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Ha bejegyzésemet a Facebookon ír-
nám,  akkor  a  hangulatjelnél  az  jelenne
meg, hogy Bechtold Tamás bizakodó ál-
lapotban van. 

Óriási lehetőség előtt áll Vál, mely
egyszerre tölt el felfokozott izgalommal,
de be kell valljam, kicsit félek is a rám,
ránk  nehezedő  terhektől.  Az  Ürményi-
kastély  és  környezetének  felújítása  sok
évtizedes vágya a váli embereknek. Ke-
vés falu mondhatja el magáról, hogy egy-
szerre rendelkezik ilyen gyönyörű termé-
szeti és épített környezettel. 

Mindez  nem  csupán  lehetőséget
nyújt számunkra, de egyben kötelezettsé-
get  is ró ránk. Ürményi József mezővá-
rost  álmodott  a  Váli-völgy  közepére,
melynek  építésébe  hatalmas  energiákat
fektetett. Vallási felekezetre való tekintet
nélkül minden jóérzésű váli embert büsz-
keséggel  és  örömmel tölt  el  a katolikus
templom felújítása.  A kastély és  az  azt
övező  11  hektáros  terület  fejlesztése  is
végre elindulhat. Már csak egy Ürményi-
hez köthető épület felújítása van hátra, a
mauzóleumé. Bízom benne, hogy hama-
rosan erre is találunk megoldást. 

Az önkormányzat a kastély projek-
ten túl további fejlesztéseket is el fog vé-
gezni a tavaly elnyert  pályázati pénzek-
ből.  45 millió  forintból  megújul  a  Bur-
gondia  utca  nagyobbik  része,  30  millió
forintból szolgálati lakást építünk az or-
vosi rendelő fölé, és kialakításra kerül a
sportpálya melletti területen a honvédel-
mi sportközpont helye. Ehhez közműve-
ket és utat kell építenünk. Várjuk, hogy

megnyíljon a felszíni csapadékvíz elveze-
tését  szolgáló pályázati felület,  és a ko-
rábbi tervzsűriztetés után elkészülhetnek
a  kiviteli  tervek,  majd  a  kivitelezés.  A
Damjanich utca páratlan oldalán lévő te-
lektulajdonosok erre is évtizedek óta vár-
nak. A pályázati összeg 101,5 millió fo-
rint.  A tervezett  Vereb-Vál-Gyúró-Etyek
út  tervezése  is  hamarosan  elindul.  Ez
nem csupán azért lesz jó, mert kaput nyit
a szomszédos települések felé, de további
fejlődési  lehetőségeket  rejt  magában
mind egy mentőállomás, mind a tűzoltó-
ság szempontjából. Hallok persze aggódó
hangokat  a  tervezett  úttal  kapcsolatban,
de  bízom  benne,  hogy  sikerül  minden
szempontból  jó  megoldást  találnunk.
Tény,  hogy  belterületi  útjaink  közül  a
Vajda-háztól a Mélyútig vezető út, vala-
mint a Petőfi utca is felújításra szorulna,
mely így megoldódna. 

Látható, hogy elkötelezett hívei va-
gyunk  Vál  fejlesztésének,  fejlődésének.
Szomorúsággal tölt el azonban, hogy so-
kan még mindig nem vesznek tudomást
arról,  hogy önös érdekeikkel  kárt  okoz-
nak a községnek, ezzel egyben indulato-
kat  generálnak  a  jóérzésű  váliakban.  A

krosszmotorok és kvadok keréknyomai a
Kerek-dombon, a külterületi árkokban el-
helyezett építési törmelék, a Kossuth ut-
cai hídról a Burgondia árokba dobált sö-
rösdobozok és  röviditalos  üvegek,  vala-
mint a szilveszter éjjelén kialakult, már-
már háborús hangzavart  okozó petárdák
és tűzijátékok nekem nem tetsző dolgok,
melyekkel foglalkoznunk kell. A falu ut-
cáin rendszeresen ugyanaz a néhány ku-
tya  kóborol  szabadon,  melyek  gazdái  a
többszöri  figyelmeztetés  ellenére  sem
tesznek semmit. Többen mondják, szigo-
rúbban kellene eljárnunk. Biztos, hogy a
pénzbírság az egyetlen megoldás az előb-
bi esetek elhárítására? Én magam a prob-
lémák  megoldására  a  párbeszédet  jobb-
nak tartom, de be kell valljam, hogy rég-
óta szeretnénk létrehozni térségi  szinten
egy közterület felügyelőséget, mely meg-
oldás lehet előbbi jelenségek kezelésére. 

Kedves Váliak! 
Egy idézettel  zárom soraimat,  me-

lyet  egy  váli  iskolás  fogalmazott  meg,
miután megtudta,  hogy a kastély felújí-
tásra kerül: - „Még a végén ki sem kell
tenni a lábunkat ahhoz Válból, hogy jól
érezzük magunkat.”

ÚJ ÉV - ÚJ GONDOLATOK

V á l I n f óV á l I n f ó

Indul a várva-várt Kastély-
projekt
A projektnyitó sajtótájékoztatóról szóló beszámoló.

3. oldal

Félidőben
Az ünnepi időszak után ismét kezdődnek a munkával 
töltött dolgos hétköznapok a Vajda János Általános 
Iskolában.
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ELKÉSZÜLT PROJEKTJEINK

A 2019-es év vége is bővelkedett el-
készült projektekben, több beruházást  is
sikerült Karácsony előtt befejeznünk.

Az ősz folyamán készült  el  a  Szé-
chenyi István utca szélesítése. A beruhá-
zás  összköltsége  bruttó  55  millió  forint
volt.  A  Széchenyi  utca  teljes  hosszon
5,50 m széles teherbíró burkolatot kapott,
így – a Kétlyukú-hidat kivéve – végig két
sávon járható.

Befejeződött  az  Ady  Endre  utcai
támfalrendszer újabb szakaszának építése
is. A kivitelezésre az Ady Endre utcában
található közcélú infrastruktúrák, közmű-
vek,  valamint  az  Ady Endre  utcai  és  a
Kossuth  utcai  lakóingatlanokat  veszé-
lyeztető  partfal-suvadás  rekonstrukciós
munkája  érdekében volt  szükség,  mely-
nek összköltsége több mint bruttó 26 mil-
lió forint volt.

Elkészült  maga az Ady Endre utca
rekonstrukciója  is.  Az  útburkolat  és  az
aljzatszerkezet  teljes felújítása,  szükség-
szerű újjáépítése után az egész utca egy-
oldali  K-szegélyezést  és  új  útburkolatot
kapott  padkarendezéssel,  a  vízelvezetés
megoldásával.  A  beruházás  összértéke
bruttó 37,5 millió forintot tett ki.

Ismét megújult az Újhegy utca bur-
kolata is, az út új murvaburkolatot kapott
az árkok szükség szerű tisztítása, profilo-
zása mellett.

Szintén az ősz folyamán került sor a
Kisköz utca padkarendezésére, továbbá a
Tűzoltóság melletti bejáró útszakasz asz-
faltozására.

Köszönjük  a  türelmüket,  az  elké-
szült utakat, létesítményeket pedig hasz-
nálják egészséggel!

Szintén a tavalyi év eredménye volt,
hogy sikerült megvásárolnunk a Vajda ut-
cai óvoda mögötti elhagyott telket a rajta
álló  házzal,  melyet  terveink  szerint  az
Óvoda fejlesztésére szeretnénk majd fel-
használni. A lehetőségek vizsgálata, vala-
mint a terület kitakarítása jelenleg is tart.

IDEI ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSAINK

Már most tudjuk, hogy a 2020-as év
is nem kevés feladatot tartogat számunk-
ra az építési beruházások terén. 

Még idén megkezdődik a Burgondia
utca részbeni felújítása, melyre pályázati
forrásból  nyertünk  pénzt  a  két  legrosz-
szabb állapotú szakaszra: megújul a Kos-

suth utcától a Református temetőig tartó
szakasz, valamint nyertünk forrást a Re-
formátus  temető  felé  menő  utcaszakasz
csatlakozási  pontjától  a  Burgondia  utca
végéig tartó szakasz elkészítésére is.

A Burgondia-árok  túloldalán  talál-
ható szakasz felújítására sajnos egyelőre
még nem áll rendelkezésünkre elég pénz,
de  reméljük,  hamarosan  erre  is  sikerül
forrást találnunk.

Még idén elkészül a sportpálya kö-
rüli területek tereprendezése és egy új út
kialakítása, valamint a terület közművesí-
tése, mellyel egy – a reményeink szerint
a közeljövőben megépülő – sportcsarnok
építéséhez készítjük elő a helyszínt.

Szintén idei projekt lesz egy új szol-
gálati  lakás  kialakítása  az  Egészségház
tetőterében, mellyel egy bruttó 60 m2-es,
két  szobával,  egyterű  nappali-étkező-
konyhával  és  fürdővel  felszerelt  lakást
hozunk majd  létre.  Az így létrejövő la-
kást az Önkormányzat a településen – az
önkormányzat valamely intézményénél –
munkát  vállaló,  nem  helyi  közalkalma-
zott,  köztisztviselő lakhatásának biztosí-
tására használhatja majd.

A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Még  az  ősz  folyamán  döntött  úgy
Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete, hogy a Településképi Rendelet
módosítását kezdeményezi. A partnerségi
egyeztetés előzetes tájékoztató szakaszá-
nak lefolytatása érdekében január 15-én
lakossági  fórumot  tartottunk,  melyen
szép számmal jelentek meg érdeklődők,
és rengeteg hozzászólást, javaslatot kap-
tunk a rendelet módosításával kapcsolat-
ban  mind  a  lakossági  fórumon  szóban,
mind a fórum után rendelkezésre álló ha-
táridőn belül írásban. 

A  rendeletmódosítást  előkészítő
munkacsoport ezután a beérkezett javas-
latok értékelését és vizsgálatát végzi, me-
lyek alapján összeállítja majd a rendelet-
módosítás-tervezet  szövegét.  Ezután kö-
vetkezik majd a tervezet véleményezése,
melyre a szakmai szakigazgatási szerve-
ken kívül a lakosságnak is lesz lehetősé-
ge.  Ennek elősegítésére  újabb  lakossági
fórumot fogunk tartani, melynek időpont-
ját később tesszük közzé. A végleges ren-
delet  elfogadására  előreláthatólag  a  ta-
vasz folyamán kerülhet majd sor.

Miklósi Tibor
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Téli események 
az Óvodában
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Tájékoztató az Önkormányzat projektjeiről

ÉGETÉSI NAPOK 2020-BAN

Felhívjuk  figyelmüket,  hogy  a
13/2019.  (XII.  20)  önkormányzati
rendelet  alapján  Vál  községben
2020-ban  a  kerti  hulladék  nyílttéri
égetése az alábbi pénteki és szombati
napokon 8:00-tól  20:00-ig megenge-
dett,  amennyiben  azok  nem  esnek
ünnepnapra:

2020. január 03. és  04. napja,
2020. január 17. és 18. napja,
2020. február 07. és 08. napja,
2020. február 21. és  22. napja,
2020. március 06. és  07. napja,
2020. március 20. és  21. napja,
2020. április 03. és  04. napja,
2020. április 17. és 18. napja,
2020. május 01. és  02. napja,
2020. május 15. és 16. napja,
2020. szeptember 04. és 05. napja,
2020. szeptember 18. és 19. napja,
2020. október 02. és 03. napja,
2020. október 16. és  17. napja,
2020. november 06. és 07. napja,
2020. november 20. és 21. napja,
2020. december 04. és 05. napja,
2020. december 18. és 19. napja.

A nyári hónapokban (június, jú-
lius, augusztus) a zöldhulladék égeté-
se nem megengedett.

Kérjük,  a  kijelölt  időpontokat
tartsák be.  Együttműködésüket kö-
szönjük!

dr. Balogh Lóránd
jegyző

G Ó L Y A H Í R E K

NOVEMBER

Krúdy Julianna

DECEMBER

Kovács Milán György
Nagy Kristóf

GRATULÁLUNK!



Tessely Zoltán, aki a térség fideszes
országgyűlési  képviselője  is,  elmondta,
hogy az Ürményi-Dreher-kastély fejlesz-
tése  a  Pannónia  Szíve  Program  kereté-
ben, de nem a Nemzeti Vár- és Kastély-
program keretein belül valósul meg. Je-
lezte,  hogy az  előkészítő  munkálatok  a
kastély és környezete mellett egy ma nem
létező,  kétszer  egy-
sávos,  Vereb-Vál-
Gyúró-Etyek  nyom-
vonalon haladó köz-
út  megépítésére  is
vonatkoznak.

Kiemelte,  hogy
az  előzetes  számítá-
sok szerint nagyság-
rendileg  15  milliárd
forintba  fog  kerülni
a  kastély-  és  útfej-
lesztés.

Tessely  Zoltán
közölte, hogy a meg-
valósíthatósági  ta-
nulmányok  alapján
még  idén  elindul  a
tervezés,  2021  végén  szeretnék
kiírni a kivitelezési közbeszerzé-
seket,  hogy  2022  elején  elkez-
dődhessenek a kivitelezési mun-
kálatok.

Molnár  Krisztián,  a  Fejér
megyei közgyűlés fideszes elnö-
ke,  a  Velencei-tó  és  Térsége,  a
Váli-völgy, a Vértes Térségi Fej-
lesztési Tanács elnöke emlékez-
tetett arra, hogy az általuk kezelt
Pannónia Szíve Programban ed-
dig 4,3 milliárd forintnyi fejlesz-
tés  valósult  meg.  Örömének
adott hangot, hogy a kastély- és
útfejlesztés esetében nem csak az előké-
születekre,  hanem  a  megvalósításra  is
biztosítani fogja a kormány a további ál-
lami forrásokat.

Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprog-
ram  Kft.  ügyvezető  igazgatója  hangsú-
lyozta: a kastély új funkcióinak tervezé-
sekor  kiemelten  figyelnek  arra,  hogy
hosszútávon rentábilisan fenntartható le-
gyen, a működés során minimális nyere-

séggel  üzemeljen.  Hozzátette:  ennek ér-
dekében az Ürményi-Dreher-kastély mel-
lett a kastélypark is megújul, de sor kerül
a Szolgabíróság épületének rekonstrukci-
ójára,  a  Magtár  turisztikai  és  kulturális
célú átalakítására, valamint a Nagypince
vendéglátási és turisztikai célú hasznosí-
tására.

A kastélyban látogatóközpontot, in-
teraktív kiállítási teret hoznak létre, ahol
a  kastély  építéstörténetét,  az  Ürményi-
család és  a Dreher-család történetét,  to-
vábbá a hazai sörkészítés történetét mu-
tatják be, de helyet kap két, Válon szüle-
tett híresség, Kokas Ignác festőművész és
Vajda János költő életét  bemutató tárlat
is. A kastélyparkban sörkertet alakítanak
ki,  emellett  kültéri  színpad, kertmozi és
kávézóterasz várja majd a látogatókat.

A Nagypincében kézműves sörfőzde
létesül a Dreher-hagyományok bemutatá-
sára,  sör-wellness  szolgáltatással,  pince-
színházzal, konferenciateremmel. A Mag-
tárban kulturális rendezvénytér lesz, ahol
szálláshelyeket  is  létrehoznak,  míg  a
Szolgabíróság  épületében  különböző,
kapcsolódó szolgáltatások lesznek.

Bechtold
Tamás,  Vál  pol-
gármestere  meg-
említette,  hogy
harmincöt  éve
várt  a  település
erre a bejelentés-
re, azóta áll elha-
gyatottan  Ürmé-
nyi  József  egyik
épített  öröksége.
A másik,  a  köz-
ség  katolikus
temploma  már
felújítás  alatt  áll,
tavaszra  elkészül
– fűzte hozzá.

Az  Ürmé-
nyi-Dreher-kastély  alsó
szintje  a  törökök  kiűzése
után  a  jezsuiták  rendháza
volt.  Ürményi  József  or-
szágbíró, a község földesura
1780 körül kastéllyá építtet-
te át főszárny közbeiktatásá-
val  és  emelet  ráépítésével,
így kapta meg az épület má-
ig is látható formáját. A U-
alakú,  copf  stílusjegyeket
hordozó  kastély  fő  építő-
mestere valószínűleg Kasse-
lik Fidél volt.

Az  Ürményi-család
1878-ban eladta váli birtokát és kastélyát
Dreher  Antalnak,  amely  később  Dreher
Jenő tulajdonába került. A második világ-
háborúban az épület német katonai szál-
láshely és hadi kórház is volt, majd az ál-
lamosítás  után  mezőgazdasági  szakisko-
laként  funkcionált,  később  könyvtár  és
Vajda János Emlékmúzeum működött az
épületben.

A HIRADO.HU nyomán
Fotó: Molnár Krisztián, Magyar Építők
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Indul a várva-várt Kastély-projekt
Elkezdődik a Fejér megyei Válon található Ürményi-Dreher-kastély teljes felújítá-
sa, az előkészítő munkálatokra 1,412 milliárd forintot biztosít a kormány állami
forrásból – jelentette be a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért
felelős miniszterelnöki biztos csütörtökön a kastély épületében tartott sajtótájé-
koztatón.



KARÁCSONY AZ ISKOLÁBAN

Iskolánk  az  idei  tanévben  negyed-
szer rendezte meg az adventi időszak kö-
zös  várakozásának  eseménysorozatát.
Programunk,  a  november  25-29.  héten
indult, adventi koszorúkészítéssel. Tanu-
lóink osztályuk számára készíthettek egy-
egy koszorút, mely a tantermükben emel-
te  az  ünnepi  hangulatot.  A foglalkozást
minden osztály a saját tantermében, osz-
tályfőnökével  végezte,  építve  ezzel  az
osztályközösséget.

Több  osztály  is  készített  magának
adventi  naptárt,  melyben  többek  között
mesék, versek, játékóra, filmnézés, fordí-
tott óra, zeneóra szerepelt. Ezt tanári mo-
derálással a gyerekek ötletei alapján állí-
tottuk össze, és nagy-nagy izgalmak kö-
zepette minden reggel húztunk egyet. Ezt
az osztályfőnökök teljesen a maguk, ill.
osztályuk  képére  formálhatták,  hiszen
teljesen mások a csoportigények például
az 1. és a 8. osztályban.

A 2. gyertyagyújtás előtti héten sok
esemény, meglepetés várta iskolánk tanu-
lóit. Évtizedek óta hagyomány, hogy a 4.
osztályosok  saját  maguk  által  készített
kis ajándékkal és édességgel meglepik az
éppen  sétáló  elsősöket.  Ez  úgy  zajlik,
hogy a mit sem sejtő elsősök az osztály-
főnökeikkel sétálni (esetleg a felsős tor-
naterembe  játszani)  mennek.  Ez  alatt  a
negyedik osztályosok az osztályfőnökük
irányításával  belopódznak  a  kis  elsősök
tantermébe.  Elhelyezik  a  padokon  az
ajándékokat, rajzolnak és írnak a táblára
(természetesen a Mikulás nevében), Sőt,
még a lehulló szakálldarabkákról és a sá-
ros  csizmanyomról  sem  feledkeznek
meg. Amikor pedig visszasétálunk az el-
sőskékkel a tanterembe, ők éppen véletle-
nül  arra járnak,  és  együtt  örülnek  a  ki-
csikkel  a  nagy  meglepetésnek.  Számta-
lanszor  előfordult  ilyenkor,  hogy  a  ne-
gyedikesek közül többen elsírták magu-
kat a másoknak szerzett öröm boldogsá-
gától. 

December 6-án két esemény is szí-
nesítette  a  hetet.  Délelőtt  meglátogatott
minket a Mikulás, aki minden osztályban
egyenként, egy-két személyre szóló mon-
dat kíséretében osztotta ki a gyerekeknek

az SZMK által összeállított csomagokat.
Az utolsó két  órában egy Mikulás-kupa
néven futó csapatkidobó versenyt rendez-
tünk alsós diákjaink számára. Délután pe-
dig  elkezdődött  a  Mikulás-buli,  ahol
zene, tánc, büfé és rulett várta szórakozni
vágyó diákjainkat.

December 13-án Luca-napi tánchá-
zat tartott a Levelünye zenekar, ahol szo-
kásainkhoz híven, a résztvevő gyerekek-
kel búzát is vetettünk. Rengeteg diák vett
részt az eseményen.

December 20-án reggel  a  Vox-Váli
gyönyörű karácsonyi dalokkal emelte az
ünnep hangulatát. Örömmel láttuk, hogy
a kórusnak több gyermektagja is van. Ez
alkalommal  is  szeretnénk  köszönetet
mondani a tisztán csilingelő dalokért. 

A fény születésére várva, az idei ka-
rácsonyi  műsorunk  is  úgy zajlott,  hogy
minden osztály készült egy kis műsorral,
amit  a  többieknek bemutatott.  Így min-
denki  volt  közönség  és  szereplő is,  így
mindkét  oldalt  átélhette.  Tanári  karunk
ismét lelkesedéssel és szeretettel készült
egy dallal, melyet a gyerekek nagy-nagy
tapssal  fogadtak.  A 8.  osztályosok  dala
közben a kicsik spontánul tapsolni kezd-
tek, tanári dalunkat pedig visszatapsolták
a csápoló felsősök.

Úgy  gondoljuk,  gyermekeink  szá-
mára  az  egyik  legfontosabb  kincs  az
együttlét.  Ezért  igyekszünk  minél  több
olyan  lehetőséget  biztosítani  számukra,
ahol felismerhetik az egymáshoz való he-
lyes kötődés kialakításának fontosságát. 

Csapó Noémi

A TITKOK HÁZÁBAN

A fenti  címről  feltehetően  először
többeknek az ismert Harry Potter-sorozat
egyik kötete, a Titkok Kamrája jut eszé-
be. Iskolánk tíz hatodik osztályos tanuló-
ja nem a Roxfortba, hanem Székesfehér-
vár  centrumába,  egy  tudományos  él-
ményközpontba  kapott  meghívást  egy
uniós pályázatnak köszönhetően.

Az Echo Innovációs  Műhely és  az
Óbudai Egyetem összefogásával, az Eu-
rópai Unió támogatásával létrejött Titkok
Háza sokféle élménypedagógiai foglalko-
zással várja látogatóit. El lehet merülni a
virtuális valóságban, lehet robotokat épí-
teni,  ismerkedni  az atomenergia alapjai-
val, megérteni a hologramok működését,
átélni a biológia csodáit, fürkészni a csil-
lagos  égbolt  titkait,  vizsgálódni  a  bűn-
ügyi  laborban,  avagy kipróbálni  a  3D-s
nyomtatást.

Mindez  az  oktatási  intézmények
munkáját is segítő kihelyezett természet-
tudományos  órák,  témanapok,  klubfog-
lalkozások,  szakkörök,  tehetséggondozó
programok keretében.  Konfuciusz  találó
mondása a mottójuk:

 „Mondd  el  és  elfelejtem;  mutasd
meg  és  megjegyzem;  engedd,  hogy  csi-
náljam és megértem.” 
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Félidőben
Az  ünnepi  időszak  után  ismét  kezdődnek  a
munkával töltött dolgos hétköznapok.

Az iskola pedagógusai



A jó tanulmányi eredményt elérő, a
természettudományok iránt érdeklődő di-
ákjainkat  5  alkalommal  különbusz  vitte
Székesfehérvárra,  ahol  páronként  más-
más témával foglalkozhattak.    

 A körülöttünk lévő világ megisme-
rése, a jelenségek megértése életre szóló
program. Hogy ez izgalmas, aktív felfe-
dezés legyen, a Titkok Háza Tudományos
Élményközpont ebben segít minden kor-
osztálynak. Ebből egy kis ízelítőt már az
előző  tanévben  is  kaphattunk  iskolánk-
ban.

Most iskolánk egy maroknyi csapa-
ta nyerhetett bepillantást a modern termé-
szettudomány új eredményeibe, ismerhet-
te meg régi törvényszerűségeit és a tudo-
mányos  és  technikai  vívmányok hatását
mindennapi  életükre.  Egy-egy nyílt  nap
alkalmával  akár  családok is részesei  le-
hetnek ennek az élménynek. Az ország-
ban immáron 12 helyszínen zajló  prog-
ramnak nemcsak az a célja,  hogy köze-
lebb  vigye  a  műszaki  és  tudományos
eredményeket  az  emberekhez,  legalább
ilyen fontos küldetés, hogy a fiataloknak
kedvet csináljanak a természettudományi
és műszaki pályák iránt. Reméljük sike-
rült!

Pásztor Mária

NAGYKÖVET JÁRT NÁLUNK

Meglátogatta  iskolánkat  az  Opera-
ház Nagykövete Valter Ferenc, Juventus-
díjas operaénekes 

A Magyar  Állami  Operaház  2013
őszén indította el az „Operaház Nagykö-
vetei” programot. A kezdeményezés  cél-
ja, hogy az opera és a balett műfaját az
Operaház  művészeinek  közvetítésével

közelebb  hozza  az  iskoláskorú  gyerme-
kekhez.

Ennek keretében 2019. december 3-
án  ellátogatott  iskolánkba Valter  Ferenc
operaénekes. Mesélt az opera műfajáról,
a szimfonikus zenekar hangszereiről. Fe-
lesége segítségével jelmezes előadást tar-
tott. Részleteket hallhattunk Kodály Zol-
tán Háry János című daljátékából, Ránki
György  Pomádé  király  új  ruhája  című
gyermekoperájából.

Reméljük,  az  Operaház  kezdemé-
nyezése  célt  ér  és  sikerült  felkelteni  a
gyerekek  érdeklődését  az  opera  műfaja
iránt.

Kiss Monika

EREDMÉNYEINK

Kecskés Zsombor 8. osztályos tanu-
ló  kiemelkedő tanulmányi  és  sportered-
ményeiért a körzet legjobb tanuló-sporto-
ló díját vehette át Székesfehérváron!

Mozdulj a klímáért akcióban a 3. 
osztályosok a 3. helyezést érték el.

A Székesfehérvári Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskola Szavalóversenyén 
Grépály Borbála 4. osztályos tanuló 3. 
helyezést ért el.

Gratulálunk az eredményekhez! 

Némethné Szarka Szilvia

VálInfó
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK

DECEMBER

Bangó Sándor és
Urházi Bernadett

GRATULÁLUNK!

LEVELÜNYE
A Levelünye  együttes  a  2020-as

évben is szeretettel várja a már nálunk
megfordultakat,  a  táncolni  tudókat,
hogy legyen kitől tanulni a kicsiknek, a
táncolni  nem  tudókat,  hogy  most  el-
kezdhessék,  a  nézelődni  vágyókat,
hogy nézelődjenek. Végig tanítás van,
a botláb nem akadály!

Kézművesfoglalkozással  tarkított
moldvai táncházunkat havi rendszeres-
séggel  tartjuk  az  iskola  tornatermébe.
Részletek  Facebook  oldalunkon.  Kö-
szönjük!

Csapó Noémi

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

A VálInfó következő lapzártája:

2020. március 13. péntek

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az

alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

mailto:alpolgarmester@val.hu


Köszönjük a Szülői Szervezetnek,
hogy  a  Katalin-bál  szervezését  ilyen
nagyon szívén viselte, sikeressé tette. A
bevételből  kapott  támogatásból  bővít-
hettük a fejlesztő eszközeinket és a já-
tékkészletet.  Köszönjük  a  szervezők-
nek az aktív, áldozatos munkáját, mely-
lyel  szponzorokat,  támogatókat  keres-
tek a bálhoz. És köszönjük minden tá-
mogatónak, minden szülőnek, akik fel-
ajánlásaikkal, és a bálon való részvéte-
lükkel hozzájárultak a jó hangulatú és
jó bevétellel záruló rendezvényhez.

A  „Mikulás  a  tyúkudvarban”  c.
bábelőadással  fokoztuk  a  gyermekek
örömét,  melyet  a  Mikulás  látogatása
utánra  szerveztünk.  A  bábelőadást  a
„Váli  Gyermekek  Jövője”  Alapítvány
fizette. 

Karácsony előtti héten meghívtuk
az óvodába a nyugdíjas dolgozókat. A
Kossuth  utcai  óvodában láttuk  vendé-
gül őket. A Tulipán nagycsoport igazán
színvonalas  Betlehemes  játékkal  ked-
veskedett  a  vendégeknek.  Egyik  dél-
után  szüleiknek  is  bemutatták  ezt  a
szép  kis  műsort,  mely  mindnyájunkat
karácsonyi hangulatba hozott. Köszön-
jük  Bencsik  Barnabásnak  a  készített
fényképeket,  melyek  lehetővé  teszik,
hogy azok  is  örülhessenek  a  gyerme-
keknek, akik személyesen nem lehettek
jelen. Köszönjük a felkészítést Hédi né-
ninek és Piroska néninek.

A Vajda János Iskola tanulói közül
az idén is voltak, akik vállalták, hogy
eljönnek az óvodásokhoz, és a Pásztor-
játékkal bemutatják a karácsonyi törté-
netet az óvodásoknak Énekükkel, ked-
ves hangjukkal hozzájárultak az öröm-
teli adventi készülődésünkhöz. Köszön-
jük Nagy Zsoltnak és feleségének, He-
ninek, hogy a tanulókat felkészítették,
és hogy e  kedves  hagyományt  szeret-
nék felidézni és megőrizni falunkban.

Vendégünk  volt  decemberben  a
Vox-Váli,  akik  karácsonyi  énekekkel
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Egyházi híreink
A Katolikus  Plébánia  és  a  Református
Egyházközség programjai.

                                                10. oldal

Téli események az óvodában
A Mikulás  puttonya ebben az  esztendőben tömve
volt nemcsak a csomagokkal, hanem játékokkal is.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



kedveskedtek  az  óvodás  gyermekek-
nek. Köszönjük.

Decembertől  Rozbach  Józsefné
Margit óvó néni nyugdíjba ment. Kívá-

nunk jó egészséget,  és  sok örömet az
elkövetkező esztendőkre.

Nagy  Zoltánné  Ildikó  néni  húsz
évig volt óvodánkban dajka néni. Janu-

ártól másik munkahelyre ment. Sikeres
és boldog éveket  kívánunk neki az új
munkahelyén.

VálInfó
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Nyugdíjba ment
Különleges alkalom az ember életében, amikor a munkával töltött évek után nyugdíjba megy. A karácsony előtti
napoknak egyik szép színfoltja volt az a délután, amikor azért jött össze az óvodaközösség, hogy elköszönjünk
Margit óvó nénitől.
Rozbach Józsefné, Margit óvó néni Vál községben született, itt töltötte gyermekkorát, és itt végezte általános iskolai
tanulmányait  is.  Székesfehérváron  érettségizett,  majd  óvónői  diplomát  szerzett  1980-ban  Kecskeméten.  A Váli
óvodában 1980 őszétől  kezdte meg kisgyermeknevelő  munkáját,  s  folytatta egészen nyugdíjazásáig.  Érzékeny,
nagy empátiával  és  alázattal  bíró  pedagógus,  aki  évtizedeken keresztül  vállalta  azt  a  felelősséget,  amellyel  a
felnövekvő nemzedékek oktatása-nevelése jár. Hivatásának tekintette a gyermeknevelést.  Kedves Margit! Mindig
tetted a dolgod, vetetted a magot, reménykedve, bizakodva, hogy kikel, vagy -  talán kikel, - esetleg, - ha későn is,
de megfogan! „És még a falrahányt borsó is kicsírázik néha!” (Gőbel Orsolya nyomán). Mert óvónők csak ebben a
reményben  lehetünk!  Végigfutottad  a  pályát,  megízlelted  minden  édességét  és  keserűségét.  Vajon  hány
gyermeknek  voltál  óvó  nénije?  (A csoportképeket  nézegetve,  soknak).  Vajon  hány  kiscipőt  segítettél  felhúzni,
hányszor mutattad meg,  hogyan kell  a kanalat  fogni,  hányszor meséltél,  énekeltél,  bátorítottál  a negyven éves
óvónői  pályád  során?  Vajon  mennyi  letörölt  könnyet,  megvigasztalt  gyermeket,  és  hány  mosolygó,  örömteli,
elégedett gyermekarcot jegyez e negyven év? 
A leghosszabb időn keresztül  én lehettem a csoportbeli  társad. Számtalan emlékem van az együttműködésben
eltöltött éveinkről. Voltak felemelő pillanatok, amikor gyönyörködtünk a gyerekekben, együtt örültünk a sikereiknek, a
növekedésüknek. És voltak nehézségek is… (de azt felejtsük el). Aztán ahogy az évek teltek, egyszer csak már az
óvodásaink  gyermekei  jöttek  óvodába.  Gyorsan  repültek  az  évek  a  gyermekek között.  Kívánom,  hogy  a  szép
emlékeket őrizd meg sokáig, s remélem, hogy lesz lehetőségünk azokat együtt felidézni.
Kedves  Margit  Óvó  néni!  Köszönjük  az  odaadó,  lelkiismeretes  pedagógus  munkádat,  mellyel  hosszú  éveken
keresztül nevelted Vál község óvodásait. Jöjjön a megérdemelt pihenés. Egy ajtó, egy korszak bezárul, de kinyílik
egy új, melyben szeresd, keresd a szépet, a jót! Töltsd meg a nyugdíjas életet tartalommal, vidámsággal, bölcs
derűvel, játssz sokat unokáiddal!
Kívánunk jó egészségben eltöltött, nyugodt, békés, örömteli nyugdíjas éveket!

Kocsis Irén

Beiskolázás 2020
Tájékoztatjuk  a  kedves  szülőket,

hogy 2020. január 1. után a – köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC módosított tör-
vény értelmében – a gyermek abban az
évben, amikor a 6. életévét betölti, tankö-
telessé válik. Indokolt esetben a gyermek
óvodai nevelésének további egy nevelési
évvel történő meghosszabbítása kérhető.
A tankötelezettség elhalasztását kizárólag
a  szülők  (törvényes  képviselők)  kérel-
mezhetik,  az  Oktatási  Hivatal  honlap-
ján olvasható  útmutató  szerint.
(https://www.oktatas.hu/hivatal/tankote-
lezettseg_halasztasa)  Az  elektronikusan
kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni, aláírni,
majd a csatolt  dokumentumokkal együtt
postai  úton az  Oktatási  Hivatal  címére
(Oktatási Hivatal, Budapest 1982) meg-
küldeni  legkésőbb  az  adott  év  január
15. napjáig (2020-ban a határidő meg-
hosszabbítva január 31-ig).

Amennyiben  a  szülő  a  gyermek
tankötelessé  válását  megelőző  tanévben

kívánja gyermekét iskolába íratni, az el-
járásrend  némileg módosul:  az  Oktatási
Hivatal  honlapjáról  letöltött  kérelem ki-
töltése  és  postázása  szükséges.
(https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/hi
vatal/HATEVES_KOR_ELOTT_ISKO-
LABA_KERELEM.pdf)

A  tankötelezettség  megkezdésének
elhalasztását  alátámasztó szakmai  doku-
mentum (vélemény, jellemzés) kérhető a
gyermekkel  intézményes  keretek  között
foglalkozó  logopédustól,  gyógypedagó-
gustól, pszichológustól; a gyermeket ellá-
tó szakorvostól, háziorvostól; pedagógiai
jellemzés  az  óvodapedagógusoktól.
A beérkezett kérelmeket az Oktatási Hi-
vatal  szakemberei  feldolgozzák,  döntést
hoznak. A döntést a megfogalmazott in-
doklás,  csatolt  alátámasztó  dokumentu-
mok alapján hozzák meg: a kérelemnek
helyt adnak, tehát maradhat még egy évet
óvodában a gyermek vagy elutasítják, te-
hát szeptember 1-én tankötelessé válik. 

Amennyiben a beküldött  dokumen-
táció  alapján  nem  tudnak  szakmailag
megalapozott döntést hozni, a területileg
illetékes pedagógiai  szakszolgálatot  ren-
delik ki szakértőnek, ez azt jelenti, hogy
a  gyermek  egy  hagyományos  „iskola-
érettségi  vizsgálaton” vesz részt  a szak-
szolgálat  által  megadott  időpontban,
melyről a szülő értesítést kap. Ha a szülő
gyermekével önhibáján kívül nem jelenik
meg a vizsgálaton,  további  egy időpont
jelölhető ki (igazolás szükséges). Ameny-
nyiben távolmaradását nem igazolja, több
időpont nem adható.

Az  eljárásrend  a  sajátos  nevelési
igényű és a beilleszkedési, tanulási, ma-
gatartási nehézséggel küzdő gyermekekre
is érvényes.

Szabó Antalné
igazgató

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Martonvásári Tagintézménye
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„Kormosan, de tiszta szívvel,
     A füst barna fiai
Beköszönünk ma hozzátok,
     Házak boldog urai.
És kívánunk, és óhajtunk
     Újnál újabb esztendőt,
Szerencsével rakodottat,
     Nem is egyet, sem kettőt,
Hanem igen, igen sokat,
     Annyit, mint a kis világ,
Mennyi csillag van az égen,
     Régi fákon mennyi ág.
De talán az sok is volna;
     Semmiből sem jó a sok;
Éljetek míg kedvetek tart,
     Éljen úri házatok,
Míg a szép leány kapós lesz,
     S kedves a bor, és kenyér,
Míg szomszédba a magyarnak
     Nem kell futni ezekért,
Míg szívetek, mint a gyertya
     Oly vidámon égdegel,
Szemetekben az örömtűz,
     És az erő nem hal el; - ”

Kedves Olvasók!

A könyvtárban január 2-án elkezdő-
dött az új esztendő. Örömmel tapasztal-
tam,  hogy  az  érdeklődés  egész  észben,
így az új év második napján is folyama-
tos. A könyvtár nyitva: hétfőtől péntekig
naponta 8-10 óráig,  kedden és csütörtö-
kön még 14-18 óráig is, valamint minden
hónap első vasárnapján 14-18 óráig. 

Az idei év, 2020, szökőév. A naptár-
ban a nevek szokásos helyén február 24-
én – legalábbis az idén – nincs egyetlen
névnap  sem,  az  szerepel,  hogy „szökő-
nap”, és február hónap nem 28, hanem 29
napból  áll.  Azaz  az  idei  év  egy nappal
hosszabb, 366 napos. Kevesebben tudják
azt,  hogy a szökőév nem úgy „keletke-
zik”,  hogy február hónapot megnyújtják
egy nappal, hanem úgy, hogy a hónapban
az  egyik szokásos nap kétszer  szerepel,
egyszer  szökőnapként,  és  egyszer  „saját
jogán”.  Ez  a  nap  pedig  csak  látszólag
február  29-e,  valójában  február  24-ét
duplázzuk  meg.  Hogy ezt  az  amúgy is

bonyolult  dolgot  a  szökőévekkel  miért
kell még tovább bonyolítani? – Nos, erről
is a rómaiak tehetnek. De ne szaladjunk
ennyire vissza az időben, lássuk először,
hogy egyáltalán miért  van szükség szö-
kőnapra? A naptárnak leginkább a csilla-
gok állásával gyűlik meg a baja. A prob-
léma forrása az, hogy a csillagászati és a
naptári év hossza nem esik egybe, azaz,
hogy a csillagászati év nem osztható fel
pontosan 24 órákra (azaz napokra), már-
pedig a  naptári  éveknél  kerek napokkal
számolunk. A csillagászati év nem más,
mint  a  Föld  teljes  Nap  körüli  útjának
megtételéhez szükséges idő. A naptári év
pedig az az idő, amit mi, földi halandók
tökéletlen  időmérésre  használunk.  Ez
utóbbi a maga 365 napjával (8760 órájá-
val) 5 óra 48 perccel (0,2422 nappal) rö-
videbb, mint a csillagászati év. Ezért ez-
zel a lemaradással rendre ki kell egészíte-
ni  a  naptári  évet,  hogy  többé-kevésbé
pontosan  megfeleljen a csillagászatinak.
Persze inkább kevésbé lesz pontos, mint
többé, ugyanis a 0,2422 nap többszörösei
nem  adnak  pontosan  24  órát.  Még  a
négyszeres  szorzóval  jutunk  a  legköze-
lebb a 24 órához, ezért iktatunk be szökő-
napokat. Így azonban 11 perc 14 másod-
perccel  meghosszabbítjuk a naptári éve-
inket. Tehát miközben a csillagászati év-
nél  rövidebb  naptári  évünket  akartuk  a
kellő mértékűre növelni, valójában túltel-
jesítünk, és megnyújtjuk a naptári évein-
ket.  (Házi  feladat:  ki  lehet  számolni
mennyi „időeltolódás” keletkezik így 100
év alatt, 500 év alatt stb.) De ez a bizo-
nyos  beiktatott  szökőnap  miért  nem  a
február 29-e, hanem a február 24-e? En-
nek történeti okai vannak, és valóban Ju-
lius  Caesarig kell  visszanyúlnunk,  hogy
magyarázatot  találjunk  rá.  A régi  római
naptárban  a  szökőnapot  a  március  első
napját megelőző hatodik nap megduplá-
zásával iktatták be.  Ez a nap nem más,
mint a mi naptárunk február 24-éje. A ró-
maiaktól  tehát  azt  kaptuk,  hogy február
24-e után elvileg ismét február 24-e kö-
vetkezik,  és  onnantól  minden  eltolódik
egy nappal, így lesz a szökőévben a feb-

ruár hónap 29 napos, nem egy toldalék-
nap egyszerű hozzáadásával. Február 24-
e tehát az a nap, amikorra idén már nem
esik  senkinek  a  névnapja.  Régebben  a
naptárakban  Mátyás  napját  szökőévben
február  25-re  tették,  ezt  nevezték  „Má-
tyás ugrásának”. Ugyancsak előfordult –
A  magyar  nyelv  történeti-etimológiai
szótára szerint – az ugróév elnevezés is a
szökőév helyett,  de  ezzel  a  kifejezéssel
ma már csak ritkán találkozunk.

Az  elmúlt  időszakban az  alábbiak-
nak lehettek részesei  a  könyvtárba láto-
gatók:

November harmadik hete a Magyar
Népdal  és  Népköltészet  Hete,  kedvenc
gyermekkori népmeséink, népdalaink ün-
nepe. Különös jelenség a népzene, a nép-
költészet. Megfoghatatlan, sokkal többet
raktároz  el  a  múlt  szellemi  értékeiből,
mint  az  írásos  emlékek.  Megérint  ben-
nünket gyermekkorban a népmese, a gye-
rekdalok,  a  gyermekjátékok  világában,
majd felnőtt korban újra mesélve, énekel-
ve, különböző műveket hallgatva. Ezek-
ben a napokban megkülönböztetett figye-
lemmel fordultunk a népzene, a népkölté-
szet, a népdal felé.  Decemberben az ad-
ventre és a karácsonyra készülődtünk. 

1989 óta január 22-én ünnepeljük a
Magyar  Kultúra  Napját,  mert  a  kézirat
szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon  fejezte  be  a  Himnusz  megírását.
Programjaink  hamarosan  megjelennek  a
rendezvénynaptárban.
Bővebb információ:
telefon: 30/86-86-876
e-mail: konyvtar@val.hu
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75 éve született
A váli születésű Varga Zoltánra emlékezünk. 

11. oldal

Könyvtári közlemények
Vörösmarty Mihály éppen 190 esztendeje, 1830. 
január 1-jén írt köszöntőjével kívánok könyvtári 
élményekben és egészségben bővelkedő, tartal-
mas új esztendőt!
Csókás Elekné könyvtáros

1%
A Bíbor Néptánccsoport és

a  VÉKA  Egyesület  köszöni  a
felajánlott  2018.  évi  személyi
jövedelemadó 1% támogatáso-
kat,  melyet  a  Bíbor  Néptánc-
csoport  kulturális  tevékenysé-
gére és a Váli-völgyi  Vigassá-
gokra fordítottunk.

Kérjük,  hogy  továbbra  is
támogasson  bennünket  a
2019. évi személyi jövedelem-
adója 1 százalékával.

VÉKA EGYESÜLET
Adószám: 18336243-1-07
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KIK A VÁLI KOBRÁK?

A Váli Tűzoltó Egyesület 2019. évben a Fejér megyei tűzoltó versenyt követően női csapatot indított a IX. Országos Kis-
motorfecskendő Bajnokságban. Igaz, mi csak fél távon léptünk be a versenysorozatba és csak két versenyre neveztünk, de az
eredmények láttán tovább gondoltuk, és összesen 5 fordulóban vettünk részt. A bajnokság igaz 8 fordulós, és az ott szerzett pon-
tok alapján hirdetik ki az országos helyezetteket. Két kategóriában lehet itt versenyezni: „Retro” tűzoltó motorokkal (T/S8/8,
Polonia M 8/8P05), ezek életkora kb. 40 év, a másik kategória a „Modern”, ezek már teljesen új tűzoltó motorok (Rosenbauer
FOX, Metz). E motorok teljesítménye már jóval nagyobb, mint a „Retro” motoroké. A Váli Kobrák a női „Retro”, illetve „Mo-
dern” kategóriában indultak, utóbbiban férfi és női csapatok együtt versenyeztek. A kezdeti verseny-nehézségeket leküzdve fo-
lyamatos egyenletes teljesítmény mellett a csapat a IX. Országos Kismotorfecskendő Bajnokság 9 női raja közül,  női „Retro”
kategóriában III. helyezést ért el, a”Modern” kategóriában 56 csapat közül a 16. helyre küzdötte fel magát.

A csapat: motorkezelő Lakatos Zoltánné, szívótömlősök: Körmendiné Akli Anita, Nagyné Németh Erzsébet, Ihász Mercé-
desz, osztókezelő: Ujszászi Takács Zsuzsanna, sugárkezelők: Némethné Szarka Szilvia, Szerencsésné Nagy Mária. Tartalékver-
senyzők: Beszpalov Gina, Weltner Eszter, Körmendi Hanna, segédedző: Elek Ákos, edző: Váradi Roland. Szeretném megkö-
szönni Körmendi Istvánnak a sok képet és videót, mint sajtós illetve a csapat és a felszerelés szállításában segédkező Lakatos
Zoltánnak és Németh Attila szállítóknak és Huszár Hajnalkának, mint szakács a finom étkeket. Külön szeretném megköszönni a
családoknak, akik támogatták a versenyzőinket, a falunak, hogy mindig buzdították csapatunkat: Hajrá Kobrák! Hajrá Vál!

Köszönettel Váradi Roland, az egyesület parancsnoka

Katalin–bál

Évről  évre  nagy lelkesedéssel,  sok munkával
és ötletekkel próbálnak az óvodai szülői szervezet
tagjai színvonalas rendezvényt létrehozni. Csatla-
koztak a szervezethez új tagok is, így 2019-ben 16
fővel igyekeztünk minden munkát elvégezni,  ami
egy bál megszervezéséhez szükséges. Célunk min-
den  évben  az,  hogy  a  Mesevölgy  Óvodába  járó
gyerekek  Mikulás  ünnepkor  ragyogó  szemekkel
bontogassák  az  ajándékokat,  örömmel  fedezzék
fel az új játékokat és minél több élménnyel gazda-
godjanak.  Segíteni,  kiegészíteni  szeretnénk  az
Óvoda és az Önkormányzat munkáját, támogatá-
sát, mert úgy gondoljuk, hogy ha mi is hozzá tesz-
szük időnket, energiánkat, sokkal többre vihetjük,
nagyobb célokat érhetünk el közösen. Ezt a kitű-
zött célt sikerült elérnünk a 2019-es Katalin-bállal,
mert rendkívüli bevétellel zárt a báli este, amitől
boldogok  és  büszkék  vagyunk.  Hihetetlen  sokan
támogatták a rendezvényt, legyen az anyagi, tár-
gyi hozzájárulás, köszönjük minden szülőnek, ma-

gánszemélynek, vállalkozónak és cégnek kis falunkban és azon kívül is. Hálásan köszönjük, hogy ennyire sokan
eljöttek és jól érezték magukat a bálon, vásároltak tombolát, ezzel is támogatva a bál sikerét. 

Kun Edina
Óvodai Szülői Szervezet



► A Váli Katolikus Plébá-
nia hírei

Egyházközségünk a település min-
den  lakójának  Istentől  megáldott  és  ke-
gyelmekben gazdag új esztendőt kíván!

Minden évben az adventi időszak-
ban meghatározóak a rorate szentmisék,
azaz a  pirkadat előtt,  hagyományosan 6
órakor bemutatott szentmisék, amelyek a
Megváltó várásának és a Mária-tisztelet-
nek a hívek által megszeretett megnyilvá-
nulásai. Kedd reggelenként ezek a szent-
misék  is  hozzájárulhattak  ahhoz,  hogy
méltón  tudjunk  készülni  Jézus  Krisztus

születésének ünneplésére, illetve a vasár-
napi szentmisék kezdetén az adventi ko-
szorú  gyertyáinak  meggyújtása,  és  az
ezekhez kapcsolódó várakozásról való el-
mélkedések is ezt szolgálták. Advent III.
vasárnapján  Hankovszky  Béla  (Jácint)
atya  tartotta  a  szentmisét  templomunk-
ban, amely után sokan el tudták végezni
szentgyónásukat Karácsonyra készülve. 

A templomfelújítás  miatt  a  plébá-
nia épületében leszűkült a hely, ezért ki-
vételesen decemberben elmaradt a gyer-
mekek és fiatalok számára az adventi ko-
szorúkészítés és a mézeskalácssütés. 

A  Karitász  csoport  adventi  tartós
élelmiszergyűjtésére  sok  adomány érke-
zett, amelyet a tagok eljuttattak a csalá-
doknak és  egyedül  állóknak. Köszönjük
szépen a felajánlott adományokat! 

Idén  a  december  24-ei  templomi
pásztorjáték mellett a fiatalok három cso-
portban betlehemeztek a faluban, így vit-
ték az örömhírt az embereknek. Szenteste
szentmise keretében közösen ünnepeltük
meg azt, hogy az Istengyermek eljött kö-
zénk.  Szent  Család  ünnepén  Plébános

atya  megáldotta  a  családokat,  Szilvesz-
terkor pedig közösen adtunk hálát az el-
múlt évben kapott kegyelmekért.

Az  elmúlt  egy  évben  templomunk
megújult,  a  karácsonyi  ünnepekre a  na-
gyobb  belső  munkák  befejeződtek,  így
szépen  megünnepelhettük  a  karácsonyi
időszakot.  A felújításban  résztvevők so-
kat  dolgoztak  mindezért,  köszönet  érte
nekik, valamint a felújítással  járó kelle-
metlenségek megértéséért a kedves hívek
türelme is köszönetet érdemel! A hátralé-
vő munkafolyamatok  az  előzetes  tervek
szerint tavasszal befejeződnek.

Ruff Tamás
Fotó: Körtélyesi Károly

►Református hírek

Kedves Olvasó!

Január 3. teljes hete az Ökumenikus
Imahét nevet viseli. Ez azt jelenti, hogy
ezen a héten a keresztyén emberek - fele-
kezeti  hovatartozás  nélkül  -  igyekeznek
kifejezni  egységüket  Isten  követésében.
Közös  alkalmakat  szerveznek  szűkebb
körökben  (településen  vagy  településré-
szeken belül). Ahol erre lehetőség nyílik,
minden  nap  más  gyülekezet  templomá-
ban  gyűlnek  egybe  közös  imádságra  és
Isten  üzenetére  való  odafigyelésre,  me-
lyet minden alkalommal más-más közös-
ség lelkipásztora, vezetője tolmácsol.

Válon  négy  délután,  ill.  kora  este
lesz lehetőségünk együtt lenni az Imahé-
ten:
- január 19-én (vasárnap) 16 órakor Sül-
ler Zsolt evangélikus lelkipásztor a ven-
dégünk.
- január 20-án (hétfőn) 18 órakor Kovács
Zoltán  római  katolikus  plébános  hirdeti
Isten  Igéjét.                          

- január 21-én (kedden) 18 órakor Dombi
Ferenc református lelkipásztor vezetésé-
vel vizsgálhatjuk a Biblia üzenetét.
- január 22-én (szerdán) 18 órakor Bok-
ros László baptista lelkipásztor szolgála-
tára figyelhetünk.

A keddi alkalom a római katolikus
templomban, a másik három pedig a re-
formátus gyülekezeti teremben zajlik.

Februártól kezdődően két régi-új le-
hetőséget szeretnénk indítani, felelevení-
teni gyülekezetünkben. Az egyik a gyer-
mek-istentisztelet (GYIT), melyre óvodás
kortól  a  konfirmációs  korosztályig  (6.
osztály végéig) várjuk a gyermekeket. Ez
párhuzamosan folyik a felnőtt istentiszte-
lettel, ami azt a lehetőséget kínálja, hogy
a család apraja-nagyja együtt jöhet vasár-
nap templomba. A kezdő alkalom február
2-án, vasárnap 9 órakor lesz, és egyelőre
kétheti rendszerességgel tartjuk.

A nagyobb korosztálynak (13-18) if-
júsági  bibliaórát  indítunk,  kezdetben
szintén kéthetente. Az első alkalom feb-
ruár 7-én, pénteken 17 órakor lesz a gyü-
lekezeti házban.

Alkalmainkra bárki jöhet, aki kedvet
érez  hozzá.  Semmilyen  megkötöttség,
feltétel nincs.

Mindenkit szeretettel várunk!

Hivatali ügyintézés igény és lehető-
ség szerint, az ez iránti szándékot a gör-
dülékenység érdekében érdemes előtte te-
lefonon jelezni: 06 30 / 375 77 65.

A személyes találkozás reményében
áldást  és  békességet  kívánok  mindenki-
nek!

Dombi Ferenc
református lelkipásztor 
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„Én úgy éltem,  hogy nem voltam
tekintettel semmire,  mindig csak azt  tet-
tem,  amit  jónak láttam,  se számításból,
se  tapintatból  ezen  nem  változtattam.
Ami jót tettem, azt természetesen tettem,
így,  ha  volnának  is  valami  érdemeim,
azokat  nem  tartom  számon.”  -  Varga
Zoltán  írta  ezeket  a  sorokat  Valahogy
mindig  félúton  című  önéletrajzi  írása
mellé, elé.

Szülőhelyén,  Válon  kisgyerekként
a Dreher-kastély környékén egy-egy ba-
rangolás  jelentett  neki  élményt,  Buda-
pestre költözve a Veres Pálné utcai lakás
szomszédságában lévő Károlyi-kertben a
futballban talált örömet. A focizó sráco-
kat  körülállók  szájából  nem  egyszer
hangzott  el: „Ő a kis  Puskás.  Úgy ját-
szik, mint Öcsi!” Egy ideig rajta is ragadt
a név, de ami fontosabb, ott sajátította el
azt a cselt, amelyet a Herthában csapat-
társai szájtátva néztek: a guruló labda irá-
nyát futtából, villámgyors bokamozdulat-
tal 180 fokkal fordította meg, majd utá-
naeredt. 

… A remek labdaérzékű és kimagas-
ló  játékintelligenciával  megáldott  srácra
hamar  felfigyeltek,  1961.  július  30-án,
már 16 évesen bemutatkozott az FTC fel-
nőttcsapatában  (FTC–Csepel  1:1).  „Vol-
tak jó, de gyengébb pillanatai is” – írta a
Népsport.  Edzője,  Mészáros  József  ké-
sőbb nem véletlenül  mondta,  hogy „ab-
ban  az  időben  ő  volt  az  egyetlen  profi
módra élő és készülő magyar éljátékos”.
Tény,  tudatosan  fejlesztette  a  bal  lábát,
súlyzózott. 

Már az 1963-ban aranyérmes együt-
tesben gyökeret  vert,  rá egy évre az Eb
bronzmérkőzésén a dánok ellen bemutat-
kozott a válogatottban, 1965. április 21-
én  VVK-meccsen  Bilbaóban  hatalmas
gólt lőtt.

Bartus László Varga Zoli disszidál
című könyvében megemlíti, hogy a talál-
kozót a helyszínen megnéző Puskás Fe-
renc a meccs után azt mondta Albertnek:
„Te vagy az Albert? Azt hittem, jobb játé-
kos  vagy!”,  viszont  Vargához  fordulva
dicsért:  „Öcsi, te jó voltál!” Olyannyira
jó volt, hogy az Inter elleni BEK-mérkő-
zések után Helenio Herrera edző szólt az
olasz  klubnak  dolgozó  menedzsernek,
Solti Dezsőnek, hogy szerezze meg Var-
gát. Az Ú. Dózsa elleni rangadón (1967.
április 16., 3:0) olyan jól ment neki, hogy

megihlette  az  író  Esterházy  Pétert:
„...amikor  Varga  Zoli  oda-vissza  felbő-
rözte a Noskó nevűt”.

Szeptember 10-én a Honvéd ellen
két gólt szerzett, „minden megmozdulás
veszélyt  jelentett  a  kapura”,  a  Zaragoza
ellen (3:0)  „nagyon bátor, harcos volt”.
A következő idényben a Szegednek és a
Tatabányának is négy gólt vágott, 1968.
szeptember 7-én az  ő szabadrúgásgóljá-
val verte meg a Fradi a Honvédot 1:0-ra.
Ez volt az utolsó hazai  rangadója,  majd
Mexikóvárosban  elhagyta  az  olimpiai
együttest. 

Még disszidálása előtt, a május 11-
én 3:0-ra elvesztett szovjet–magyart  kö-
vetően nyilatkozott a Népsportban: „Egy-
két csatár pedig egyenesen a legjobb úton
jár  ahhoz,  hogy  koravén  primadonnává
váljon. Előttük mindenki behódol. A pá-
lyán és az életben is nyugodtan követe-
lőzhetnek anélkül, hogy ők adnának vala-
mit,  és  –  sehol  sem  merik  őket
kiállítani!”  Az  utalás  nyilvánvalóan  Al-
bert  Flóriánra vonatkozott,  mi több, ké-
sőbb a távozásának okait tudakoló kérdé-
sekre ezt válaszolta: „Albert miatt disszi-
dáltam! De nem Albertre haragszom!” ...

Az viszont tény, hogy Vargára ko-
rábban  „politikailag”  is  odafigyeltek:
ügynökök jelentettek róla, többek között
azt, hogy az 1966-os vb-n a sérülése nem
volt  annyira  súlyos,  azért  kellett  hama-
rabb hazatérnie, mert tartottak tőle, hogy
Solti behálózza. Sőt, egy 1968-ban kelte-
zett besúgás a jobbösszekötőt a szemben-
állás  szimbólumaként  jellemezte.  Nem
véletlen, hogy október 14-én a Népsport
így  kommentálta  az  ország  elhagyását:
„Varga Zoltán megszegte olimpiai eskü-
jét, hűtlenné vált hazájához és sportbará-

taihoz.  Cselekedete  méltatlan  magyar
sportolóhoz  és  állampolgárhoz.  Varga
Zoltán magatartása minden becsületesen
gondolkodó  ember  őszinte  felháborodá-
sát váltja ki.”

A belga  Standard  Liege-nél  edzett,
de  a  magyar  szövetség  nyomására  az
UEFA két  évre  eltiltotta.  Ezt  követően
1970.  november  7-én  mutatkozott  be  a
Herthában  a  bajnok  Mönchengladbach
ellen  4–2-re  megnyert  berlini  mérkőzé-
sen, a negyedik berlini gólt Varga szerez-
te a nagyrészt miatta összesereglő 85 ezer
néző  előtt.  Nem  véletlen,  hogy  amikor
Dárdai Pál a nyugat-berlini klubban fut-
ballozott,  egy  öreg  szertáros  említette
neki,  nem  látott  még  olyan  játékost  az
Olimpiai  Stadionban, aki  úgy lőtt  volna
kapura, mint Varga Zoltán...

Franciaország felé vette az irányt, a
Nimes-mel  szóban  megállapodott,  majd
az Olympique Marseille-jel írásban is, s
mivel a helyi szabályok elismerték a szó-
beli egyezséget, kitiltották a francia baj-
nokságból.  Az  Aberdeen  következett,  s
noha csak egy idényt húzott le a skótok-
nál, 2003-ban a klub centenáriumának al-
kalmából összeállított legjobb tizenegybe
beszavazták. Továbbállt, az Ajax igazolta
le 1973-ban, nem titkoltan a Barcelonába
távozó Johan Cruyff utódjának. Ám a vb
előtti idényben a holland válogatott szö-
vetségi  kapitánya,  Rinus  Michels  arra
kérte a klubedzőket, lehetőleg a keretta-
gokat szerepeltessék, s az Ajaxban nyü-
zsögtek a kiszemeltek. Varga viszont tü-
relmetlen volt, a Borussia Dortmundhoz
távozott. A csapat vele feljutott a Bundes-
liga  I-be,  de  1976-ban  bizonyos  Otto
Rehhagel lett az edző: ő még kaiserslau-
terni futballistaként egy meccsen szétrúg-
ta Vargát, aki ezért feljelentette – el lehet
képzelni,  edzőként  mennyit  játszatta…
Következő  tavasszal  a  31  éves  Varga
Augsburgba  távozott,  de  futballistaként,
majd a kölni főiskola edzői diplomájával
a zsebében sem alkotott maradandót, ké-
sőbb  biztosítási  ügynökként  kereste  ke-
nyerét.

Közben  azért  haza-hazalátogatott,
először 1983-ban.

(...)
…  egy  baráti  futballmérkőzésen,

2010. április 9-én elhunyt. 
A Nemzeti Sport nyomán

Fotó: Internet
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Született zseni volt, mindent tudott a labdával, természete viszont finoman fogalmazva sem volt simulékony. Amikor az
1968-as olimpia megkezdése előtt elhagyta a magyar csapatot, a futballt kedvelők elkeseredését váltotta ki, később külföl-
dön folytatta karrierjét. Varga Zoltán január elsején lett volna 75 éves.



►Vál KSE

Kedves Sportbarátok!
A Polgármester Úrral konzul-

tálva  elkészült  a  vendég  öltöző
bővítése és padozatának felújítá-
sa.  Társadalmi  munkában lebe-
tonozásra került a padozat.

Ezúton  szeretném  megkö-
szönni  azok  segítségét,  akik  a
bontásban  és  a  betonozásban
részt vettek:
Szoboszlai Gyula
Szoboszlai Attila
Nagy Tibor
Szabó Attila.
Köszönöm! Hajrá Vál!

Klein Károly
 elnök

12    civilek oldala VálInfó
2020. január 23.

 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


	Hetvenöt éve született Varga Zoltán, az FTC legendás nyolcasa

