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Tisztelt Váliak!

Először  is  szeretnék  mindannyiuk-
nak boldog új évet kívánni! Manapság a
boldogságon túl  a  mindennapi köszöné-
sünkben is gyakran kívánunk jó egészsé-
get és hozzátesszük, vigyázzon magára és
a szeretteire! A vírus minket sem kímél,
szerencse  a  szerencsétlenségben,  hogy
Válban súlyos esetekről  idáig nem érte-
sültünk. Bízom benne, hogy ezután sem
fogunk!  A szakemberek  szerint  a  kiala-
kult vírushelyzet akkor fog drasztikusan
javulni, ha az emberek nagy része beol-
tatja  magát.  Biztatom Önöket,  hogy re-
gisztráljanak  a  vakcinainfo.gov.hu  olda-
lon,  illetve  a  nyugdíjasokat  arra  kérem,
hogy küldjék vissza a postán érkezett re-
gisztrációs lapot! 

Mindenki arra vágyik, hogy életünk
visszatérjen  a  normális  kerékvágásba.
Nem nagy dolgok  ezek,  de  a  normális,
megszokott  dolgaink  mindenki  számára
hiányoznak. Mozi, színház, étterem, uta-
zás, baráti találkozások, ünnepeink közös
ünneplése  mind-mind  olyan  fogalmak,
melyekről az elmúlt lassan egy évben le
kellett  mondanunk.  A nyári  időszakban
ugyan  csökkent  némiképp  a  szigor,  de
ősszel újra szigorítani kellett a mindenna-
pi  életünket  befolyásoló  intézkedéseket.
Lassan hozzászokunk a maszk általános
viseléséhez,  a  folyamatos  kézfertőtlení-
téshez, de a megszokott üdvözlési formák
is elmaradnak. Jó volna már ismét a nor-
mál hétköznapi életünket élni!

Bár az igazi fagyos, havas tél még
csak ritkán mutatta meg magát, de fűtet-
len lakásban így sem lehet emberi körül-
mények  között  létezni.  Kérem  Önöket,
hogy  jelezzék  a  polgármesteri  hivatal
vagy a családsegítő szolgálat munkatársai
felé,  ha  azt  tapasztalják,  hogy  valahol
nincs mód fűteni. Még van a szociális tű-
zifából, a hivatal dolgozói szívesen szál-
lítják  ki  a  fát  a  rászorulóknak.  Kérem
Önöket, hogy az ingatlanjuk előtti járdá-
ról  takarítsák  le  a  havat  és  figyeljenek
oda a síkosságmentesítésre! 

Önök  is  tapasztalhatták,  hogy  de-
cemberben  az  önkormányzat  nem  tudta
olyan  bőkezűen  támogatni  élelmiszer
csomagokkal  a  rászorulókat,  mint  a  ko-
rábbi  években.  Eddig  minden  évben  a
költségvetésünkből  gazdálkodtuk  ki  en-
nek fedezetét, tehát nem az állam adja, és
nem alanyi jogon jár – ahogy azt sokan
tévesen hangoztatják. Idén sajnos a köz-
ponti elvonások és a védekezés költségei
miatt csak nagyon minimális összeg ma-
radt  a  költségvetésünkben,  így az  a  né-
hány fő vagy család részesülhetett benne,
aki a szociális rendeletünk szerinti jöve-
delemhatároknak megfelelt. A hetven év
feletti időseink karácsonyi csomagjait pe-
dig a képviselő-testület tagjai (azaz a pol-
gármester, az alpolgármester és a képvi-
selők), valamint a külső bizottsági tagok
vásárolták meg tiszteletdíjuk felajánlásá-
val. A csomagok kihordását is személye-
sen ők végezték. Köszönöm mindenkinek
az önzetlen felajánlást!

Sajnos az idei év finanszírozása sem
lesz egyszerű. A vírushelyzet miatt csök-
kent az iparűzési adó bevétel, a súlyadót
teljes egészében az államnak kell tovább
utalni. A kormány természetesen nem en-
gedi el a települések kezét. Nem szeret-
nék, ha ismét működésképtelenné válná-
nak  településeink,  nem  ezért  történt  a
2011-es  adósság  konszolidáció.  A csök-
kentett iparűzési adó miatt kiesett bevéte-
lünket a kormány fogja kompenzálni. 

Több  panasz  is  érkezett  közvetve
vagy közvetlen  módon  azzal  kapcsolat-
ban, miért zaklatjuk az embereket adóel-
lenőrzésekkel.  Az  önkormányzat  helyi
adókat  vet  ki  azért,  hogy a kötelező és
egyéb feladatait el tudja látni. Ilyenek a
közvilágítás  és  ivóvízellátás  biztosítása,
az óvoda működtetése, a háziorvosi, fog-
orvosi és védőnői szolgálat működtetése,
köztisztasági feladatok, stb. stb. Az adók-
kal kapcsolatban a kivetésen túl kötelező
feladatunk  azok behajtása,  illetve  a  be-
vallások ellenőrzése. Ennek egyik formá-
ja a lakó- és egyéb ingatlanok nagyságá-
nak felmérése, ilyen módon ellenőrizve a
bevallott méreteket. Kérem Önöket, hogy
ne vegyék zaklatásnak kollégáink szemé-
lyes látogatását! Nekik sem öröm az em-
berek privát  szférájába hívatlanul befér-
kőzni, a munkájukat végzik. 

2021. évnek is nagy tervekkel indu-
lunk neki.  A Vereb-Vál-Gyúró Etyek  út
tervezője a beérkezett pályázatok alapján
kiválasztásra került, a terveket 2021. év
végére kell elkészíteniük. A kastély terve-
zőinek  kiválasztása  még  folyamatban
van.  Az  ezzel  kapcsolatos  feladatokat  a
Fejér  Megyei  Önkormányzat  fejlesztési
tanácsa látja el a Beruházási Ügynökség
és a váli hivatal segítségével.

A tavaly benyújtott vis major pályá-
zatok eredményét is kihirdette a Belügy-
minisztérium.  A Templom sori  támfalra
közel 33, az iszap kotrására, padkák hely-
reállítására és  az Újhegyi  út  felújítására
25  millió  forintot  kaptunk.  Ezeket  5,8
millió  forint  önrésszel  kell  kiegészíte-
nünk. A Damjanich utca páratlan oldala
feletti csapadékvíz elvezetésről szóló pá-
lyázat  újabb  lendületet  vett.  A tervzsűri
által elfogadott előkészítő anyag már ta-
valy elkészült. A megnyílt pályázati lehe-
tőséget  kihasználva  az  anyagot  hamaro-
san  benyújtjuk.  A  beruházás  kalkulált
költsége több mint 100 millió forint. 

Még szintén decemberben érkezett a
jó hír, hogy a Vajda utcai óvoda tetőfel-

POLGÁRMESTERI GONDOLATOK

V á l I n f óV á l I n f ó

Óvodai életünk a covid idején
Kocsis Irén óvodavezető írása arról, hogy a járványhelyzet mi-
att hogyan változtak meg az óvoda és a gyerekek mindennap-
jai.

6-7. oldal

Karácsonyi várakozás 2020
Rendhagyó adventi készülődés az iskolában – Csapó No-
émi beszámolója.

4-5. oldal



újítására  9,5  millió  forintot  nyertünk  a
Magyar Falu programnak köszönhetően. 

A Váli-víz  rehabilitációs  munkával
összefüggésben elkezdődtek a Burgondia
utcai árok építési munkái. Az útban lévő
növényzet,  valamint  az  évtizedek  alatt
belehordott szemét és sitt kitermelése és
elszállítása után, ahogy az időjárás enge-
di, elkezdődnek az építési munkák is. 

A sportcsarnok építésére kialakított
telek kivitelezési munkái is befejeződtek.
A telket már meg lehet közelíteni az erre
a célra kialakított úton és a közművek is
bevezetésre kerültek.  Tessely Zoltán or-
szággyűlési  képviselőnk  támogatásáról
biztosított a csarnok építése kapcsán. 

Még szintén 2020. év végén keres-
tük  a  pályázati  lehetőséget,  illetve  kér-
tünk  minisztériumi  segítséget  az  Ürmé-
nyi-mauzóleum felújítására. Ennek ered-
ményéről  még  nem  értesültünk,  de  bí-
zunk benne, hogy ez az épület is hamaro-
san megújulhat. 

Az elmúlt években sok fiatal család
érkezett Válba. Elmondásuk szerint meg-
fogta őket az ápolt környezet és az itt la-
kók  befogadó  szeretete.  2021.  januártól
már a „Falusi CSOK”-ot is igénybe lehet
venni Válon, így még kedvezőbb feltéte-
lekkel lehet ingatlant vásárolni, felújítani
vagy építkezni. Az elmúlt tíz évben több
mint  100 fővel  nőtt  településünk lakos-
ságszáma. Örvendetes, hogy a váli fiata-

lok is visszatérnek tanulmányaik befejez-
tével szülőfalujukba. Ennek is köszönhe-
tő,  hogy  a  demográfiai  mutatónk  nem
mutat elöregedő tendenciát. Kárpáti Haj-
nalka  védőnő  nagy  örömmel  újságolja
mindig,  hogy  milyen  sokan  vállalnak
gyermeket. A tavalyi év ismét rekord év
lett, mivel 33 kisgyermek született. 

A Mészáros Alapítvány ingatlan fel-
újításra kiírt pályázatán több váli pályázó
nyert.  Gratulálunk  a  sikeres  pályázatot
benyújtóknak  és  egyben  köszönjük  az
alapítvány önzetlen tevékenységét!

Kedves Váliak!
Beszámolóm végén még egyszer kí-

vánok Önöknek sikerekben gazdag, bol-
dog új esztendőt és jó egészséget!
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Könyvtári 
közlemények
2021 Cziffra György-emlékév lesz.

         8-9. oldal

G Ó L Y A H Í R E K

NOVEMBER

Kisbódi Zsombor
Burcea Julian Alexandro

Bartha Lehel
Balogh Dominik Márió
Mészáros Anna Katalin

DECEMBER

Horváth Szabolcs

GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

NOVEMBER

Balogh Márió és
Füleki Brigitta

GRATULÁLUNK!

COVID-vakcinainfó

Tisztelt Váliak!

A  megbetegedés  valamennyiünk  életét  jelentős  mértékben
megnehezítette az elmúlt év során,  mind a személyes ügyeink,
mind a munka világában. Annak érdekében, hogy a vírus terjedé-
sét megelőző időszakhoz hasonló, azt az életminőséget közelítő
mindennapokat újra megélhessük, most a legjobb, amit tehetünk,
hogy  a  rendelkezésre  álló  valamennyi  védekezési  lehetőséget
igénybe vesszük. A vakcina minél szélesebb körű alkalmazása, a
társadalom nagyfokú beoltottsága esetén van esélyünk visszatérni
a normális kerékvágásba.

Kérjük Önöket, hogy a vakcina beadásának kérdésében hiteles
orvosi, egészségügyi információkra támaszkodva hozzák meg dön-
tésüket, és az oltási protokoll által lehetővé tett sorrend szerinti
időpontokban mindannyiunk érdekében, a saját személyes adott-
ságaik figyelembe vétele mellett,  éljenek a vakcina beadásának
lehetőségével. 

Regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet.

(Forrás: Martonvásári háziorvosok)

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!

mailto:vakcinainfo@gov.hu


Tisztelt Ügyfelek!

A  pandémiás  időszakban  különös
fontossággal  bír  az,  hogy  az  ügyfelek
használják  az  elektronikus  ügyintézési
szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érde-
kében, 2021. január 1-től a Kormányzati
Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus
ügyintézési portál használatát. 

A 1818 a  következő  szolgáltatások
ellátását biztosítja: 

-  segítségnyújtás  a  rendszerbe való
belépéshez; 

- technikai segítség az oldalon meg-
jelenő szolgáltatások kapcsán; 

- ügyfelek támogatása az ASP rend-
szer használata során; 

- kapcsolattartás a központi szolgál-
tatóval, valamint az ügyféltámogatói fel-
adatokat ellátó szervezetekkel; 

- intézhető ügyekkel kapcsolatos tá-
jékoztatás; 

-  SZEÜSZ-szel  kapcsolatos  pana-
szok, közérdekű bejelentések, észrevéte-
lek  fogadása,  kivizsgálása,  továbbítása,
megválaszolása.

Az önkormányzati adó és egyéb hi-
vatali  ügyekben  természetesen  továbbra
is az önkormányzat az illetékes, és a saját
ügyfélszolgálati  csatornán keresztül  biz-
tosít támogatást.

Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez
használják az e-önkormányzatportál szol-
gáltatásait. 

Gépjárműadó

Tájékoztatom  a  Tisztelt  Adózókat,
hogy az egyes adótörvények módosításá-

ról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101.
§-a alapján 2021. január 1-jétől az állami
adóhatóság (NAV) veszi  át  a  gépjármű-
adóval kapcsolatos feladatokat az önkor-
mányzati adóhatóságoktól.

A 2021-től  kezdődő  adókötelezett-
séggel  kapcsolatos  ügyekben  az  állami
adó- és vámhatóság jár el, a 2021-től kez-
dődő időszakra járó adót az állami adó-
és vámhatóság számlájára kell megfizet-
ni,  az adó- és vámhatóság 2021-ben ki-
adandó határozata szerint.

A 2021 előtti időszakra vonatkozóan
megállapított  gépjárműadó  kötelezettség
esetében még az önkormányzati adóható-
ság köteles  eljárni,  függetlenül  attól,  ha
az  adókötelezettséggel  kapcsolatos  fize-
tési határidő 2021-re csúszik.

Kérem tájékoztatásom szíves  tudo-
másul vételét!

Kőrös Mónika 
adóügyi ügyintéző, anyakönyvvezető 
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HULLADÉKNAPTÁR 2021

Kommunális
(csütörtökönként)

Fenyő
(kedd)

Hamu
(kedd)

Szelektív
(péntek)

Zöldhulladék
(változó)

Üveg
(szerda)

Január 7.  14.  21.  28. 5. 5. 15.  29. 6.

Február 4.  11.  18.  25. 2. 2. 12.  26.

Március 4.  11.  18.  25. 2. 12.  26.

Április 1.  8.  15.  22.  29. 16.  30. 2. 7.

Május 6.  13.  20.  27. 14.  28. 11.

Június 3.  10.  17.  24. 11.  25. 8.

Július 1.  8.  15.  22.  29. 16.  30. 13. 7.

Augusztus 5.  12.  19.  26. 13.  27. 10.

Szeptember 2.  9.  16.  23.  30. 3.  17. 14.

Október 7.  14.  21.  28. 15. 19. 12. 6.

November 4.  11.  18.  25. 3. 12. 26. 9.

December 2.  9.  16.  23.  30. 7. 17.  31.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Évi 1 alkalommal házhoz menő, rugalmas lomtalanítás (max. 3 m3)
kérhető  telefonon,  személyesen az  alábbi  elérhetőségeken,  vagy  a
www.vhg.hu felületen történt egyeztetés alapján.

Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Telephely: 2484 Gárdony, Mester u. 2.

Ügyfélfogadás:
hétfő: 8:00-12:00, szerda: 7:00-19:00, péntek: 8:00-12:00
Telefon: (22) 579-185
e-mail: info@vhg.hu

Elektronikus ügyintézés

ÉGETÉSI IDŐPONTOK
2021-BEN

Január 22-23. péntek-szombat

Január 29-30. péntek-szombat

Február 5-6.   péntek-szombat

Az év további szakaszában a kerti
hulladék  égetése  felsőbb  jogsza-
bály  értelmében  nem  megenge-
dett.

Együttműködésüket köszönjük!

mailto:info@vhg.hu
http://www.vhg.hu/


Az  adventi  időszakunk  is  rendha-
gyóan alakult. Sajnos elmaradtak az osz-
tályok közötti csapatos vetélkedők, a fel-
sős  Mikulás-buli,  és  a  közös  kézműves
foglalkozások. Az osztályok ezen a kará-
csonyon  nem  készültek  kis  műsorral,
mint az eddigi  években, hiszen nem jö-
hettünk össze közös ünneplésre.

Így  az  adventi  készülődés  az  osz-
tályközösségeken  belül  zajlott,  az  osz-
tályfőnökök koordinálásával.

Minden  osztálynak  saját  készítésű
adventi naptárja volt. Teljesen egyéni öt-
letek alapján. Ez úgy zajlott, hogy min-
den nap kinyílt egy-egy új öröm. Ez lehe-
tett egy vers, egy dal, mese, egy maszkos
ölelés az osztálytól, egy simogatás, játék-
óra.  Felsőben a „ma nem írunk semmi-
ből” és az „elmarad az utolsó óránk” vol-
tak a nagy kedvencek. 

Az  osztályfőnökök  gondoskodtak
sok-sok egyéb meglepetésről is. Alsóban
például - a technikai dolgozók segítségé-
vel - a gyerekek cipőibe több ízben került
meglepetés-cukor.  Felsőben  pedig  volt,
aki délutáni bulit rendezett, vagy a gyere-
keknek puzzle-t készíttetett az osztályról,
amit persze nekik kellett kirakniuk. 

A gyerekeknek  volt  részük mézes-
kalács díszítésben, karácsonyi társasjáté-
kozásban,  sütis-táncos  buliban,  gyü-
mölcssaláta-készítésben,  kézműves  fog-
lalkozásban.  Itt  köszönnénk  meg  Azt  a
sok  mindent,  amit  a  szülők  beküldtek
ezen időszakban.

A Mikulás-kupát idén néptáncóráin-
kon,  osztályonként  rendeztük  meg.  Na-
gyon  élvezték  a  gyerekek,  hogy  piros-
fehér sapkában kidobózhattak egész órán.

Idén  sem  maradt  el  az  a  nagyon
kedves hagyományunk, hogy a 4. osztá-
lyosok meglepik az elsősöket a Mikulás
nevében. Ilyenkor az elsősök gyanútlanul
elmennek sétálni. A 4. osztályosok pedig
beosonnak az osztályukba, ahol elhelye-
zik a saját készítésű ajándékaikat, írnak a
táblára egy rövid üzenetet a Mikulás ne-
vében. Még vattapamacsokról is gondos-
kodnak, hogy a kis elsősök valóban a Mi-
kulásra gondoljanak. Most jön a lényeg:
Elbújnak valahová, hogy láthassák az el-
sősök  örömét,  amikor  visszaérkeznek  a
sétáról.  Együtt  örül  a  titkon ajándékozó
és a megajándékozott.  Pedagógiai  mun-
kánk legszebb pillanatai ezek.

Az utolsó tanítási napon pedig a 2.
évfolyam két karácsonyi dallal lepte meg
az alsó- és a felsőtagozatos diákokat. Na-
gyon nagy öröm volt számunkra, hogy a
pedagógusok és a gyerekek kijöttek a ter-
mekből és együtt énekeltek velünk.
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Karácsonyi várakozás 2020
Az idei tanévben természetesen az iskolai éle-
tünket is sok mindenben befolyásolta a jelenle-
gi helyzet.

CSAPÓ NOÉMI



Végre HÓÓÓÓÓ!

Testnevelés órán, ha tehetjük, a sza-
badban tartunk órát. Itt az első igazi hó-
nak örültek tanítványaink. 

Koszorúzás

Január 17-én diákjaink megkoszo-
rúzták az iskolánkban kialakított Vajda-
emlékfalat.

„Vasárnap volt Vajda János (Pest,
1829. máj. 8. – Bp., 1897. jan. 17.) ha-
lálának évfordulója. A XIX. század má-
sodik felének jelentős költője 124 évvel
ezelőtt hunyt el, így ma rá emlékezünk.
Vajda  János  több  szálon  is  kötődött
megyénkhez: édesapja Válon volt ura-
dalmi  főerdész,  továbbá  az  ifjú  Vajda
diákévei egy részét a Királyok Városá-
ban töltötte, művészetében is felbukkan
Alba Regia, mint ihletforrás.

Vajda  János  Budapesten  (Ötpa-
csirta utca) született 1827. május 7-én,
Vajda Endre és Veleczky Lídia gyerme-
keként  (az  apa  származását  tekintve
jobbágysorból  való  szolgalegény,  a
gyermek  születésekor  pesti  urasági
inas, az édesanya egy szegény földmű-
ves leánya volt, házasságkötésük előtt
szobalányként szolgált). A házaspárnak
kilenc  gyermeke  született,  öten  élték
meg  a  felnőtt  kort,  közülük  a  költő  a
legidősebb  (3  lány  és  1  fiú  testvére
volt). Vajda Endrét 1828-ban szolgála-
tába fogadta Ürményi országbíró, így a
férfi  Vaál  (korabeli  írásmód)  uradalmi
birtokának  először  erdőkerülője,  majd
főerdésze  lett.  A família  beköltözött  a
váli  Vadász-völgyben  álló  vadászház-
ba. (A mai váli kultúrparkban a Váli Va-
dásztársaság  kopjafát  állított  a  nagy
vadászelődök emlékezetére, az emlék-
művön az elmúlt két évszázad helyi er-
dészeinek, vadászainak, sportvadásza-
inak, vadőreinek nevei között ott olvas-
ható Vajda Endréé is.) A „váli  remete-
ként”  is emlegetett  költő élete első tíz
évét ebben a „magános” erdészlakban
töltötte,  amely a költő szerint  „Valósá-
gos  Kánaán,  Paradicsom,  eldorádó
volt”. A ház meglehetősen nagyméretű
volt, továbbá egy hold gyümölcsös-, vi-
rágos-, és két hold konyhakert is tarto-
zott hozzá, így viszonylagos jólétben élt
a fokozatosan hét tagúvá bővült család.

Vajda  János  életrajzának  íróját,  Kere-
kes Györgyöt idézve „A kis fürge mezít-
lábas János gyerek kosárszámra hord-
ta  a  zöldséget,  ugorkát,  zöldbabot  a
konyhára.”  A családban igen szeretet-
teljes hangulat uralkodott, így írt a költő
– már felnőttként – a szüleiről: „Meglá-
togattam  szülimet,  Csupa  szív  volt
mind a két öreg; Annyit elcsókoltak ké-
pemen, Majd elállt belé lélekzetem.” Az
Ürményiek  főerdészeként  az  édesapa
rendszeresen vadászott,  az ifjú  János
pedig amikor csak tehette, elkísérte őt

a hajtásokra. A Válon szerzett impulzu-
sok a költői munkásságára is nagy ha-
tást  gyakoroltak:  a  természet,  különö-
sen a váli erdészlak – a gondtalan élet
szimbólumaként – művészetének visz-
szatérő  motívumává  vált,  ezenfelül
Cserszilvásy Ákos álnév alatt vadászati
tanulmányokat is publikált (további írói
álnevei:  Arisztidesz,  Quintus,  Homon-
nai Béla).”

(Részlet a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér 
Megyei Levéltára facebook oldalán megje-
lent megemlékezésből. - A Szerk.)
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Szívesen jönnek óvodába,  vágynak
a közösségi élményekre, a társakkal való
együttjátszásra. Életkori sajátosságuk is a
társak felé fordulás, hiszen most tanulják,
hogyan kell együttműködni, segíteni, tá-
mogatni, alkalmazkodni egymáshoz. Eb-

ben az évben azért  is  fokozottan fontos
számukra az óvodai élet, hiszen az ő kis
életük is megváltozott  a lezárásokkal és
korlátozott élmény lehetőségekkel. Csök-
kent, szinte teljesen megszűnt a kirándu-
lás, bábszínház lehetősége, ennek hiányát

érzik ők is. Próbáljuk érdekes játékokkal
és tevékenységekkel pótolni ezt a hiányt.
Sajnos a szülőkkel minimálisra csökkent
a  kapcsolatunk,  mióta  az  óvodába  ők
nem jöhetnek be: reggel a dajka nénik az
ajtón belül lázat mérnek és kézfertőtlení-
tés után segítik a vetkőzésben a gyereke-
ket, majd a csoportjaikba kísérik őket. A
fertőtlenítés, a kézmosások és a maszkok
életünk mindennapos részévé váltak. De
annak nagyon örülünk, hogy az óvodán-
kat eddig covid megbetegedés miatt nem
kellett bezárni!

A Mikulás puttonya az idén is tele
volt sok szép játékkal, amit örömmel vet-
tek  birtokba  a  gyerekek.  Örülünk  neki,

hogy a gyarapodó és  megújuló
játék- és eszközkészletünk lehe-
tővé teszi a gyermekek sokolda-
lú  játékos  fejlesztését.  A játék
örömét  látni  a  szemükben  nap
mint  nap,  és  ez  jó  érzés.  Kö-
szönjük  a  Szülői  Szervezetnek
és minden szülőnek és támoga-
tónak,  az  alapítványnak,  hogy
adományaikkal  kiegészítették  a
költségvetés anyagi forrásait, és
ezzel  segítették  a  jobb  tárgyi
feltételek megteremtését. 

Köszönjük Császár Roland
Kajászói  polgármester  úrnak,
hogy a kapcsolatai által felaján-
lásként  adott  sok-sok  játékkal
megajándékozta  váli  óvodás
gyermekeket  is.  E  játékokat  a
gyermekek hazavihették.

A farsangi mulatságot zárt
körben,  szülők  nélkül  tartjuk
meg idén. Január 27-én a Kos-
suth  utcában,  február  12-én  a
Vajda  utcában  tervezzük,  hogy
maskarázás, beöltözés és vidám,
tréfás játékok közben elbúcsúz-
tatjuk a telet.

Nagyon  reméljük,  hogy  a
tavasszal már elmehetünk kirán-
dulni,  esetleg  hívhatunk  külső
előadót, lehet anyák napját, gye-
reknapot tartani. Bízunk benne,
hogy az áprilisi óvodai beiratko-
zást  már  meg  lehet  személyes
jelenléttel  tartani.  (A beiratko-
zás pontos idejét a faluban elhe-
lyezett plakátokon és a márciusi
újságban  is  tudatjuk).  Minden-
kinek jó egészséget és kitartást
kívánunk.

Álljon  itt  néhány  kép  az
óvodai mindennapokból.
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Tűzoltóink életéből
Díjazások és eszközbeszerzések a tűzoltó szerve-
zeteknél.

9. oldal

Óvodai életünk a Covid idején
96 óvodás kisgyermek jár jelenleg a Váli Mesevölgy
Óvodába.

KOCSIS IRÉN óvodavezető
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TŰZIFA AKCIÓ
egész évben a

Mezőföldi Zrt-nél.

Fenyő és lágylombos
vastag tűzifa

12.065 Ft/erdei m3

Vegyes keménylombos
vastag tűzifa

22.860 Ft/erdei m3

Még nagyobb
kedvezménnyel:

Cser, bükk, tölgy, gyertyán
vastag tűzifa

20.955 Ft/erdei m3

Akác tűzifa
20.955 Ft/erdei m3

Házhoz szállítást vállalunk!

Gazdik Attila
06 30 935 7115 

KÖSZÖNET
Kedves Váliak!

Szeretnénk megköszönni az otthonunknál történt tűzeset
során nyújtott segítséget és azt a nagy összefogást,
amit aznap, illetve az újjáépítés során megélhettünk.

Sokat jelentett az egész családunknak.

Köszönettel:
Molnár Attila és Molnárné Körmendi Erika

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2021. március 13. péntek

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

Köszönjük eddigi adományaikat
és továbbra is várjuk

támogatásukat a katolikus templom
padfűtésének korszerűsítésre:

„ADOMÁNY PADFŰTÉSRE”
10700093-68933144-51100005

mailto:alpolgarmester@val.hu


„Ártatlanság köntösében 
A szép új esztendő
Eljött, s kínáló kezében
Van kupája kettő.
Egyik a baj, aggodalom
Fanyar ürmösével,
Másik teljes a boldogság
Édes örömével.
E kettőből úgy keverjen,
Az új év, magának,
Édes Bácsi, hogy örüljön
Legjobb italának.
Az üröm az örömek közt
Csak annyi lehessen,
Hogy az édes a kesertől
Még jobb ízt vehessen.
Ezt kívánja a kis Gili
Nem zöld águ fáról,
Hanem jó meleg szobának
Közepe tájáról.
S marad kicsin szolgálója
Ápoló kegyének.
Tartsa meg őt továbbra is
Gondja gyermekének.”

Kedves Olvasók!

Cziffra  György  születésének  100.
évfordulójáról történő méltó megemléke-
zés érdekében a 2021. február 1. és 2022.
május  31.  közötti  időtartam  Cziffra
György-emlékév lesz. 

1921.  november  5-én  született  Bu-
dapesten.  Bár  a  New Grove  Dictionary
magyar  születésű  francia  zongoristának
nevezi,  Cziffra  sosem  vallotta  magát
másnak,  mint  magyarnak,  aki  története-
sen – élete utolsó évtizedeiben – francia
állampolgár volt. Csodagyerekként kezd-
te pályáját,  amelyről  magyar nyelven is
megjelent  önéletrajzi  könyvében,  az
Ágyúk és virágokban vall. 1930-ban ke-
rült a Zeneakadémiára Dohnányi Ernő ta-
nítványaként.  Nagysikerű  szólista  karri-
erjét a II. világháború szakította félbe. Az
érzékeny lelkű és kezű művésznek gyöt-

relmes volt a szolgálat a hadseregben, és
az  azt  követő  oroszországi  hadifogság.
Az események nem csak megtorpantották
zenei fejlődésében, de kilátástalanná tet-
ték az  eljövendő folytatást  is.  1947-ben
hazatérve úgy látta,  korábbi eredményei
semmivé lettek,  így éjszakai bárok zon-
goristájaként  kemény  munkával  tartotta
el családját. A Ferenczy Györggyel való
találkozás után újból szép sikereket ért el,
de ennek ellenére sem látta biztosnak jö-

vőjét. Ezért 1950-ben úgy döntött, hogy –
illegálisan – elhagyja az országot. A ku-
darcba  fulladt  kísérlet  miatt  három  év
börtönnel  sújtották,  de  1953-tól  ismét
folytathatta szólista-karrierjét, és rövide-
sen különleges rangot vívot ki magának a
zenei  életben.  Fellépésein  kívül  közel
négy és fél órányi zenét játszott szalagra
a  Magyar  Hanglemezgyártó  Vállalat  (a
Hungaroton elődje) részére, ezek ma már
mind hozzáférhetők. 1955-ben Liszt-díj-
jal tüntették ki, ez volt az első alkalom,
hogy a díjat nem zeneszerző kapta.

1956-ban Franciaországba emigrált,
ahol  haláláig élt.  Tüneményes  technikai
virtuozitásával,  pontos,  tiszta  vonalrajzú
és  tüzes  energiájú  játékával  világszerte
átütő sikert aratott. Ma különösen a XIX.
századi repertoár, elsősorban Schumann,
Chopin és Liszt zenéjének avatott tolmá-
csolójaként tartják számon. Saját készíté-

sű átiratai  remek zeneszerzői készségről
és kiváló ízlésről tanúskodnak.

Művész-patrónusi  tevékenységét
1969-ben  kezdte,  amikor  Versaillesban
megalapította a nevét viselő nemzetközi
zongoraversenyt.  Saját  eredményei  közé
tartozik a senlisi királyi kápolna helyreál-
lítása, illetve az ottani Liszt Ferenc Audi-
tórium létrehozása. Számos alapítvány és
ösztöndíj megálmodója és megteremtője,
aki a pályakezdő művészek tanulmányai-
nak  támogatásával  kiemelkedő  szerepet
vállalt  a  nagy  európai  pianista-hagyo-
mány továbbörökítőjeként. 

Az UNESCO felvette a közösen ün-
nepelt  évfordulók sorába. Hazánkban és
világszerte  13  vidéki  városban,  15  or-
szágban,  összesen  több  mint  100  ese-
mény várja az érdeklődőket.

Könyvajánló:  Cziffra  György:
Ágyuk és virágok (A zongorista, aki ello-
pott egy mozdonyt …)

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. 

Új  könyvekkel  is  kezdhetjük  az  új
esztendőt!  A  könyvtárba  az  alábbi  új
könyvek érkeztek: 

Kamaszkor körül, Születésnap, Kap-
csolati  hiba,  A szőlőskert  titka,  Ember
2.0, Magyar superfood, Három buszmeg-
állónyi  boldogság,  A hadviselés  művé-
szete – emberi tényezők, Vadvirágok, Nő
fehér kimonóban, Veszélyes kanyar, Raj-
zolj  egy  krumplit,  Nincs  idő,  Modern
művészek,  Tündéri  tornászok,  Vadhaty-
tyúk, Idődetektívek, Ébredő remény, szü-
lők könyve, Elhúztam, Anyátok; Ez fájni
fog,  Airport  Hungary,  Gáz  van,  Drill,
Drámamentes  fegyelmezés,  Kulcslyuk,
Viharmadarak,  Színház  az  egész  világ,
avagy Boszorkányos história kicsiknek és
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VÁL TÜZÉP
Építőanyag és tüzelőanyag forgalmazása

10. oldal

Könyvtári közlemények
A 220 éve született Vörösmarty Mihály köszöntő-
jével  kívánok  könyvtári  élményekben  és  egész-
ségben bővelkedő tartalmas új esztendőt!

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros



nagyoknak,  Öt  év  múlva,  Élj  kreatívan,
Születésnap, A jóember, Öt év múlva de-
cemberben,  Napfogyatkozás,  A  végső
árulás, A herceg és a lányka, Ezer egy éj-
szaka nélküled,  Kapcsolati  hiba,  A sző-
lőskert  titka,  Holdfogyatkozás,  Semmi
pánik!, Egy nap a parton, Az aranyváros
titka, 100 dolog, amit  a Földért  tehetsz,
Egy krémes Párizsban, A fényfestő, Első
tánc, Helén és Karajan, A tölgyek alatt, A
vakok és az elefánt, Mesék a csodakert-
ről, Mire jó egy lyukas zacskó?.

A könyvek részletes  adatait  megta-
lálják az online katalógusban. Használa-
tát  részletesen  leírtam  az  Olvasóknak
küldött levelekben, és ismertettem a ko-
rábbi Válinfóban is.

Az igényléseket elküldhetik e-mail-
ben:  konyvtar@val.hu vagy betehetik  a
Könyvtár  postaládájába:  Vajda  János  u.
36. 

Az  igénylés  tartalmazza:  Könyv
szerzője, címe, Kölcsönző neve, címe, te-
lefonszáma.

A kért  könyveket előzetes egyezte-
tés után házhoz szállítjuk!

Szintén  előzetes  egyeztetés  alapján
tudjuk  visszavenni  a  lejárt  határidejű
könyveket!

Bővebb információ:
telefon: 30/86-86-876,
e-mail: konyvtar@val.hu
Egészségben  és  olvasásélmények-

ben bővelkedő új esztendőt kívánok!

2020  évben  a  Váli  Önkormányzati
Tűzoltóság 112 vonulást hajtott végre, el-
oszlása 21 tűzeset 80 műszaki mentés és
11 esetben téves jelzésre vonultunk ki.

Több esetben tetőtűz és a hőlégbal-
lon tűzesete volt a jelentősebb esemény,
ahol sajnos haláleset történt.

2020 évben több tűzoltónk a Fejér
Megye Tűzoltó Szövetségi  elismerésben
részesült:

Horváth  László  úr  a  Fejér  Megyei
Tűzoltó Szövetség legmagasabb elisme-
rést „ Vida Pál emlékgyűrű”, 

Tóth Vilmos urat pedig a Fejér Me-
gyei  Tűzoltó Szövetség tárgyjutalomban
részesítette.

Az elismeréseket Molnár József úr a
Fejér  Megyei  Tűzoltó Szövetség elnöke
adta át.

2020.  évi  pályázatokon sikeres  pá-
lyázatokat nyújtottunk be, az elnyert esz-
közök felsorolása:

Polaris 570 EFI quad, utánfutóval és
rampával, ( mentőcsoport pályázat)

Scott Propak hőkamerával szerelt 
légzőkészülék,

TFT G-Force sugárcső habtoldattal,
LSS-1 műszaki mentőkészlet,
mentőkötél 30 m hosszú 4 db,
nyomótömlő „B” méretű 20m 5 db,
nyomótömlő „C” méretű 20m 7 db,
Bristol védőruha 1 db,
15 öltöny egyenruha,
munkavédelmi kesztyű,
terelőkúp világítótesttel 6 db,
15 pár védőcipő ( munkavédelmi 

megerősített).
A 2020 évet a működés, valamint a 

pályázatok szempontjából sikeres évnek 
értékeljük, melyhez nagyban hozzájárult 
Vál község Önkormányzata.

Hasonló tervekkel, elképzelésekkel 
vágunk neki a 2021-es évnek.

Vabrik Zoltán
Vál ÖTP parancsnoka
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Kedves váli lakosok!

2021. február 2-án

VÉRADÁS
lesz 15:00 és 18:00 óra között
az Önkormányzat épületében.

Szeretettel várunk minden
segíteni vágyó és tudó

jó embert!

"Aki vért ad, életet ad!"

Helyi Vöröskereszt

TŰZOLTÓINK ÉLETÉBŐL

!!! FELHÍVÁS !!!
Vigyázat, csalók!

Január  19-én egy ereszcsatorna javítással  házaló  csaló
rám hivatkozva bement egy idős emberhez, majd egy kis
imitált munkavégzés után 56 ezer forintot kért el. Kérem
figyeljenek oda, hogy többször ne ismétlődhessen meg ez
az eset! A rendőrségi feljelentés megtörtént.
Vigyázzunk egymásra!

Bechtold Tamás
polgármester

mailto:konyvtar@val.hu
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