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Kedves Váliak!

A nyár viszonylag nyugodtan és sza-
badon zajlott. Megszűntek körülöttünk a
korlátozások.  Sokan  utaztak  külföldre
nyaralni, de az itthoni turizmus is rekor-
dot döntött. Nem csak a magyarok nya-
raltak itthon nagy számban, de a bizton-
ságos  közegészségügyi  helyzetnek  kö-
szönhetően  rengeteg  külföldi  érkezett
hozzánk. A hazai turizmust erősítette még
a  Széchenyi-kártya  különböző  zsebei
közti átjárhatóság megteremtése. 

Magyarországon  az  átoltottság  je-
lenleg 57 % körüli számot mutat. A gyer-
mekek oltásával az arány még inkább ja-
vulni  fog.  Fontos  lenne  elérni,  hogy  a
gyermekek  ne  távoktatásban  tanuljanak,
hiszen bizonyíthatóan sok az olyan gye-
rek, akiket lelkileg megviselt a bezártság
és az egyedüllét. 

Minden  elővigyázatosság  és  előké-
szület  ellenére  nyakunkon  a  4.  hullám.
Akik  túl  vannak két  oltáson,  joggal  re-
mélhetik, hogy nem fogják elkapni a ví-
rust, illetve ha meg is fertőződnek, nem
fog náluk kiváltani súlyos tüneteket. Erre

számos  példa  van  közvetlen  környeze-
tünkben is.

Azonban ha jól figyeljük a híradáso-
kat hallhatjuk, emelkedik a szennyvízben
lévő vírus koncentrációja, de ami ennél is
fontosabb, egyre növekszik a megbetege-
dések száma. Ezúton is szeretném Önö-
ket  ismét  buzdítani,  aki  még  nem  tette
meg, vegye fel az oltást. Vakcina bőven
áll rendelkezésre. 

A nyári szünet számomra csak isko-
lai  és  óvodai  kifejezés.  A közigazgatás-
ban ez a fogalom maximum a nyári 1-2
hét szabadságra korlátozódik. A pályázati
lehetőségek  sem ismerik a  nyári  szünet
fogalmát, ezért számos pályázatot kellett
előkészítenünk és beadnunk, ha élni akar-
tunk a lehetőségekkel. 

Először is egy külterületi utak felújí-
tása  kapcsán  adódott  lehetőséget  kellett
kidolgoznunk, melyre az elmúlt években
nem volt ilyen mértékű lehetőség. Célunk
és a benyújtott pályázat a következő utak
felújításáról szól:
1.  A Petőfi  utca külterületi  szakaszának
felújítása a Marianna-pusztáig, vízelveze-
tés és új aszfalt burkolat kiépítésével.
2.  Az  ebből  leágazó  „Négy Szilfás”  út
felújítása a régi gyúrói útig, mely később
a Vereb-Vál-Gyúró-Etyek  útvonala  lesz.
Ezt a szakaszt szórt, murvás burkolatú út-
tá alakítanánk át, ezzel lehetőséget adva a
mezőgazdasági forgalomnak, hogy kike-
rülje a Petőfi utca belterületi szakaszát. 
3. A Mély-út külterületi szakaszának fel-
újítása  a  Vajda-házi  bejáróig  új  aszfalt
burkolat kiépítésével. 
4. Az ebből leágazó, Kisföld-majort dél-
nyugati  irányból  elkerülő út  felújítása a
tervezett  Vereb-Vál-Gyúró-Etyek  útig.
Ezt a szakaszt aszfalt burkolatú úttá ala-
kítanánk át, ezzel lehetőséget adva a me-
zőgazdasági  és  erdészeti  forgalomnak,
hogy kikerülje a Mély-út amúgy is szűk,
belterületi szakaszát. 

Múlt héten került beadásra a külte-
rületen elhelyezett illegális hulladéklera-
kók  felszámolását  célzó  pályázatunk.  A
pályázat megírását egy határszemle előz-

te meg, melyben a határt jól ismerő Zsirai
Győző  volt  segítségünkre.  A pályázatot
Ádám Zsuzsanna alpolgármester asszony
és  Miklósi  Tibor  állította  össze.  Köszö-
nöm munkájukat. Bízom benne, hogy be-
adott  pályázatunk sikeres lesz és fel tu-
dunk számolni néhány szégyenfoltot kis
falunk  területén.  Ehhez  kérni  fogom  a
falu lakóközösségének segítségét is. 

A  COVID-időszak  alatt  elmaradt
rendezvények miatt  sok pályázati  forrás
maradt kiosztatlan az elmúlt  másfél  év-
ben. A nyári időszakra ezek a pályázatok
kiírásra  kerültek.  Szerencsére  nem csak
rendezvényekre lehetett költeni ezeket az
összegeket,  de  kulturális  célt  szolgáló
épületek  felújítására  is.  Így történhetett,
hogy 5 millió forintból megújulhatnak a
Faluház  tönkrement  burkolatai.  A mun-
kákra helyi vállalkozó, Körtvélyesi Antal
adta  a  legkedvezőbb  ajánlatot.  Önkor-
mányzati rendezvények támogatására há-
rom helyről  is  nyertünk  pénzt.  A Fejér
Megyei Önkormányzat 300 ezer forinttal,
a Herman Ottó Intézet 3,5 millió forint-
tal,  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  1  millió
forinttal támogatta rendezvényünket. 

Ezekből  az  összegekből  és  néhány
lelkes ember sok-sok órai munkájából jö-
hetett létre a szeptember 4-i jótékonysági
rendezvény,  mely minden  bevételét  egy
új játszótér építésére szánja. Az egyenleg
közel  10  millió  forint  és  a  gyűjtésnek
még nincs vége. Elmondhatatlan öröm és
büszkeség  fog  el,  ha  visszagondolok  a
tenni akarástól csillogó szemekre.  Hálás
vagyok fő szervezőinknek Bereczki Zsu-
zsának, Ipolyi-Hoppár Máriának, Németh
Zsuzsannának,  Szunomár Kittinek, Ben-
csik Barnabásnak, az ötletgazda Újszászi
Tamásnak, a konyhán dolgozó nagyszerű
csapatnak és mindenkinek, aki bármilyen
formában hozzájárult  a rendezvény és a
gyűjtés  sikeréhez!  Köszönöm  a  cégek
nagylelkű támogatását is, sokan - és nem
csak váli kötődésű cégek - támogatták a
váli játszótér ügyét. 

(Folytatás a 3-4. oldalon)

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

V Á L I N F ÓV Á L I N F Ó

Együtt a játszótérért!
Összefoglaló az eseményekről és az ered-
ményekről.

12-13. oldal

Az olimpikont köszöntöttük
Berecz Zsombor olimpiai ezüstérmes vitorlázónkat fogad-
tuk – képes beszámoló.

5. oldal
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Könyvtári 
közlemények
Benyovszky Móric története

         8-9. oldal

G Ó L Y A H Í R E K

JÚLIUS

Soós Gergő
Bencsik Lóránt
Tarcsa Bálint

Vizeli Dominik Dávid
Patatics Marcell

Jákli Natasa
Petényi Janka

Takács Emma Olivia

AUGUSZTUS

Segesdi Levente
Csurgó Botond Béla

Gerstmajer Zsófi
Molnár Ferenc

Vörös Zoé Mirjam
Vörös Linett Dóra

GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

JÚLIUS

Nóbisz László és
Molnár Ágnes 

Smolkó István Richárd és
Daskó Judit

Kun István és
Boros Brigitta

AUGUSZTUS

Wittner Máté és
Vaskó Vivien

Becsei Gyula és
Nagy Bettina

GRATULÁLUNK!

HÁZIORVOSI
TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Betegeink!

A rendelőnkben az oltások felvéte-
lére folyamatosan van lehetőség.

A vakcinainfo.gov.hu címen történő
regisztráció  után,  kérem  jelezzék
szándékukat,  az  oltóanyag  és  idő-
pont egyeztetése miatt.

A harmadik körös  oltásokat  is  fo-
lyamatosan  végezzük,  a  jelenlegi
ajánlások figyelembe vételével.

Az eeszt.gov.hu oldalon történő re-
gisztrációval oltóponton lehet az ol-
tásokat felvenni.

Ha valakinek a regisztrációhoz kell
segítség keressen minket a 06-20-9-
625-759-es telefonszámon.

Kissné Kiss Erzsébet

A VÁLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÜGYFÉL FOGADÁSI RENDJE:

  HÉTFŐ: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
SZERDA: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
PÉNTEK: 8:00 – 12:00

KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy csak a kijelölt időben van lehetőség
személyes  ügyfélfogadásra és ügyintézésre.

Köszönjük a beszámolókat, híreket!
A Válinfó következő lapzártája:

2021. november 17.
Várjuk írásaikat, beszámolóikat,

olvasói leveleiket, fotóikat,
melyeket az

alpolgarmester@val.hu
e-mail címre küldhetnek el.

LAKOSSÁGI
FELHÍVÁS!

Tisztelt Váliak!
Felhívjuk  szíves  figyelmü-

ket, hogy a szelektív kukák a
VHG tulajdonát képezik, azt a
lakosok csak használatra kap-
ták.  Azokon  a  matricát  átra-
gasztani, a kék-sárga jelölése-
ket eltávolítani TILOS! Ameny-
nyiben a kuka megsérül  vagy
elveszik, az ingatlantulajdonos
köteles a kárt megtéríteni.

Ismét  szeretnénk  hangsú-
lyozni, hogy a hivatal udvarán
elhelyezett  szelektív  gyűjtők
nem  hulladéklerakók.  Aki  a
konténerek  mellé  lomot,  ház-
tartási szemetet tesz, szabály-
sértést követ el, mert cseleke-
dete illegális hulladék elhelye-
zésnek  minősül.  Minden  ilyen
esetben megtesszük a szüksé-
ges hivatalos intézkedést.

Többször jeleztük a problé-
mát és kértük az ingatlantulaj-
donosokat, hogy a házuk előtti
közterületet  tartsák  rendben.
Takarítsák ki  az árkot,  nyírják
le a füvet, tartsák tisztán a jár-
dát,  metsszék  meg a  fákat  a
gyalogosok biztonságos és bal-
esetmentes  közlekedése  érde-
kében.  Akiknél  továbbra  is  a
karbantartás hiányát tapasztal-
juk, azoknak névre szóló írás-
beli felszólítást fogunk küldeni.

Tegyünk  együtt  egy  tisz-
tább és élhetőbb településért!
Együttműködésüket köszönjük

mailto:alpolgarmester@val.hu
http://eeszt.gov.hu/
http://vakcinainfo.gov.hu/


Őszintén mondom, a legnagyobb ha-
szon, nem a rendezvénynek köszönhetően
befolyt összeg, hanem azok a lelkes embe-
rek, akik bár nagyon elfáradtak, talán túl-
zás nélkül állíthatom kicsit meg is ijedtek
a rendezvény sikerétől, de azt ígérik, lesz
még folytatás. 

Szinte még fel sem ocsúdtunk a szep-
tember 4-i rendezvény sikeréből, már 18-
án követte is a másik. Jótékonysági has-
tánc gálát szervezett Szunomár Kitti a ka-
jászói kultúrházba. A segítők között ismét
a már jól ismert arcok tűntek fel. Az est
végén közel fél millió forintot vehettem át
a játszótér építésére. KÖSZÖNJÜK!!!

42 évi szolgálat után egy kisebb ün-
nepség keretében köszöntük meg Dr. Mil-
vius Lóránt doktor úrnak a falu lakossága
érdekében  végzett  körzeti  orvosi  tevé-
kenységét.  Ez  alkalomból  Vál  Település
Nívó-díját adományoztuk neki. Az ünnep-
ség hivatalos része után előbb az általam
feltett kérdésekre válaszolt doktor úr, majd
kötetlen  beszélgetés  keretében  mesélt  az
ünneplőknek.  Ezúton  szeretném  ismét
megköszönni áldozatos munkáját, nyugdí-
jas éveihez pedig kívánok hosszú, egész-
ségben eltöltött boldog éveket!

Szeptember 10-én került megrende-
zésre a Fejér Megyei Önkormányzat me-
gyenapi rendezvénye, ahol Domak István
a Dr. Paulikovics Elemér-díjban részesült
több  évtizeden  át  végzett  kiemelkedő
mentő  szakápolói  tevékenységéért.  Gra-
tulálok Istvánnak az elismeréshez!

Augusztus  27-én  kirándulást  szer-
veztem  a  Váli  Őszidő  Nyugdíjas  Klub
számára. A megújult Városligetben tárlat-
vezetés  keretében  tekinthettük  meg  a
Millenium Házát,  majd  egy  pazar  ebéd
után  a  leányfalusi  termálfürdő  gyógyvi-
zes  medencéjét  élvezhettük.  Hazafelé
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még egy fagylalt is belefért az időnkbe.
Köszönöm szépen a sok jó  beszélgetést
és jó történeteket! 

Már szervezzük az „Elszármazottak
találkozóját” és a hagyományosan hozzá
köthető csemete-fa ültetést.  Bízom ben-
ne,  hogy ismét  jó  hangulattal,  kellemes
emlékeket felidézve tudunk eltölteni egy
napot együtt! Kérném Önöket, hogy aki
még  ismer  valakit,  akit  érdemes  lenne
meghívni, ossza meg velünk ezt az infor-
mációt!

Bizonyára  Önök  is  szembesültek
vele, hogy sok helyen folynak munkála-
tok Válon. A Belügyminisztériumi pályá-
zaton elnyert összegből járda épül a Bem
utcától a hivatalig és a Rákóczi út páros
oldalán  még  nagyjából  50  méteren  ke-
resztül. Az Újhegy úton és az oda kifutó
külterületi utakon egy vis major pályázat-
nak köszönhetően újulnak meg az utak. A
Vajda-ház felé vezető úton a leszakadt út-
burkolat és az alatta átvezető áteresz tel-
jesen felújításra került. A Petőfi utca pad-
karendezése is elkészült.

Hamarosan megkezdődik a Faluház
külső és részben belső felújítása, melyre
a Magyar Falu programból nyertünk 25
millió forintot. Befejeződött a Vajda utcai
óvoda tetőcseréje is. Ma kaptam a jó hírt,
hogy a Fejér  Megyei  Önkormányzat  tá-
mogatja a Damjanich utcai telkek feletti
csapadékvíz  elvezetését  szolgáló  pályá-
zatunkat,  mely döntéssel  nagyot léptünk
előre a 150 millió forintos pályázat meg-
nyerése felé. 

Kedves Váliak! 
A sok jó hír és a pillanatnyilag még

kedvező egészségügyi helyzet ellenére is
kérem Önöket,  vigyázzanak magukra és
családjukra!  Kívánok  jó  egészséget  és
biztatom Önöket, továbbra is forduljanak
hozzánk  közérdekű  problémáikkal  biza-
lommal!
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CSEMETE-FA
ÜLTETÉS

Szeretettel várjuk a
2020-ban és 2021-ben
született gyermekeket

és szüleiket, nagyszüleiket
2021. október 9-én

szombaton 10:30-kor a
2021-es csemete-fa

elültetésére és a 2020-as
emléklapok átadására.

Vál Község Önkormányzat



Augusztus  6-
án  érkezett  haza
Tokióból  Berecz
Zsombor  vitorlá-
zó  olimpikonunk.
Egy  24  órás  re-
pülőút  után  elő-
ször a Balaton fe-
lé vette az irányt,
majd  horvát
edzőtársával  az
esti  órákban  ért
„haza” Válba.

A  titokban
szervezett fogadó
ünnepség  igazi
meglepetés  volt
Zsombinak.  A
falu  határában
hatalmas nemzeti
lobogó  és  tűzol-
tóink vízkapuja fogadta.

Az  olimpiai  ezüstér-
mes  rendkívül  fáradtan,
de annál nagyobb szere-
tettel szállt ki az autóból.
Egy csokor virággal, töb-
ben  személyes  ajándék-
kal köszöntötték. A közö-
sen  elénekelt  himnusz
ezúttal neki szólt.

Közvetlenségével, fá-
radtsága ellenére is ked-
vesen  mosolyogva  min-
denkit pillanatok alatt le-
vett a lábáról. Készsége-

sen fotózkodott
bárkivel,  aki
kérte,  szívesen
adott  autogra-
mot,  még szé-
pen  csillogó
„fehérarany”ér-
mét  is  körbe-
adta,  azzal  a
feltétellel, hogy
a  végén  kéri
vissza.

Rengeteg
munka és áldo-
zat,  emberfe-
letti  akaraterő
és  kitartás,
erős  és  nemes
lélek  rejlik  e
fantasztikus
teljesítmény

mögött.  Zsombor
mindannyiunk  számá-
ra igazi példakép.

Tudjuk, hogy most
az egész ország büsz-
ke  rád,  Zsombor,  de
mi,  váliak  hadd  le-
gyünk egy kicsit  még
büszkébbek!

Szívből  gratulá-
lunk és sok sikert  kí-
vánunk a további ter-
veidhez.

Ádám Zsuzsanna
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Iskolánkban  régi  hagyomány,  hogy
az évnyitó alkalmával az új  elsősöket a
nyolcadikos diákok kísérik az iskolába a
Kossuth utcai óvodától. A végzősök és a
kicsik kézen fogva vonulnak át.  Az év-
nyitó ünnepség keretében minden új kis-
diák  megkapja  a  szülői  munkaközösség
ajándékát, a lányok sálat, a fiúk nyakken-
dőt, amit a nagyok kötnek a nyakukba.

Ezzel a kedves gesztussal jelképesen
is  felvételt  nyernek  a  Váli  Vajda  János
Általános Iskola tagjainak sorába. Nyolc
éven át ezt viselik az iskolai ünnepélye-
ken.

Bízunk benne, hogy diákjaink elbal-
lagó nyolcadikosként szép emlékként őr-
zik meg a sálat és nyakkendőt a fokos és
a váli földet rejtő tarisznya mellett.

Bemutatkozó

Molnár  Csilla vagyok.  Békés  me-

gyében, Mezőhegyesen éltem eddig. Ott
(31  évet)  és  Végegyházán  (Savio Szent

Domonkos  Általános  Iskolában  történe-
lem óraadóként 9 évet) párhuzamosan ta-

nítottam történelem-rajzszakos tanárként
és  osztályfőnökként  felső  tagozaton.  A

művészeti  iskolában  grafika-festészet
szakon  alsó  tagozatos  csoportot  vezet-

tem. Tanulmányaimat Szegeden (Tömör-
kény István G. és Művészeti Szakközép-

iskola  textil  szak)  és  Szombathelyen
(BDTF) végeztem.

27 éves nagyfiam katonaként Szol-
nokon  él.  Nyáron  vele  érkeztem Válra,

ami elsőre megfogott. Örülök, hogy raj-
zot taníthatok itt alsó-és felső tagozaton.

Nagyon köszönöm a kedves  fogadtatást
és a bizalmat, hogy az 5. osztály osztály-

főnöke és történelemtanára lehetek. Szí-
vesen  bekapcsolódom,  ha  lehetőségem

lesz rá nemcsak az iskola, hanem a tele-
pülés programjaiba dekorálásokkal,  kéz-

műves  foglalkozásokkal.  Nagyon  szép
dolognak találom a váli játszótérért való

összefogást.
Szóval, egy szóval az életem most:

VÁL-tozás,
VÁL-lalom.  (Fodor Ákos kedvenc

költőm  egyszavas  Önéletrajza:  Várok
nyomán).
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A Református 
Egyházközség hírei

11. oldal

Évnyitogató
Jelenléti  oktatással  kezdődött  a  2021-2022-es
tanév.

SZABÓ ÉVA igazgató
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Kányádi Sándor szerint: Valami készül 

Elszállt a fecske, üres a fészke,
de mintha most is itt ficserészne,
úgy kél a nap, és úgy jön az este,
mintha még nálunk volna a fecske.
Még egyelőre minden a régi,
bár a szúnyog már bőrét nem félti,
és a szellő is be-beáll szélnek,
fákon a lombok remegnek, félnek.
Valami titkon, valami készül:
itt-ott a dombon már egy-egy csősz ül:
Nézd csak a tájat, de szépen őszül.

Kedves Olvasók!

A 92. Ünnepi Könyvhét szeptember
2─5-ig várta az irodalom kedvelőit. 

Az  első  ilyen  eseményt  1929-ben,
Supka Géza javaslatára szervezte meg a
Magyar  Könyvkiadók  és  Könyvterjesz-
tők Egyesülete, amely 2021-ben is meg-
hirdette a legszínvonalasabb kivitelezésű
magyar könyvek számára a Szép Magyar
Könyv 2020 díjakért folyó versenyt. 

A győztes  Szépirodalom kategóriá-
ban: László Noémi: Műrepülés 

Gyermek és ifjúsági könyvek kate-
góriában:  Bertóti  Johanna:  Almából  ki,
körtébe be 

Művészeti és ismeretterjesztő köny-
vek  kategóriában:  Mártonffy  Melinda:
Franciaudvaros bérházak Budapesten 

Könyvsorozatokból: Grecsó Kriszti-
án:  Pletykaanyu;  Isten  hozott;  Harminc
év napsütés; Vera 

Szakkönyv  kategóriában:  Monok
István, Zvara Edina: Esterhasiana Biblio-
teca.  A gyűjtemény története  és  könyv-
anyagának rekonstrukciója 

Az Év gyermekirodalom illusztráto-
ra: Orosz Annabella – Kiss Ottó: A piros
tengeralattjáró 

Felnőttirodalom:  Szerb  Antal:  Utas
és holdvilág – illusztrátor: Nagy Norbert

Múzeumi  művészeti  könyvek kate-
góriában:  Árvai  Mária,  Véri  Dániel:  A
nagy könyvlopás.  Francia könyvkiállítás
a vasfüggöny mögött 

Szép  Magyar  Könyv  különdíjasok:
Barokk freskófestészet Magyarországon II.

Andrássy Dorottya, Dúzsi Éva, Hor-
váth  Zsuzsa,  Katona  Júlia,  Kelecsényi
Kristóf,  Kerekes Margit,  Lukács József,
Sisa József: Az országház építése és mű-
vészete.

Presser  Gábor:  Presser  könyve,
Gyurgyák János szerk.: Trianon 100. Fa-
ludy  György,  François  Villon:  François
Villon balladái Faludy György átköltésé-
ben,  Csalár  Bence: Színfalak mögött.  A
magyar  divat.  Orosz  István:  Örömajkon
örömének, Pintér Judit szerk.: Sára Sán-
dor,  Krúdy  Gyula:  Book  of  dreams.  A
könyvek kölcsönözhetők a könyvtárban.

***
Megkezdődött a Benyovszky emlék-

év,  amelynek  célja  a  világhírű  magyar
utazó, hajós és katona életútjának alapo-
sabb  megismerése.  Benyovszky  Móric
születésének 280.  és  halálának 235.  év-
fordulója  alkalmából  rendezett  emlékév
programjában  tudományos  kiadványok,
konferenciák, emlékbélyeg és egy musi-
cal bemutatója is szerepel.

Gróf  Benyovszky  Móricz  1741.
szeptember  20-án  született  a  Nyitra-
megyei  Verbón.  Édesanyja  a  történelmi
nevezetességű  Révay-család  sarja  volt,
apja pedig a neves Benyovszky Sámuel
huszártábornok.  Egészen  fiatalon  léphe-
tett katonai pályára, huszár lett. Apja ha-
lálakor  örökösödési  vitába  keveredett,
Mária  Terézia  a  helyzet  kivizsgálását
mellőzve  megfosztotta  birtokaitól.  Ez-
után  került  Lengyelországba,  hősiesen
vette ki részét a lengyelek oldalán az oro-
szokkal  vívott  háborúban.  1769-ben  sú-
lyosan  megsebesülve  orosz  fogságba
esett, Szibériába száműzték. A művelt, a
zenéhez és főként az emberekhez értő és
jól kommunikáló Benyovszky hamar ki-
emelkedett száműzött társai közül, kivív-
ta  a  helyi  kormányzó bizalmát.  Közben
elkészítette  Kamcsatka  első  földrajzi,
néprajzi  és  állattani  leírását.  1771 tava-
szán a fegyenctelepre száműzött cári tisz-
tekkel  felkelést  szervezett,  elfoglalt  egy
erődöt,  a  kikötőben  horgonyzó  hajókat,
és kiáltványt szerkesztett. Ez az írásmű a
későbbi oroszországi forradalmi mozgal-

mak  manifesztumainak  mintájául  szol-
gált.  A “Péter  és  Pál“  nevezetű  hajón,
megkerülve  a  kamcsatkai  félszigetet,
előbb a  Bering-szigeteken,  majd  a  Má-
tyás-, Lőrinc-szigetek érintésével Ameri-
ka  partjától  délnek  vette  útját,  eljut  az
Aleuti-szigetekre, majd a Kurili-szigetek
érintésével kikötött a japán szigeteken is.

Igazi  kalandjainak  sora  ekkor  kez-
dődött, nevezetesen Farmosa szigetén. A
feljegyzéseiből  ekkor  válik  egyértelmű-
vé, hogy felismerte: az egymással vitázó,
folyamatosan  harcban  álló  ősnépek  kö-
zött  milyen eszközökkel  lehet  tekintélyt
(hatalmat) szerezni. A madagaszkári ex-
pedíció: 1773. április 22-én indul el há-
rom hajóval a franciaországi Lorien kikö-
tőből, és szeptember 21-én köt ki a Ma-
dagaszkártól  keletre  levő  francia  szige-
ten. Hamarosan megtelepszik a malgasok
szigetén, ahol két erődöt is emelt támasz-
pontul, s 1774-ben megalapítja (a francia
uralkodó tiszteletére)  Luisbourg városát.
Ebben az időben még az európaiak nem
ismerték  Madagaszkár  belsejét.  Három
nagy expedíciót szervezett, a tapasztala-
tairól  szóló  beszámolók  Madagaszkár
megismerésének fontos részei. Hogy mi-
képpen  nyerte  meg  az  idegenektől  félő
malgasiak rokonszenvét, több forrásból is
megtudhatjuk. A magyar nyelvű anyagok
közül  Jókai  kötete,  majd  Dr.  Bendefy-
Benda  László  viszonylag  részletesen  ír
emberséges  bánásmódjáról,  különleges
képességeiről.  Például Madagaszkár szi-
getén szokásban volt, hogy vízbe fojtot-
ták azokat a gyerekeket, akiknek testi fo-
gyatékosságuk volt,  vagy valamely sze-
rencsétlennek  tartott  napon  születtek.  A
jószívű és emberbarát Benyovszky véget
vetett ennek. Az emlékiratok szerint egy
szerencsés véletlen körülmény, nevezete-
sen a korábbi törzsfejedelmek egyik kö-
zeli rokonával való azonosítása is hozzá-
járult ahhoz, hogy elnyerte a helyiek bi-
zalmát.  Ugyanakkor elterjedt  róla az is,
hogy nem öli meg a hadifoglyokat, sőt a
sebesülteket  gyógyítja,  a  nagy  ínséget
szenvedőknek  élelmet  osztogat.  Mind-
ezek alapján váltak egyre többen a mal-
gasiak közül Benyovszky híveivé, akinek
választania kellett: vagy él a törzsfejedel-
mek ajánlatával  és elfogadja a  királysá-
got  (kormányzóságot),  vagy összeomlik
dédelgetett  álma.  Benyovszky  végül  is
kilépett a francia király szolgálatából, és
a  madagaszkári  népet  választotta,  sőt
írásba is foglalta a sziget népeinek szánt
alkotmányt,  melyet a törzsfőnökök elfo-
gadtak. Megválasztottak egy 12 tagú ta-
nácsot,  közöttük  három  európait  is.
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VÁL KSE
A  Sportbarátok  Egyesületének
eseményei.  

14. oldal

Könyvtári közlemények
Az idei ősz is bővelkedik olvasmányélményekben
és kulturális programokban. 

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros



Benyovszky tudatta  velük,  hogy milyen
előnyös  volna  valamelyik  hatalommal
kereskedelmi  szerződést  kötni  a  termé-
nyek kivitelére, az ipar kiépítésére, az if-
júság nevelésére – ő maga ezért utazott
vissza Európába.

Elképzelése  az  volt,  hogy  Mada-
gaszkárból  modern államot  teremt.  Úgy
gondolta,  hogy tetszéssel fogadják aján-
latát, azonban fennhéjázó módon elutasí-
tották. Újra visszatér magyar szülőhazá-
jába.  Mária  Teréziától  kegyelmet  kap,
ugyanis  az  1778-ban  ví-
vott  bajor  örökösödési
háborúban kitűnő szolgá-
latokat tesz Bécsnek. Ek-
kor  tüntetik  ki  a  grófi
címmel. Benyovszkyt ek-
kor már nem lehetett éle-
te nagy elképzelésétől el-
tántorítani.  1783-ban
Angliába  megy  hasonló
ajánlattal a brit kormány-
hoz, azonban itt sem talál
kedvező  fogadtatásra.
1784-ben  –  családjával
együtt – Amerikába hajó-
zik.  Szentül  hisz  abban,
hogy  talál  szövetségest
tervei  megvalósításához.
Végül is arra – amire Eu-
rópában nem talált támo-
gatót – egy élelmes balt-
imore-i kereskedelmi tár-
saság vállalkozott.  Hajó-
val, személyzettel, áruval
megrakodva  1784  de-
cemberében indul  új  ha-
zája felé. A hajó azonban
irányt  tévesztett,  és  Brazíliában  köt  ki.
Innen való Benyovszky utolsó levele.

Ezt  követően,  további  viszontagsá-
gairól  és haláláról  társai  leveleiből talá-
lunk többféleképpen értelmezhető infor-
mációt. Annyi biztos, hogy 1785 májusá-
ban kikötöttek Madagaszkár északnyuga-
ti partján. Innét indult el néhány társával
a  szárazföldre.  Sikerült  jókora  csapatot
gyűjtenie a bennszülöttekből a francia tá-
madás  hírére.  A  végső  összecsapásra
1786. május 24-én, a Keleti-fok közelé-
ben került sor. Benyovszky két európai-
val és 30 bennszülöttel, lándzsákkal, íjak-
kal vette fel a harcot a túlerővel. Az első
rohamra  a  bennszülöttek  szétszéledtek,
Benyovszky pedig ágyú-(vagy puska) go-
lyótól találva elvesztette életét.

Ez az életrajz vázlatos, szubjektív és
hiányos  is  több  vonatkozásban.  Kiegé-
szíthető az alábbi forrásmunkák felhasz-
nálásával és más történeti anyagok alap-
ján: Jankó János, Gróf Benyovszky Mó-
ric (1890), Jókai Mór, Gróf Benyovszky

Móric  (1888),  Krizsán  László,  Beny-
ovszy Móric helye és szerepe (1986), Rá-
ba  Éva,  Gróf  Benyovszky  Móric,  Dr
Bendefy-Benda László (1934), Nagy Bé-
la,  Felfedezők,  világjárók  (1926),  MTA
Világgazdasági Kutató Intézete és a Ma-
gyar  Földrajzi  Gyűjtemény Benyovszky
Móric halálának 200. évfordulója tiszte-
letére rendezett tudományos ülés anyaga
(1986).  A  könyvek  kölcsönözhetők  a
könyvtárban.

A KÖN, vagyis  a  Kulturális  Örök-
ség Napjai  az épített  örökségeink, régé-
szeti  és  természeti  kincseink  ünnepe.  A
több mint 30 éve, 50 országban megren-
dezett  eseményen  számos  épületben  in-
gyenes épületsétára várják az érdeklődő-
ket szeptember 18–19-én.

***
A népmese  napja  – Benedek  Elek

születésnapja, 1859. szeptember 30. – ha-
tárokon átívelő mozgalom, melyet a Ma-
gyar Olvasástársaság hívott életre 2005-
ben.  Célja,  hogy  a  mesével  foglalkozó
szakemberek,  valamint  a  meseszerető
gyerekek és felnőttek ezen a napon meg-
különböztetett  tisztelettel  forduljanak
mind a magyar,  mind más népek meséi
felé.

***
„Itt  van  az  ősz,  itt  van  újra…” és

vele  együtt  az  Országos  Könyvtári  Na-
pok programsorozata 2021. október 4 –
10-ig. Együtt. Működik! – Találkozások a
könyvtárak valós és virtuális tereiben.

Az  Országos  Könyvtári  Napok  té-
mája:  A  megváltozott  körülmények,  a
pandémiás helyzet és a könyvtárak alkal-
mazkodása a változásokhoz, online szol-
gáltatások  körének  bővülése.  Kihívások
és  lehetőségek.  Kiemelt  helyet  kap  a
könyvtárosok tudása, helytállása, a virtu-
ális szolgáltatások jelentősége, az embe-
rek  személyes  találkozási  lehetőségének
fontossága. Bízunk benne, hogy különö-
sen ösztönzőleg hat a könyvtárak, könyv-
tárosok,  olvasók  összefogására.  Az  el-

múlt  időszakok  ta-
pasztalatai  bebizo-
nyították, hogy nagy
ereje  van  a  közös
gondolkodásnak,
cselekvésnek,  ami-
ben nemcsak az em-
lékezésre,  hanem  a
jövő továbbépítésére
is  számtalan  prog-
ram fogja  ösztönöz-
ni  a  résztvevőket.
Reménykedjünk,
hogy  nem  akadá-
lyozza  semmi  az
idei ünnepet.

Örülök,  hogy
nyáron  is  sokan
igénybe  vették  a
Könyvtár  szolgálta-
tásait.  Szerencsére
sok  új  könyv  érke-
zett  az olvasók örö-
mére!  Ősztől  úgyis
több idő jut olvasás-
ra.  A  könyvtárban
mindig  talál  az  az

ember könyvet szerelmi bánatra, halálra,
csalódásra,  az  élet  értelmére,  vagy egy-
szerűen csak arra,  ha el  akarja tölteni  a
múló  időt.  Az  életben  mindenre  van
könyv.  Az  örömökre  is,  csak  az  nem
olyan evidens, mert amikor vidám valaki,
azt  általában  van  kivel  megosztani,  a
problémák sok embert magányossá tesz-
nek. Ilyenkor jó, ha van egy keményköté-
sű  (esetleg  puhafedelű)  barát,  aki  meg-
nyugtat, nincs egyedül, mással is előfor-
dult már… Tele vagyunk életből vett iz-
galmas  történetekkel,  nemcsak  gyerme-
keknek, hanem fiataloknak és felnőttek-
nek  is.  Vannak  könyveink  az  online  és
offline térről, valamint arról is, hova ve-
zet, ha a cyber térben elvész a kontroll, és
mit lehet ilyenkor tenni.

A könyvtárban mindent megteszünk
az olvasók biztonsága érdekében!

A programokról bővebb információ
a Könyvtárban (Vajda János u. 36.).
Telefon: 30/86-86-876
e-mail: konyvtar@val.hu
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A Vajda utcai óvodá-
ban a Csigabiga és a Maci
csoport,  a  Kossuth  utcai
óvodában  a  Tulipán  cso-
port  és  a  legkisebbek,  a
Napsugár csoportosok töl-
tik  napjaikat.  A  nyáron
költöztek  településünkre
óvodás gyermekkel  csalá-
dok,  és  ezzel  párhuzamo-
san  4  óvodás  gyermek
családjával  távozott  Vál-
ról, így a létszámunk vál-
tozó.

Sajnos  az  óvodape-
dagógus  álláshirdetésünk-
re nem jelentkezett  senki.
Továbbra is várjuk óvoda-
pedagógus  végzettséggel
rendelkező  leendő  kollé-
gánk jelentkezését nevelő-
testületünkbe.  Bátoríta-
nám a fiatalokat, hogy aki
kedvet  és  elhivatottságot
érez a pedagógus pálya, a
kisgyermeknevelés  iránt,
az végezze el  a  főiskolát.
A  nyugdíjazások  miatt
várhatóan lesz helye a fia-
taloknak, sőt nagy szükség
lenne rájuk! 

Mester Andrásné daj-
ka néni (Éva néni) gyakor-
latiasságával,  jókedvével,
talpraesettségével  máris
hiányzik  nekünk.  Úgy
döntött, hogy él a nők 40
éves kedvezményes nyug-
díjazásának  lehetőségével
és  már  elkezdte  nyugdíj
előtti felmentési idejét töl-
teni. Boldog, békés, öröm-
teli nyugdíjas éveket kívá-
nunk neki!

Az  előző  évben  alig
volt óvodán kívüli progra-
munk, a vírus miatt.  Sze-
retnénk ezt pótolni. Csalá-
di délutánt tart szeptember

15-én a Vajda háznál a Csigabiga csoport.
Szüretre hivatalos a Tulipán, a Maci és a
Csigabiga  csoport.  A Népmese  Napjára
mesejátékkal  készülnek  az  óvó  nénik,
dajka nénik, melyre a szokások szerint az
első osztályosokat is meghívjuk. Október
6-án  a  Budakeszi  Vadasparkba  tesznek
látogatást a Csigabiga és a Maci csopor-
tosok.  Reméljük,  hogy  tarthatunk  Már-
ton-napi lámpás felvonulást. Bízunk ben-
ne,  hogy  a  tervezett  késő  őszi  és  téli
programjainkat is lesz módunk megvaló-
sítani.

A szülők  kérésére  a  nagycsoporto-
soknak fakultatív néptánc oktatás is lesz
ebben  az  évben  az  óvodában.  A hittan
foglalkozásoknak  is  helyet  biztosítunk,
református és katolikus hitoktatásra is le-
hetőség van. Logopédus és fejlesztőpeda-
gógus segíti az iskolára való felkészülést.

A Vajda János utcai óvodában elké-
szült a nyári szünetben az új tető. Öröm-
mel tölt  el  ez bennünket,  mert  sajnos a
régi  már  többször  beázott,  volt,  hogy
úszott  az  iroda  egy-egy  nagyobb  eső
után. A kazánház is rendszeresen elázott
az esős időben. A régi, használaton kívüli
kéményeket  lebontották,  (mellette  folyt
be az eső) és most végre a szép piros te-
tőnk nem ázik be.

Sajnos a szárazság miatt az óvoda-
udvarok nagyon porosak lettek.  Kipusz-
tult a fű. Az udvari játékok felülete meg-
kopott,  felújító-szépítő  festésére,  faülte-
tésre,  kerítés  javításra  kértük,  kérjük  a
szülők segítségét. Tervezzük, hogy októ-
ber  elején  (időjárástól  függő)  mindkét
óvodában tartunk egy udvar  „csinosító”
napot.  Köszönjük  mindenkinek  a  támo-
gatását!

Óvodai élet
Jókedvű gyermekek zsivaja tölti  be újra mindkét óvo-
dánkat a nyári pihenés után.

KOCSIS IRÉN óvodavezető
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Kedves Olvasó!

Ezúton  is  szeretnénk  tájékoztatást
adni református közösségünk közelmúlt-
beli életéről. Az elmúlt bő másfél évben
két fogalom vonta teljes befolyása alá az
életünket: COVID, karantén. Mivel fele-
lősséggel tartozunk nemcsak magunknak,
hanem egymásnak is, követtük a közpon-
ti  ajánlásokat,  iránymutatásokat.  Sajnos
sok tervezett alkalmat el kellett halaszta-
nunk, vagy le kellett mondanunk. A ne-
héz helyzetben Isten mégis adott nekünk
lehetőséget, hogy a technika segítségével,
ha személyesen nem is, de online módon
folytathattuk istentiszteleteinket, hogy ne
maradjunk lelki  táplálék nélkül.  Szintén
Istennek  adunk  hálát,  hogy  gyülekeze-
tünk majdnem teljes egésze számára elér-
hető volt ez. Idős testvéreink nagy részé-
nek segítségére siettek gyermekeik, uno-
káik (köszönjük!), hogy ők is követhes-
sék  az  igehirdetéseket.  Ezekben az  idő-
szakokban a média is több istentiszteletet
közvetített.  Emellett  telefonon  is  igye-
keztünk enyhíteni  magányos  testvéreink
bezártságának terhét.

Idén májustól aztán ismét visszatér-
hettünk templomunkba, valamint korábbi
alkalmainkat  is  újra  kezdhettük.  Nagy
örömünkre az „újranyitás” óta folyamato-
san növekszik bibliaórás csoportunk lét-
száma. Kisebb beszélgetések mellett Má-
té  evangéliumát  tanulmányozzuk  szerda
délutánonként  nyugdíjas  testvéreinkkel,
átélve, hogy hétközben is jó kicsit elcsen-
desedni, találkozni egymással és Istennel
az Ő Igéje mellett.

Egy év kihagyás után megint hittan-
táborban  vehettek  részt  a  gyermekek  –
most  már  ebédlehetőséggel  és  délutáni
foglalkozásokkal bővítve. Az öt nap alatt
arról  tanultunk,  hogy  Jézus  a  mi  lelki
GPS-ünk; ha Rá figyelünk, Ő mindig jó
irányba, helyes úton vezet bennünket. A
bibliai történeteket énekléssel, játékokkal
és  kézműveskedéssel  mélyítettük  el.
Emellett  mindenki  kipróbálhatta  magát
sorversenyekben,  különböző  labdajáté-
kokban,  vízibombázásban,  csocsóban
(amely elnyerte a hét slágere címet). Se-
gítőink  vezetésével  gyöngyöt  vasaltunk,
kalandparkban  „csúsztunk-másztunk”,
süteményt  sütöttünk. A hittantábort  záró
vasárnapi istentiszteletünkön pedig a hé-
ten tanult énekekből énekeltünk a gyüle-
kezetnek,  míg  Isten  Igéje  a  heti  bibliai
történeteken keresztül szólt hozzánk. Ez-

úton is Mindenkinek köszönjük, aki sze-
mélyes  jelenlétével  vagy  adományával
segítette táborunkat!

Szeptemberben  elkezdődtek  az  is-
kolai  hittanórák.  Ebben  a  tanévben a  8
évfolyamon  ötvenen  járnak  református
hittanra.  Eddig öten jelentkeztek konfir-
mációi felkészítésre; aki esetleg még sze-
retne csatlakozni, gyorsan jelezze! Októ-
bertől az óvodában is lesz lehetőség re-
formátus  hittanfoglalkozásra,  minden
kedd  reggel  8.00  és  8.30  között.  Nagy
örömünkre már több mint tíz szülő íratta
be gyermekét.

Végül elérhetőségeink:
A Lelkészi Hivatal címe:
Kossuth Lajos u.8.
Telefonszám: (06 30) 375 7765
E-mail címünk: 
valirefegyhaz@gmail.com

Érdemes ellátogatni facebook olda-
lunkra is (Váli Református Egyházköz-
ség), ahol további információkat találhat-
nak a kedves érdeklődők.

Mindenkit szeretettel hívunk és vá-
runk alkalmainkra! Sok áldást és békes-
séget kívánok mindnyájuknak!

Dombi Ferenc ref. lelkipásztor
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Ezen egész napos rendezvényen ki-
csik és nagyok, párok és családok vettek
részt és tényleg jól szórakoztak. 

A legnagyobb  meglepetés  az  volt,
hogy ilyen sokan neveztettek és eljöttetek
futni.  Hatalmas  öröm  volt  és  rengeteg
szervezési energiát igényelt, hiszen a ta-

lán 30fő helyett, majdnem 200an futotta-
tok. Tudjuk, hogy még többen csatlakoz-
tatok volna, de a nevezést le kellett zár-
nunk két héttel korábban, hogy elkészül-
hessünk a csomagokkal és az érmekkel.

Minden korosztály képviseltette ma-
gát a babakocsiban fekvőtől a nyugdíja-

sokon át, a bokaficamoson keresztül az
életükben  először  futó  szülőkig.  A kü-
lönbségek nem számítottak, mert egy va-
lami közös volt bennetek: a lelkesedése-
tek és az a jó hangulat, ami körül járt Ti-
teket. Folyamatosan jönnek az új ötletek,
amivel jövőre még színvonalasabban tér-
het  vissza  a  „Jótékonysági  futás  a  váli
Játszótérért”. Persze csak akkor, ha Ti is
szeretnétek! 

Örömmel láttuk, hogy a fellépők és
vendégeink  nagy  népszerűségnek  ör-
vendtek. A gyerekek tényleg élvezték ezt
a  napot,  amit  nekik  szántunk.  Bábelő-
adás, zene, tánc, lovak, ugrálóvár, lufihaj-
togató,  tűzoltó autó,  kamion mind-mind
az Ő szórakoztatásukat szolgálta. Az ese-
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Együtt a játszótérért
Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek a szep-
temberi  I.  Jótékonysági  rendezvényre,  amit  a
Kultúrparkban tartottunk.

A szervezők



ményzáró kubai zenekar már a felnőtte-
ket is táncra hívta, ezzel bemelegítve az
esti bálra! 

A bálban 202 főre tettük fel a kar-
szalagot, zene és a vacsora igazán jó han-
gulatot  teremtett,  nagyon  sokan  táncol-
tak, beszélgettek. A legnagyobb izgalom
a tombolahúzás volt, ki is nyeri majd azt
a  sok  csomagot,  kaloda  tűzifát  és  a
140kg-os malacot?

Mi  szervezők  nagyon  fáradtan,  de
boldogan zártuk éjfél után a napot. Szí-
vünkben  ott  lapult  a  sok-sok  mosoly,  a
gyerekek tánca, kacagása. 

Köszönjük az összes segítőnknek itt
is, ezen a fórumon, hogy hittek és hisz-
nek bennünk. Sokan áldozták szabad ide-
jüket erre a projektre, egy hívó szóra jöt-
tek, de sokakat hívni sem kellett, jelent-
keztek és mindenben segítettek. Együtt a
játszótérért! A jótékonysági nap és az esti
bál folyamán befolyt  összeg meghaladja
az 5 millió forintot, mely a kitelepült áru-
sok  eladott  termékei  árának  felajánlásá-

ból,  báli  belé-
pőkből,  tombo-
lából,  rajzpályá-
zatok és a majd-
nem 200 fős fu-
tóverseny  neve-
zési  díjaiból  te-
vődött össze.

Emellett
szeptember  3-ig
1  millió  640
ezer forint  érke-
zett  be a  külön-
böző  felajánlá-

sok, licitálások által, így a teljes támoga-
tás immáron közel 7 millió forint. 

A licitcsoport továbbra is aktív, vár-
juk  a  felajánlásokat  és  támogatásokat.
Korábban az Alba Fehérvár  kosárlabda-
csapata és a Mol Fehérvár FC futballcsa-
pata is felajánlott egy-egy labdát és dedi-
kált mezt. Itt szeretnénk köszönet monda-
ni  az  anonim  Manchester  United  labda
felajánlójának, nem tudjuk, hogy követte-
e a licitet, a labda 80 ezer forintért kelt el.
Nagyon hálásak vagyunk, köszönjük.

Számos magyar kortárs író is hozzá-
járult  már a  kezdeményezéshez dedikált
könyvcsomaggal.  Folyamatosan,  nap
mint  nap  dolgozunk  a  licit  csoportban,
gyertek csatlakozzatok! Ami nálatok már
poros és nem használjátok, lehet másnak
nagy öröm, gyertek és segítsetek, minden
pici dolog számít!!!     

A FOGADJ ÖRÖKBE EGY KERÍ-
TÉS ELEMET akciónkat is sokan észre-
vettétek,  köszönjük az  eddigi  örökbefo-

gadásokat és várjuk a továbbiakat is. Így
egy konkrét dolgot vehettek és kis plakát
jelzi majd, kiknek is köszönhetjük a kerí-
tést, mely védi a gyermekeinket! 

Szeptember  4.  után  vettünk  egy
nagy levegőt és folytattuk a munkát, csak
két hetünk volt a hastánc versenyig. Az I.
Jótékonysági  Hastánc  Kupa  és  Gála,
szeptember 18-án szintén óriási esemény
volt. Egy csodás háziasszonnyal és gyö-
nyörű  táncosokkal,  profi  és  világot  járt
zsűrivel,  nagyon  jó  hangulatban  telt  a
nap. Igazán összetartó közösség, szeretet-
ben, egymást támogatva készültek fellé-
péseikre.

 A Gála önmagában is egy fantaszti-
kus rendezvénnyé vált, mesebeli  hangu-
latával.  Sokaknak ez  egy jó  anya lánya
programra adott alkalmat, jó volt látni a
kislányok csillogó szemét, ahogy ámulva
nézik a táncosokat. 

I. Jótékonysági Kupa és Gála részt-
vevői,  496.540 Ft-tal  támogatták a  Váli
gyerekek  játszóterének  felújítását.  Na-
gyon szépen köszönjük a hastáncos kö-
zösségnek ezt a támogatást! Az összeget
a gálaestünk végén együtt adtuk át Becht-
old Tamás Polgármester Úrnak.

A lelkes szervező csapatunk inspirált
egy nagyon kedves házaspárt,  akik rock
koncertet szerveznek:
ROCKTÓBER A VÁLI SPORTPÁLYÁN
A plakátot  már  megtaláljátok  a  hirdető
táblákon, szerte a faluban és a környéken.

Az IDŐUTAZÓ ROCK BAND lesz
a vendégünk október 9-én este 19:30-kor.
A teljes  bevétel  a  játszóteret  támogatja.
Együtt a játszótérért!
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Augusztus  elején  megkezdődött  a
2021/2022-es bajnoki évad.

A bajnokság  előtt  3  Fejér  megye
Kupa mérkőzést játszottunk. Ráckereszt-
úrt vertük 3-0-ra idegenben, a következő
fordulóban  Szár  csapatát  6-0-ra  és  a  3.
fordulóban  a  megye  I.
osztályú Martonvásár csa-
patát 4-0-ra. Kupa folyta-
tás tavasszal.

A bajnokságban  ed-
dig  felnőtt  csapatunk  3
győzelemmel,  1  vereség-
gel és 1 döntetlennel indí-
tott. A csapat egyben ma-
radt, és sikerült 4 játékos-
sal erősíteni. Név szerint:
Körmendi János, Kecskés
Krisztián, Schaffer Ádám,
Kanyó  Richárd.  Ezzel  a
bő és erős kerettel szép si-
kereket szeretnénk elérni.
A csapat edzője továbbra
is Sinkó Csaba.

U19  ifjúsági  csapa-
tunk is nagyon jól kezdte
a szezont: 2 győzelemmel
és 1 vereséggel. 

U16-os  csapatunk,
nagyon  fiatal,  de  lelkes
csapat.  Sajnos 2 vereség-
gel kezdte a szezont. 

U19 és U16 csapatok
edzője  továbbra  is  Ma-
gyar Balázs.

Bozsik csapataink is
megkezdték  a  tornákat
Csákváron,  kisebb-
nagyobb  sikerekkel.  A

gyerekek között kiosztásra kerültek az új
mezek,  melegítők,  amiben  nagyon  jól
néznek ki.

Az egyesületünk a 2021/2022-es év-
re 3,5 millió Ft-os TAO támogatást  pá-
lyázott meg, amit sikeresen a THERMO

ÉPGÉP Kft.  a  NAV-on keresztül  feltöl-
tött. Ezúton is köszönjük nekik. 

Szeptember 11-én  a Kajászói Falu-
nap alkalmával öregfiúk kispályás mini-
tornán vettünk részt. A nagy meleg elle-
nére tisztességen helyt  álltunk. A csapat

mérlege 1 győzelem, 1 ve-
reség.  A  váli  csapatot  az
alábbi  játékosok  képvisel-
ték:  Vass  József,  Magyar
István,  Szoboszlai  Gyula,
Klein Károly,  Gremsperger
Attila,  Bajor  György,  Ju-
hász  István.  A mérkőzések
után a Vabrik Pincészet lá-
tott vendégül minket. 

Köszönöm  a  játéko-
soknak a részvételt!  Külön
köszönöm  Bajor  György-
nek, hogy 68 évesen vállal-
ta a küzdelmet.

Várjuk  a  sportbaráto-
kat  mind a  hazai,  mind az
idegenbeli  mérkőzésekre,
hogy buzdítsák a csapatot.
HAJRÁ  FIÚK!  HAJRÁ
VÁL!

Klein Károly
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Augusztusban Anyaszentegyházunk-
nak két nagy főünnepe is volt, az egyik
Szűz  Mária  mennybevétele,  másnéven
Nagyboldogasszony  (augusztus  15-én),
illetve Szent István király, Magyarország
fővédőszentjének  főünnepe  (augusztus
20-án). Az utóbbihoz kapcsolódó hagyo-
mányként Plébános atya megáldotta az új
kenyeret.

Augusztus első felében az Újbuda
Ezüstkar  kórus énekelt  templomunkban.
A kórus tagjai korábban jártak már temp-
lomunkban, megcsodálták belsejét, s ak-
kor eldöntötték,  hogy egyszer  visszatér-
nek énekelni ide. A szomszédos Tabajdon
töltöttek néhány napot egy művészeti tá-
borban,  és  ennek  keretében  adtak  nagy
szép koncertet az érdeklődőknek.

Szeptember  első  vasárnapján  az  új
tanév  beköszöntével  ún.  Veni  Sancte
szentmise volt templomunkban. Kértük a
Szentlélek közbenjárását és kegyelmeit a
gyermekekre és pedagógusaikra, hogy az
új tanévben is tudjanak fontos és hasznos
tudást  szerezni,  illetve  átadni.  A gyere-
kektől Plébános atya kérte, hogy hozzák
magukkal az iskolatáskájukat, a szentmi-
se végén megáldotta azok hordozóit.

Egyházközségünkből  többen  részt
vettek az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszuson,  beszámolóik  alapján
nagy lelki  élményben  volt  részük.  Hét-
köznapokon a világ minden tájáról érke-
ző előadók és tanúságtevők, szombaton a
Családi Nap, este a fáklyás körmenet, és
vasárnap a pápai szentmise a Hősök terén
olyan  tapasztalatokat  és  élményeket  ad-
tak, amelyek keresztény hitünket valóban
megerősítették

Ruff Tamás

VálInfó
2021. szeptember 29. civilek oldala    15

Szarvasbőgés - a szarvasok szaporodási időszaka

Szeretnénk felhívni a lakosság, különösen az ebeket sétál-
tatók figyelmét arra, hogy a gímszarvasok szaporodási idejének
elején vagyunk. Az 1996. évi LV. tv 28§ (3) alapján "A vad vé-
delme érdekében tilos a vad búvó-, lakó-, és táplálkozási, vala-
mint szaporodási vagy költési helyét zavarni. Nem minősül za-
varásnak az okszerű mező- és erdőgazdálkodással összefüggő
tevékenység, ideértve a halastavak lehalászását is."

Ez alapján kérjük, hogy november hónappal bezárólag a
kutyákat csak pórázon sétáltassák, lehetőleg a murvás út töltés
és halastó közötti szakaszát igénybe véve.

A sportolóknak: futóknak, kerékpározóknak, motorozóknak
is ezt szeretnénk javasolni!

Megértésüket köszönve:
Váli Vadásztársaság

BÚCSÚZUNK

Dr. Berecz Botond
(1943-1921)

Dr. Berecz Botond,
falunk köztiszteletben álló állatorvosa

és egyéb közszolgálatot betöltő szereplője
2021. szeptember 21-én

örökre elköltözött közülünk.

A váli római katolikus
plébánia hírei
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