek részére.  A támogatás félévente 100 ezer forintos,
amit a sikeres félévek után a tanulók nevére szóló bankszámlára utal-
nak, a diákok pedig ezután szabadon dönthetnek annak felhasználásá-
ról. Pályázni először a 2017/18-as tanév félévi bizonyítványa alapján
lehet. Részletek a www.vvfa.hu oldalon találhatók.

Az október közepén tartott sajtótájékoztatón, ahová iskolánk képvi-
selői is meghívást kaptak, Mészáros Lőrinc arra ösztönözte a térség
valamennyi diákját, hogy próbálják minél nagyobb számban javítani
tanulmányi  átlagukat. Az ösztöndíjak keretének ugyanis nincs felső
határa, a későbbiekben pedig tervezik a középiskolákra történő kibő-
vítését is.

Szabó Éva igazgató

http://www.vvfahu/


a  jövő  Fáiért! címmel.  A kép  üzenete,
hogy  ha  kerékpárral  járunk  iskolába,
vagy dolgozni, az nem szennyezi a leve-
gőt és így több fa marad életben, melyek-
nek  az  éltető  oxigént  köszönhetjük.  A
nagy közös képen kívül ez a hét remek
alkalmat adott az osztályonkénti szelektív
papírhulladék gyűjtésének bevezetéséhez
is. 

Csoportos és egyéni alkotások is szép
számmal születtek a megadott ötletek sok

osztályt  és  pedagó-
gust  alkotásra  inspi-
ráltak.  Az  1.  és  7.
osztályok  falevél  és
termés  mandalákat
készítettek. A 2. osz-
tályosok  és  a  4.a
osztály mag manda-
lákat  alkottak. A 3.a
osztály  használt  ru-
hákból  készített
mandalát,  míg a 3.b
óriás mandalát színe-
zett.

A 4. a és b valamint az 5.b gyümölcs-
salátát készített idény gyümölcsökből. A
6.b  osztály  mandalája  újrahasznosított
anyagokból készült. Ezeken kívül szüle-
tett két írásbeli alkotás is egy 2000 éves
amazonasi fáról.

Örömünkre szolgált a kihívás és a ta-
nulók lelkesedése. Reméljük, ez nem vál-
tozik a jövőben sem. 

Polgár Nóra

Matematikaverseny

Idén is felkészültünk a Bolyai Matek-
matikaversenyre, ahol 4 fős csapatokban
kellett  helyt  állniuk  a  gyerekeknek.  3.
osztálytól  7. osztályig jelentkeztek isko-

lánkból  a  tanulók,  lelkesen  készültek  a
logikát  és  az  agy  különféle  területeit
megmozgató feladatokra.

A verseny október 13-án Bicskén ke-
rült  megrendezésre,  másnap már elérhe-
tőek  voltak  az  eredmények.  Nagy  örö-
münkre a 3. b osztályos csapat nagyon jó
eredménnyel  végzett.  Ennek  kihirdetése
október  29-én  a  székesfehérvári  Teleki
Blanka Általános Iskola és Gimnázium-
ban  volt,  melyre  külön  meghívót  kap-
tunk. Negyedik helyen végzett a kis csa-
pat  a megyei szintű versenyen. Gratulá-
lunk nekik még egyszer! ☺

A csapat tagjai: Farkas Márta Rebeka,
Fülöp  Réka,  Lukács  Liza,  Manji  Patrik
László

Baranyai-Tóth Edina

VálInfó
2017. november 23. intézményeink életéből    9

Kedves Alapítótagok, tisztelt Váliak!
A jubileumi negyed évszázad indított arra, hogy né-

hány gondolatban  az alapítótagokat, ill. az alapítvány
tevékenysége iránt érdeklődőket tájékoztassam az el-
múlt időszak fontosabb eseményeiről.

Az immáron 25 éve, Kárpáti József kezdeményezésé-
re létrejött alapítvány fő célkitűzése -a váli tehetségek
támogatása,a helyi oktatás-nevelés színvonalának, kö-
rülményeinek  javítása  -,  mindvégig  a  legfontosabb
szempont maradt. A szervezet ezirányú tevékenységé-
vel főként az általános iskolás korosztály tehetségei-
nek jutalmazásához, programjainak finanszírozásához
járult hozzá.

Az  alapítvány életében,  főként  vezetésében,  folya-
matosak  voltak  a  változások.  A  kuratórium  elnökei
2013-ig  Tóth Gábor, Csókás Elek és Antal Zoltán vol-
tak. Az alapító okiratot a folytonos törvényi és szemé-
lyi változások miatt több ízben is módosítani kellett. Ez
nem kis feladatot jelentett az ötletgazda alapítónak és
az  legutóbbi  kuratórium  elnökének,  Szokó  Attiláné
Hajnalkának.

A  vezetőváltás közt eltelt hosszabb idő és  a BRB
bank csődje óriási  kihívást,  számos megoldandó fel-
adatot jelentett. Az Alapítvány működésének alapfelté-
tele a folyamatos adatszolgáltatás és könyvelés. Ezt a
munkát  Molnár  Lászlóné,  Aranka  végezte  el  hosszú
évekig  társadalmi  munkában,  amiért  nem  lehetünk
elég hálásak Neki. Az alapítvány utolsó öt fős kuratóri-
umának  tagjai  voltak  még:  Domakné  Szendi  Erika,
Körtélyesi  Adrienn,  Körtélyesiné Kovács Éva és Liber

András.  Ők  együttesen  döntöttek   évről  évre  arról,
hogy hogyan és milyen mértékben támogatja az ala-
pítvány a bejövő 1%-okból a gyerekeket.

Iskolánk nem önállóan gazdálkodó intézmény, szám-
laszáma sincs. A tehetségek elismerésének, a fejlesz-
tésnek nélkülözhetetlen forrása az alapítványi támoga-
tás, s a nyertes pályázatok. Legutóbbi sikeres pályáza-
tuk,  a „Menő menzák” több mint 18 MFt-os összege
szintén hatalmas lehetőség az egészséges életmód és
a közösségi élettér fejlesztésére.

Ennek  a nyertes pályázatnak  azonban már egy új
kuratórium lesz a megvalósítója, melynek elnöke: Im-
rédy Zsuzsanna, tagjai pedig: Oroszi Ágnes, Schmidt
Ferencné, Tóthné Ferencz Csilla és ifj. Nagy Imre.

Az alapító tagok nevében ezúton is szeretném meg-
köszönni  mindenkinek  azt  az  áldozatos  és  önzetlen
munkát, amivel az elmúlt negyed század folyamán a
mindenkori kuratórium elnökei és tagjaiként  hozzájá-
rultak a váli tehetséges fiatalok támogatásához. Mol-
nár Lászlóné Arankának és Fábián Lászlóné Gabinak,
hogy társadalmi munkában segítették a könyvelői és a
folytonos megújulással járó adminisztrációs feladatok
elvégzését.

Az új kuratóriumnak pedig további sikeres munkát
kívánok, hogy még sokáig élvezhessék a váli fiatalok a
szülőföldjükről elnevezett alapítvány támogatását. 

Pásztor Mária
az  alapítótagok megbízott képviselője

25 ÉVES A „SZÜLŐFÖLDEM VÁL” ALAPÍTVÁNY



Csiga és Maci hírek

Szeptember  közepén  elkezdődött  a
Bicskei  Tanuszodában a  gyerekek  víz-
hez  szoktatása,  amely  előre  láthatóan
december közepéig tart majd. 

A népmese napja alkalmából vendége-
ink  érkeztek!  Oroszi  Ági  néni  osztálya
meglepetéssel készült, felolvasták óvodá-
sainknak a Kacor király című mesét. Ez-
után   közös  mesedramatizálás  követke-
zett, a jó hangulatú játék után az iskolá-
sok  mindenkinek átadták az origami haj-
togatással készült Kacor-cica bábot.

Az állatok világnapja alkalmából közö-
sen  ellátogattunk  a  Budakeszi  Vadas-
parkba, közelről figyelhettünk meg szá-

mos vadon élő állatot. A vadasparki láto-
gatás után még egy kis játszótér látogatás
is belefért  az  időnkbe,  úgyhogy kellően
elfáradva,  de  élményekkel  telve  értünk
haza.

November  15-én  Székesfehérváron  a
Pelikán Kamaraszínházban A kerek kő
című népmese színpadi változatát láttuk,
ahol a gyerekek aktív résztvevői lehettek
a mesének. Az interaktív előadás népda-
lokkal,  tánccal,  mozgással,   fakanálbá-
bokkal és színészi megjelenítéssel, vala-
mint sok humorral szórakoztatta a gyere-
keket. 

Eseménydús hetekkel a hátunk mögött
várjuk az adventi időszakot.

Óvó nénik, Dajka nénik
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Mese a Mesevölgyben
Nagy örömünkre az idei tanévben több közös programot ter-
vezhettünk a középső- és nagycsoportos óvodásaink számára.

MÁRTON-NAPI

LÁMPÁS FELVONULÁS
Kedves Váliak!

Engedjétek meg, hogy örömmel kö-
zöljem,  a  tavalyi  1  %-os  adóból
386.000,-Ft  érkezett  számlánkra.  Kö-
szönjük mindenkinek, akik megtisztel-
tek bennünket adójuk 1 %-ával.

Örömmel  jelenthetem,  hogy  2017-
ben ismét nagy sikerrel – immár a hete-
dik Márton-napi lámpás felvonást lebo-
nyolítottuk le. Kellemes őszi estén vo-
nultunk  a  váli  katolikus  templomhoz,
ahol  szorgos  szülők  kb.  1200(!)  kis
ajándékot  rejtettek el,  amit  a gyerme-
kek  lámpásaikkal  nagy  lelkesedéssel
keresték.

A 2 főnyeremény: 1 hízott kacsa + 4
db kacsacomb. Kalányos Tamás Rákó-
czi  utcai  és  Németh  Csenge Ürményi
utcai kisgyerekek lettek a boldog nyer-
tesek, akik a csomagot örömmel vitték
haza.

A  játékkeresés  után  zsíroskenyér-
party volt a Szabadidő Parkban. A tá-
bortűz melege mellett elfogyott: 35 kg
kenyér, 10 kg zsír, 8 kg hagyma, 50 l
forralt bor, 80 l forró tea.

A résztvevők létszáma 4-500 fő közé
tehető. Köszönet az adományozóknak,
remélem senkit nem hagyok ki: Váradi
Endre,  Juhász  Viktor,  Vörös  János,
Pillmajer  Csilla,  Schmidt  Ferenc  és
neje, Familia Kereskedés.

Köszönet a „zsíroskenyér kenő” bri-
gádnak:  Szabóné  Tóth  Erzsébet,  Kár-
páti Hajnalka, Schmidt Margitka, For-
rás Sándorné, Tokodiné Németh Móni-
ka, (Feleségemet nem merem ideírni).

Köszönet a közmunkás brigádnak is.
Teljes tisztelettel:

A Váli Gyermekek Jövője
Alapítvány nevében:

Zsebeházy Róbert



A Népmese Napja

Hagyományainkhoz  híven  idén  is
megemlékeztünk  nagy  mesemondónk
Benedek Elek születésnapjáról. A Közös-
ségi Házba vártuk óvodásainkat és az el-
ső osztályosokat, hogy emlékezetessé te-
gyük e jeles napot. Ez alkalommal A vi-
téz  szabólegény  című  mesét  adtuk  elő.
Köszönet  Tárnok  Juditnak,  Nagy Zsolt-

nak, Mester Andrásnénak, Körmendi Mó-
nikának,  Bencsikné  Mészáros  Csillának
és Mester Nikinek, hogy időt szakítottak
a  próbákra,  jelenlétükkel,  ötleteikkel  és
nem utolsó sorban játékukkal hozzájárul-
tak,  hogy egy kedves élménnyel  gazda-
godjanak gyermekeink.  

Fébertné Zsóka
munkaközösség vezető

Fotó: Csókásné Bencze Katalin
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LEVELÜNYE
HÍREK

A Levelünye zenekar
minden hónapban tart

kézműveskedős, játszós,
éneklős, táncolós alkalmat

az iskola tornatermében
óvodás és iskolás

gyerekeknek.
A változó időpontok miatt

figyeljétek
facebook oldalunkat,

ott megtaláljátok
az aktuális információkat.

Várunk mindenkit
szeretettel!

Gyertek bátran,
mindig jó a hangulat! 

Levelünyék



Szeptember  29-én  a  Könyvtármozi
program keretében Török Zoltán számos
nemzetközi és hazai díjat elnyert termé-
szetfilmjének megtekintésére érkezett 52
gyermek  az  iskolából  Samuné  Pásztor
Mária,  Némethné  Szabó  Anna,  és  Né-
methné  Szarka  Szilvia  kíséretében.  Kö-
szönöm az  együttműködést!  A filmvetí-
tést  követően Horváth Hella  könyvtáros
segítségével megismerkedhettek a termé-
szetvédelemmel,  a  különböző  madárfa-
jokkal,  valamint  a  madármentéssel  –  a
sérült madarak gyógyításával és utógon-
dozásukkal. Ő a vadmadár kórház önkén-
tes  segítője is.  A sukorói  Vadmadárkór-
ház  célja  a  vadon  élő,  sérült  madarak
gyógyítása,  azt  követően pedig – ha le-
hetséges – a szabad természetbe történő
visszaengedésük, vagy maradandó káro-
sodás  esetén  élethosszan tartó  gondozá-
suk madárparkban. Feladatunknak tekint-
jük a madarak mentését, az egyedvédel-
met, a veszélyeztetett fajok védelmét, az
érdeklődők számára ismeretterjesztő cél-
lal a madarak bemutatását és a természet
védelmét.  Nem  tesznek  különbséget  a
madarak között, minden madarat  fogad-
nak. Jó példát szeretnének mutatni állat-
szeretetből,  segítőkészségből,  emberség-
ből és felelősségvállalásból. Hisznek ab-
ban, hogy tevékenységünk hat  a minket
megismerő  emberek  gondolkodására,  a
magunk módján hozzájárulnak, hogy vi-
lágunk kicsit  jobbá váljon:”Hiszünk ab-
ban, hogy a madármentés egyben lélek-
mentés is!” Horváth Hella és a macska-
bagoly is lenyűgözte a látogatókat, főleg,
hogy a baglyot meg is lehetett simogatni.

A rendszeresen  ismétlődő  programok
mellett az év legnagyobb könyvtári ese-
ménye idén is az Országos Könyvtári Na-
pok az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség szervezésében, és a NKA támogatá-
sával. „Az eseménysorozat idén a CSAK
TISZTA FORRÁSBÓL összefoglaló  cí-
met kapta. Ez a néhány szó Bartók Béla
Cantata Profana művének befejező gon-
dolata.  A  "tiszta  forrás"  környezetünk
szépségeinek  védelmére  és  megbecsülé-
sére is utal. Minél többen, minél több ol-
dalról erősítjük a gyerekekben és felnőt-
tekben a környezet iránti szeretet igényét,
talán annál jobban odafigyelnek arra. Jó
lenne,  ha  sokan  hinnének  abban,  hogy

amennyiben közösen megtaláljuk azokat
a lehetőségeket,  amelyekkel naponta te-
hetünk is  közvetlen  környezetünkért,  az
életünk  szebb,  tartalmasabb  és  egészsé-
gesebb lesz. Könyvtárunkban most is va-
lamennyi korosztályra gondolva szervez-
tük a programokat Szalai Hajnalkával. 

Múltunk forrásai, népi hagyományok –
"Nem  kapálok,  nem  kaszálok,  fazekas
inasnak állok!" felhívással Vranekné Ju-
hász Hedvig „Inasképző” programján al-
kothattak az érdeklődők. Először – A fa-
zekasság történetéről láthattak bemutatót,
utána néhány percben régi tárgyakon, ké-
peken,  könyveken keresztül  közelebbről
is  megnézhették.  –  Megismerkedtek  az
agyaggal, tulajdonságaival. – Néhány fa-
zekas technikát is elsajátítottak. – Végül
sor került a "Fazekasremek" elkészítésé-
re. Gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt
maradandó élmény volt.

A víz, az élet forrása tematikus napon
„Szívügyünk  a  vízügyünk!  A  Váli-víz
forrásától a Dunába torkollásáig” c. isme-
retterjesztő élménybeszámoló részesei le-
hettek  a  vendégek.  Csókás  Ádám  Elek
vetítettképes  előadása  olyan  érdeklődést
keltett,  hogy  a  résztvevők  kirándulás
szervezését  határozták  el,  a  forrástól  a
torkolatig.  Igazán köszönjük a lehetősé-
get, hogy megismerhettük szűkebb és tá-
gabb környezetünknek ezt  az  életet  adó
részét!

Az OKN könyves vasárnap – játékfor-
rások tematikus napján a kölyök korosz-
tályban  is  tudatosítottuk a víz  fontossá-
gát,  ezért  üzenetküldő  hajókat  készítet-
tünk a könyvtárban, amelyeket a Váli-ví-
zen úsztattunk. A Könyvtár a hely, ahol a
víz, az élet forrása összeér a játékforrás-
sal. Remélem, hogy a sokféle változatos

program között  biztosan  minden gyerek
és felnőtt talált kedvére valót, és sokak-
nak teremtett lehetőséget a tartalmas kö-
zösségi együttlétre, élményszerzésre. Fej-
ér  megye  87  településének  99  intézmé-
nye 433 programot szervezett. 

A 3.A és 3.B osztály is járt nálunk, és
könyvtári  óra  keretében  hangolódott  rá
Berg Judit Rumini c. könyvére.

November  harmadik  hete  a  magyar
népdal  és  népköltészet  hete,  kedvenc
gyermekkori népmeséink, népdalaink ün-
nepe. Ehhez kapcsolódott a Mesetár és a
Kulturális Kávéház is. 

A „népköltészet” szó nemcsak verses,
hanem prózai műfajokat is jelöl. Tárgyal-
ja  mindazt,  amit  az  írásos  kultúrában
„irodalom” néven foglalunk össze. Tehát
mindent a mesétől és mondától a népda-
lig, a közmondásoktól a találós kérdésig.
A 2. B osztálynak vetítettük a Könyvtár-
moziban a Kicsi dió c. magyar népmesét.
Kapcsolódó  programként  könyvtári  óra
keretében feldolgoztuk a mesét.

November 20-tól ismét lesz karácsonyi
készülődés  gyermekeknek  és  felnőttek-
nek is. Részletes programokról érdeklőd-
ni lehet személyesen a könyvtárban: Vaj-
da János u. 36. telefonon: 30/86-86-876
e-mail-ben: konyvtar@val.hu

12    intézményeink életéből
VálInfó

2017. november 23.

KÖNYVTÁRI KÖZLEMÉNYEK
Ősszel hozzánk is megérkezett a Könyvtármozi a
Vörösmarty Mihály könyvtárból

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

Toronyóra láncostul
Szépen  gyűlnek  az  adományok,

nagyon köszönjük! Ígéretünkhöz hí-
ven  beszámolunk  az  eddigi  ered-
ményről.

További támogatók:

Bíró Zoltán és Gali Rita
Olasz Ferencné Szabó Ágnes

Tábori Ferencné
Piros József és felesége

Pacsirtáné Schaffer Katalin
Kövesdi Jánosné
Bordás Ferencné

Nádl Jánosné
Magyar Péter

Ángyás Tiborné
Halász Antal

Keresztes László
Liber Endréné

Az eddig összegyűlt támogatás

731.500,- Ft
A támogatást a Váli Faluszépítő és

-védő   Egyesület  10700440-
68907419-51100005  CIB  Bankos
számlaszámára  utalhatják,  a  közle-
mény  rovatba  tüntessék  fel:  „to-
ronyóra”,  vagy  felajánlásukkal  ke-
ressék meg Ádám Zsuzsannát, Pász-
tor Máriát vagy Szabó Évát. A támo-
gatókról és a befolyt összegről a kö-
vetkező lapszámban is beszámolunk.

Á.Zs.
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DOBOZY100 - EMLÉKNAP DOBOZY100
1917. október 30. Vál, Rákóczi u. 14.

Egy  kisfiú  születési  ideje  és  helye,

aki  felfedezte  magának  a  falut,  az

előtte  kibomló  tájat.  Felnőtt  korá-

ban is, ha öröm vagy bánat érte, ide

jött  vissza.  Egy  családban  minden

évforduló fontos, ám hogy október

14-én  sokan  voltunk,  öröm  leírni.

Köszönjük  mindenkinek,  aki  eljött,

kíváncsi volt ránk, a történeteinkre,

és ezen a napfényes, családias han-

gulatú délutánon együtt gondolko-

dott velünk. Köszönjük a Váli Falu-

szépítő és -védő Egyesületnek, Vál

Község  Önkormányzatának,  Becht-

old Tamás polgármesternek, Ádám

Zsuzsa  alpolgármesternek,  Szabó

Éva iskolaigazgatónak, Pásztor Má-

ria magyartanárnak, Fábiánné Gabi-

nak,  Tornyos  Fábián  Anitának,

Ádám Csabának és az önkormány-

zat valamennyi dolgozójának.

Dobozy család

 DALKÖRTALÁLKOZÓ
Szeptemberben  egy  késő  délutánon

együtt  beszélgettünk  dalos  társainkkal.

Beszélgettünk régi  emlékekről,  történe-

tekről,  az  eddig  együtt  töltött  időről,

melyek mosolyt csaltak arcunkra. Talán a

hiányát éreztük, annak, hogy már régen

találkoztunk énekes barátainkkal.  Végül

a tettek mezejére léptünk és úgy gon-

doltuk,  „  Legyen  a  zene  mindenkié”  A

sok-sok előkészület, szervezkedés után elérkezett az idő! Október- 7. én megrendezésre került a Váli Vadvirág Dalkör dalos

találkozója. Vendégeink voltak a Baracskai Dalkör, Kajászói dalkör, Tabajdról a Búzavirág dalkör és Felcsútról a Gyöngyvirág

Dalkör. A csoportok előadása után kötetlen beszélgetés, és mulatozás vette kezdetét, melyhez a talpalávalót Segesdi And-

rás szolgáltatta, melyet nagyon köszönünk ezúton is! Szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak a támogatásáért,

valamint a Váli Vadvirág Dalkör összes tagjának áldozatkész munkájáért!
Diósiné Besenyei Boglárka



HIVATALI HÍREK
Tájékoztatjuk

a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Váli Közös

Önkormányzati Hivatal
2017. december 21.

csütörtök 12:00 órától
ZÁRVA TART.

Következő ügyfélfogadási
nap 2018. január 3. szerda.

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

14  civilek oldala
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Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2018. január 10.
szerda

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

Forduljon Fejér megyei ügyfélszolgálatunkhoz, ha
Neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége,

vagyoni helyzete, egészségi állapota,
  szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása

vallási, vagy világnézeti meggyőződése,

politikai vagy más véleménye,
anyanyelve, 
fogyatékossága,
családi állapota, anyasága vagy apasága,

vagy egyéb tulajdonsága miatt 

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva 06 30/960-2657
Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:  eva.drszatmari@gmail.com

Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete       Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. (tel: +36 20/562-9619)       8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. (tel: +36 30/380-7943)
2017.12.07. csütörtök 11:30-15:30       2017.12.13. szerda 11:30-15:30
2017.12.20. szerda 11:30-15:30
(bejárat a Sziget utcai iskola udvara mellett)       Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, Ercsi

                     2451 Ercsi, Szent István utca 12. (tel: +36 25/505-840)
             2017.12.05. kedd 11:30-15:30 

                 Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

A SZUPPINGER CSALÁD KÖSZÖNETE TŰZOLTÓINKNAK

mailto:alpolgarmester@val.hu
mailto:eva.drszatmari@gmail.com


► Református hírek

Hálásan köszönjük Gyülekezetünk tag-
jainak  és  Vál  község  lakóinak  adomá-
nyát,  amellyel  kárpátaljai  családokat  tá-
mogattak!  Az  októberben  zajló  gyűjtés
eredményét,  a  46  nagy  doboznyi  ado-
mányt  november  14-én  adták  át  Bereg-
szászon  a  Diakóniai  Központban.  Így
biztosak lehetünk abban, hogy karácsony
előtt  eljut  a  rászorulókhoz  a  sok-sok
ruha, cipő, pelenka, tisztasági cikk és já-
ték,  amelyet  Válról  küldtünk.  Hisszük,
hogy összefogásunk, adakozásunk, szol-
gálatunk által nemcsak mi adunk, hanem
mi is gazdagodunk! „Boldogok az irgal-
masok, mert ők irgalmasságot nyernek.”
(Máté evangéliuma 5,7)

Idén adventben is készítünk „cipősdo-
boz” ajándékokat. A kész csomagokat év-
ről  évre a Magyar Református Szeretet-
szolgálaton keresztül juttatjuk el rászoru-
ló  0-18  éves  korú  gyermekek  számára.
Szeretettel várunk játékokat, iskolaszere-
ket, írószereket, higiéniai cikkeket, édes-
séget, könyvet, valamint nagyméretű üres
cipős,  csizmás dobozokat  a Gyülekezeti
Házba december 10-ig. Az adományt va-
sárnap 10-11 óra, szerdán 18-19 óra kö-
zött vagy előre egyeztetett időpontban le-
het  leadni.  Tegyük  együtt  szebbé  olyan
gyermekek ünnepét,  akik  talán  csak  tő-
lünk kapnak ajándékot karácsonyra!

Adventi délutáni  istentiszteleteket tar-
tunk  vendég lelkészek szolgálatával  de-
cember  3-án,  10-én  és  17-én,  vasárnap
délután 4 órától a református gyülekezeti
házban (Vál,  Kossuth u.  8.)  Készüljünk
lélekben is a karácsony ünnepére! 

Karácsonyi ünnepi alkalmaink: decem-
ber 24-én délután 4 órától karácsonyi áhí-
tat, valamint gyermekműsor a református
templomban.  December  25-én  és  26-án
délelőtt 9 órától ünnepi istentisztelet úr-
vacsoraosztással a gyülekezeti házban. 

Óévi  istentiszteletet  tartunk december
31-én délután 5 órától. Várjuk azokat is,
akik az elmúlt évben vesztették el szeret-
teiket, hogy Őrájuk is emlékezzünk ezen
az alkalmon! (December 24-én és decem-
ber 31-én délelőtt 9 órától is megtartjuk
az istentiszteleteket!) Minden érdeklődőt
szeretettel várunk alkalmainkra!

Örömmel számolunk be arról, hogy el-
készülhetett  a  ravatalozó  épület  állag-
megóvó  felújítása  a  református  temető-
ben, köszönjük azok segítségét, akik ado-
mányaikkal,  munkájukkal  segítették  a
felújítás munkálatait! Istené legyen a di-
csőség és a hála minden elvégzett mun-
káért, szolgálatért. 

Testvéri köszöntéssel: 
Farkas Balázs István református lelkész

► Túra a Váli-völgyben 

„Ismerd meg hazánk tájait” - 30 év óta
ez a mottója túráinknak. Ócsán élünk, de
a  környező  településről  is  csatlakoznak
az  érdeklődök  (laza  társulás  a  miénk).
Ma  már  legtöbb  társunk  nyugdíjas,  de
gyakran jönnek az unokák is a szülőkkel
együtt.

Szeles, esős időben érkeztünk Felcsút-
ra. Puskás Akadémia - kísérőnk részlete-
sen  ismertette az ottani életet. A bentlakó
fiúknak magas elvárásnak kell megfelel-
ni. A környezet csodálatra méltó! Mako-
vecz Imre tudása legjavát  adta a terve-
zésnél. Kisvasút  – számunkra retró érzés
volt. A napi programból ez egy pillanat-
nak számított. Az időjárás miatt „retúrba”
utaztunk, melegedni is lehetett, fűtötték a
kocsikat.

Majd  átutaztunk  Tabajdon.  Sajnos  a
„mezítlábas  ösvény”  kimaradt,  helyette
ún.  Kneipp-gyógymódról   beszéltem  a
társaimnak.  Érdemes  utánaolvasni,  egy-
szerű és ”kéznél lévő” dolgokkal óvhat-
juk egészségünket.

Mikor érünk Válra? Ez a kérdés gyak-
ran elhangzott, ebédidő felé járt az idő! A
Közösségi  Házban  volt  terítve.  Nagyon
kellemes meglepetés volt: a környezet, a
terítés és a kiszolgálás!!! Jó volt érezni,
hogy „vártak ránk”! A menü finom volt
(zöldborsó  krémleves.  sertéspörkölt ga-
luska, házi savanyúság. meggyes piskóta)
és  igényes tálalásban jelent meg. 14 órá-
ra  beszéltünk  meg  találkozót  Dudásné
Viktóri Katalinnal.

Szeretném megköszönni Alpolgármes-
ter asszonynak a segítséget! Katalin sza-
vaiból kitűnt, hogy a településre látogató-
nak maximális segítséget adnak. Ezzel a

szemlélettel (biztosra veszem) egyre több
túrista  fedezi  fel  Vált.  Látnivaló  bőven
van.  Sajnos,  a  mi időnk nagyon  kevés
volt és az eső is ellenünk dolgozott.

Jártunk a Tűzoltómúzeumban - mennyi
serleg! Gratulálunk! Sokféle hagyomány
létezik, ez is mutatja, hogy Válon össze-
tartó családok, ill. közösség él. Sok régi
használati  tárgyat  is  láttunk, az  1910-es
kerékpár volt a ”sztár”.

Ürményi gróf megérdemli, hogy ápol-
ják emlékét. Szerintünk a település képe
nem falu, talán a fekvése, az épített örök-
ségek adják a rejtélyét Válnak.

A Templom és környéke! Igen, ide ve-
zető  kell  (Katalin).  Őszintén  kívánjuk,
hogy  tudják  óvni  szépséges  templomu-
kat. Nem lehet véletlen, hogy még áll Is-
ten  háza,  hirdeti  az  élni  akarást  és  az
ősök emlékét. Reméljük, hogy a kastély
is felébred hosszú álmából. A völgy ék-
köve  lesz  az  épület,  biztos  meg  tudják
tölteni jó és értékes tartalommal. 

A sofőrünk meglepődött, amikor a kö-
vetkező helyszínt ecseteltem: a Vajda Já-
nos Emlékház a Váli  erdőben.  Érdemes
volt  feljönni!!!  Szépen  karbantartott
anyag, irodalmi és helytörténeti. Jó érzés,
hogy  sok  versnek  egy-egy  szakaszára
emlékeztünk  (kár,  hogy  ma  már  kevés
memoriter van a tantervben).

Összeségében igen tartalmas órákat él-
tünk át Válon. Mi csak a jó hírét visszük
a településnek. Javasoljuk, hogy  legye-
nek jelző táblák, ami az idegeneket segíti.

Mi  úgy  fogalmaztunk  (hazafelé):  a
völgy bejárata Felcsút, kijárata  Kajászó.
A két   pont  között  csiszolatlan  kövek
vannak, tessék  felfedezni és csodálni!!!
Minden jót a Váliaknak, viszontlátásra!!!

Ócsa, 2017. szeptember 17.
Temesfői Edéné  szervező (56 fős csoport)
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► A római katolikus plé-
bánia hírei

Hamarosan  közeledik  az  adventi  idő-
szak, amelynek Egyházunk tanítása sze-
rint  kettős jellege van. A karácsonyi ün-
nepekre való előkészület ideje ez, amikor
Isten Fiának az emberekhez való első el-
jövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban
olyan időszak is, amelyikben ez a vissza-
emlékezés  ráirányíthatja  figyelmünket
Krisztus történelemvégi, második eljöve-
telének várására. E két ok miatt az adven-
ti idő a bensőséges és örvendező várako-
zás ideje. 

Ezt a várakozást, illetve emlékezést se-
gíthetik az adventi időben a hajnali rorate
szentmisék,  amelyek  templomunkban
minden kedden 6.00 órakor lesznek de-
cemberben.

December 24-én 15.00 órakor a fiata-
lok pásztorjátékot fognak előadni a temp-
lomban, majd 22.00 órakor lesz az ünne-
pi szentmise, amelynek keretében az Is-
tengyermek születését ünnepeljük.

Mindenkinek  szép  felkészülést  kívá-
nunk lélekben is Karácsonyra! 

Köszönjük mindenkinek, aki  befizette
az idei évben az egyházi hozzájárulást!

Ruff Tamás

 ISSN 2559-8570 Kiadja: Vál Község Önkormányzat | H-2473 Vál, Vajda János utca 2. | +36 (22) 353-411 | Kiadásért felel:
Bechtold Tamás polgármester | Szerkesztő: Ádám Zsuzsanna alpolgármester | Tipográfia: Ádám és Ádám Mérnök Iroda | Nyomda: EFO Nyomda
VálInfó

2017. december 2-án
szombaton 13:00 órától

ÁDVENTI
VÁSÁR

a Piactéren.

16:00 órától
Közös

karácsonyfa-díszítés
és Vox Váli

16:30-tól
Kézműves foglalkozás
a Tűzoltóság emeletén

kakaó, palacsinta,
kürtős kalács, tea,

forralt bor, jó hangulat.
Mindenkit

szeretettel várunk!

ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS

„Betlehemnek várossába
karácsonykor éjféltájba

fiúisten ember lett
egy kisgyermek született”

Sok szeretettel várunk
mindenkit

az adventi gyertyagyújtásra
az adventi vasárnapokon

17:00 órai kezdettel.
Töltsünk  együtt néhány

kedves percet,
megosztva egymással

gondolatainkat
dalban és versben. 

Bíbor néptánccsoport
Váli Vadvirág dalkör

Kedves Gyerekek
és Szülők!

Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt

2017. november 25-én
(szombaton)

9.00 – 12.00 óra között
a Katolikus Plébániára,

a délelőtt folyamán
mindenki elkészítheti

saját adventi koszorúját.
Kérjük, hogy tuja ágakat és
terményt hozzon mindenki

magával a díszítéshez!
Jó idő esetén levélgereblyézés

is lesz
az udvaron,

amelyhez szívesen fogadunk
segítséget a kedves testvérek

köréből is!
A programmal kapcsolatban

érdeklődni
Fekete Daninál és Borinál.

Ruff Tamás

ÁLLÁSHIRDETÉS

Martonvásáron márciusban nyíló varrodánkba keresünk
szakképzett varrónőket, betanított munkásokat, szabót,

illetve divattervezőt.

Munkavégzés  8 órás főállásban,
délelőtt-délutáni munkarendben

Jelentkezéseket a
30/9299-885 telefonszámon,

illteve a
timea.ambach@ambachkft.hu

címen várjuk.
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