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Tisztelt Váli Polgárok!

Polgármesteri  beszámolóm  ezúttal
rendhagyó módon nem az elmúlt két hó-
napról, hanem az eltelt nyolc évről szól. 

Nem volt nagyon rég, és élénken él
bennem az emlék, amikor 2010-ben egy
csődhelyzetben lévő önkormányzatot, te-
lepülést  örököltünk. Az idő persze min-
dent megszépít, de nehéz elfelejteni azo-
kat az időket. Félbehagyott beruházások,
kifizetetlen számlák, előre elköltött pén-
zek. Ezek voltak startköveink, amikor be-
ugrottunk a mély vízbe. 

2002 és 2010 között az önkormány-
zatok nem voltak könnyű helyzetben. A
Váli-völgyi települések mostoha gyerme-
kei voltak ennek az időszaknak. Fejlesz-
tési pénzek még véletlenül sem érkeztek
erre  a  vidékre.  Erejükön  felül  kellett
fenntartani  intézményrendszerüket,  kifi-
zetni a hivatali, óvodai és iskolai dolgo-
zók  bérét.  Nyilvánvalóvá  vált,  hogy  ez
nem  fog  tovább  működni.  Bár  önkor-
mányzatunk  az  örökölt  adósság  közel
egyharmadát lefaragta, de a konszolidáci-
ónál még így is 93 millió forintot vállalt
át a kormány tőlünk. 

Többen nehezen élték meg, hogy az
iskolák  fenntartását  az  állam  átvállalta,
erre  új  intézményt  hozott  létre.  Nekünk
költségvetési  szempontból a  legnagyobb
tehertől sikerült megszabadulnunk. A pe-
dagógusokat, az iskolai dolgozókat, az is-
kola épületét és nem utolsó sorban az ott
tanuló  gyermekek  sorsát  természetesen
továbbra is  szívünkön viseljük,  ahol  le-
het, segítjük. 

Kérem, engedjék meg, hogy a teljes-
ség igénye nélkül  felsoroljam az elmúlt
nyolc év községünket érintő fejlesztéseit.
Elkészült az új Egészségház és átadtuk a
Kossuth utca-Szent István tér teljesen fel-
újított  útburkolatát.  Azóta  megújult  a
„Sárköz”, a Templom sor, a Jókai utca és
a Kisköz. Új aszfalt burkolatot kapott az
Ürményi, a Csokonai és a Rákóczi utca,
valamint a Kossuth utca külterületi sza-
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Majdnem egy évszázad
Kecskés Istvánt köszöntötte 95. születésnapján a falu és a
Tűzoltó Egyesület vezetősége. Nagy István írása
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Farsangi szösszenet…
„Egyszer volt, hol nem volt… volt egyszer egy csuda jó 
óvoda...” - Körmendi Mónika mesél a nagycsoportos 
farsangról.
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kasza. Új járdák épültek a Vajda, Széche-
nyi és Bem utcákban. Sikeres energetikai
pályázatainknak  köszönhetően  napele-
mek látják el energiával az iskolát, óvo-
dákat, a hivatalt, az Egészségházat, a Fa-
luházat  és  a  sportöltözőt.  Kívül  belül
megújult a hivatal, a könyvtár és a tűzol-
tó múzeum épülete, valamint a Vajda és
Kossuth utcai óvodák. Kibővült és meg-
újult a tűzoltólaktanya. Megépültek, illet-
ve  megszépültek  játszótereink,  szabad-
időparkunk, valamint a „Sétatér”. Köztéri
szobraink is megújultak, így az I. világ-
háborús emlékmű, a Vajda szobor és kör-
nyezete. Komfortosabbá vált a sportöltö-
ző  és  a  focipálya.  Megépültek  azok  a
támfalak,  melyek megvédik a Mélyutat,
az Ady Endre utcát és a Tabán utcát. Pol-
gárőreink  új  terepjáróval  őrzik  nyugal-
munkat.  Egészséges  életmód  programo-
kat indítottunk előadásokkal, sportfogla-
kozásokkal, egészségnapokkal. Az építő-
ipari tranzit pályázat képzésének köszön-
hetően szakmunkás bizonyítványt adhat-
tunk 35 fő kezébe. A TAO-ból folyamato-
san támogatni tudjuk a Vál KSE-t. 

Hamarosan elkészül a Kisköz utcai
járda és teljesen megújul a Malom utca.
Megépül a hőközpont. Az ebben működő
pellet  kazánok  fűtőanyagát  saját  pellet
üzemünkben  állítjuk  elő  mezőgazdasági

és erdészeti melléktermékekből. Egy el-
nyert pályázatból segíteni tudjuk amúgy
is  aktív  civil  egyesületeink  életét,  vala-
mint programokat és képzéseket szervez-
hetünk minden korosztály számára. Hely-
történeti könyv és kiadványok készülhet-
nek Válról. 

Mindannyiunk számára fontos, hogy
településünk közösségként működjön. Fi-
gyeljünk oda Vál minden lakójára és ha
támogatásra,  segítségre szorul,  azt  meg-
kaphassa.  Büszkék  vagyunk  az  elmúlt
évek  szociális  vívmányaira,  melyeknek
köszönhetően gyermekeink többsége in-
gyen jut hozzá napi három alkalommal a
közétkeztetéshez,  valamint  ingyenesen
kapja tankönyveit. Az idős, rászoruló em-
berek,  nagycsaládok  részére  élelmiszert
és tűzifát osztunk, de gyors anyagi segít-
séget tudunk nyújtani krízishelyzetben lé-
vő embereknek is.

Előbbi felsorolás arra jó,  hogy lás-
suk,  egy  önkormányzat  és  vele  együtt
egy település dolga nem a mindennapok
túlélése, hanem egy normális finanszíro-
zásnak köszönhetően pályázatok benyúj-
tása,  egy  élhetőbb  település  létrehozása
érdekében. 

A mi nyolc évünk erről szólt. A kor-
mány új alapokra helyezte a települések
finanszírozását, ezzel teret engedve a kre-

atív munkának. Ebben a munkában sokan
segítségünkre  voltak.  Köszönet  illeti  a
helyi lelkes civileket, akik szabadidejük-
ben maguk és a váli polgárok örömére te-
vékenykednek.  Köszönet  illeti  a  képvi-
selő-testület aktív tagjait és a hivatal dol-
gozóit, mert a kötelezően elvégzendő fel-
adatukon túl lelkesen dolgoznak közössé-
günkért.  Köszönet  illeti  országgyűlési
képviselőnket,  Tessely  Zoltánt  és  rajta
keresztül a kormányt, hogy ehhez a mun-
kához  megteremtették  a  feltételeket  és
segítségünkre  vannak  településünk  fej-
lesztésében. 

Kérem, ne érezzék úgy, hogy előbbi
soraimmal  magunkat  kívánom  dicsérni.
Célom az volt, hogy betekintést nyújtsak
egy normálisan működő település elmúlt
nyolc évébe. 

Mi is tudjuk, hogy sok minden fej-
lesztésre vár még. Szeretnénk, ha régóta
dédelgetett  álmaink,  a  felújított  kastély,
egy tornaterem, valamint a még rossz ál-
lapotban lévő utak és járdák megépülhet-
nének,  megújulhatnának.  Ennek a  mun-
kának a folytatására a jelenlegi kormány
garanciát  nyújt.  Április  8-án  ennek  a
munkának  a  folytatásához  kérem  az
Önök szavazatait!

Köszönettel: Bechtold Tamás
polgármester
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Könyvtári közlemények
„A 2018. esztendő Mátyás király emlékév...”  – 
Csókás Elekné invitál a könyvtári programokra.

11. oldal
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Tájékoztató a kormányablakok
meghosszabbított nyitvatartási

idejéről

Csak érvényes személyi okmányok-
kal szavazhatunk április 8-án. Meghosz-
szabbítják a kormányablakok nyitva tar-
tási  idejét  az  országgyűlési  képviselők
2018.  évi  választásával  összefüggésben,
április 6. és április 8. között. 

Magyarország  köztársasági  elnöke
április  8-ára  tűzte  ki  az  országgyűlési
képviselők általános választását. A szava-
zás napján, a szavazóhelyiségben az a vá-
lasztópolgár adhatja le voksát, aki a név-
jegyzékben  szerepel,  és  érvényes  ok-
mánnyal - személyazonosító igazolvány-
nyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel
– igazolja személyazonosságát, valamint
a lakcímkártyával a lakcímét és személyi
azonosítóját. A lejárt érvényességű okmá-
nyokkal rendelkezők nem szavazhatnak,
őket a szavazatszámláló bizottság köteles
visszautasítani.

A választások zavartalan lebonyolí-
tása érdekében, a választójog gyakorlását
biztosítandó, a kormányablakok az április
6. és április 8. közötti napokon (péntektől
vasárnapig) meghosszabbított nyitva tar-
tási  idővel,  reggel  7  órától  19  óráig  az
ügyfelek  rendelkezésére  állnak,  a  sze-
mélyazonosításra  alkalmas  okmányok
megújítására,  kiváltására,  cseréjére  és
pótlására irányuló ügyintézés érdekében.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Elektronikus
hivatali ügyintézés

Tájékoztatom  a  tisztelt  lakosságot,
hogy 2018.01.01-től Vál Község Önkor-
mányzata  az  elektronikus  ügyintézést
biztosító  kötelezettségének  a  törvényi
előírások alapján - az általa használt köz-
ponti nyilvántartási rendszer által (továb-
biakban ASP) lefedett ügytípusok eseté-
ben  -  az  ASP rendszeren  keresztül  tesz
eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az
Önkormányzati Hivatali Portál, melyet az
ügyfelek Vál hivatalos oldalán keresztül
is elérhetnek:

www.val.hu vagy
http://ohp.asp.lgov.hu.

A portál mindenki számára elérhető
funkciói:
-  Ügyindítás: Az  önkormányzat  által
közzétett  űrlapok  segítségével  vagy  e-
papír szolgáltatással. 
-  Ügykövetés: Lehetőség van elektroni-
kusan  indított  ügyek  státuszát  nyomon
követni.
- Adóegyenleg lekérdezés: Helyi adóha-
tósághoz  kapcsolódó  szolgáltatás,  azok
számára, akik szerepelnek a helyi adóha-
tósági nyilvántartó rendszerben.

Kőrös Mónika
adóügyi előadó

A BICSKEI EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT TÁJÉKOZTATÁSA

A munkarend átcsoportosítás  miatti
szombati  munkanapokon  a  Bicskei
Egészségügyi  Központ  szakrendelései
nem  fogadnak  betegeket.  Ezekre  a  na-
pokra  előjegyzést  nem  vesznek  fel.  Az
alapellátás  biztosított  lesz  az  ügyelet
vagy a háziorvosi szolgálatok által.

Az  érintett  szombati  napok  2018-
ban a következők:
2018. április 21.
2018. október 13.
2018. december 1.
2018. december 15.
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ÉGETÉSI IDŐPONTOK 2018-BAN
A kerti  hulladék nyílttéri  égetésére – a 7. §-ban foglalt  korlátozások figyelembe
vételével – a 2018. évben az alábbi napokon 8.00 órától 20.00 óráig megengedett,
amennyiben azok nem esnek ünnepnapra:

a) 2018. január 05. és 2018. január 06. napja,
b) 2018. január 19. és 2018. január 20. napja,
c) 2018. február 02. és 2018. február 03. napja,
d) 2018. február 16. és 2018. február 17. napja,
e) 2018. március 02. és 2018. március 03. napja,
f) 2018. március 16. és 2018. március 17. napja,
g) 2018. április 06. és 2018. április 07. napja,
h) 2018. április 20. és 2018. április 21. napja,
i) 2018. május 04. és 2018. május 05. napja,
j) 2018. május 18. és 2018. május 19. napja,
k) 2018. június 01. és 2018. június 02. napja,
l) 2018. június 15. és 2018. június 16. napja,
m) 2018. július 06. és 2018. július 07. napja,
n) 2018. július 20. és 2018. július 21. napja,
o) 2018. augusztus 03. és 2018. augusztus 04. napja,
p) 2018. augusztus 17. és 2018. augusztus 18. napja,
q) 2018. szeptember 07. és 2018. szeptember 08. napja,
r) 2018. szeptember 21. és 2018. szeptember 22. napja,
s) 2018. október 05. és 2018. október 06. napja,
t) 2018. október 19. és 2018. október 20. napja,
u) 2018. november 02. és 2018. november 03. napja,
v) 2018. november 16. és 2018. november 17. napja,
w) 2018. december 07. és 2018. december 08. napja,
x) 2018. december 21. és 2018. december 22. napja.

A  KIJELÖLT IDŐPONTOKAT KÉRJÜK, TARTSÁK BE!

G Ó L Y A H Í R E K

JANUÁR

Csikár Klaudia Zoé
Kiss Nándor

Bencsik Borka

FEBRUÁR

Füleki Hanna
Kovács Kevin Dávid

Orosz Lilla Anett
Dömsödi Kristóf Béla

GRATULÁLUNK!

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2018. május 10. szerda

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

http://www.val.hu/
mailto:alpolgarmester@val.hu


Vigyázat! Besurranó tolvajok!

A kellemes, tavaszi idő beköszönté-
vel nemcsak a növények kelnek új életre,
sajnos  a  bűnözők  is  megjelenhetnek  a
kertes házaknál,  a társasházak földszinti
lakásainak  nyitott  ablakainál,  annak  re-
ményében, hogy oda beosonva értéket ta-
lálnak. A hosszú téli napok után örömmel
engedjük be a napsugarakat lakásunkba,
élvezzük  a  kerti  munkát,  s  utána  a  jól

megérdemelt  pihenést  a szabadban. Szí-
vesen beszélgetünk szomszédainkkal, ba-
rátainkkal a jó levegőn. Ahhoz, hogy jog-
sértés ne rontsa el hangulatunkat, kérjük,
fogadják  meg  az  alábbi  bűnmegelőzési
tanácsokat.
-  Ha otthon tartózkodunk, napközben is
zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem biz-
tos, hogy észrevesszük a hívatlan látoga-
tót!  Miközben  a  szobában  tévézünk,  a
tolvaj csendben magával viheti a bejárat
közelében  található értékeinket.  A zsák-
mány többnyire  táska  személyes  iratok-
kal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen
túl,  ilyenkor  az  okmányok pótlása  csak
fokozza a kárt és a bosszúságot.
- Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásun-
kat, vendégeinket kísérjük ki vagy éppen
ismerőseinkkel váltunk pár szót, akkor is
mindig zárjuk be az ajtót!
-  A szellőztetéssel  is  legyünk óvatosak!
Ne  hagyjuk  kitárva  földszinti  lakásunk
ablakait,  ha  nem tartózkodunk a  szobá-
ban!  Elég  egy  pillanat  és  a  tolvaj  már
bent is van a szobában és viszi, amit érté-
kesnek talál. Ugyanez igaz a függőfolyo-
sóra nyíló ablakok esetében is.
- Aki kertes házban lakik, ne felejtse el,
elképzelhető,  hogy a kerti  munka hevé-
ben fel sem tűnik a rossz szándékú láto-
gató érkezése! Amíg a kert hátsó végében
dolgozunk, vagy esetleg csak kint  pihe-
nünk, a nyitva hagyott  kapun, ajtón ke-
resztül a tettes gond nélkül bejuthat ott-
honunkba és észrevétlenül távozhat érté-
keinkkel együtt.
-  Ajtónyitás  előtt  minden  esetben  győ-
ződjön  meg  –  pl.  az  optikai  kitekintő
igénybevételével – az Önhöz érkező sze-
mély  kilétéről.  Ha  idegenek  csengetnek

be,  szolgáltatást  ajánlanak,  rosszullétet
színlelnek,  esetleg  pénzváltás  ürügyével
keresik Önt, ne engedje be őket lakásába.
A magukat „hivatalos személyeknek,” ki-
adó  emberektől  is  kérje  el  az  igazolvá-
nyát.
- Amennyiben a hívatlan vendég már az
Ön  akarata  ellenére  belépett  otthonába,
ne hagyja egy pillanatra sem felügyelet
nélkül és hívjon segítséget.
- Érdemes házi leltárt készíteni az értéke-
sebb  vagyontárgyakról,  feltüntetve  azok
egyes jellemzőit, azonosító számát.
-  Lehetőség  szerint  nagyobb  összegű
készpénzt  ne  tartson  otthon,  ha  mégis
pénzt tart lakásában, azt ne hagyja látható
helyen,  lemez,  vagy  pénzkazettában  tá-
rolja.

Kérjük Önöket, hogy fordítsanak fi-
gyelmet lakókörnyezetükre is. Ha gyanú-
san mozgó idegeneket látnak, jegyezzék
meg személyleírásukat,  az  általuk hasz-
nált jármű típusát, színét, rendszámát és
hívják  bizalommal  a  112-es  telefonszá-
mot.

Gárdonyi Rendőrkapitányság 
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Köszönetet
mondok

mindazoknak,
akik

szeretett férjem,

 Papp János
temetésén

részt vettek,
koszorút

vagy virágot
helyeztek el.

 Tisztelettel:

a gyászoló
család

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
nyílik Válon!

Kedves Váliak!

 Várhatóan májusban nyitjuk meg
kisállatorvosi rendelőnket Válon,

a Vajda János utca 26. szám alatt. 

Dr. Bogó Zsófia 06 20 3153151
Dr. Keresztesi-Fleck Bence 06 30 7020965

valiallatorvos@gmail.com

Várunk mindenkit szeretettel Kedvenceivel.
Keressenek bennünket Facebookon is!

mailto:valiallatorvos@gmail.com


Iskolánk  együttműködést  kötött  a
Budapesti Honvéd Sportegyesület  atléti-
ka  szakosztályával.  Tavalyi  évben  még
csak pár tanítványt vittem próba edzésre,
akik közül régi diákunk Raffael Zsolt az-
óta is meghatározó tagja a sprinter futók
csapatának, eredményei folyamatosan ja-
vulnak,  februárban  megrendezett  fedett-
pályás atlétika ifjúsági országos bajnok-
ságon 60m-en 4. helyen, 200m-en 4. he-
lyen  végzett.  Nagyon  büszkék  vagyunk
rá!

Februárban  látogatást  tettek  nálunk
az  egyesület  neves  személyei,  vendége-
ink között voltak Kunszt Gábor a Honvéd
örökös tiszteletbeli  elnöke,  Knipl  István
az  atlétika  szakosztály  vezetője,  MOB
tag, többszörös magyar bajnok, csúcstar-
tó  középtávfutó,  Csoma Ferenc  mester-
edző. 

Megnyugtató  érzés  volt,  hogy Pol-
gármester Úr is tiszteletét tette nálunk és
támogatásáról biztosított minket. Mostan-
tól szerves része lettünk az atlétika után-

pótlás nevelésének, új célokkal állhatunk
neki  az  következő  tanévnek,  bekapcso-
lódhatunk az atlétika versenyrendszerébe.
Folynak a háttérmunkálatok, első körben
5 diákunk leigazolási  kérelmét  juttattuk
el  az  egyesülethez.  (Körmendi  Hanna,
Ihász  Gréta,  Juhász  Fruzsina,  Oszmann
Péter, Kecskés Zsombor) 

Az alsós diákok munkáját is figye-
lemmel kísérem, hiszen a jövő tanévben
az egyesület színeiben szeretnénk verse-
nyezni a Kölyökatlétika versenyrendsze-
rében. 

Sok szeretettel várjuk az érdeklődő-
ket edzéseinken! 

Eredményeink

Mozdulj  a  klímáért!  Közösségi  akció:
2.hely Váli Vajda János Általános Iskola
Kazinczy  Szépkiejtési  verseny,  Bicske:
1.hely Molnár Sára (6.b)
Simonyi  Helyesírási  verseny,  Bicske:
1.hely Nagy Fülöp (6.b)

Úszás Diákolimpia, megyei döntő: 4.hely
Oszmann Péter (8.o)
Memória bajnokság, Martonvásár: 2.hely
Forrás Dániel (3.b), 3.hely Szedlák Noé-
mi  (4.a),  2.hely  Baladik  Richárd  (5.b),
3.hely Kovács Bianka (5.a)
Sakk Diákolimpia, megyei döntő: 2.hely
Almádi Tamás (6.b), Molnár Sára (6.b)
Wax  Klub  síverseny:  2.hely  Németh
Csenge (3.a)

Vajda-napi kérés

Kedves  váliak!  Kedves  Támoga-
tók! A Váli Vajda János Általános Isko-
la immáron több mint negyed évszáza-
da rendezi  meg a névadójáról  elneve-
zett  szavalóversenyt,  amely tavaly óta
megyei szintű rendezvény lett. Az ese-
ményre és  az ehhez kapcsolódó rajz-,
matematika-  és  futóversenyre  április-
ban kerül sor.

A korábbi szíves támogatásoknak
köszönhetően eddig magas színvonalon
tudtuk  a  versenyzőinket,  kísérőiket  és
zsűritagjainkat megvendégelni.

Szeretnénk rendezvényünk jó hírét
a jövőben is ápolni, ezért ehhez tiszte-
lettel  kérünk  és  örömmel  fogadunk
minden pénzbeli és dologi támogatást.

Nagylelkű  segítségüket  az  egész
tantestület nevében előre is köszönöm.

Tisztelettel: Szabó Éva ig.
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A katolikus temető...
„Pusztuló  fasorok,  rengeteg  szemét,  elhanyagolt
sírok” - Szabó Éva figyelemfelkeltő gondolatai

12. oldal

Sport- és tanulmányi életünk
Egy új  fejezet  kezdődött  a  község  sportéleté-
ben.

NÉMETHNÉ SZARKA SZILVIA
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26. Vajda Napok
A Váli Vajda János Általános Iskolában

26. Megyei Vajda János Szavalóverseny és
6. Vajda János alsótagozatos SNI-s szavalóverseny

2018. április 27-én pénteken 9.00 órakor 
nevezési határidő: 2018. április 20.

„Álombéli utazás” rajzpályázat
Értékelés és kiállítás megnyitó: 2018. április 27-én pénteken 12.00 órakor

beérkezési határidő: 2018. április 20.

5. Vajda János matematika verseny
2018. április 11-én szerdán

nevezési határidő: 2018. április 6.

Szeretettel várjuk a résztvevőket!

A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány ösztöndíjasai, köztük 21 váli 4,5 fölött teljesítő tanuló. Gratulálunk!



Hogy  hogyan?  Maradj  velünk  pár
pillanat erejéig kedves olvasó és megtud-
hatod. Figyelj csak!

„ Egyszer volt, hol nem volt… volt
egyszer  egy  csuda  jó  óvoda,  ahová  a
gyermekek  igen  szerettek  járni…kicsik
és nagyobbacskák egyaránt. No, ennek a
csuda jó óvodának a nagyobbacska lány-
kái és fiúcskái mit gondoltak mit nem: ők
bizony királylánykák és királyfiúcskák is

szeretnének  lenni  a  farsangi  mulatsá-
gon…persze a sok minden mellett. Volt a
gyermekeknek,  hogy  el  ne  felejtsem  a
szót…három gondos nevelője, akik igen
szerették e gyermekeket. Az egyik, szere-
tő kezével, szemével gyönyörű koronákat
álmodott meg: külön a lánykáknak s kü-
lön a fiúcskáknak. S láss csodát: két dél-
előtt  elkészültek  a  nemes  fejdíszek  a
szorgalmas nagy és kiskezek által. A má-

sik, szerető gondolataival és mozdulatai-
val királyi méltóságokhoz illő táncot mu-
tatott a gyermekeknek, akik szorgos gya-
korlással  egykettőre  megtanulták  a  kü-
lönböző tánclépéseket. A harmadik, sze-
rető  szívével  és  türelmével  segítette  a
másik kettőt, meg a gyermekeket.

No,  hogy  folytassam  a  szót…az
ügyes,  jóravaló,  éles  eszű,  szorgalmas
lánykák és fiúcskák táncoltak, verseltek,
énekeltek,  névcsúfolóztak  azon  a  bizo-
nyos Farsangi Mulatságon, melyre meg-
hívták édes szüléiket is.  Az édes szülék
nagyon  büszkék  voltak  csemetéikre,
öröm volt kanyarintva az orcájukra.

Hát  még  hogy  örültek,  amikor
együtt játszhattak a gyermekekkel – volt
ott perecevő verseny, ivó verseny, várépí-
tő  verseny,  ügyességi  labdajáték…no,
meg a székfoglaló játék, mely óvodások
nagy  kedvence.  S  mi  volt  még?  Fino-
mabbnál finomabb sütemények – éhség-
űzőnek;  különböző  gyümölcslevek  –
szomjoltónak, melyet édes szülék hoztak
a mulatságra.

A nagy sürgés-forgásban bizony el-
pilledt  apraja-nagyja…s  zsákbamacska
húzással zárult a bál. Lánykák, fiúcskák
édes szüléikkel hazatértek s a gondos ne-
velők is pihenni tértek.

Így volt? Nem így volt? Bizony igaz
volt!”

A nagycsoportosok  nevében  is  kö-
szönjük a figyelmet.

Piroska néni, Csilla néni,
Mónika néni

Nyílt nap

Óvodai  nyílt  nap  lesz  április  6-án
pénteken a Vajda és a Kossuth utcai óvo-
dában.  Ezen  a  napon  délelőtt  10  órától
ebédig, és 15 órától óvoda zárásig az ér-
deklődő  kisgyerekes  családok  gyerme-
kükkel  együtt  bejöhetnek  az  óvodákba
körül nézni, beszélgetni, együtt játszani a
már óvodás gyermekekkel. 

Óvodai beiratkozás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket,
hogy a 2018-/2019-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE A

VÁLI MESEVÖLGY ÓVODÁBA 
a következő időpontokban történik:

2018.április 23. (hétfő) és 24. (kedd):
08.00 - 16.00 óráig

2018.április 25. (szerda):
08.00 –12.00 óráig 

Helyszín: Vajda János utca 45.
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Rendezvénynaptár 2018
Elkészült  a  település  idei  rendezvénynaptára,
programváltozások azonban még lehetnek.         

16. oldal

Farsangi szösszenet...
Avagy ahogy a nagyok űzték a telet a Mesevölgy
oviban…

KÖRMENDI MÓNIKA és az óvoda pedagógusai



Ezeken a napokon kell beíratni azo-
kat a gyermekeket, akik 2018. augusztus
31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és
óvodai  jogviszonnyal  még  nem  rendel-
keznek.  Ők  az  „óvodakötelesek”,  szá-
munkra  kötelező  az  óvodába  járás.  Az
óvodába járás alól felmentést lehet kérni
a gyermek 5 éves koráig.

Az  óvodai  jelentkezéskor  be  kell
mutatni:

-  a  gyermek  születési  anyakönyvi
kivonatát, vagy személyi igazolványát,

- a gyermek lakcímét igazoló ható-
sági igazolványt (lakcímkártyát),

-  a  szülő  személyi  igazolványát  és
lakcímkártyáját.

A  várakozások  elkerülése  érdeké-
ben, aki szeretné, az előzetesen időpontot
kérhet telefonon: 70/489-20-89. 

Jelölés

Családháló díjra jelölte óvodánkat
néhány lelkes szülő. Bár nem a mi óvo-
dánk nyerte meg a szülők által leginkább
családbarátnak ítélt óvoda díját, így is na-
gyon örült az óvoda egész dolgozói kö-
zössége a jelölésnek. Köszönjük az ötlet-
gazdáknak,  szervezőknek,  és  mindenki-
nek,  aki  szavazatával  támogatta  a  Váli
Mesevölgy Óvodát e megmérettetésben. 

1 % 

Kérjük  támogassák  óvodánkat  az
Alapítványon keresztül is, hogy bővíthes-
sük  az  eszközeinket.  Köszönjük  mind-
azoknak, akik az elmúlt évben a Váli Me-
sevölgy óvodának ajánlották az adójuk 1
%  -át.  Ha  tehetik,  támogassanak  vele
2018-ban is.

A kedvezményezett neve:
A Váli Gyermekek Jövője Alapítvány

A kedvezményezett adószáma:
18494613-1-07

Kocsis Irén

Hírek a Maci csoportból

Mozgalmas  és  izgalmas  időszakon
vagyunk túl  ismét.  Közösségünk létszá-
ma az elmúlt hetekben növekedett. Négy
új  kiscsoportos  korú  gyermek  érkezett
hozzánk, akiket nagy igyekezettel, szere-
tettel és megértéssel próbálunk az óvodai
életbe bevonni. 

Február  1-jén a csoportunkban far-
sangoltunk a szülőkkel közösen. Minden
kisgyerek  jelmezbe  öltözött,  együtt  ját-

szottunk, táncoltunk, vigadtunk. Február
9-én a Közösségi Házban közös farsan-
got  tartottunk,  ahová  óvodánk  minden
gyermekét  vártuk,  természetesen  a  szü-
lőkkel együtt. Sajnos a sok betegség mi-
att a résztvevők létszáma alacsony volt. 

Nyílt napokat tartottunk az érdeklő-
dő szülők és nagyszülők számára, amikor
is betekintést nyerhettek a mindennapi te-
vékenységeinkbe. 

A gyerekek segítségével Kisze bábot
készítettünk, felelevenítve a régi télteme-
tő néphagyományt. Összegyűjtöttük azo-
kat  a  rossz,  nemkívánatos tulajdonságo-
kat,  amiktől  meg  akartunk  szabadulni,
felírtuk egy papírra, rátűztük a Kisze báb
ruhájára, majd az óvoda udvarán eléget-
tük a bábbal együtt.  Közben télűző rig-
musokat mondtunk és tavaszváró éneke-
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ket énekeltünk. Veres Csilla verse híven
tükrözi tavasz utáni vágyunkat:

„Meleg, sárga napsugár,
oldja fel a föld fagyát.
Eltűnik a fehér hó,
barkát bont a mogyoró.
Cinke zengi víg dalát,
megindul a fürge ár,
Zsendül a fű hét határba,
itt a tavasz valahára.”
Reméljük,  hogy  sok  napsütésben

lesz majd részünk!
Zsóka néni, Kati néni,

Éva néni

Bábszínház

Március 9-én ellátogatott óvodánkba
Papp Ági néni bábelőadást tartani. Min-
denki izgatottan várta, vajon milyen me-
sét hozott nekünk. Jó volt látni a gyere-
kek  örömteli  arcát,  minden  mozdulatra
koncentráló szemecskéit az előadás alatt.

Idén  is  megemlékeztünk  az
1848/49-es  forradalomról  és  szabadság-
harcról óvodánkban.

Március  14-én  a  Vajda  szobornál
ünnepeltünk a gyerekekkel. A Tulipán-, a
Maci-, és a Csigabiga csoport egyszerre
indult az óvodától a szoborig. A gyerekek
szépen  felöltözve,  büszkén  énekeltek,
verseltek,  közben  szorongatták  kis  ke-
zükben a saját maguk által készített piros,
fehér, zöld színben pompázó zászlót, ma-
dárkát, vagy éppen huszárt. Miután elhe-
lyeztük  a  pálcára  erősített  alkotásokat,
egy közös sétára indultunk. Meglátogat-
tuk a tavasz egyik hírnökét, a gólyát, aki
erre a jeles napra hazaérkezett hozzánk.

Csókásné Bencze Katalin
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Január kiemelt eseménye a Magyar
Kultúra Napja. 1989 óta január 22-én ün-
nepeljük, mert a kézirat szerint Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be
a  Himnusz  megírását.  Februári  Mesetá-
runkban Zelk Zoltánnal és a hóvirágok-
kal foglalkoztunk. 

A 2018. esztendő Mátyás király em-
lékév, születésének 575., királlyá koroná-
zásának 560. évfordulója tiszteletére. Eb-
ből az alkalomból reneszánsz napot tar-
tottunk itt a könyvtárban. Vendégünk volt
Róma  András  történész,  köszönjük  az
előadást! Kiállítást is készítettünk, amely
színesítheti a könyvtári órákat is. A kiállí-
tást  dr.  Dávid  Györgyné  nyitotta  meg.
„Nincs olyan magyar ember, nincs a ma-
gyar társadalomnak olyan rétege, aki ne
hallott volna Mátyás királyról, akit hide-
gen  hagyna  a  személyisége.  Már  a  kis
óvodások is hallgatnak mesét az igazsá-
got osztó álruhás királyról. Az iskolások
minden  korcsoportja  tantárgy  keretében
foglalkozik ezzel a korral. Felnőttként is
visszaemlékezünk  olvasmányainkra  (pl.
Mátyás  király  Gömörben,  A kolozsvári
bíró, Mátyás kovács, stb.) Irodalom, föld-
rajz,  történelem,  művészettörténet  órák
anyagaiban olvastuk, filmen láttuk, szín-
darabban élveztük ezt a kort. Szállóigéket
gyűjtöttünk:  Egyszer  volt  Budán kutya-
vásár,  meghalt  Mátyás,  oda  az  igazság!
Az ország távoli részeiről is jönnek cso-
portok Visegrádra, a budai várhoz, vagy a
városligeti  Vajdahunyad  várhoz,  hogy a
kor  építészetével,  öltözékeivel,  vagy
harcmodorával  ismerkedjenek.  Mikor
meghalljuk Mátyás király nevét,  valami
jókedv, öröm, büszkeség, tisztelet önt el
bennünket  –  habár saját  hazájában nem
volt népszerű – az utókor úgy emlegeti,
mint az utolsó nagy nemzeti uralkodón-
kat. Büszke vagyok rá, hogy ez a lelkese-
dés  a  mi  kis  falunkba –  és  főleg  ide  a
könyvtárba – is elért. A lelkes szervezők
készítettek egy szép, kronológiailag hite-
les  kiállítást,  amit  szeretettel  ajánlok.”
Köszönjük  a  közreműködést!  Mátyás
naphoz kapcsolódott Tudástárunk is. 

Az Informatikai  és  Könyvtári  Szö-
vetség szervezésében 2018. március 22.
és 29. között kerül sor az idei Internet Fi-
estára, amely lehetőséget kínál arra, hogy

a  könyvtárak  népszerűsítsék  az  internet
lehetőségeit a szűkebb és tágabb környe-
zet  megismerésére.  A közösségi  oldalak
és más kapcsolattartási formák segítségé-
vel  azonnal  tudunk a  világ  másik  felén
lakó, messze élő ismerőseink, rokonaink
életéről. Miközben a távoli világokat kö-
zel  hozzuk,  ugyanakkor  a  lokális  lakó-
környékünk  szépségeit,  érdekességeit  is
megmutathatjuk a  világnak.  Az Internet
Fiesta  programsorozatban  részt  vevő
könyvtárak  olvasóinak  hasznos  tudniva-
lókkal,  tanácsokkal  segíthetnek  az  elő-
adók,  bemutathatnak  érdekes,  ingyenes
applikációkat. Az idősebbeket a közössé-
gi oldalak bátrabb használatára buzdíthat-
ják, vagy hasznos tanácsokkal láthatják el
a  következő  témakörökben:  egészségtu-
rizmus / turisztikai honlapok, gyógyvizek
bemutatása  a  neten,  és  a  könyvekben.
Egészséges mozgás / betegség megelőző
tömegsportok, gyakorlatok bemutatása a
neten és a könyvtári állományban; térké-
pek, GoogleMap, Google Earth 3D; Ter-
mészetjárás - képek feltöltése a közösségi
oldalakra; egészséges táplálkozás / recep-
tes oldalak bemutatása, illetve szakköny-
vek ajánlása – gyógyteák, egészséges éte-
lek; Szűrések, prevenció / Web beteg, és
egyéb  oldalak  bemutatása,  szakkönyvek
ajánlása; Internetes játékok, totók.

Március 23-án (pénteken) 18 órától
láthatjuk, hallhatjuk Mátyás király törté-
netének második részét. Reneszánsz éte-
leket  kóstolhatunk, és a recepteket  haza
is vihetik a vendégek!

Részletekről  érdeklődni  lehet  a
könyvtárban: Vajda János u. 36. 

telefon: 30/86-86-876
e-mail: konyvtar@val.hu  
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Toronyóra láncostul
Mivel  a  frissen  bekért  ár-

ajánlatok  szerint  a  toronyóra
elhelyezése  min.  900.000,-
Ft+ Áfa, a Faluvédő Egyesület
további  100.000,-  Ft-tal  járul
hozzá a beruházáshoz.

Újabb támogatók:

Szedlák István és
Molnár Zsuzsanna
Körmendi László

Körmendi Lászlóné
Molnár Ferenc és
Molnár Ferencné

Így már összegyűlt

894.000,- Ft

A hiányzó összegért kérés-
sel fordulunk az önkormányzat-
hoz és a püspökséghez, de to-
vábbra is várjuk a lakossági tá-
mogatásokat  az  Egyesület
10700440-68907419-51100005
számlaszámára.  A  közlemény
rovatba tüntessék fel: „torony-
óra”.  Készpénzzel  történő fize-
tésre is van lehetőség az egye-
sület tagjainál.

A  támogatókról,  a  befolyt
összegről  és az ügy előrehala-
dásáról  a  következő  lapszám-
ban is beszámolunk.

Ádám Zsuzsanna

Előrefizetős villanyórával
rendelkezők számára

a váli benzinkúton
lehetőség van

feltöltőkód vásárlására.

Könyvtári közlemények
Az elmúlt időszakban az alábbiaknak lehettek ré-
szesei a könyvtárba látogatók

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

mailto:konyvtar@val.hu


►Katolikus Karitász

Örömmel  értesítjük,  hogy megújult
a plébánián a Katolikus Karitász.

Célunknak és feladatunknak tartjuk
a szegények, rászorulók és bajba jutottak
megsegítését.

Örömmel  együttműködünk  minden
jóakaratú  emberrel,  segélyszervezettel,
civil  kezdeményezéssel,  egyházzal,  aki
hasonlóan fontosnak tartja ezt a célt.

Ezt  támogatják  ez  évi  2018.  prog-
ramjaink is.

1. Húsvéti és karácsonyi tartós élel-
miszer gyűjtés és osztás

2. Tavaszi  és  őszi  ruhagyűjtés  és
osztás

3. Bababörze
4. Magányos,  idős  emberek,  vagy

nehéz helyzetben lévő kisgyermekes csa-
ládok hosszú távon való segítése, támo-
gatása

Várjuk  olyanok  jelentkezését,  akik
nehéz helyzetükben segítségre szorulnak
és olyanok jelentkezését  is  akik indítta-
tást éreznek mások, a szükséget szenve-
dők támogatására.

Kérjük jelezzék,  ha a környezetük-
ben segítségre szoruló idős embert ismer-
nek.
Elérhetőségeink: 
e-mail cím: valikaritasz@gmail.com
posta: plébánia postaládája
telefon:  Imrédy  Zsuzsanna  06  20  445
8717

►A katolikus temető hal-
doklása

Szomorú látvány fogadja a katolikus
temetőbe érkezőt. Pusztuló fasorok, ren-
geteg szemét, elhanyagolt sírok. Az egy-
ház,  a  temetőgondnokok hiába tettek ki
felhívásokat, a kérés süket fülekre talált.

Pár évtizeddel ezelőtt azok az idege-
nek,  akik  megfordultak  itt,  az  ország
egyik  legszebb temetőjének  tartották.  A
gondosan  tervezett  fasorok  körül  elhe-
lyezkedő rendezett  sírok,  a  tavasszal  az
egész temetőben nyíló nárciszok, a teme-
tőt körbeölelő bokrokban fészkelő mada-
rak és egész évben hallható énekük tette
igazán különlegessé temetőnket. Autóval
senki nem jött be a sírok közé, mindenki
megállt a temető bejáratánál, ahogy az az
ország összes temetőjében, sőt itt Válban
a reformátusoknál mai napig szabály.

Most  sokszor  már  az  sem  ritka,
hogy az autó egy régi síron parkol, hogy
letapossa az út menti sírok szélét. A sír-
helyeken túlburjánzó örökzöldek lehetet-
lenné teszik a közlekedést még gyalogo-
san is. A szemét az egész temetőt beborít-
ja,  hiszen  három lépést  sem hajlandóak
tenni sokan, hogy elvigyék konténerig.
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Kedves Gyerekek
és Szülők!

2018. március 24-én
(szombaton)

tavaszi kertészkedés lesz
a Plébánia udvaron. 

A nagyobbaknak
tereprendezés, kertészkedés,

a kisebbeknek
tavaszi ajtódísz készítés

lesz a program,
majd utána

közös szabadtéri játékok.
Rossz idő esetén

filmvetítés lesz a nagyoknak
és kézműveskedés a kicsiknek.

A program
14 órától 16 óráig tart

SZERETETTEL VÁRUNK
MINDENKIT!

Ruff Tamás

mailto:valikaritasz@gmail.com


Próbáljuk megmenteni temetőnk ér-
tékeit:
- Ne közlekedjünk autóval a temetőben!
- A műanyag szemetet, mécseseket, üve-
get vigyük haza, vagy legalább vigyük el
a  konténerig!  Ne  a  legközelebbi  sírra
dobjuk,  tartsuk  tiszteletben  elhunytain-
kat!
-  Csak a komposztálható  hulladékot  vi-
gyük  a  szemétdombra,  ahol  a  temetőt
gondozók  alkalmanként  elégethetik.  Ne
nyissunk  újabb  és  újabb  szemétdombo-
kat, főleg ne sírokon! Ne legyünk restek
20 lépést tenni a komposzthalmokig!
- Kezdjük el pótolni a kipusztult fákat!
- A sírokon túlnyúló örökzöldeket vágjuk
vissza!
- Helyezzünk ki madárodúkat!
- Az első kaszálással  várjuk meg június
közepét,  végét,  amikorra  a  nárcisz  és  a
temetőben  még  itt-ott  fellelhető  tavaszi
hérics  visszahúzódik!  Ezek  a  fű  között
megbúvó  védett  növényeink  egyébként
elpusztulnak, hiszen nem tudnak elegen-
dő tápanyagot gyűjteni. Temetőnk egyik
különlegessége a nárcisz, amit nem érté-
kelünk eléggé. Babócsán és több erdélyi
településen  komoly  kultusza  van  a  nár-
ciszvirágzásnak,  védetté  nyilvánították
azokat a területeket.
- A régi sírokból származó betontörmelé-
ket szállítsa el a tulajdonosa vagy az új
sírkövet építő, ne nyisson sitt-telepet a te-
metőben!

- A régi sírköveket óvjuk, védjük! Jó len-
ne a temető egy sarkában összegyűjteni
őket, hiszen komoly értéket képviselnek.

Próbáljuk  temetőnk  méltatlan  hely-
zetét felszámolni, hogy ismét a régi szép-
ségében láthassuk,  ahogy őseinktől  örö-
költük. 
(Lapzárta után láttuk, hogy 10 nagy zsák
háztartási hulladékkal töltötte meg valaki
a temetői konténert. Érthetetlen és meg-
magyarázhatatlan.)

Szabó Éva
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Már a sírokat sem kíméljük, szemétdombként használjuk. Pedig konténer található 
a temető mindkét végén.



►Majdnem egy évszázad

Különleges  alkalom  meglátogatni,
köszönteni az elődöket. A 95. születésna-
pi  gratuláció  pedig  mindenképpen  egy-
szeri  és  megismételhetetlen.  Ilyen  kö-
szöntés  történt  településünkön,  ahol  a
falu,  illetve  a  tűzoltó  egyesület  vezetői
meglátogatták  Kecskés  Istvánt  születés-
napja alkalmából.  Pista bácsi  gyermekei
körében várt bennünket.

Az  önkormányzat  képviseletében
Bechtold Tamás polgármester Úr és Vá-
radi Endréné köszöntötték az ünnepeltet
és  átadták  Orbán  Viktor  Magyarország
Miniszterelnöke  által  aláírt  Emléklapot.
A Váli Tűzoltó Egyesület és a Fejér Me-
gyei  Tűzoltó Szövetség  nevében Váradi
Endre elnök és Nagy István alelnök a 72
éves  egyesületi  tagság  elismeréseként
Emléktáblát  és  egyéb  ajándékokat  ado-
mányozott a tűzoltó bajtársuk részére.

Az ajándékozást követő beszélgeté-
sen az ünnepelt az életéről mesélt. Pista
bácsi  olyan  korban  született,  amikor  a
gyerekek igen hamar elkezdtek dolgozni.
Mára már a fizikuma nem annyira, de az
emlékezete nagyon friss, bár állítása sze-
rint  vannak  dolgok,  amik  nem  mindig
„ugranak be”.

Kecskés  István 1923.  március  3-án
született  Etyeken,  munkás  szülők  gyer-
mekeként. Az általános iskolát már Vál-
ban  járta  ki.  Az  iskola  elvégzése  után
summásként  dolgozott,  majd  kőműves
segédnek állt és három év elteltével, mint
végzett szakember építette a faluban és a
környező településeken a házakat. 1941-
ben a besorozást követően önkéntes tűz-
oltói szolgálatra több alkalommal beosz-
tották, ahol megszerette ezt a szakmát is,
de egyesületi tag csak a háborút követően
lett.

1943-ban bevonult katonának, és na-
gyon hamar a keleti  fronton találta  ma-

gát. A nyugatra történő visszavonuláskor
Németországban amerikai fogságba esett.
A háborút és a fogságot szerencsésen túl-
élve,  újfent  a  szakmájában helyezkedett
el, és részt vett a Váli Tűzoltó Egyesület
újjászervezésében, ami az elrabolt tűzoltó
eszközök  hiányában  nagyon  nehézkes
volt. Ha tűz volt, akkor, amijük volt, az-
zal oltottak és a megmérettetés jegyében
gyakorlatozással  készültek a tüzek haté-
konyabb oltására és a tűzoltó versenyek-
re. Az első versenyeken mindenki a civil
ruháját  viselte,  de  ez  nem  akadályozta
őket a győzelem kivívásában. A környező
egyesületek közül a váliaknak lett először
formaruhájuk.  A versenyekre  gépjármű-
vel történő utazás csak a Termelőszövet-
kezet megalakulásáig jelentett gondot. A
szövetkezet büszkén és szívesen szállított
olyan csapatot, amely szinte mindig győ-
zött. A 33 másodperces szerelési csúccsal
kiharcolták maguknak a lehetőséget arra,
hogy  a  „vasfüggöny”  mögött  elsőként
olthassanak 1973-ban osztrák tüzet. Ez a
momentum nagyot lendített az egyesület
életében, megalakultak az ifjúsági csapa-
tok, illetve mivel az asszonyok se akartak
lemaradni, így női csapatunk is lett. Több
mint ötven évesen, még egy pár évig ver-
senyzett, de aztán átadta ennek lehetősé-
gét  a  következő  generációknak,  akik  a
mai  napig  győzelmet  győzelemre  hal-
moznak.

Drága Pista bácsi! Köszönjük a be-
szélgetést,  köszönjük, hogy életútja drá-
mai és örömteli pillanatainak egy részét
megosztotta velünk.

Szívből kívánjuk, hogy családja és a
bajtársak  szeretete  továbbra  is  körülve-
gye. Reméljük, hogy még többször talál-
kozhatunk, és hallgathatjuk érdekes és ta-
nulságos történeteit, melyek a mi generá-
ciónknak már történelmi események. Is-
ten éltesse még sokáig erőben, egészség-
ben, jó kedvben!

Bajtársi szeretettel: Nagy István
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Ezúton is köszönjük az elmúlt évi 1%-
os  felajánlásaikat,  idén  is  gondoljon
ránk adója 1%-ával!
Miért minket támogasson:
- Etikus,  átlátható  nonprofit  szervezet
vagyunk,
- Napi szinten állunk az önök szolgála-
tában 1885-óta,
- Általános  iskoláskorú  gyerekeket  és
felnőtteket készítünk fel versenyekre,
- Ápoljuk hagyományainkat, tűzoltó ér-
tékeinket.

Váli Tűzoltó Egyesület
Adószámunk:18499993-01-07

Tisztelettel:
a Váli Tűzoltó Egyesület elnöksége



►Keresztyén bábelőadás
Válon

Február 24-én római kato-
likus  és  református  családok
meghívására  bábelőadást  tar-
tott  a  Református  Gyülekezeti
Házban a Palánta Misszió kere-
tében  működő  Mandulaszem
Bábcsoport Budapestről.

A tartalmas és építő darab
az  igazi  szeretetről  tanított,
amelynek forrása  Jézus  Krisz-
tus, Aki önmagát adta értünk a
Kereszten. Halálát és feltáma-
dását  is  felidézte  a  műsor,
amelynek végére megérthették
a gyerekek, hogy Isten szere-
tete által tudjuk egymást is ön-
zetlenül szeretni.

Az előadás után éneket ta-
nultunk,  majd  a  gyerekek  át-
vették  az  előadáshoz  készült
CD-t és füzetet, így nemcsak a
szívükben,  hanem kézzel  fog-
hatóan  is  magukkal  vitték  a
darabot.

Nagy örömmel volt  együtt
a  sok-sok  gyerek  és  felnőtt
testvéri közösségben és szere-
tetvendégségben.

Farkasné Riskó Zsófia
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BORVERSENY
2018. március 24-én

szombaton 16.00 órakor

Helyszín: Közösségi Ház

Idei bírálóink a
HARASZTHY PINCÉSZET

borászai.

A váli szőlőből készült borokat
13-15 óráig lehet leadni

a helyszínen
címke nélküli palackokban.

Nevezési díj: 500,- Ft/palack

Szeretettel várjuk
a borbarátokat!

Váli Faluszépítő és -védő Egyesület

VÖRÖSKERESZT
HÁLÁS KÖSZÖNET A FEBRUÁRI VÉRADÁSON

RÉSZTVEVŐKNEK:
A MEGJELENT 31 VÉRADÓBÓL 29-EN ADHATTAK

VÉRT!
KÜLÖN ÖRÖM, HOGY A KÖRNYEZŐ

TELEPÜLÉSEKRŐL IS MINDIG VANNAK
ÖNKÉNTES ADAKOZÓK, AKIK TÁMOGATJÁK A

VÁLI VÉRADÁST. UTÓLAG IS ELNÉZÉST KÉREK
AZ OVSZ MUNKATÁRSAI NEVÉBEN IS A

JELENTŐS KÉSÉSÉRT A FEBRUÁRI VÉRADÁSON.
EDDIG NEM FORDULT ELŐ ILYEN MÉRTÉKŰ

CSÚSZÁS, REMÉLJÜK A KÖVETKEZŐ ALKALOM
IDEJÉBEN ELKEZDŐDIK, ÉS AZOK IS TUDNAK
MAJD VÉRT ADNI, AKIK AZ UTÓBBI PROBLÉMA

MIATT NEM TUDTAK – KÖSZÖNÖM A
MEGÉRTÉSÜKET!

2018. MÁRCIUS 22-ÉN, AZ ISKOLÁBAN HORVÁTH
JÁNOSNÉ ELŐADÁST TART A NYOLCADIK
OSZTÁLYOS TANULÓKNAK ELSŐSEGÉLY
NYÚJTÁS TÉMAKÖRBEN. KÖSZÖNJÜK A
LEHETŐSÉGET ÉS REMÉLJÜK, HOGY A

FOLYTATÁS SEM MARAD EL.

KÖVETKEZŐ VÉRADÁS IDŐPONTJA: 2018. MÁJUS
15. KEDD. VÁRUNK SZERETETTEL, FINOM
POGÁCSÁVAL, TEÁVAL MINDEN BÁTOR ÉS

BÁTORTALAN SEGÍTENI AKARÓ JÓ EMBERT!

NE FELEDJÉK….AKI VÉRT AD , ÉLETET AD!

KÖSZÖNÖM A SORAIM ELOLVASÁSÁRA SZÁNT
IDEJÜKET ÉS FIGYELMÜKET!

KÖRMENDI MÓNIKA
VK. TITKÁR
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MÁRCIUS

03. 14. 18.00 Nemzeti Ünnepi megemlékezés Községháza

03. 22-29. 14.00 Internet Fiesta Könyvtár

03. 23. 18.00 Magyarország és a Hollós 
Aranykor 2.

Könyvtár

03. 24. 14.00 Kertészkedés, húsvéti készülődés Plébánia

03. 24. 16.00 Váli Borverseny Faluház

03. 27. 14.00 Tudástár
15.00 Húsvéti hagyományok

Könyvtár

03. 28. 18.00 Kosbor Életmódklub Könyvtár

03. 31. 10.00 Nyuszikereső túra Kerekdomb

ÁPRILIS

04. 09. 16.00 Mesetár Könyvtár

04. 11. 18.00 Költészet napja Könyvtár

04. 11. 09.00 Matekverseny Iskola

04. 23. 15.00 A Könyv napja Könyvtár

04. 27. 09.00 Vajda szavalóverseny és 
rajzverseny

Iskola

04. 28. 09.00 Sakkverseny Faluház

MÁJUS

05. 01. 09.00 Majális Petőfi park

05. 04. 16.00 Flórián-nap Tűzoltó laktanya

05. 05. 14.00 Kirándulás az Anna-hegyi 
kereszthez

Plébánia

05. 05. 21.00 Disco Faluház

05. 07. 16.00 Mesetár Könyvtár

05. 11. 09.00 Akadályverseny Faluszerte

05. 11. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

05. 26. 10.00 Gyerek- és falunap Szabadidőpark

05. 28. 16.30 Tudástár Könyvtár

JÚNIUS

06. 01. 15.30 Óvodai ballagás Faluház

06. 02.v. 09. 14.00 Nyugdíjas találkozó Faluház

06. 02. 14.00 Családos kirándulás Plébánia

06. 03. 06.00 Úrnapi virágszőnyeg Templom

06. 03. 18.00 Trianoni megemlékezés Szent István tér

06. 05. 16.00 Mesetár Könyvtár

06. 07-11. 18.00 Ünnepi Könyvhét Könyvtár

06. 16. 10.00 Ballagás az iskolában Iskola

06. 18-22. 09.00 Könyvtári tábor Könyvtár

06. 25-29. 09.00-15.00 Napközis tábor Iskola

JÚLIUS

07. 01. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

07. 02-06. 09.00 Református gyerektábor Ref. gyül.ház

07. 04-09. 18.00 Vízitúra vándortábor Szigetköz

07. 11-15. Néptánctábor, szombaton gála Szabadidőpark

 AUGUSZTUS

08. 01-05. Katolikus hittantábor Plébánia

08. 08. 15.00-18.00 Véradás Községháza

08. 13. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

08. 19. 20.00 Búcsúi Bál Piactér

08. 31.-09.01 VIII. Váli-Völgyi Vigasságok Szent István tér

SZEPTEMBER

09. 02. 17.00 Évnyitó Iskola

09. 03. 16.00 Mesetár Könyvtár

09. 15. 14.00 Kulturális Örökség Napja Szent István tér

09. 15. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

09. 17. 16.30 Tudástár Könyvtár

09. 29. 11.00 Szüreti felvonulás, este bál Piactér

OKTÓBER

10. 01-07. 15.00 Országos Könyvtári Napok Könyvtár

10. 06. 10.00 Elszárm. találk. és Csemete-fa ü. Faluház

10. 15. 16.30 Tudástár Könyvtár

10. 23. 18.00 Községi megemlékezés Községháza

NOVEMBER

11. 07. 15.00-18.00 Véradás Községháza

11. 10. 17.00 Márton-napi lámpás felvonulás Hivataltól

11. 12-18. 10.00 Magyar népdal és -költészet hete Könyvtár

11. 17. 20.00 Katalin-bál Faluház

11. 19-30. 15.00 Karácsonyi készülődés Könyvtár

DECEMBER

12. 08. 13.00 Adventi vásár Piactér

12. 02 17.00 Adventi gyertyagyújtás 1. Faluház előtt

12. 03 16.00 Mesetár Könyvtár

12. 09. 17.00 Adventi gyertyagyújtás 2. Faluház előtt

12. 10. 17.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

12. 13. 15.00 Idősek karácsonya Faluház

12. 16. 17.00 Adventi gyertyagyújtás 3. Faluház előtt

12. 23. 17.00 Adventi gyertyagyújtás 4. Faluház előtt

12. 24. 15.00 Pásztorjáték Kat. templom
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

VÁL KÖZSÉG SZERVEZETEINEK

2018. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁRA


