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Tisztelt Váli Polgárok!

Mindenki előtt ismeretes, hogy ok-
tóber 13-án önkormányzati választások 
voltak. 

A polgármesteri posztért ugyan raj-
tam kívül nem indult más, de a hat képvi-
selői helyért tizenegy jelölt mérette meg 
magát.

Ezúton is szeretném megköszönni, 
hogy a váliak fontosnak érzik, hogy saját 

maguk döntsenek sorsukról, és az orszá-
gos átlagnál nagyobb számban vettek 
részt a szavazáson.

 Csapatommal  együtt  köszönjük,
hogy az  október 13-i  választáson bizal-
mat  szavaztak  nekünk.  Mindannyian
azon leszünk, hogy Vál tovább fejlődjön,
szépüljön. Október 22-én, az 56-os forra-
dalom ünnepi megemlékezése után tartot-
tuk meg az új testület ünnepélyes alakuló
ülését, ahol megválasztottuk az alpolgár-
mestert és a bizottsági tagokat.

Hamarosan megkezdi aktív munká-
ját  az  újjáalakult  képviselő-testület,
melynek tagjai:

Bechtold Tamás polgármester,
Ádám Zsuzsanna alpolgármester,
Kárpáti Hajnalka,
Csókás Zsolt,
Kőszegi László,
Kocsis Bálint,
Kissné Kiss Erzsébet képviselők.

A Testület egy bizottságot hozott lét-
re, a Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi
Bizottságot,  melynek  elnökévé  Kőszegi
Lászlót  választotta.  Tagjai:  Kárpáti  Haj-
nalka,  Csókás  Zsolt,  Kocsis  Bálint  és
Kissné  Kiss  Erzsébet  képviselők,  vala-
mint  Dudás  Béla  és  ifj.  Bencze  Dezső
külső tagok. 

Kérem  és  biztatom  Önöket,  hogy
bármilyen problémával, kéréssel, de akár
ötlettel,  javaslattal  is  bátran  keressenek
meg minket, engem vagy bármelyik kép-
viselőtársamat. Azon leszünk, hogy minél
hamarabb megtaláljuk a megoldást. Az új
közvilágítással kapcsolatban is várjuk ta-
pasztalataikat, észrevételeiket.

Bechtold Tamás polgármester 

Ezúton is szeretném megköszönni a
támogatást, biztatást, amit kaptam, és ter-
mészetesen a szavazatokat. Igyekezni fo-
gok a megkapott bizalom megtartására!

Kissné Kiss Erzsébet

FOLYTATJUK A MUNKÁT

V á l I n f óV á l I n f ó

50 éves osztálytalálkozónk
Kamocsa Gáborné beszámolója az 50 éves általános iskolai találkozóról.

9. oldal

Sokszínű ősz
Rengeteg program és szép eredmények a Vajda János 
Általános Iskolában.

4-6. oldal



2019. október 13-án lezajlottak tele-
pülésünkön  az  önkormányzati  választá-
sok. Három szavazólapon megválaszthat-
tuk a település polgármesterét, képviselő-
it, és szavazhattunk a megyei közgyűlés
pártlistáira.

Válon a névjegyzékben lévő polgá-
rok száma 2064 fő volt. A polgármester-
választáson  megjelent  934  fő  (45,25%),
az  érvényes  szavazólapok  száma  835
volt, így Bechtold Tamás 835 szavazattal
harmadszor lett Vál polgármestere.

A képviselők választása során az ér-
vényes szavazólapok száma 910 volt. A 
szavazatok sorrendjében a képviselő-tes-
tület tagjai lettek:

Kárpáti Hajnalka Mária 677 szavazat
Csókás Zsolt Károly 523 szavazat
Ádám Zsuzsanna 480 szavazat
Kőszegi László 455 szavazat
Kocsis Bálint 446 szavazat
Kissné Kiss Erzsébet 413 szavazat.

A további öt jelölt nem jutott man-
dátumhoz, az ő eredményeik a szavaza-
tok sorrendjében:
Bencze Dezső 366 szavazat
Schmidt Ferenc 354 szavazat
Dudás Béla 318 szavazat
Zsirai Győző 272 szavazat
Nagy Jánosné 243 szavazat

Az 1. szavazókörben (Vajda J. u. 16.
Faluház) 42,24%-os volt a részvétel, a 2.
szavazókörben (Szent István tér 1. Isko-
la) 43,31%-os részvétel mellett zajlott a
voksolás, a 3. szavazókör  (Vajda J. u. 45.
Óvoda) volt a legaktívabb, itt  51,54%-os
volt a részvétel.

A megyei közgyűlési szavazólap Fi-
desz-KDNP  listáján  Bechtold  Tamás  a
15. helyen szerepelt. A Fejér megyei sza-
vazatoknak köszönhetően a megyei köz-
gyűlésbe  a  Fidesz-KDNP pártszövetség
15  főt  delegálhat,  így  Bechtold  Tamás
polgármester úr ebben a ciklusban is tag-
ja lesz a megyei közgyűlésnek.
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Könyvtári közlemények
Az év legnagyobb eseménye az Országos Könyv-
tári Napok.

7. oldal

Tájékoztató az önkormányzati választásokról Kedves Váliak!
Az Önkormányzatnak idén is lehetősége

nyílt arra, hogy december-január során segít-
séget  nyújtson  a  rászorulóknak  élelmiszer-
csomaggal és  tűzifával.

Ezek kiosztása azonban komoly nehéz-
séget jelent intézményünknek. A szállításban
sokat  segítenek  a  helyi  gazdák  és  vállalko-
zók,  valamint  közmunkásaink.  Nagyon  kö-
szönjük  munkájukat.  Viszont  a  tűzifa,  vala-
mint  az  élelmiszerek  fel-  és  lerakodásához
segítséget kérünk Önöktől.

Kérjük,  aki  jogosult  a  juttatásra,  segít-
sen  a  háznál  történő  lepakolásban.  Várjuk
azok jelentkezését  is,  akik egyszerűen csak
segíteni szeretnének az autók megrakodásá-
ban és a helyszíneken történő lepakolásban. 

Jelentkezni  a  hivatalban  lehet  szemé-
lyesen vagy telefonon a 353-411-es telefon-
számon,  illetve  e-mailben  a  munka@val.hu
címen.

Közreműködésüket és segítségüket elő-
re is köszönjük!

Vál Község Önkormányzat

mailto:munka@val.hu


VálInfó
2019. NOVEMBER 22. önkormányzatunk    3

GRATULÁLUNK!

Dr .Milvius Lóránt
2019. szeptember 28-án
a Debreceni Egyetemen

vehette át Aranydiplomáját.
50 évnyi tudással,

tapasztalattal látja el betegeit
több mint 40 éve Válon!
Gratulálunk és további

munkájához jó egészséget
kívánunk!

Vál Község Önkormányzat
Képviselő-Testülete

Áldott Karácsonyi Ünnepeket
és

Boldog Új Évet Kívánunk!
Vál Község Önkormányzat

Egészségügyi hírek

Vastagbélrák szűrés

A meghívólevelek  folyamatosan,
több részletben jönnek.  A levéllel
keresse  fel  a  rendelőt, nem kell
érte sorban állni a betegek között,
soron  kívül  kiadom   az  egység-
csomagot, és elvégezzük a szük-
séges  adminisztrációt.  Keresse-
nek bátran!

Influenza

Megérkeztek az ingyenes influen-
za elleni oltások, melyet krónikus
betegségek esetén vagy 60 év fe-
lett lehet igényelni a háziorvostól.

Kissné Kiss Erzsébet

ÁDVENTI
VÁSÁR

2019. december 7-én
szombaton 15:00 órától

a Piactéren (Tűzoltóság mögött)

16:00 órától
KÖZÖS KARÁCSONYFA-

DÍSZÍTÉS
VENDÉGÜNK A MIKULÁS

16:30 órától
Kézműves foglalkozás

a Tűzoltóságon.

Értékes portékák,
finom ételek, jó hangulat,

Mindenkit szeretettel várunk!
Vál Község Önkormányzata

és a civilek

A Válinfó következő lapzártája:

2020. január 10. péntek

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az

alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

OKTÓBER

Lakatos László és
Orosz Alexandra

GRATULÁLUNK!

G Ó L Y A H Í R E K

SZEPTEMBER

Németh Dániel

OKTÓBER

Smolkó Mátyás
Gazdik Zalán
Bus Karolina

GRATULÁLUNK!

mailto:alpolgarmester@val.hu


Ökoiskola

A Váli Vajda János Általános Iskola
idén  már  3.  alkalommal  csatlakozott  a
Mozdulj a klímáért! akcióhéthez, melyet
szeptember  9-13.  között  tartottunk. 
Diákjaink 1431 zöld kilométert  gyűjtöt-
tek  azzal,  hogy  környezetbarát  módon
közlekedtek. Ezen a héten ruhagyűjtő ak-
ciót is hirdettünk, a Sulizsák program ke-
retében, melyben 1138 kg használt ruhát
gyűjtöttünk össze,  melyet  ezúton  is  kö-
szönünk.

Közösségi  akcióként  a  közeli  Séta
téren található fákat öleltük meg, melyről
videót készítettünk.

Kiscsoportos alkotások is készültek
az alábbiak szerint: Az 1.a osztály szőlő-
szüreten vett részt, a 2. osztályosok gyü-
mölcsből, zöldségből mutatós tálakat ké-
szítettek,  melyek  állatfigurákat  ábrázol-
tak. A 3. osztály gyümölcs- és zöldségfi-
gurákat alkotott. A 4.b osztály gyümölcs-,
zöldségalkotások  mellett  őszi  falevelek-
ből  sünöket  és  fákat  formált.  Az 5.a,  b
osztályok Tündérszép Ilonát és Árgyélus
királyfit  formálták  meg  termésekből  és
újrahasznosított anyagokból, a 7. osztály
pedig az iskolában lévő fákat ölelte meg.

Októberben megtartottuk a szokásos
őszi elektronikai hulladék gyűjtést, mely
idén is sikeres volt. 

Novemberben  egy  dohányzás-meg-
előzési  programban veszünk részt, mely
által a tanulók egy interaktív panel segít-
ségével,  játékos  formában  ismerhetik
meg a dohányfüstmentes életmód fontos-
ságát.  A program  keretében  egy  élethű
nagyságú,  szétszedhető,  a  dohányzás
okozta  megbetegedéseket  megjelenítő
demonstrációs bábut is bemutatunk.

Ökoiskola pályázatunk sikerrel zá-
rult, így októberben ismét átvehettük az
Ökoiskola  címet.  A  továbbiakban  is  a
fenntartható  jövőt  szem  előtt  tartva
igyekszünk tevékenykedni. 

Nagyné Polgár Nóra

Egyházmegyei kirándulás

A Székesfehérvári Egyházmegye ál-
tal kiírt, múzeumlátogatási támogatás el-
nyerésére irányuló pályázat egyik nyerte-
seként a Váli Vajda János Általános Isko-
la 5. a és 5. b osztálya 2019. október 15-
én a Szent István Király Múzeum Nem-
zeti Emlékhelyén, a Középkori Romkert-
ben az  „István,  a  király?  Király!”  című
múzeumpedagógiai  foglalkozáson  vehe-
tett részt, Haraszti Zsigmond múzeumpe-
dagógus vezetésével.

A játékos, közösségi élményt nyújtó
foglalkozás során a gyerekek betekintést
nyerhettek a magyar történelem egy igen
fontos időszakába: sok érdekességet tud-
tak meg a magyar államalapítás és a szé-
kesfehérvári  Nagyboldogasszony-bazili-
ka történetéről, Szent István életének je-
lentősebb állomásairól.

A  rendhagyó  tanóra  alkalmával  a
különféle játékos feladatok segítségével a
gyerekek  megismerhették  a  hajdanvolt
bazilika épületét (puzzle), térkép segítsé-
gével  bejárhatták  az  egykori  templom
mai  területét,  történelmi  élőképekben,
korhű  jelmezekbe  öltözve  jeleníthették
meg István király életének egy-egy epi-
zódját.

A  múzeumpedagógiai  foglalkozást
követően  ellátogattunk a  Koronás  Park-
ba, Székesfehérvár történelmi játszópark-
jába is, majd élményekkel és érdekes tör-
ténelmi ismeretekkel gazdagodva tértünk
haza

Pál Mariann
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Rengeteg program és szép eredmények a Vajda
János Általános Iskolában

Az iskola pedagógusai



Parlamenti látogatás

2019. október 24-én iskolánk két ne-
gyedik osztálya kiránduláson vett részt a
Parlamentben.

A közel egy órás sétán idegenvezető
kalauzolta végig a csoportot. A gyerekek
megcsodálhatták  az  arannyal  és  színes
ablaküveggel díszített folyosót, termeket.
Megnézhették  a  koronázási  ékszereket,
az egyedi szőnyeggel díszített társalgót, a
tanácstermet és a gyönyörű kilátást a Bu-
dai  Várra.  Érdekes  történeteket  hallgat-
hattak az épület építésével kapcsolatban.
A program után kihasználva a szép időt, a
kiscsapat a közeli Olimpia parkban talál-
ható játszótér játékait is kipróbálta. Leg-
nagyobb sikere a kalózhajón való játék-
nak volt.

Fáradtan, de tele élményekkel tértek
haza.

Hodos Katalin

Életre szóló előadás

Nick Vujicic, a nemzetközi hírű pré-
dikátor,  szónok,  motivációs  tréner,  aki
karok és lábak nélkül született emberként
vált  ismertté,  ismét  hazánkba  látogatott
október 25-én.

Előadásának témája  a  hit,  és  a  re-
mény, egy reményvesztett világban, vala-
mint  a  feltétel  nélküli  szeretet.  Élete  és
pályafutása sokunk számára lehet példa-
értékű,  bátorító  gondolatai  erőt  adnak a
mindennapokban.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási
nap délelőttjén a Budapest Arénában több
ezer diákkal együtt iskolánk 50 tanulója
is  hallgathatta  lelkesítő  gondolatait.  A
Nem Adom Fel Alapítvány és a Felelős
Szülők Iskolája jóvoltából  jelképes ösz-
szegért lehettünk ott. Az előadás a „Nem
Adom Fel!” együttes koncertjével kezdő-
dött,  amelynek tagjai  maguk is  valami-
lyen rendellenességgel, testi vagy szelle-
mi fogyatékkal születtek.

Utána jött Nick, egy kéz és láb nél-
kül született ember, kiből rendkívüli erő
sugárzott, amikor a rossz pillanatairól, a
küzdésről,  a  sikereiről  és  a  családjáról
beszélt.  Ilyenkor érzi át igazán az ember,
hogy  mennyi  mindenen  aggódik,  bosz-
szankodik feleslegesen ahelyett, hogy él-
vezné az életét, megélné annak szépsége-
it.

Megrendítő élmény volt, mikor arra
kérdezett  rá,  hogy  bármilyen  zaklatás,
testi-lelki bántalmazás miatt kinek jutott
már eszébe az öngyilkosság gondolata, ki
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próbált már meg véget vetni az életének.
Minderre lehajtott fejjel, néma csendben,
kamerák nélkül, kézfeltartással adtak vá-
laszt a gyerekek és felnőttek.

Nick  arra  is  kérte  a  jelenlévőket,
hogy álljon fel az, aki tenni akar az iskola
zaklatás, a bántalmazások ellen. Minden-
ki  felállt. Fogadalmat  tettünk  közösen
arra, hogy nem bántunk, nem közösítünk
ki senkit, kiállunk azokért, akiket zaklat-
nak. 

Ha csak egyszer,  ha csak pár diák-
nak átment ez, és tesz is érte, akkor már
elért valamit az előadás.

Pásztor Mária

Eredmények

Vajda Mezei futóverseny
1. helyezettek: Komlódi Bence 1.o, 
Balogh Petra 2.o, Nagy Máté 5.a, Lukács
Hanna 5.b, Lukács Jázmin 5.a, Kecskés 
Zsombor 8.o, Körmendi Hanna 8.o, 
Kovács Bianka 7.o

2. helyezettek: Drozdik Benett 2.o, 
Schreiter Liza 2.o, Komlódi Péter 4.b, 
Bencze Réka 4.b, Lukács Liza 5.b, 
Rekettyei Zoltán 7.o, 
3. helyezettek: Nagy József 2.o, Váradi 
Csenge 1.o, Ujszászi Ádám 3.o, 
Szatlmayer Henrik 7.o, Schmidt Éva 8.o

Bolyai Matematika területi csapatverseny
2. helyezett 8.osztályos csapat, 
csapattagok: Csapó Rebeka, Nagy Edina,
Kecskés Zsombor, Körtélyesi Richárd

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 
történelem versenye
3.helyezett Denkovics Anna 8. osztály

Márton-napi szavalóverseny, 
Alcsútdoboz
1. helyezettek: Drozdik Benett 2.o, 
Grépály Borbála 4.a
3.helyezett: Dömsödi Dániel 1.o
Különdíj: Fekete Rebeka Katica 3.o

Némethné Szarka Szilvia
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Batyus bál - Őszidőben
Az Őszidő Nyugdíjas Klub batyus bált szervezett a
térségi klubtársak meghívásával. 
                                                10. oldal

Mengyi Artúrné, született Hunter Éva

Válban született 1932-ben. Háborús időkben volt  kamasz-
lány, s mint annyian mások a korosztályából, iskolai tanulmánya-
it  nehéz körülmények között  folytatta,  és fiatal  tanítóként  már
egy új, de legalább olyan nehéz korban kezdte pályáját 1950-
ben. Hívő ember volt a szó valódi értelmében, mélyen, őszintén,
külsőségek nélkül. 

Rövid váli tanítóskodás után került Alcsútra, majd a 70-es
években visszaköltözött Válba, itt tanított előbb a szakmunkás-
képzőben, majd az általános iskolában, onnan ment nyugdíjba.

Egyenes, őszinte, derűs ember volt, igazságszerető, együtt
érző. Sugárzó, kedves egyénisége nyitott volt mindenki felé, aki
hozzá fordult segítségért, tanácsért. A jó humora sosem hagyta
el, örülni tudott minden apróságnak, hálát adott az élet legkisebb
ajándékaiért is.

Hivatása volt  a tanítás, a nevelés,  amit szeretettel,  odafi-
gyeléssel, türelemmel végzett. Ahogy saját gyerekeit, a tanítvá-
nyait is arra nevelte, hogy ne csak magukra figyeljenek, hanem
a másikra is, segítsék a gyengébbet. Tanítványai még később is,
ahogy a mesebeli öreg néne őzikéje, gyerekeikkel jártak vissza
hozzá. 

A Szűzanya volt az ő patrónusa, ő segítette túlélnie két fel-
nőtt  fia  elvesztését,  hiszen egy anya számára nincs nagyobb
csapás, mint eltemetni gyermekeit. Hite erejével megőriznie ma-
gát családjának, öt unokájának és három dédunokájának, akik-
ben örömét lelte, és akikben az élet, az ő élete folytatását látta
mindvégig.

Gyémántdiplomájának átadását az egész falu ünnepelte.
Sok szeretetet adott, és sok szeretetet kapott. Tudott örülni, nem volt elégedetlen, tisztelte a másik embert,

megbecsülte az élet minden adományát. Nem ágált az őt érő veszteségek, bajok miatt, nem vonta kérdőre a Te-
remtőt. A tárcájában őrzött imarészlet adhatott ehhez erőt és tartást: „Kérdeztem az Urat, mennyire szeret engem.
Azt mondta: – Ennyire – s kinyújtotta két karját, és meghalt értem.” Életével mutatott példát.

Balázs Éva



Kedves Olvasók!

A  programsorozat  ma  már  éppen
úgy hozzá tartozik az október hangulatá-
hoz, mint az ősz színei. Idén szeptember
30-án a népmese napjával  kezdődött, és
október 6-án az Aradi Vértanúk 170. éves
emléknapján ért véget.

A Népmese napjára jött a két első
osztály könyvtárlátogatásra Csapó Noémi
és Gremspergerné Sáfrán Szilvia pedagó-
gusokkal. A Szegény ember szőlője című
népmesét vetítettük. Miután megnéztük a
KönyvtárMoziban a filmet, elkészítettük
a szereplőket, és beszélgettünk a történet-
ről, a népmesékről, a természetről, és ter-
mészetesen birtokba vehették a könyvtá-
rat is. 

Vál  a  híres  csákvári  fazekasköz-
ponthoz  tartozik,  így  természetes  volt,
hogy kapcsolódik  az  OKN idei  témájá-
hoz.  Mivel  a  fazekasság egyesíti  magá-
ban mind a négy elemet, a gyakorlatban
tapasztaljuk meg ezt. Az agyag koncent-
rált formában hordozza a négy őselem, a
föld, a víz, a levegő, a tűz energiáit. Az
agyag a föld, víz hozzáadásával lehet for-
málni, levegőn kell hogy kiszáradjon, és
a tűz segítségével lesz tartós és használ-
ható tárgy. A foglalkozás során a résztve-
vők  Vranekné  Juhász  Hedvig  közremű-
ködésével agyagból készítettek maradan-
dó tárgyakat kézi technikákkal, amelyek
szárítás és kiégetés után haza is vihetők.

Jelszó:  „Találkozzunk a  könyvtár-
ban!”  Sokféle  hagyományt  követve,  de
tartalmában  az  újdonságokra  nyitottan
került sor a könyvtári szakma legjelentő-
sebb,  legtöbb  érdeklődőt  megmozgató
programsorozatára.  A különböző könyv-
tártípusok összefogásával, rendhagyó, de
tartalmas  eseményekkel  hívogattuk  a
rendszeres  könyvtárlátogatókat  éppen
úgy, mint az eddig még távol maradókat. 

„Minden  virágszál  említésre  vár,
minden  marék  por  megjegyzésre
méltó...” írta Weöres Sándor. 2019-ben az
Országos Könyvtári Napok tematikája az
ENSZ  fenntartható  fejlődési  keretrend-
szerére  épült,  amelyben  egy  páratlanul
ambiciózus  és  átalakító  jellegű  jövőkép
szerepel. Egy olyan világot képzeltek el,
amely mentes a nélkülözéstől, ahol min-

denki boldogulhat. Olyan világot, amely
mentes a félelemtől és az erőszaktól, ahol
az írás- és olvasástudás általános. Olyan
világot,  amelyben  a  minőségi  oktatás
minden szintje mindenki számára hozzá-
férhető, akárcsak az egészségügyi ellátás
és a szociális védelem, ahol biztosított a
fizikai, mentális és szociális jóllét. Ahol
elegendő,  biztonságos,  megfizethető  és
tápláló élelmiszer áll rendelkezésre, ahol
a fogyasztási és termelési módok és vala-
mennyi természeti erőforrás használata –
a levegőtől a földig, a folyóktól, tavaktól
és a víztározóktól az óceánokig és tenge-
rekig – fenntartható.

A „Könyvtárak az emberért  – fele-
lősségünk  a  földért”  projekt  keretében
ezek közül az igen fontos, mindannyiunk
és gyermekeink, unokáink életét is alap-
vetően befolyásoló témák közül igyekez-
tünk könyvtári környezetben, sajátos esz-
közeinkkel alaposabban körüljárni néhá-
nyat,  bízva abban, hogy az információk
átadásával egy-egy apró lépést tehetünk a
megoldás felé.

Sokféle  hagyományt  követve,  de
számos  újdonságot  is  tartogatva  készül-
tünk. Örültünk, hogy a rendszeres könyv-
tárlátogatók mellett  az eddig távolmara-
dók is tartalmas események részesei  le-
hettek. A hét tematikájának kialakításánál
az egyes korosztályok életkori sajátossá-
gai mellett a legaktuálisabb, sokak életére
kiható  témakörökre  koncentráltunk:  A
mese hatalma, A lét meghatározói: a négy
elem,  Felelősségünk  a  klímaváltozás,
Fenntartható fejlődés, Velünk élő termé-
szet, Jövőnk, az ökokultúra. Fejér megyé-
ben 70 település  73 intézményében 267
program volt. 

Könyvtárunk eddig is számos hasz-
nos  családbarát  szolgáltatással  fordult  a
lakosság felé. 

November harmadik hete a magyar
népdal  és  népköltészet  hete,  kedvenc
gyermekkori népmeséink, népdalaink ün-
nepe. A „népköltészet” szó nemcsak ver-
ses  műfajokat  jelöl,  hanem a  prózát  is.
Tárgyalja mindazt, amit az írásos kultúrá-
ban  „irodalom”  néven  foglalunk  össze.
Tehát  mindent  a  mesétől  és mondától  a
népdalig és balladáig, a népi imáktól a ta-
lálós kérdésig. 

Országosan több mint száz kistele-
pülésen  indult  el  a  KönyvtárMozi  szol-
gáltatás, amely kisközösségek létrehozá-
sával  beszélgetésre,  előadások  meghall-
gatására hívja érdekes filmek megtekinté-
se  mellett  az  érdeklődőket.  A vetíthető
filmek listája megtekinthető a könyvtár-
ban!

Egyszer volt, hol nem volt… A Váli
Könyvtárba a Csillaghúr és barátai című
mesekönyv szerzője Sás Károly érkezett
a könyv szereplőivel. Az író-olvasó talál-
kozón negyedik  osztályosok és  kísérőik
Nagy Imréné és Hodos Katalin pedagó-
gusok vettek részt.  A program hatalmas
sikert  aratott  a  gyerekek  és  a  felnőttek
körében is. Beszélgetés kerekedett a me-
sék  születéséről,  valamint  arról,  hogyan
formálódtak versekké, dalszövegekké, és
miként kaptak dallamokat ezek a versek.
A gyerekek együtt  játszottak a meseíró-
val,  aki  szerint  fontos,  hogy  a  fiatalok
minél  közelebb  kerüljenek  a  természet-
hez. A program interaktívan, sok verssel,
mesével és zenével zajlott a tanulók köz-
reműködésével. A találkozó végén a kis-
diákok együtt köszöntek el az előadóval
Csillaghúrtól, így zárva ezt a remek prog-
ramot.

Ismét lesz karácsonyi készülődés, a
részletes programokról érdeklődni lehet: 

Személyesen  a  könyvtárban:  Vajda
János u. 36. 
telefonon: 30/86-86-876
e-mail-ben: konyvtar@val.hu
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Könyvtári közlemények
Az  év legnagyobb könyvtári eseménye az Orszá-
gos Könyvtári Napok.

Csókás Elekné könyvtáros

LEVELÜNYE

A  Levelünye  együttes
szeretettel várja a már ná-
lunk  megfordultakat,  a
táncolni  tudókat,  hogy le-
gyen kitől tanulni a kicsik-
nek, a táncolni nem tudó-
kat, hogy most elkezdhes-
sék, a nézelődni vágyókat,
hogy  nézelődjenek.  Végig
tanítás van, a botláb nem
akadály!

Kézművesfoglalkozás-
sal  tarkított  moldvai  tánc-
házunkat havi rendszeres-
séggel  tartjuk  az  iskola
tornatermében.  Részletek
Facebook oldalunkon.

Csapó Noémi



A középső és nagycsoportos óvodá-
sok  azt  meg különösen  élvezik,  amikor
kirándulni  mehetnek társaikkal.  Október
1-én a Csigabiga, a Napsugár és a Tuli-
pán  csoportos  gyerekekkel  autóbuszba
ültünk, és útra keltünk. Élmény az utazás
autóbusszal, ritka, mert a gyerekek szinte
csak  autóval  közlekednek.  Martonvásá-
ron már ez év tavaszán is jártunk, akkor
az  Agroverzum felfedezése  jelentett  ki-
emelkedő élményt az akkori nagycsopor-
tosoknak.  Idén  a  gyönyörűen  felújított
Kastélyparkban töltöttünk néhány órát az

őszi színekbe öltözött fák között. Felfris-
sültünk a napsütésben, jó éreztük magun-
kat. A szép rendezett sétáló utak, a tó, a
vadkacsák,  a  vasútról  hallatszó  távoli
hangok, a jókedvű gyerekzsivaj, a sziget,
a híd, (s rajta épp egy megpihenő szitakö-
tő)  mind szép emlék erről  a  délelőttről.
Az utazást és a belépőket a „Váli Gyer-
mekek  Jövője”  Alapítvány  támogatta.
Köszönjük.

A mesélés és a bábozás olyan mód-
szerek a gyermekek nevelésében, melyek
által  mindig pozitív eredményeket érhe-

tünk  el,  mind  az  egyéni  fejlődésükben,
mind  a  közösségek  alakulása  terén.  Az
óvodában a kicsiknek és a nagyoknak is
sokat  mesélnek  az  óvó  nénik  A megis-
mert mesék eljátszásával is próbálkoznak
a gyerekek. A Tulipán nagycsoportosok-
tól a Szorgalmas és rest leány mese dra-
matizálását  láttam,  a  Csigabiga  kis-
középső  csoportosok  Márton  történetét
dolgozták  fel  játékukban.  Ügyesek  vol-
tak! Előadót is hívtunk októberben, Papp
Ági néni bábelőadása „Kipp-kopp geszte-
nye gyerek” kalandjairól  szólt az óvoda
összes gyermekének. 

A Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány
óvodafejlesztési pályázatot írt ki október-
ben a Vál-völgyi települések óvodáinak.
Sikeresen  pályáztunk,  megnyertük  az
igényelhető 1,5 millió  Ft-os  támogatást.
Udvari játékokra (pollyball, mókuskerék,
triciklik,  rollerek,  autók),  és  DIOO esz-
közre  pályáztunk.  DIOO  =  Digitális
Okosjáték óvodásoknak. Mivel az óvodás
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Toronyóra átadás
Három év adománygyűjtés után elkészült a váli to-
ronyóra.      

11. oldal

Támogassa Ön is a Váli  Mesevölgy Óvodát!

Ősszel történt az óvodában
A gyermekek nagy többsége szeret óvodába járni,
örömmel játszanak,  festenek,  rajzolnak,  tevékeny-
kednek csoportjaikban. 

KOCSIS IRÉN óvodavezető



gyermekek lételeme a kíváncsiság, a sok-
féle  játék  igénye  életkori  sajátosságuk,
ezért,  leginkább a játékok által  fejleszt-
hetjük őket. A játékukhoz sok, változatos,
vonzó,  érdekes  eszközre  van  szükség.
Szeretném  meglévő  fejlesztőjátékaink
körét bővíteni, új módszerként bevezetni
a nagycsoportos,  iskolába készülő gyer-
mekek körében a DIOO eszközt, mely a
gyermekek  játékos  fejlesztésére,  felzár-
kóztatására, mérésére egyaránt alkalmas.

Az Óvodai Szülői Szervezet lelkes-
aktív közössége már javában szervezi no-
vember 23. szombatra az óvodás gyerme-
kek javára a Katalin-bált. A bevételből az
óvoda játékkészletének  bővítését  szeret-
nék támogatni. Köszönjük a munkájukat,
az odaszánt időt, energiát! És már előre is
köszönjük  a  számos  támogatónak  is,
hogy a színvonalas tombolák által hozzá-
járulnak a rendezvény sikerességéhez. 

Fotó: Csókásné Bencze Katalin
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50 éves osztálytalálkozónk
„...volt egyszer rég...”

…. 1969-ben végzett 8.a, és 8.b osztály diákjainak 2019-ben, egy május eleji napon ismét becsengettek. So-
káig tépelődtem, hogy megosszam-e gondolataimat az olvasókkal.  Úgy éreztem, hogy tudni kell,  mi szülők,
nagyszülők is voltunk diákok, - szívesen emlékszünk vissza a régi időkre. Íme!

„Emlékszel?... Mi lett veled?... Hol élsz?... Hogy élsz?.... – záporoztak a kérdések.
Az első felismerési, megismerési „feladatnál” voltunk néhányan, akik kapásból megbuktunk, voltak, akiknek

súgni kellett: Megváltoztunk széltében-hosszában, frizurában – hajszínben….
Voltak, akikhez kegyetlen volt a sors, de vagyunk, akik eddig szépen, szerencsésen éltük napjainkat. Mint ré-

gen, egymás szavába vágva „sztoriztunk”, idéztük fel tanárainkat, egymást. Egyszer kacagásunktól zengett az
ebédlő, néha meg könnyes szemmel, kaparó torokkal hallgattuk volt diáktársunkat.

Néhány percben, pár gondolatban „feleltünk” az életünkről, sorsunkról tanárunknak és egymásnak. 
1969 júniusában 52 diák lépett ki az iskola kapuján tele vágyakkal, tervekkel, elképzelésekkel. Voltak, akik

végigjártuk ezt az utat, voltak, akik más utat választottak időközben.
Sajnos 10 társunknak igen hamar véget ért az életútja. Róluk, és elhunyt tanárainkról sem feledkeztünk

meg: gyertyagyújtással, néma fejhajtással idéztük fel a neveket – ők nem tanárunknak feleltek.
Osztályfőnökünk Dr. Kereszthy Zoltán egészségi okok miatt nem tudta elfogadni meghívásunkat – ezúton kí-

vánunk jó egészséget, szeretettel gondolunk, gondoltunk rá. A „B”-s osztályfőnök, Szabó Istvánné vállalta fel
most is a tanár, oktató, figyelő, terelgető szerepet: mindenkit odafigyeléssel hallgatott, mindenkihez volt most is
kérdése, mondandója.

33-an gyűltünk össze, az „igazoltan” távol maradókról a szervezők hoztak híreket.
A szélrózsa minden irányába sodort minket régen választott utunk, - most, még ha egy délutánra is, de visz-

szatértünk gyökereinkhez, a mi kis falunkhoz, iskolánkhoz, gondtalan gyerekkorunkhoz. Sokszor el kellett mon-
danunk az 50 év alatt, hogy a váli Vajda János Iskolában végeztük az általános iskolai tanulmányainkat. Én ezt
büszkén vallottam mindig.

Meleg szívvel gondoltam vissza tanáraimra, diáktársaimra- arra, hogy „ki és mit” tenne most egy kilátásta-
lannak tűnő helyzetben, az én helyemben. A régi emlékek sokszor segítettek.

Jó volt, még ha csak röpke pár órára is újra gondtalan kisdiáknak lenni, élvezni az együttlétet, hallgatni egy-
mást, beszélgetni, fogadkozni, hogy gyakrabban találkozunk.

Már megnőttünk! Magunknak kell döntenünk, irányítani a sorsunkat, életünket. Az élet néha ismétli önma-
gát: mint 50 évvel ezelőtt, most is kaptunk tanárnőnktől, a volt osztályfőnökünktől, Annuska nénitől útravalót:

Figyeljünk magunkra, egymásra, amíg még tudunk. Keressük továbbra is a szépet, jót. Éljünk becsületesen,
okosan.

Végezetül köszönetet mondok a szervezőknek: Horváth Rozália, Tóth Eszter – mert nélkülük nem jött volna
létre ez a találkozó.

Nemsokára újra itt, ugyanígy. 
Miklósi Júlia, 8.a osztályos tanuló



A Váli  Őszidő  Nyugdíjas  Klub
2019. okt. 26-ám Batyus bált tartott.
A Bicskei Kistérségi Nyugdíjas Klu-
bok  váli  rendezvénye  volt  ez.  Tíz
településből áll a kistérség. Minden
évben minden klubnak tartania kell
egy  közös  összejövetelt.  Bicske,
Szár,  Óbarok,  Nagyegyháza,  Fel-
csút, Alcsútdoboz, Tabajd, Kajászó,
Vál és az idén alakult Csabdi Nyug-
díjas Klub,  akik  most ismerkednek
ezekkel  a  rendezvényekkel.  Az  Ő
csoportjukat a polgármesterük is el-
kísérte. 

A legöregebb klub már 37 év-
vel ezelőtt  alakult.  Mi váliak 2018-
ban ünnepeltük a 25 éves évfordu-
lónkat.

Köszönjük  Ádám  Zsuzsanna
alpolgármester  asszonynak és fér-
jének,  hogy  elfogadták  meghívá-
sunkat. Az alpolgármester asszony
minden  települést  felsorolva  kö-
szöntötte  vendégeinket,  majd  egy
rövid  kulturális  műsort  adtunk  elő.
Klubtagjaink összeálltak egy közös
fotóra, amit a Kistérségi tablóra kell
majd elküldeni. Zsuzsa és férje fo-
tóztak bennünket. Köszönjük. 

Ezek a batyu, vagy batyus bá-
lok  már  nem az  eredeti  formában
rendeződnek.  Még  néhány  évvel
ezelőtt  minden vendég a saját  kis
batyujából kínálta egymást. Ma már
ez úgy történik, hogy a vendéglátó
csoport  biztosítja  az  italokat  és  a
süteményeket,  amit  nagyrészt  ma-
gunk készítünk a 120 fő részére. Az
idei  bálunk is  nagyon jó  hangulat-
ban zajlott le, amit köszönhetünk a
jó zenésznek is. A jó hangulatban a
rendezvény jelképe, a falra felkötött
batyu  is  táncba  ment.  Nálunk  ez
most  történt  először.  Ilyenkor  el-
mondhatjuk,  hogy  a  bál  tetőfokon
van. Szóval egy nagyon jól sikerült
rendezvényen vagyunk túl. 

Köszönjük  a  sok-sok  tombola
tárgyat, amit nem csak mi viszünk,
hanem szinte  minden vendég hoz
valamit.  A  Váli  Önkormányzat  év
közbeni  támogatását  is  köszönjük.
Az  idén  Szolnokon  voltunk  orszá-
gos rendezvényen, a 19-ik Strand-
Party elnevezéssel, ahova Bechtold
Tamás polgármester úr kísért ben-
nünket. 

Köszönjük még Juhász Viktor,
Vranek Péter, és a Dinnyési sütödé-
nek a támogatását. 

Ha valaki szeretne a Váli Ősz-
idő Nyugdíjas klub tagja lenni, sze-

retettel  várjuk.  Összejöveteleink
minden hétfő du. 2-től fél 4-ig a Kö-
zösségi Ház kistermében vannak.

Váli Őszidő Nyugdíjas Klub
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►Katolikus hírek

Mindenszentek  főünnepén  délelőtt
szentmise  keretében  ünnepeltük  Egyhá-
zunk  szép  ünnepét,  másnap,  Halottak
napja délelőttjén Plébános atya  mutatott
be  szentmisét  az  Ürményi-mauzóleum-
ban minden elhunytért,  illetve imádkoz-
tunk közösen halottainkért.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszusra  készülve  egyházközségünk  is
csatlakozik Krisztus Király ünnepe előes-
téjén  (november  23-án  17.00-18.00  óra
között) a világméretű szentségimádáshoz.
Ezen a napon a világ több országában és
hazánk  számos  településén  imádkoznak
együtt  az  Oltáriszentség  előtt.  Várunk
szeretettel  mindenkit  a  templomba  erre
az eseményre!

Karácsony ünnepéhez kötődően de-
cember 24-én 15.00 órakor pásztorjátékot
adnak elő a hittanos gyermekek templo-
munkban, várunk szeretettel mindenkit!

A Magyar  Falu Program keretében
meghirdetett egyházi temetők fejlesztését
célzó felhívásra benyújtott támogatási ké-
relmünk vizsgálata  megtörtént.  Pályáza-
tunk megfelelt a felhívásban meghatáro-
zott  tartalmi  értékelési  szempontoknak,
azonban a rendelkezésre álló forrás kime-
rült,  ezért  támogatási  kérelmünk  sajnos
tartaléklistára került. 

Ruff Tamás

►Toronyóra átadás

A gondolat megszületésétől közel 3
év telt el, míg a Hanga Kft. jóvoltából el-
készült és helyére került a toronyóra. Az
adományok szépen gyűltek, végül a teljes
összeg rendelkezésre állt  ahhoz,  hogy a
torony mind a négy oldalára kerülhessen
számlap. Időközben a műszaki dokumen-
tációt is elkészítettük, de egy művészet-
történészi jóváhagyásra újabb hónapokat
kellett várunk. Végül az Örökségvédelmi
Hivataltól megkaptuk az engedélyt.

Az ünnepélyes felavatásra 2019. ok-
tóber 12-én került sor.  Az ünnepség az-
után vette  kezdetét,  hogy a rég várt  to-
ronyóra elütötte a 11 órát. Bechtold Ta-
más polgármester köszöntötte a vendége-
ket  és  emlékeztetett  arra,  hogy a váliak
ismét  példaértékűen  össze  tudtak  fogni
egy nemes  cél  érdekében.  Az iskolások
kedves műsora után a Faluvédő Egyesü-
let elnöke felolvasta valamennyi támoga-
tó nevét, hiszen mindenkit megillet a kö-
szönet, aki lehetőségéhez mérten adomá-
nyozott. Külön köszönjük Kolostyák Jó-
zsef  segítségét,  aki  azzal  támogatta  a
megvalósulást, hogy alpin technikával át-
helyezte a villámhárítókat.

Az ünnepség végén Kovács Zoltán
plébános  úr  áldás  kíséretében  megszen-
telte az új toronyórát. Az esemény végén
az  érdeklődők megtekinthették  a  lebon-
tott két régi számlapot is.

Ádám Zsuzsanna
Fotó: Bechtold Anna

Gali  Rita
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Kedves Barátaink, Ismerőseink!

Szeretnénk megosztani min-
denkivel azt a hatalmas megtisz-
teltetést, amelyben a Bíbor Nép-
tánccsoport  és  a  9.  Váli-Völgyi
Vigasságok  rendezvény  része-
sült. A 9. Váli-Völgyi Vigasságok
rendezvényt  Ulyana  Bogdanska
a Bolgár  Köztársaság rendkívüli
és  meghatalmazott  nagykövete
nyitotta meg ünnepi beszédével,
amelyet ezúton is szívből köszö-
nünk Neki.  A nagykövetasszony
a rendezvényt követően az aláb-
bi  levelet  küldte  a  Bíbor  Nép-
tánccsoportnak:

Bíborok
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Sok szeretettel várunk mindenkit
az adventi gyertyagyújtásra
az adventi vasárnapokon

17:00 órai kezdettel.
Töltsünk  együtt néhány percet,

megosztva egymással
gondolatainkat

dalban és versben. 
Bíbor néptánccsoport
Váli Vadvirág dalkör


