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Tisztelt Váliak! 

A koronavírus miatt újra bevezetett
veszélyhelyzetben  önkormányzatunk
idén nem tarthat közmeghallgatást, ennek
ellenére  azért  szeretnék  beszámolni
Önöknek  az  elmúlt  év  településünket
érintő legfontosabb történéseiről. 

Bár  anyagi  helyzetünk  meglehető-
sen nehéznek bizonyult, a pályázatoknak
köszönhetően idén  is  sok fejlesztés  tör-
tént. A kormány által tavaly meghirdetett
Magyar  Falu  Programnak  köszönhetően
30 millió forintból szolgálati  lakást  épí-
tettünk az  orvosi  rendelő fölötti  tetőtér-
ben. A 60 m2-es lakás elkészült, teljesen
felszerelt  amerikai  konyhás  nappaliból,
fürdőszobából,  előtérből  és  két  kisebb
szobából áll. Bízunk benne, hogy a jövő-
ben ez is hozzájárul ahhoz, hogy új kör-
zeti  orvost  találjunk  Milvius  doktor  úr
helyére!

A Burgondia  utca  két  szakasza  is
megújult,  részben  a  Magyar  Falu  Prog-
ram keretében elnyert 30 millió, részben
a Belügyminisztérium által  meghirdetett
út- és járdaépítési pályázaton elnyert 20
millió,  részben  az  önrészként  hozzátett
15 millió forintból. 

Jelenleg a sportközpont telekalakítá-
si  munkái  zajlanak  a  focipálya  mögötti
területen. A területet egyelőre egy murvás

úton lehet majd megközelíteni autóval, il-
letve egy gyalogos járdán a Sétatér felől.
A focipálya előtt aszfaltos és térköves te-
rületet  alakítottunk  ki.  A közművesítés
még  zajlik,  víz,  szennyvízcsatorna  és
áram bekötését vállaltuk a pályázatban. A
kormányzati támogatásnak köszönhetően
több mint 75 millió forintból alakul ki a
sportközpont befogadására alkalmas terü-
let. A Beruházási Ügynökséggel már tár-
gyalunk a létesítmény építéséről.

Nagy örömömre szolgált,  hogy bár
katolikus templomunk felújítása még ta-
vasszal befejeződött, október 25-én ünne-
pélyes keretek között adhattuk át a váliak
legnagyobb  büszkeségére.  Különösen
nagy öröm volt látni azokat a fiatalokat,
akik ezen  ünnepi  alkalmon vették  fel  a
bérmálás  szentségét.  Köszönjük  szépen
Magyarország  Kormányának,  kiemelten
Orbán  Viktor  miniszterelnök  úrnak  és
Tessely Zoltán képviselő úrnak, valamint
a  Székesfehérvári  Egyházmegyének,  ki-
emelten  Spányi  Antal  excellenciás  me-
gyés püspök úrnak a támogatását! A kö-
zel 600 millió forintos beruházásnak kö-
szönhetően  megújult  kívülről  a  teljes
templom „pincétől a padlásig”, valamint
annak környezete. Új külső és belő dísz-
világítás került kialakításra és az elektro-
mos hálózat is teljesen megújult a sekres-
tyével és az oratóriummal együtt. 

Ürményi  József  öröksége  örömteli
terhet és nagy felelősséget ró ránk. Már
dolgozunk  az  Ürményi-mauzóleum  és
kápolna  lehetséges  felújításán,  ahol  a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizott-
ság  van  segítségünkre.  Bízom  benne,
hogy  jövőre  az  Ürményi  örökség  egy
újabb darabját sikerül megmentenünk az
enyészettől!

Talán  még  emlékeznek,  hogy  Ma-
gyarország Kormánya a Pannónia Szíve
Program keretében a Váli Örökség turisz-
tikai célú fejlesztéséről szóló 1740/2019.
(XII.  19.)  Kormányhatározatában  közel
1,4 milliárd forintot szavazott meg az Ür-
ményi-kastély és  környezetének  fejlesz-
tése és a Vereb-Vál-Gyúró Etyek út elő-
készítő munkáira, kiviteli terveinek elké-
szítésére.  Az  összeg  nagyságának  kö-
szönhetően  nyílt  nemzeti  közbeszerzést
kell lebonyolítani a legjobb jelentkező ki-
választásának érdekében. A munkát az ál-
lam részérő a Beruházási Ügynökség fel-
ügyeli. Jövő év második felére kell elké-
szülnie  a  terveknek,  majd újabb  közbe-
szerzés után indulhat el a kastély, a régi
iskola épület, a „Nagypince”, a magtár, a
„Rongyos” és az azokat övező közel 11
hektáros terület fejlesztése. 

A Kossuth  utcai  óvoda  mögött  ta-
vasszal elkészült egy fedett pavilon, me-
lyet  alul  még egy modern ütéscsillapító
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Pénz- és adóügyeink
Bechtold  Tamás  polgármester  beszámolója  az  önkor-
mányzat pénzügyi helyzetéről és az adórendelet változá-
sáról.

4-5. oldal

Járványügyi szabályok
Tudnivalók  a  szigorodó járványügyi  szabályokról
és a maszkviselésről.

4-5. oldal

Áldott Karácsonyi Ünnepeket
és

Boldog Új Évet Kívánunk!
Vál Község Önkormányzat



burkolat fog kiegészíteni. Tavaly sikerült
megvásárolnunk  a  Vajda  utcai  óvoda
melletti  telket,  melyet  közmunkásaink
szépen kitakarítottak. Információink sze-
rint  jövőre  óvodaépítési  program  indul,
mely  reményeink  szerint  megoldást  kí-
nálhat egy új óvoda megépítésére. Szak-
embereinkkel  már  elkezdtünk  gondol-
kodni egy esetleges forgatókönyvről ez-
zel kapcsolatban. 

A  Völgy  Vidék  Közösség  (LE-
ADER) által kiírt pályázaton indulva egy
fitnesz  parkot  szeretnénk  létrehozni  a
Széchenyi úti játszótér mellett. Sajnos a
kormányhivatal felülvizsgálata alapján az
összes meglévő játszóterünk játszóeszkö-
zei  felújításra  szorulnak.  Az  eszközök
cseréjére a jövő évben megoldást kell ta-
lálnunk!

A  teljes  főutca  felújítására  sajnos
még egy kicsit várni kell, de jövő évben
elkészül  egy  új  gyalogos  átkelőhely  a
Kisköz utca vonalában, ez és a meglévő
zebra biztonságos megvilágítást kap. For-
galomlassító  szigetet  is  épít  a  Magyar
Közút  a  Tabajd felőli  oldalon,  valamint
térkő burkolatot kap a polgármesteri hi-
vatal előtti parkoló, és majd teljes széles-
ségében megújul a főutca aszfalt burkola-
ta is.

Az  idei  év  sem múlt  el  vis  maior
esemény  nélkül.  Először  július  végén,
majd augusztus közepén zúdult ránk hir-
telen rengeteg csapadék. Az özönvízszerű
esőnek köszönhetően ismét megteltek ár-
kaink  iszappal,  a  külterületi  utak  elmo-
sódtak, és ledőlt a katolikus plébánia mö-

götti támfal. A pályázatot beadtuk, a ter-
veket elkészíttettük, várunk az elbírálás-
ra.  A károk enyhítésére 30 millió forint
előleget  kaptunk a  Belügyminisztérium-
tól.

Még  mindig  várunk  a  külterületi
csapadékvíz elvezetéséről szóló pályázat
kiírására,  melyhez  a  tanulmányterveket
még tavaly elkészíttettük. Ez nagyon fon-
tos lenne településünk számára, hiszen a
Damjanich és a Petőfi utcára zúduló isza-
pos víz elvezetésére ezek az övárkok tud-
nának megoldást biztosítani. 

Végül,  de nem utolsó sorban,  nem
kerülhetem  el,  hogy megosszak  néhány
gondolatot  Önökkel  a  vírushelyzettel
kapcsolatban. Azt tudjuk a híradásokból,
hogy milyen hatása van egészségünkre és
gazdaságunkra,  de szeretnék beszámolni
a  Válban  tett  intézkedésekről,  valamint
szeretnék kéréssel fordulni mindannyiuk-
hoz. A kézfertőtlenítő folyadékot tovább-
ra  is  biztosítani  tudjuk  minden  intéz-
mény,  üzlet,  rendelő,  gyógyszertár  és  a
benzinkút  számára  is.  Kérem  éljenek  a
lehetőséggel,  hogy a  tavasszal  kiosztott
adagolókat minél többen tudják használ-
ni. Az önkéntes segítők által varrott száj-
maszkok  sajnos  már  elfogytak,  de  ha
igény lesz rá, újabb kampányt hirdetünk,
melyben kérjük az önkéntesek segítségét.
Válon  a  közterületeken  nem kötelező  a
szájmaszkok viselete, ennek ellenére ké-
rem Önöket, hogy a piacon péntekenként
használjanak  maszkot  és  tartsák  meg
egymástól  a  másfél  méteres  távolságot!
Az  üzletekben,  az  orvosi  rendelőben,  a
patikában  és  a  benzinkúton  továbbra  is
KÖTELEZŐ a maszk használata. Kérem
Önöket, hogy ne szégyelljenek segítséget
kérni,  ha  elkapták  a  betegséget!  Bátran
kérjék a családsegítő szolgálat és a hiva-
tal  dolgozóinak  segítségét  ügyes-bajos
dolgaik elintézésében! A hivatal dolgozói
előzetes bejelentkezés alapján most is se-
gítik Önöket hivatali időben. Mind levél-
ben, mind telefonon forduljanak hozzánk
bizalommal!

Tisztelt  Váliak!  Lassan eljön az év
vége. Az idei karácsony nem lesz olyan
felhőtlenül boldog, mint az előzőek. A ví-
rus szétzilálja mindennapi életünket, elbi-
zonytalanít  és  kizökkent  korábban  jól
megszokott komfortzónánkból. Most kü-
lönösen fontos, hogy odafigyeljünk egy-
másra,  és  bebizonyítsuk  magunknak,
hogy meg tudunk küzdeni egy ilyen vi-
lágméretű válsággal is.

Kívánok  Önöknek  jó  egészséget!
Vigyázzanak magukra és szeretteikre!

Bechtold Tamás polgármester
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Könyvtári 
közlemények
Az Országos Könyvtári Napokról

         8-9. oldal

G Ó L Y A H Í R E K

SZEPTEMBER

Dömsödi Balázs
Sulyok-Pál Luna

Szabó János
Nagy Kende

OKTÓBER

Taller Maja Kiara
Kupi Julianna

Ruff Edit

GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

SZEPTEMBER

Horváth Péter és
Orosz Katalin

Tuza Péter Tibor és
Kiss Dóra

OKTÓBER

Márton Ferenc és
Gráczer Réka

Szigeti József és
Bucsi Krisztina

Kovács Béla és
Imre Tímea

GRATULÁLUNK!

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: 

2020. november 20. és 21. napja,
2020. december 04. és 05. napja,
2020. december 18. és 19. napja.

2021. évtől - felsőbb jogszabályi
rendelkezés alapján - TILOS a kerti
hulladék égetése.

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

dr. Balogh Lóránd
jegyző
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A Martonvásári Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjének változásáról

A COVID 19 járvány terjedésének megakadályozása érdekében tett kormányzati intézkedésekkel összhangban 2020. november
11. napjától ügyfélszolgálatainkon az alábbi korlátozó intézkedések kerülnek bevezetésre.

A Martonvásári Járási Hivatalban november 11-től kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás, az alábbiak
szerint:

Kormányablak Osztály (Martonvásár és Ercsi):
 gépjármű ügyintézéssel  kapcsolatos  ügykörök  tekintetében  ügyfélkapu  regisztrációval,  minden  egyéb  ügyben  ügyfélkapu
nélkül az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon; 
 a 1818-as, ingyenesen hívható telefonszámon.
Foglalkoztatási Osztály:

 emailen: a foglalkoztatas.martonvasar@fejer.gov.hu címen;
 telefonon: a 25/520-750 számon.
Hatósági és Gyámügyi Osztály:

 emailen: a hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu címen;
 Martonvásáron gyámügyekben: telefonon: a 22/569-287 és a 22/569-288 számokon;
 Martonvásáron szociális igazgatási ügyekben: telefonon: a 22/569-285 és 22/569-286 számokon;
 Martonvásáron hatósági ügyekben: telefonon: a 22/569-284 számon;
 Ercsiben gyámügyekben: telefonon: a 22/515-610 és 22/515-617 számokon;
 Ercsiben szociális ügyekben: telefonon: a 25/515-607 számon.
A Kormányablakban elkészült okmányok kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre.

2020. november 11. napjától kezdődően a települési ügysegéd tevékenység teljes körűen felfüggesztésre kerül.

A tavaszi gyakorlatnak megfelelően ismét kihelyezünk postaládát, ahol a hivatalt érintő leveleiket ügyfeleink sorban állás nélkül
elhelyezhetik.

Martonvásár, 2020. november 10.

Dr. Koltai Gábor
hivatalvezető s. k.

mailto:foglalkoztatas.martonvasar@fejer.gov.hu
mailto:hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu


Tisztelt Váliak! 
Már az idei év elején – a költésvetés

összeállításakor - láttuk, hogy a 2020-as
esztendő  gazdálkodása  nagyon  nehéz
lesz. A kötelezően ellátandó feladatok fe-
dezetéhez és a pályázati önrészek biztosí-
tásához szükséges pénzen felül mindösz-
sze  15  millió  forintos  tartalékkeret  ma-
radt, mely egy közel 2600 lakosú telepü-
lés gazdálkodásában nagyon kevés.

Azután márciusban jött a vírushely-
zet, és a kormány a védekezéshez szüksé-
ges költségek finanszírozására elvonta az
önkormányzatoktól  a  gépjármű  súlyadó
még helyben maradó 40%-át. Ezzel Vál-
ban  közel  8  millió  forinttal  csökkent  a
bevételünk.  A  tavalyi  év  tapasztalata
alapján idén is 40 millió forintos iparűzé-
si adó bevétellel terveztünk, ám a koro-
navírus-járvány nem kímélte  a  gazdasá-
got sem. Ez év végéig jó, ha 30 millió fo-
rint  iparűzési  adó  befolyik  az  önkor-
mányzat  kasszájába.  Vagyis  újabb  10
millió forint mínusz, azaz túl vagyunk a
15 milliós tartalékkeret kimerítésén.

Önök  is  tapasztalhatták,  hogy idén
sokan elestek attól a lehetőségtől, hogy –
mint azt a korábbi években megszokhat-
ták  -  élelmiszer  csomagra  pályázzanak.
Ennek egyszerű oka az, hogy az önkor-
mányzat tartalékaiból eddig évente közel
3 millió forintot tudtunk fordítani erre a
célra,  a  jogosultságról  külön  rendeletet
alkottunk korábban. Idén viszont az ön-
kormányzatnak – az előzőekben részlete-
zett  okokból  kifolyólag,  a  tartalékai  ki-
merülése  miatt  -  erre  nincs  lehetősége.
Így idén sajnos csak azokat tudjuk segíte-
ni, akik a szociális segély rendeletünk jö-
vedelem határainak megfelelnek.

Képviselő-testületünk  a  bizottsági
tagokkal  együtt  úgy  döntött,  hogy  le-
mond két havi tiszteletdíjáról, és az így
megspórolt összegből karácsonyi élelmi-
szer csomagot ajándékoz a hetven év fe-
letti  váli  lakosoknak.  Mi így szeretnénk
osztozni a közös felelősség vállalásból.

Már most tudjuk, hogy a következő
év  sem  lesz  egyszerű.  A gépjárműadót
2021-ben  is  elviszi  az  állam.  Kísérletet
tettünk arra, hogy nagyobb vállalkozáso-
kat csábítsunk településünkre a több ipar-
űzési  adó  bevétel  reményében,  de  a  ki-
esett adómennyiség pótlására olyan céget
vagy cégeket  kellene  találnunk,  akiknél
az adóalap közel 15 milliárd forint. Erre
sajnos a jelen gazdasági helyzetben nin-
csen  realitása. 

A település gazdálkodásának stabili-
tása  érdekében  a  képviselő-testületnek,

élén a polgármesterrel, meg kellett hoz-
nia azt a fájdalmas döntést, amire 10 éve
nem volt  példa:  emelnünk kell  a  helyi
adók  közül a  belterületi  ingatlanok
után fizetendő építményadót. Nem volt
könnyű ez a döntés, de a kiesett adóbevé-
telek  nélkül  a  település  működésképte-
lenné válik. Jövőre, az idei 100 forint/m2
építményadó helyett  300 forint/m2 lesz
a belterületi  adó mértéke. Ez egy 100
m2-es családi ház esetében 30.000 Ft/év,
amit ha elosztunk 12 hónapra, 2500 Ft-ot
jelent  havonta.  Úgy  gondoltuk,  ennyit
még talán mindenki tud áldozni a telepü-
lésért. A többi adónem mértékéhez egy-

előre  nem nyúlunk.  Ezzel  az  emeléssel
kieső bevételeink egy részét tudjuk pótol-
ni. A 2021-es költségvetés nagyon szigo-
rú lesz, meg kell húznunk azt a bizonyos
nadrágszíjat, hogy meg tudjuk őrizni tele-
pülésünk működőképességét. 

Kérném Önöket, hogy aki még nem
tette meg, mérje fel ingatlana területét és
tegye meg év végéig bevallását.  Termé-
szetesen  az  ellenőrzéseket  továbbra  is
folytatjuk. Idén sajnos többször tapasztal-
tuk,  hogy a  bevallásokhoz  képest  jóval
nagyobb  alapterületen  élnek  néhányan.
2021-től ilyen esetekben a kiesett adót öt
évre visszamenőleg fogjuk kivetni és be-
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Szigorodtak a járványügyi intézkedések



hajtani. Olyan is előfordult, hogy a telken
lévő gazdasági épületet lakóházzá alakí-
tották engedély nélkül. Nekünk ezeket az
illegális építkezéseket törvény szerint kö-
telezően  jelentenünk  kell  az  építés  fel-
ügyeletnél. A felügyelet nem mérlegelhet,
a kivetett bírságon túl az illegálisan épí-
tett  épületeket  akár le is  bontathatja,  ha
annak  fennmaradása  jogszabályba  ütkö-
zik.

Tudjuk,  az  adó  emelése  nem  fog
osztatlan sikert aratni, de a képviselő-tes-
tületnek időnként vállalni kell népszerűt-
len intézkedések bevezetését is, ha felelő-
sen gondolkodik a település érdekében. 

Köszönöm megértésüket  és  együtt-
működésüket!

Bechtold Tamás polgármester

2020-as esztendőben nehéz kihívás
elé  került  az  egészségügy.  A Covid-19
pandémia sok változást hozott számunk-
ra. Ebben a mozgalmas időszakban sike-
rült a Magyar Falu Program keretein be-
lül  2  millió  forintos  eszközpályázatot
nyernünk! Az eddigi  beruházások alkal-
mával  elmaradt  bútorzat,  modern  diag-
nosztikus eszközök (vérnyomásmérő, vi-
zeletanalizátor), egyéb mindennapi hasz-
nálatos eszközök kerültek megvásárlásra.

A rendelés folyamatosan zajlik a jár-
ványügyi  szabályoknak  megfelelően.
Ezért  kérünk  mindenkit,  minden  alka-
lommal a telefonos bejelentkezésre. Egy-
re több a megbetegedés, ezért fontos a hi-
giénés szabályok betartása.

Az  eddig  kapott  influenza  oltások
beadásra  kerültek.  Várhatóan  november
20. után kapunk újabb adag oltóanyagot. 

Vigyázzunk egymásra!
Kissné Kiss Erzsébet
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Járványügyi információk

FIGYELEM!
Az üzletekben, a hivatalban, az orvosi rendelőben,

a patikában és a benzinkúton
továbbra is KÖTELEZŐ a maszk használata.

Kérjük Önöket, hogy péntekenként
A PIACON IS HASZNÁLJANAK MASZKOT,

és tartsák meg egymástól
a másfél méteres távolságot!

IDÉN AZ ÁDVENTI VÁSÁR ELMARAD!

Háziorvosi hírek



Vásárhelyi Pálné

Több évtizedes pedagógus pályafu-
tásom alatt tanítottam alsó, felső és gim-
náziumi  tagozaton.  Mindhárom  korosz-
tálynál  volt  lehetőségem  osztályfőnöki
feladatokat  is  ellátni.  Hat  évig  intéz-
ményvezető-helyettesként dolgoztam. 

Kaposváron szereztem tanítói képe-
sítést, majd Egerben kommunikáció sza-
kon diplomáztam. Elvégeztem a Kodolá-
nyi János Főiskola minőségfejlesztés ta-
nára szakot, majd a Sapientia Szerzetesi
Hittudományi  Főiskola  mesterképzésén
okleveles etikatanárként végeztem. A Bu-
dapesti  Műszaki  Egyetemen  szereztem
szakvizsgát közoktatás vezető szakon. 

2015-ben  lettem  mesterpedagógus,
azóta látok el pedagógusminősítési szak-
értői és tanfelügyelői feladatokat az Ok-
tatási Hivatal megbízásából. 

A Váli Vajda János Általános Iskolá-
ban  intézményvezető-helyettesi  megbí-
zást  kaptam,  valamint  a  felső  tagozat
mindegyik  évfolyamán  etikát  tanítok.
Nagyon  nagy  öröm  és  megtiszteltetés
számomra, hogy az 5.a osztály osztályfő-
nöke lehetek, illetve ebben az osztályban
az etika mellett magyart is tanítok. 

Köszönöm a Váli Vajda János Álta-
lános Iskola dolgozóinak, diákjaimnak és
szüleiknek  a  bizalmat,  a  barátságos  fo-
gadtatást! A gyönyörű környezet, a helyi
emberek közvetlensége megkönnyítette a
beilleszkedést, hálás vagyok érte. 

Molnár Mária

Molnár Máriának hívnak. Miskolcon
születtem. Tanulmányaimat a Nyíregyhá-
zi Főiskolán végeztem tanító szakon. Je-
lenleg a Váli Vajda János Általános Isko-
lában  tanítok  magyar  nyelv,  irodalom,
környezet és technika tantárgyakat.

Balogh Tamás

1978-ban  születtem,  Debrecenben.
Augusztusban költöztünk Gyúróra,  mert
a gyermekeinket állatok között, a termé-
szet  közelében,  nyugodt  körülmények
mellett, vidéken szeretnénk nevelni. Fele-
ségem első osztályban tanító a gyúrói is-
kolában.

 A  legnagyobb  gyermek  15  éves
lány, a középső 12 éves fiú, és a legki-
sebb leányzó most  kezdte  az  óvodát.  A
sport mindig jelen volt az életemben, de
leginkább a labdás sportok állnak közel
hozzám. 

Gyerekkorom óta szeretem tovább-
adni  azt  a  tudást,  amit  megszereztem.
Már tizenévesen a többi gyermeket taní-
tottam pingpongozni a nyári táborokban.
Kedvenc  sportjaim:  Röplabda,  labdarú-
gás,  kosárlabda,  ping-pong,  és  minden,
ami gurul-pattog.

Céljaim  között  szerepel  a  mozgás
megszerettetése  korosztálytól  függetle-
nül.

Örülök,  hogy ilyen  szép  helyen  és
iskolában taníthatok, köszönöm a gyere-
keknek  és  a  pedagógus  kollegáknak  az
elmúlt  két  hónapot.  Úgy érzem sikerült
összhangba kerülnünk a gyerekekkel is. 

Izgatottan várom a következő hóna-
pokat. 

Üdvözlettel:  Balogh  Tamás  Testne-
velő tanár
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Mi újság a 
Mesevölgyben?
Őszi hírek az óvodából.

10-11. oldal

Bemutatkoznak új tanáraink
Ebben a tanévben ismét új kollégákkal gyarapo-
dott az iskola tantestülete, ismerjék meg őket!

Az iskola új pedagógusai

TŰZIFA AKCIÓ
egész évben a

Mezőföldi Zrt-nél.

Házhoz szállítást vállalunk!

Gazdik Attila
06 30 935 7115 



Amikor  tehetséges  gyermekekről
beszélünk, sok ember fejében az iskolá-
ban jól tanuló, kiemelkedő eredményeket
elérő tanuló képe jelenik meg, aki moti-
vált  a  feladatvégzésre,  könnyen  foglal-
koztatható és  együttműködő. Valóban, a
tehetségnek van ilyen megjelenési formá-
ja is. Azonban, nem mindig ennyire egy-
értelmű a helyzet. Sok esetben a tehetsé-
ges gyermek, tanuló nem találja a helyét
a  kötött  tanórai  foglalkozás  keretében,
nem  tud  együtt  haladni  a  többiekkel,
vagy azért mert már ismeri az adott tan-
anyagot és unatkozik, vagy mert érdeklő-
dése  más  irányba  vonja  el  figyelmét.
Ilyenkor gyakran magatartási problémák
jelennek meg, amik annyira tartóssá vál-
hatnak, hogy később ezek akadályozzák a
többiekkel való együtt haladását a gyer-
meknek.  Emellett  a  tehetséges  tanulók
sem egyformák. Előfordul, hogy szoron-
góbbak, alacsonyabb az önbizalmuk, ami
már  önmagában  is  nehezíti  a  tehetség
megjelenését.  Sőt,  néha sajátos  nevelési
igényű  (például  tanulási  zavarral,
ADHD-val, autizmussal küzdő) gyerme-

kek  körében  bukkanhatunk  tehetségre,
aminek felismerése különösen nehezített.

A fentiek alapján láthatjuk, hogy a
korábbi  nézet,  mely  szerint  a  tehetség
mindig utat  tör  magának nem helytálló.
Ma már tudjuk, hogy a tehetséges gyer-
meket  támogatni,  segíteni  kell,  hogy  a
benne  rejlő  lehetőséget  ki  tudja  bonta-
koztatni. Ezt tükrözi a tehetségmodellek
változása is. Kezdetben ezek a modellek
három tényező  egybeesését  hangsúlyoz-
ták, ami az átlagon felüli  képesség, fel-
adat iránti elkötelezettség (motiváció) és
a  kreativitás.  A későbbi  tehetségmodel-
leknek is az alapja ennek a három ténye-
zőnek az egybeesése, de már a szociális
környezet (család, iskola, kortársak), va-
lamint a társadalom jelentősége is megje-
lenik  bennük.  Hiszen  több  tehetséges
gyermeknek is szüksége van ezek támo-
gató jelenlétére.

A  nemzeti  köznevelésről  szóló
2011. évi CXC törvény kiemelt figyelmet
fordít a tehetséggondozás megvalósulásá-
ra. A pedagógiai szakszolgálatok feladat-
körébe  tartozik  a  tehetséges  gyermekek

felismerése,  azonosítása,  tehetséggondo-
zásának  és  személyiségfejlődésének  tá-
mogatása.  Természetesen  maga  a  tehet-
séggondozás nem a pedagógiai szakszol-
gálatokban valósul meg, hanem az okta-
tási-nevelési  intézményekben,  kollégiu-
mokban,  egyesületeknél  (pl.:  sportegye-
sületek), művészeti iskolákban, tehetség-
pontokon, táborokban, különböző műhe-
lyeknél. Azonban a szakszolgálatok fon-
tos  szerepet  töltenek  be  abban  a  folya-
matban,  mely  során  egy  gyermekben
meglévő  lehetőség  kiemelt  tehetséggé
fejlődik. Ez egy hosszú, számtalan szép-
séget, örömöt, lehetőséget, sikert, és né-
hány buktatót is magában rejtő út. A pe-
dagógiai  szakszolgálatban  megtalálja  a
segítséget, ha úgy érzi, ezen az úton ha-
lad gyermekével, tanítványával. Szívesen
nyújtunk  támogatást  akár  gyermekről,
szülőről,  pedagógusról  van  szó.  Jöjjön,
járjuk együtt az utat! 

Harmati-Szabó Edina
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Martonvásári Tagintézménye
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 Kedves Olvasók!

 A  programsorozat  ma  már  éppen
úgy hozzá tartozik az október hangulatá-
hoz, mint az ősz színei. Idén október 5-én
kezdődött,  és  október  11-én  a  Könyves
Vasárnappal ért véget. 

A 2020. évben az Országos Könyv-
tári Napok eseményei két jelentős évfor-
duló köré koncentrálódtak.  30. születés-
napját  ünnepelte  az  Informatikai  és
Könyvtári Szövetség, illetve 15. alkalom-
mal került sor a könyvtári szakma legát-
fogóbb, legtöbb intézményt és résztvevőt
megmozgató  rendezvénysorozatára,  az
Országos Könyvtári Napokra.

A Könyvtárak  az  em-
berekért  –  Ünnepeljünk
együtt!  projekt  keretében  a
könyvtárak valamennyi kor-
osztályra  gondolva  tervez-
ték a hét mozgalmas és tar-
talmas  napjait.  A tervezés-
kor  mindenütt  figyeltünk
arra is, hogy népszerűsítsük
azokat  a  törekvéseinket,
amelyeket  az  elmúlt  évek-
ben  sikerült  megalapoz-
nunk.  A hét  során  bemuta-
tásra  kerültek  a  sokszínű
szolgáltatások,  azok  a  kor-
szerű,  praktikus,  mindenki
számára  hozzáférhető  lehe-
tőségek,  amelyek  az  embe-
rek tájékozódásához, tanulá-
sához,  kulturált  szabadidős
és  közösségi  tevékenységé-
hez nyújtanak érdemi támo-
gatást.  Szeretnénk  minél
több olyan személyt is elér-
ni és megnyerni, akik életé-
be még nem épült be a rend-
szeres könyvtárlátogatás. 

Nálunk  kiállítással  kezdődött  a
programsorozat,  majd minden napra  ju-
tott érdeklődésre számot tartó program:

A Könyvtár  Napja −  Találd meg a
könyved!  − Rejtélyek a  könyvtárban.  A
résztvevők  egy  titkosírás  megfejtésével
juthattak el az első könyvhöz, amelyben

a következő könyv megtalálásához talál-
tak feladatot, és 1 puzzle részletet 1 aján-
dékkönyvből.  Ha  sikerült  összegyűjteni
különböző  könyvekből  a  darabokat,  és
kirakni a könyv képét, új ajándékkönyvet
nyerhettek.  A könyvtári  játék  feladatai-
nak célja, hogy megoldásuk által a részt-
vevő  megismerje  a  könyvtár  állomány-
egységeit, dokumentumtípusait, a külön-
böző keresési technikákat, és megtanulja
felismerni a források közül a hasznos in-
formációkat  tartalmazókat.  Bármely
könyvtár  állományában  eligazodjon.  A
tanuláshoz,  szórakozáshoz,  önképzéshez
szükséges  forrásokat  képes  legyen  saját
maga is megtalálni.

A  Könyvtárosok  napja  –  Kreatív
könyvtár/könyvtáros – Könyvek új ruhá-
ban – Nemcsak nyelvében él  a  nemzet,
hanem táncaiban is:

A Váli-völgyi Vigasságokat minden
évben  a  Bíbor  Néptánccsoport  szervezi
és rendezi, melynek én is tagja vagyok,
egész  családommal  együtt.  A Mestersé-
gek  Műhelyében  a  régi  könyvek  is  új

életre  keltek!  Megmutattam,  hogyan  le-
het  könyvekből  origami  hajtogatással
szobrokat  készíteni.  A Vigasság  idén  a
járványveszély miatt  elmaradt,  így nép-
szerűsítem a néptánccsoportot. Felhívom
a figyelmet, hogy nemcsak nyelvében él
a nemzet, hanem műveltségében, gondol-
kodásában, zenéjében és táncában is!

A kalocsai viseletben voltam, amely
teljesen eredeti, a felső szoknyát az előző
tulajdonosa még ünnepi viseletként öltöt-
te  magára.  A mintákat  Gubányi  Mária
rajzolta édesanyja, a Népművészet Mes-
tere mintakincsei alapján, és Kalocsa kör-
nyéki településeken hímezték, akik ezzel
foglalkoznak.  Élmény  volt  látni,  ahogy
az  érkező  olvasók hol  meglepődve,  hol
csodálkozva észlelték a nem mindennapi
fogadtatást. Volt, aki hirtelen el sem tudta
mondani, miért jött, de voltak, akik „álru-
hában” is felismertek,  hiszen rendszere-
sen látogatják rendezvényeinket.

KönyvtárMozi: Emlékezet ─ Novák
Tamás filmje (2019)

A XXI.  század  elejére  több  neves
magyar agykutató segítségével egyre kö-

zelebb  kerültünk  ahhoz,
hogy megfejtsük az emberi
agy működését. Ezzel pár-
huzamosan a  világ vezető
technológusai  óriásai  öles
léptekkel  haladnak  afelé,
hogy egyre jobb és hatéko-
nyabb  mesterséges  intelli-
genciát  hozzanak  létre.  A
filmben  több  neves  jövő-
kutatóval  beszélgetve
igyekeztek megfejteni, va-
jon milyen jövő kapujában
állunk? Mit jelent a kreatív
rombolás, mi lesz, ha elve-
szik a  munkánkat  a  robo-
tok, kik az igazi nyertesei
a  digitális  forradalomnak,
és  ha  létrehoztak  egy  gé-
pet,  ami  jobban,  gyorsab-
ban  gondolkodik,  mint  az
agyunk, akkor milyen jövő
vár ránk?

Sokak számára izgal-
mas a  mesterséges  intelli-
gencia,  de  sokan  vannak,
akiket megijeszt ez a vízió.

Milyen  kihívásai  és  veszélyei  vannak  a
digitális  jövőnek?  Erről  (is)  beszélget-
tünk a film után, egészen sokáig, este fél
9-ig. Érthető módon megoszlottak a véle-
mények a fiatalabbak és az idősebbek kö-
zött.  Érdekességként  ajánlottam Csepeli
György: Ember 2. 0 könyvét és a Mester-
séges intelligencia című könyvet.
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Katolikus hírek
A megyéspüspök megáldotta a felújított
templomot, 23 fiatal bérmálkozott.   

12-13. oldal

Könyvtári közlemények
Az év legnagyobb könyvtári eseménye az Orszá-
gos Könyvtári Napok.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros



Október  11-én  Könyves  Vasárnap
volt. Ez a két szó mára szinte varázssza-
vakká vált, olyanokká, amelyek hatására
a hét utolsó napján is kinyitnak a könyv-
tárak, hogy örömteli együttlétek részesei
legyenek kicsik és nagyok. 

Könyves vasárnap ─ A hűség jutal-
ma: A veszélyhelyzet miatt az ünnepség
elmaradt,  így  külön  időpontokban  kö-
szöntöttem  a  legidősebb  és  legfiatalabb
beiratkozott  aktív  olvasót.  A legidősebb
86 éves, és nemcsak könyvet kölcsönöz-
ni,  hanem a  beszélgetés  miatt  is  szeret
jönni a könyvtárba. A legfiatalabb 3 éves,
önállóan válogatja ki a könyveket, ame-
lyeket szeretne együtt „olvasgatni” anyu-
kájával.  Köszönetet  mondtam  az  édes-
anyjának, hogy ilyen lelkesen járnak, és a
fiát is beíratta, hogy ezzel is ösztönözze a
könyvek szeretetére. Bízom benne, hogy
még nagyon sokáig az olvasóink lesznek.
Hűségüket az általuk választott jutalom-
könyvvel háláltam meg.

A hűség jutalma Olvasók ─ király-
nője avatása:  A leghűségesebb Olvasóm
Kostyál Csenge 2013-tól, az első könyv-
tári táboromtól velem tart, azóta minden
könyvtári táborban részt vesz! Egy dara-

big táborozóként, majd a közösségi szol-
gálat letöltésére, azóta pedig szeretetből.
Ezen kívül Ő olvassa a legtöbb könyvet a
megalakulás óta.

Papírszínházi előadás ─ Az unalom-
űző kavics: Már régóta terveztem, hogy
szeretném megismertetni az olvasókkal a
Papírszínház élményét. A Japánból eredő
és igen népszerű Papírszínház, a Kamis-
hibai a mesekönyveket mintegy színház-
zá alakítja.  Remek lehetőség az olvasás
iránti érdeklődés felkeltésére, és az inter-
aktivitásra. A közelgő őszi szünetre tekin-
tettel  volt  egy mese arról,  mennyi  min-
dent  lehet  tenni  unalom  ellen.  Az  őszi
szünetre is terveztem előadást. 

A Fejér megyei KSZR 47 települése
111  programmal  és  3046  résztvevővel
képviseltette  magát  a  2020-as  Országos
Könyvtári napokon.

Az elmúlt  időszak tapasztalatai  be-
bizonyították, hogy nagy ereje van a kö-
zös gondolkodásnak, cselekvésnek, ami-
ben  nemcsak  az  emlékezésre,  hanem  a
jövő továbbépítésére  is  számtalan  prog-
ram ösztönözni a résztvevőket. Könyvtá-
runk eddig is számos hasznos 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.  Tervezett  programunkat
azonban a koronavírus−járvány veszély-
helyzet miatt elhalasztjuk.

A  Kormány  484/2020.  (XI.  10.)
Korm.  rendelete  értelmében  november
11-től  a  szabadidős  létesítményekben,
köztük a könyvtárakban tartózkodni tilos!

Ahogyan a tavaszi időszakban, most
is  szeretnénk néhány szolgáltatást  meg-
tartani, lehetőséget biztosítani arra, hogy
senki ne maradjon könyv nélkül.

A megváltozott  eljárásrendről  írás-
ban  értesítettem az  Olvasókat.  Erről  ér-
deklődni lehet: 

telefonon: 30/86-86-876
e-mail-ben: konyvtar@val.hu

Vigyázzunk magunkra és egymásra!
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VÖRÖSKERESZT – INFO
Lassan a 2020-as év vége felé közeledünk. Év elején, februárban mind-

össze 21 –en jöttek el vért adni, igaz nem csodálkoztunk, hiszen javában tar-
tott az influenza, ill. a koronavírus előszele érződött már, azt gondolom. Ápri-
lisban a járvány első hulláma alatt 35-en adtak vért. A nyár folyamán, július
végén mindösszesen 29-en önkénteskedtek. S most a covid második hulláma-
kor 40 ember jött el a novemberi véradásra, mely példaértékűnek számít te-
rületi szinten.

Hálás köszönet minden segítségnyújtónak, név szerint a követke-
ző embereknek, akik 2020-ban eljöttek véradásainkra:

Miklósi Tamás, ifj. Miklósi Tamás, Pintér Hajnalka, Szedlák Károly, Debrec-
zeni László, Elek Dénesné, Hári Péter, Markalf József, Fölhőssy Zoltán, Ihászné
Viktóri  Anikó,  Körmendi  József,  Körmendi  Józsefné,  Körmendi  István,  Szil-
veszter Kinga, Kecskésné Bredák Katalin, Németh László, Molnár Ferenc, ifj.
Molnár Ferenc, Körmendi Jánosné, Nagy István, Kovács Tamás, Kovács Szán-

tó Józsefné, Szedlák Csaba, Szedlák Csabáné, Gremsperger Attila, Gremsperger Róbert, Koch Tamás, Ádám Já-
nos, Gertner Józsefné, Györe József, Salamon Levente, Horváth Boglárka, Páska Ferencné, Trejtnar Anita, Dóra
Zoltán, Fodorné Kovács Gabriella, Káplán Tibor, Csík József, Kiss Ferenc, Kiss Melánia Stella, Segesdi Mónika,
Pappné Akli Mónika, Drozdik Miklós, Kern Andrásné, Bálint Ildikó, Horváthné Gráczer Zsuzsanna , Denkovics Már-
ta, Denkovics Alíz, Elek Csaba, Molnár Kata, Herczku Mihály, Vörös Vivien, Szabó Mátyás, Ábrahám István, Kin-
cses Gergő, Soósné Szerencsés Katalin, Soós Csaba, Tóthné Ferenczi Csilla, Baranyai Dávid, Kiskéri Lajos, Csó-
kásné Broskó Adrienn, Mihálovicsné Herczeg Andrea, Kecskés Tamás, Molnár Ágnes, Szabó István, Csókás Tí-
mea, Orosz Istvánné, Nagy Imre, Beszpalov Georgina, Stehlik Bernadett, Tamon Dénes, Róth Marcell, Róthné
Bartik Andrea, Magyar István, Noll Adolf, Cseh Lajos. 

Jelenleg helyi alapszervezetünknek 77 tagja van. A beszedett tagdíj összege 63.000 forint az idei évben,
mely összeg 80% - át lehetőségünk van - időseinkre gondolva - odaajándékoznunk gyümölcs formájában. Min-
den évben szívet melengető feladatunk az idős emberek felkeresése, ajándékozása. Köszönjük mindenkinek a
támogatást!

Továbbra is várunk szeretettel minden önkéntes véradót véradásainkra!!!
VIGYÁZZANAK MAGUKRA, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

VÖRÖSKERESZT – VÁL
2020. novembere



A Magyar  Olvasástársaság  felhívá-
sára 2005 óta ünnepeljük szeptember 30-
án a Népmese napját. Ezen a napon meg-
különböztetett figyelemmel fordulunk ősi
kincsünk felé,  megemlékezünk Benedek
Elekről,  aki  nemcsak író és  mesegyűjtő
volt, de maga is nagy mesemondó híré-
ben állt. 

A gyermekek  egészséges  fejlődése
szempontjából  rendkívül  fontos  a  min-
dennapos mesélés, amit az óvodában vál-
tozatos módon alkalmazunk. Ám minden
évben különös hangsúlyt kap a Népmese
napja,  amikor  valami  különlegességgel
lepjük  meg  az  érdeklődőket.  Ilyenkor
igyekszünk valami új, a szokásostól elté-
rő helyzetet teremtve tartalmas, érdekes,
új élménnyel gazdagítani őket. 

Idén  A kacor  király  című  mesére
esett a választásunk, a szövegkönyv elké-
szítéséhez  pedig  Kormos  István  azonos
című verses meséjét használtuk fel. A jó
hangulatú próbák után a Közösségi Ház-
ban két alkalommal játszottuk el a mesét,
először  az  óvodásoknak,  másodszor  az
első osztályos gyerekeknek. 

Jó volt látni a csodálkozó, csillogó
szemeket, mosolygós arcokat, és jó volt
hallani  a  gyerekek  őszinte  véleményét,
hogy a meséből kinek mi tetszett a leg-
jobban. 

Nagy-nagy köszönet a kollégáknak

Baranyai  Máriának,  Csókásné  Bencze
Katalinnak,  Kecskésné  Briga  Anikónak,
Körmendi  Mónikának,  Mester  Andrásné
Évának, Oroszi Ferencné Julikának, akik
szabad  idejükbe vállalták  a  próbákat  és
ötleteikkel segítették az előadás létrejöt-
tét.  Köszönjük  Szerencsés  Józsefnek,
hogy a csepergős időben vállalta az óvo-
dások szállítását!

                      Fébertné Zsóka

A Csigabiga csoport őszi hírei

„Jön immár az ismerős, szél lábú
deres ősz…” - mondogatják a kicsik és a
nagyok. Nagyon megörültünk egymásnak
szeptember elején, amikor újra mindenki
jöhetett óvodába! Csoportunkba járó kis-
gyerekek fele,  a  rendkívüli  helyzetet  fi-
gyelembe véve igényelte az óvodai ügye-
letet,  míg a  többi  gyermek március  óta
nem  járt  oviba.  Kellemes  meglepetés,
megtapasztalás  volt  számunkra,  hogy  a
hosszú hiányzás alatt szinte semmit nem
felejtettek  el  az  ovis  gyerekeink  –  cso-
portszokásainkat,  ovis  szabályainkat  be-
tartva folytattuk a közös játékot és min-
dennapokat, mintha mi sem történt volna.

Szüret a Soós családnál

Szíves vendéglátásban volt részünk
egy szép, napsütötte péntek délelőtt, na-
gyon örültünk a szőlőszedés lehetőségé-
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Mi újság a Mesevölgyben?
A magyar népmese napja - Benedek Elek születés-
napja.

Az óvoda pedagógusai



nek.  A  Csigabigák  végig  figyeltek  és
ügyesen,  szorgalmasan  dolgoztak.  Új
szavakat  ismertünk  meg:  pl.  szőlőlé  =
must; szüretelő puttony, szőlődaráló, sző-
lőprés.  A jó  munkáért  finom  szőlőt  és
mustot kaptunk cserébe! Köszönetképpen
elmondtuk az őszi versünket és szőlőről
szóló énekeket énekeltünk, melyek Kati
néninek  és  Csaba  bácsinak  nagyon  tet-
szett.

Állatsimogató a Fekete családnál

Számos  háziállatot  figyelhettünk
meg  aszerint,  hogy  hol  élnek  és  mivel
táplálkoznak. Misiéknek 3 kutyájuk, 2 ci-
cájuk, 2 hízójuk (a gyerekek nem tudták
a jelentését, hogy a hízó nem más, mint
malac), 8 kecskéjük és többfajta baromfi-
juk van – a gyerekek mókásnak találták
pl.  a „kopasznyakú” kifejezést  is.  Meg-
leshettük a tyúkanyót, aki éppen a tojása-
it melengette. Bátrabb ovisaink (a kislá-
nyok) próbálkozhattak kecske fejéssel, az
ügyesebb  gyerekek  megkínálhatták  a
disznókat körtével, amit Dani bácsi előre
elkészített számunkra. Mici kecske látha-
tólag elég jól viselte a sok simogatást, bár
ki gondolta volna, hogy a nyerő háziállat
Misi kedvenc macskája lett, aki a Tarka
Terka névre hallgat és Bori néni karjában
jól tűrte a gyerekkezek „támadását”!

Márton-nap az oviban

A jeles napot megelőzően feleleve-
nítettük Márton történetét,  libás mondó-
kát,  népi  rigmust  mondogattunk,  libás
énekeket énekeltünk és a különböző libás
játékok sem maradtak ki a sorból. A népi
rigmus  szerint,  aki  Márton  napján  libát
nem eszik,  az  egész  évben éhezik!  No,

mi sütöttünk libás sütit mézes tésztából –
így ettünk libát is! Saját készítésű lámpá-
sainkkal meglátogattuk a Maci csoportot:
vittünk dalos jókedvet, szép őszi verseket
és szeretettel készített süteményt. A lám-

pások  meleg  fényénél,  bensőséges  han-
gulatban búcsúztattuk az őszt együtt a ki-
csikkel.

Szeretettel:
Csigabiga középső-nagycsoport
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A szentmise keretében hálát adtunk
fiataljainkért, valamint azért, hogy hosz-
szú várakozás után megújulhatott templo-
munk.  Szép  ünnep  volt!  Köszönjük
mindazok munkáját,  akik  bármilyen  se-
gítséget  nyújtottak  a  templomfelújítás-
hoz, illetve ennek a napnak az előkészü-
leteiben segítettek!

Az Apostoli  Penitenciária  dekrétu-
mot  tett  közzé.  Ebben  a  világjárványra
való tekintettel november teljes hónapjá-
ra  kiterjeszti  az  elhunyt  lelkek  javára
(egyébként  nov.  1-8.  között)  elnyerhető

teljes búcsút. Teljes búcsút nyerhet az a
hívő, aki templomot vagy kápolnát láto-
gat meg, s ott egy Miatyánkot, illetve egy
Hiszekegyet  imádkozik.  A búcsúnyerés
feltétele, hogy a hívő előtte gyónjon, ál-
dozzon és imádkozzon a pápa szándéká-
ra.  Ugyancsak teljes búcsú nyerhető,  ha
temetőt látogatunk és imádkozunk a ha-
lottakért, a szokott feltételekkel.

A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia november 9-ei rendelkezése alap-
ján szentmisék tarthatóak a templomok-
ban, de azok csak úgy végezhetőek, hogy

a hatósági kijárási korlátozásokkal össz-
hangban maradjanak.  Kötelező a maszk
hordása a templomunkban! Kérjük, hogy
aki betegnek érzi magát, önmaga és má-
sok védelmében érezze lelkiismereti kö-
telességének,  hogy  mielőbb  orvoshoz
forduljon, és ne menjen közösségbe! Idő-
sebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvé-
reink, továbbá azok, akik kötelességüket
teljesítik,  beteget  ápolnak,  nagyon  idős
vagy  veszélyeztetett  személlyel  laknak
együtt, hatósági karanténban vannak, jo-
gosan félnek a közösségben való megje-
lenéstől, ezért mentesülnek a szentmisén
való  személyes  részvétel  kötelezettsége
alól.  A Püspöki  Konferencia  felmentést
ad mindazoknak is, akik úgy érzik, hogy
számukra  a  szentmisén  való  személyes
részvétel veszélyt hordoz magában.

A jelenlegi  kivételes  helyzetben  is
érvényesek a Katekizmusban és az Egy-
házi  Törvénykönyvben  található  előírá-
sok, amelyek szerint,  ha valaki számára
súlyos okból lehetetlenné válik az eucha-
risztikus ünneplésben való részvétel, igen
ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt
imádsággal  –  a  Szentírás  olvasásával,
zsolozsma végzésével vagy más imával,
elmélkedéssel – egyénileg vagy a család-
ban. Bár a szentmisén való részvétel nem
helyettesíthető,  több  helyen  van  online
vagy  televíziós  miseközvetítés,  hogy
megerősítést,  vigasztalást  és  bátorítást
nyerjenek  azok,  akik  most  nem  tudnak
részt venni vasárnapi és ünnepnapi szent-
misén.

Ruff Tamás
Fotó: Nagy Norbert (FMH), Szabó Éva

Bechtold Tamás polgármester ünne-
pi  beszéde a felújított  templom ünnepé-
lyes átadásán:

Excellenciás megyés püspök úr! Plé-
bános úr! Miniszterelnöki Biztos úr! El-
nök  úr!  Kedves  meghívott  vendégeink!
Kedves váli barátaim!

A mai ünnepi eseményünk jó alka-
lom arra, hogy végig gondoljuk, kinek is
kell hálát adnunk azért, hogy ma itt lehe-
tünk.  Vallásos  emberként  elsősorban  Is-
tennek  kell  hálát  adnom  minden  jóért,
ami  életemben  történt.  Ha  most  tágabb
értelemben,  a  templommal kapcsolatban
gondolkodunk,  először  is  Ürményi  Jó-
zsefnek  kell  hálát  adnunk,  aki  nagyívű
terveit itt Válon megvalósította. A histó-
ria szerint éppen 200 éve, 1820. augusz-
tus  15-én  tették  le  a  váli  Hétfájdalmú
szűzről elnevezett római katolikus temp-
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A Váli Katolikus Plébánia hírei
Október 25-én Spányi Antal püspök atya közösségünk
23 fiataljának szolgáltatta ki a bérmálás szentségét és
megáldotta a külsőleg felújított templomunkat!

RUFF TAMÁS 

Köszönjük és továbbra is várjuk
támogatásukat:

„ADOMÁNY PADFŰTÉSRE”
10700093-68933144-51100005



lom alapkövét. Hálával kell gondolnunk
Farkas Imre plébánosra is, aki kijárta Ür-
ményinél  a  templom megépítését,  majd
1854-ben, már mint Székesfehérvári me-
gyés püspök áldotta meg annak különle-
gesen díszített épületét. Hálát kell adnunk
az  egyházmegye  és  az  egyházközség
egyházi  és  világi  elöljáróinak,  akiknek
köszönhetően  a  templom épülete  túlélte
az  elmúlt  évszázadok megpróbáltatásait,
és akiknek mindig fontos volt, hogy ez az
emblematikus épület, Fejér megye legna-
gyobb temploma folyamatosan megújul-
hasson, és a mai napig hirdethesse Isten
dicsőségét. 

Hálásnak  kell  lennünk  Magyaror-
szág kormányának, külön kiemelten Or-
bán Viktor miniszterelnök úrnak és Tes-
sely Zoltán miniszterelnöki biztos úrnak,
akiknek fontos a keresztény világnézet és
úgy gondolják, a szakrális emlékekre köl-
tött  sok  milliárd  forint  nem  kidobott
pénz.  Hálával  gondolok  Spányi  Antal
püspök úrra,  akivel  már évekkel  ezelőtt
beszélgettünk  arról,  hogyan  tudnánk  a
legszükségesebb  felújítási  munkákat  el-
végezni a váli templomon. 

Hálás vagyok annak a sok-sok szak-
embernek, akiknek köszönhetően ma át-
adhatjuk a felújított templomot, de hálás
vagyok  azoknak  a  váli  embereknek  is,
akik nap mint nap vigyázó tekintettel fi-
gyelik templomunk sorsát és ha kell, két
kezük munkájával ápolják azt. 

Végül,  de  nem  utolsósorban  hálát
adok a hívő emberekért, köztük kiemel-
ten is azokért a fiatalokért, akik ma fel-
vették  a  bérmálás  szentségét,  hiszen  a
templom épület  felújításának  célja  nem
csupán  egy  műemlék  megmentéséről
szól, hanem elsősorban arról, hogy szent
helyet  biztosítson  vallásunk  gyakorlásá-
hoz. Amíg lesz ember Válon, akinek fon-
tos katolikus keresztény hite, biztosak le-
hetünk abban,  hogy templomunk jó ke-
zekben lesz. 

Tisztelt Ünneplő Közösség!
Ürményi József munkássága jó pél-

da arra,  hogyan lehet  egy Fejér  megyei
kis  faluból  mezővárosi  rangú  járásköz-

pontot építeni. Ez az elkötelezett munka
kell hogy erőt adjon nekünk is, ha közsé-
günk fejlesztéséről van szó. Ez az örök-
ség,  őseink  nagysága,  követendő  példa,

mely néha hatalmas terhet ró ránk, de
egyben erőt is ad az előttünk álló felada-
tok elvégzéséhez. A múlt kötelez.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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KÖSZÖNET
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a 
rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, barátoknak, 
volt munkatársaknak, osztálytársaknak, megtisztelőknek, 
akik Déri Imre János búcsúztatóján megjelentek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, 
támogattak. 

Gyászoló családja: Déri család

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2021. január 15. péntek

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre
küldhetnek el.

mailto:alpolgarmester@val.hu


Vabrik  Zoltán -  a  Váli  Önkor-
mányzati  Tűzoltóság  parancsnoka  -  ré-
szére a Magyar Tűzoltó Szövetség meg-
alakulásának  150.  évfordulójának  alkal-
mából eredményes szakmai tevékenysége
elismeréséül a Belügyminiszter emléktár-
gyat adományozott. 

A tűzoltóparancsnok  1987-ben  ke-
rült kapcsolatba a tűzoltó szakmával, me-
lyet 25 évig, mint hivatásos tűzoltó gya-
korolt, ezt követően 2007 óta a Váli Ön-
kormányzati  Tűzoltóságnál  parancsnok-
ként kamatoztatja tudását,  szakmai elhi-
vatottságát mai napig. 

Szívügye,  hogy településünk tűzol-
tósága minél több modern eszközzel ren-
delkezzen,  a  beosztottai  minél  nagyobb
tudást  szerezzenek  és  rendszeresen  fej-
lődjenek  szakmailag,  hogy településünk
lakóinak nagyobb biztonságot garantálja-
nak.

A  Magyar  Tűzoltó  Szövetségnél
küldöttként funkcionál, az Önkormányza-
ti Tűzoltóságok Országos Szövetségének
és a Fejér Megyei Tűzoltószövetség alel-
nöke.

Kapcsolatai és pályázatok révén si-
került  elérnie,  hogy  a  tűzoltóság  mára
már  jól  felszerelt  eszközparkkal  rendel-
kezik,  melyek  segítségével  igyekeznek
beavatkozni  a  káreseteknél,  illetve  azok
felszámolásában. 

A 2020. évi  eszközfejlesztési
pályázaton az alábbi eszközöket si-
került beszerezni:

 Scott  Propak  légzőkészülék,  (az
eszköz specialitása, hogy az álarc-
ba beépített Scott Sight hőkamerá-
val rendelkezik)

 TFT G- Force sugárcső habfeltét-
tel,

 5,2 tonna erővel  rendelkező  ún.
vonszoló eszköz,

 LSS-1 támaszrendszer készlet,

 és egyéb általános eszközök, ösz-
szesen 4 006 229 Ft értékben.

Kocsis Bálint
elnök
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2020. november 20.

1%
A „Váli Tűzoltó Egyesület”

elnöksége ezúton mond
köszönetet mindazoknak,

akik a 2019. évben
személyi jövedelemadójuk

1%-ának felajánlásával
támogatták

az Egyesület működését.
Az 1%-os felajánlásokból

befolyt összeget
az Egyesület

a versenysporteszközök
beszerzésére fordítja.

A sportolóink további sikereinek
megőrzése érdekében reméljük,

hogy a következő évben is
számíthatunk támogató

segítségükre.
Köszönjük!

ELISMERÉS A VÁLI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG PARANCSNOKÁNAK
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SZEMÉLYES VALLOMÁS A VÁLI LAKOSOKHOZ
A HŐLÉGBALLONOKRÓL

Miért van kint 30-as-as tábla?!

Kedves Olvasóm!
Biztos benned is felmerült már ez a kérdés, amikor hazafele tartva, vagy munkába sietve egyszer csak megakad a

szemed egy út szélén megbúvó fehér tányéron piros karimával, amibe "30"-at írtak. 30... Egy biciklis gyorsabban megy...
De kicsit játsszunk el a számokkal.
Nagy valószínűséggel 1 km-en belül ki lehet jutni egy 30-as övezetből. Ennek az 1 km-nek a megtétele 30-cal 2 per -

cet vesz igénybe, 50-nel 1 perc 12 másodpercet. Tehát ha betartjuk a 30-as korlátozást, 48 másodpercet veszítünk.
Egy másik példa, ami lakóövezetben szintén érdekes lehet: 1,2 másodperces reakcióidővel számolva, ha egy gyalo-

gos kilép az útra tőlünk 16 méterre (ez kb. egy telek), 30-cal haladva pont előtte megállunk. 50-nel haladva még el sem
kezdtünk fékezni. Tehát 50-nel ütjük el.

Ha szerencsénk van, és mondjuk 23 méterrel előttünk lép le a gyalogos, az 50-nel érkező autó már csak 40-nel fogja
elütni. Ahhoz, hogy az 50-nel érkező autós megálljon, 33,9 m-re van szüksége. A 30-cal érkező társa erre 16,2 m alatt ké-
pes.

Tudom, sok a szám, meg különben is, kit érdekel ennyi matek, úgyhogy megpróbálom a lényeget egy mondatban ösz-
szefoglalni:

Egyik esetben feláldozunk 48 másodpercet az életükből, cserébe egy teleknyit előrelátva elkerüljük a balesetet, vagy
megspórolunk 48 másodpercet, de 2 teleknyi távolságon belüli váratlan gyalogost EL FOGJUK ÜTNI.

És most kérlek, szánj rám még egy kis időt, és gondold át, mennyit ér 48 megspórolt másodperc, és valóban vagy-e
olyan kiváló, hogy egy bejárókkal, bokrokkal, parkoló autókkal tűzdelt utcán biztosan tudod, hogy 40 méteren belül sehol
nincs egy gyerek, aki kiléphet eléd. És arról nem is beszélek, hogy ha 50 helyett 60-nal megy valaki....

Osváth Árpád

1997 óta a napjaimat, hétvégéimet a repülőtéren töltöttem,
illetve töltöm most is... Legyen az egy vidéki sportrepülőtér vagy
éppen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér… Szere-
lem, hobbi, munka, hivatás, misszió, így egyben. Számtalan légi-
járművel volt lehetőségem dolgozni, repülni. Voltak rázós helyze-
tek is, de mindig megoldottuk.

Ennyi, reptéren, levegőben eltöltött év után is megrázott az a lát-
vány, ami 2020. szeptember 5-én tárult a szemem elé Vál felett... Az
első gondolatom az volt, hogy "Ugye, nem ők azok?!" Már nyúltam is
a telefonom után, hogy írok nekik. Kiderült, nem ők voltak. EGY MÁ-
SIK CSAPAT. De attól még tragédia...

Viszont kik azok az "ŐK"? Hát az a nagyon profi és lelkes KA-
JÁSZÓI HŐLÉGBALLON csapat,  akik mindig felettünk repülnek, és
akikkel a baleset előtt néhány héttel volt szerencsém megismerkedni.
Az eset után újra felvettük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük a látotta-
kat, történteket.

Napokig nem tudtam túltenni magam a baleseten. Sok megke-
resést,  telefont  kaptam én  is  a  váli  lakosoktól,  hogy  mi  történt  és
mennyire biztonságos ez a sport. Úgy döntöttem, hogy utánajárok és
személyesen győződöm meg arról, hogy hőlégballonnal repülni igenis
biztonságos. Mondhatom azt is, hogy terápiás jelleggel csatlakoztam
hozzájuk néhány alkalommal, majd egy őszi hajnalon közölték, hogy
repülök én is. Szembenéztem minden félelmemmel, és végül egy gyö-
nyörű, 50 perces repülésben volt  részem. Mivel  az előkészületeket
végignéztem, részt  vettem benne, maximális  biztonságban éreztem
magam, az összes kérdésemre választ kaptam. Ők tudták, hogy én
szemtanúja voltam a történteknek, és hihetetlen profizmussal, odafi-
gyeléssel fordultak felém és az aznapi összes utas felé is. Köszönet
illeti őket, hogy segítettek ezen túljutnom, és most már kiképzés alatt
álló, segítő csapattag leszek.

BIZTON ÁLLÍTHATOM, IMMÁR TAPASZTALATBÓL, HOGY PI-
LÓTÁIK GYAKORLATI TAPASZTALATA, A FELSZERELÉSEIK SZAK-

SZERŰ  ÉS  FOLYAMA-
TOS  KARBANTARTÁSA,
SZABÁLYKÖVETÉSÜK
MAXIMÁLIS  BIZTONSÁ-
GOT GARANTÁL.

Szeretettel  várunk
bárkit, aki ezt meg szeret-
né  tapasztalni,  akár  ő  is
csatlakozna  csapattag-
nak, akár csak a kérdése-
ire szeretne választ.

Elérhetőségeink:
www.holegballon.com
info@holegballon.com
30-6854917

Szombati Zsuzsi

http://www.holegballon.com/
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