
Tisztelt Váliak!

Eltelt a 2021. esztendő. Sokan ilyen-
kor nekiállunk és számvetést készítünk. A
számvetés lényege nem feltétlenül anyagi
jellegű, de persze az sem elhanyagolható.
Vannak  azért  fontosabb  természetű  dol-
gok is az életben, például az egészség, a
család.  Utóbbiakra  a  szűnni  nem  akaró
vírushelyzet miatt egyre gyakrabban gon-
dolunk. 

Feleségem és én is átestünk a beteg-
ségen. Ezúton is szeretném megköszönni
mindenkinek az irántunk való  aggódást,
köszönjük az imákat és a sok segítséget,
amit kaptunk. Valójában az ember ilyen-
kor  átértékeli az életét és rájön arra,  ha
egészség van, minden van. 

Önkormányzatunknál  a  tavalyi  év
inkább  a  projektelőkészítések,  mint  a
megvalósítások éve volt.  Persze utóbbi-
ból is akadt néhány. Elkészült a Vajda ut-
cai  járda  és  a  parkoló  a  Bem utcától  a
Széchenyi  utcáig.  Élelmiszert,  tűzifát  és
karácsonyi  csomagot  osztottunk  idős  és
rászoruló  embertársainknak.  A katolikus
plébánia ledőlt támfalát is helyreállítottuk
a  mellette  lévő  lépcsővel  együtt.  Elké-
szült a Burgondia utca felújítása, a Vajda
ház felé  vezető  út áteresze, valamint  az
Újhegy-dűlői utak egy része is megújult.
Új  aszfalt  burkolatot  kapott  főutcánk,  a
beruházás  keretében  elkészültek  a  gya-
logátkelőhelyek,  a  polgármesteri  hivatal
előtti parkoló és a falu Tabajd felé eső ol-
dalán a forgalomlassító sziget. Új hideg-
burkolat került a faluház padlójára. Új te-
tőfedést kapott a Vajda utcai óvoda, és jól
halad a kutyák és macskák ivartalanítása is
a Magyar Falu programnak köszönhetően. 

A LEADER  programon  belül  egy
kondipark kivitelezésére nyertünk pénzt,
melyet a megújuló Széchenyi úti játszó-
tér mellé terveztünk kialakítani.

Számomra és sok szervező számára
hatalmas sikert hozott a játszótér felújítá-
sát és bővítését célzó rendezvény. Össze-
fogott  a  falu  közössége,  sőt  még mesz-
szebbről  is  támogatták  elképzelésünket,
és mára ott tartunk, hogy megérkeztek a

kerítés elemei Válba, a megrendelt ját-
szóeszközök pedig gyártás alatt  vannak.
Tavasszal  a  jótékonysági  rendezvény
szervezői újabb nagy dobásra készülnek.

Az  előkészítő  munkák  közül  több-
nek is beérett a gyümölcse. Újabb szolgá-
lati  lakást újítunk fel a Rákóczi utcában
23 millió forint értékben. Elkezdődnek a
Faluház felújítási munkái is 25 millió fo-
rintért.  A két  projekt  szintén  a  Magyar
Falu  program  keretein  belül  valósulhat
meg. 150 millió forintot nyertünk a Dam-
janich utca páratlan oldala fölötti külterü-
leti  csapadékvíz  elvezetésre.  A tervező
cég hamarosan kiválasztásra kerül és ha
minden  a  terveknek  megfelelően  halad,
ősszel el tudjuk kezdeni a kivitelezést. 

Pályázatot adtunk be külterületi utak
javítására  és  egy  új  óvoda  építésére  is.
Előbbi 300, utóbbi 600 millió forint érté-
kű. Ha elnyerjük az óvoda építésére kiírt
pályázatot, még további kb. 200 millió fo-
rintra lesz szükség az épület megépítéséhez.

Végéhez közelít a Vereb-Vál-Gyúró-
Etyek út tervezése, és hamarosan kihirde-
tésre kerül az Ürményi-kastély tervezését
elnyerő cég neve is. 

Előkészítés alatt áll a Belügyminisz-
térium által kiírt járdaépítési pályázat, va-
lamint újabb útépítésre pályázunk a Ma-
gyar Falu programon belül. 

Túl vagyunk a Vajda-emlékház kiál-
lításának felújítását célzó pályázat hiány-
pótlásán is. Szeretnénk, ha az épület fel-
újítása után a látogatókat egy modern, a
mai kor igényeinek megfelelő új kiállítás
várná. 

Néhány  lelkes  lokálpatrióta  hosszú
évek  alatt  elvégzett  gyűjtőmunkájának
köszönhetően  hamarosan  könyv  jelenik
meg Válról. A kiadáshoz szükséges pénzt
is pályázati úton tudtuk előteremteni. 

Vál elmúlt 10 éve töretlen fejlődést
mutat.  Javult úthálózatunk, javulnak jár-
dáink és ingatlanjaink. Javult infrastruk-
túránk  és  ennek,  valamint  a  számtalan
családokat  érintő  kedvezménynek  kö-
szönhetően  mára  több  mint  2600-an
élünk községünkben. Tavaly 45 gyermek
született,  akiknek  hamarosan  óvodai  és
iskolai férőhelyre lesz szüksége. 

Sajnos  egyre  inkább  látszik,  hogy
sok  szükséges  poszton  szakemberhiány
lépett  fel.  Keresünk  óvónőket,  tanítókat
és  tanárokat,  keresünk hivatali  dolgozó-
kat, de talán egy állandó körzeti orvos hi-
ányzik a  legjobban. A kialakított  és fel-
újított  szolgálati  lakások  nem  titkoltan
azt a célt szolgálják, hogy ezeket a posz-
tokat hosszú távra be tudjuk tölteni fiatal
szakemberekkel. 

Bár  az  országgyűlési  választás,
mellyel egy időben gyermekvédelmi kér-
désekről is dönthetünk még messze van,
de a médiából már bőven áradnak ránk a
különböző  pártok reklámjai.  Sokan  úgy
vélik,  jobb  lenne,  ha  2,5  hónappal  öre-
gebbek  lennénk  és  túl  lennénk  a  kam-
pányidőszakon. Magam is így gondolom,
hiszen sok munkát igényel az előttünk ál-
ló  pár  hónap,  de  bízom benne,  hogy  a
Váliak helyes döntést hoznak. Szeretném,
ha az elkövetkező évtized legalább annyi
sikert hozna a váli emberek és települé-
sünk életébe, mint az elmúlt tíz év. 

A bölcs döntéshez és az előttünk álló
2022. évhez kívánok Önöknek jó egész-
séget,  az új  év bővelkedjen örömökben,
és hozza meg mindenkinek azt, amit kíván!

Bechtold Tamás
polgármester

ÚJÉVI GONDOLATOK

Könyvtári közlemények
Jeles napok, évfordulók és emlékéves programok a könyvtárban.

8-9. oldal

Emlékeztünk, rajzoltunk…
Vajda-évfordulóról és sikeres rajzpályázatról szóló beszá-
moló az iskola pedagógusaitól.

4-6. oldal



Tájékoztatjuk Önöket, hogy befeje-
ződött az önkormányzati tulajdonban lé-
vő megvalósítási helyszíneken az illegáli-
san elhelyezett hulladék felszámolása.

Vál Község Önkormányzat az IFKA
Közhasznú  Nonprofit  Kft.,  valamint  az
Innovációs és Technológiai Minisztérium
„Tisztítsuk  meg  az  Országot!”  projekt
megvalósítására 16.200.000 forint vissza
nem  térítendő  támogatásban  részesült,
melyből  5.470.144,-  Ft-ot  használt  fel
2021. november 30-ig.

A projekt keretein belül négy hely-
színről elszállíttattuk az illegálisan elhe-
lyezett hulladékot, a megvalósítási hely-
színeken  megtörtént  a  hulladékmentesí-
tés.

A projekt eredményét közzétéve tá-
jékoztatjuk a lakosságot  és felhívjuk fi-
gyelmüket  az  illegális  hulladéklerakás
környezetet  és  a  közösséget  is  károsító
hatásaira. Szeretnénk, ha ezen tevékeny-
ség és a megtisztított területek jó példá-
val szolgálnának, és ösztönöznék a tele-
pülés lakosságát, hogy a jövőben becsül-
jék meg és vigyázzanak jobban lakóhe-
lyük tisztaságára.

A projekt  keretében  összesen  288
m3 mennyiségű  hulladékot szállíttattunk

el az alábbi négy megvalósítási helyszín-
ről:
● Vajda-ház felé vezető út
(046/2 hrsz) – 82 m3 vegyes hulladék
● Régi Gyúrói út vége
(4036/2 hrsz) – 79 m3 vegyes hulladék
● Régi Gyúrói út mente
(4036/2 hrsz) – 60 m3 vegyes hulladék
● Sportpálya melletti út
(495/2 hrsz) – 67 m3 kő és föld hulladék

Ádám Zsuzsanna
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Mesék a 
Mesevölgyben
Kocsis Irén ír az óvodai életről

         6-7. oldal

G Ó L Y A H Í R E K

NOVEMBER

Magyar Natasa

Kecskés Linett Nara

Magyaródi Luca

DECEMBER

Dobos Lilla Anna

Osváth Karsa

GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

NOVEMBER

Dobos János és

Thüringer Adrienn

Duong Norbert és

Gyömrei Edit 

DECEMBER

Taller Zsolt és

Németh Tímea

GRATULÁLUNK!

A VÁLI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI 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
személyes  ügyfélfogadásra

csak egyeztetés után van lehetőség.

Kérjük, a hivatalban

VISELJENEK MASZKOT!

Dr. Balogh Lóránd jegyző

Illegális hulladéklerakók felszámolása
„Tisztítsuk meg az Országot!” 2021 projekt 2021/TMOP2/0151



Anka – mert mi így neveztük a csa-
ládban –  mindig az életre  készült.  Nem
volt opció a megadás, csak a túlélés. Már
két hónapos korában felvette a harcot az
agyhártyagyulladással, ami a hallását ki-
kezdte ugyan,  de az életének útján nem
csorbította. Nagymami a maga szorongó
mivoltával  többször  mondta,  hogy  nem
hall  jól  a  kislánya,  de  a  dédi  nem hitt
neki… pedig a kislánya bizony alig hal-
lott.  Ekkor  még  csak  nagy
kínok közötti kezelések árán
lehetett  javítani  valamicskét
ezen az állapoton és csak a
hetvenes  évek  végén  tudott
olyan  hallókészülékhez  jut-
ni,  amitől  biztonságosabban
mozoghatott  a  világban.  Ő
addigra  világra  hozott  már
engem és le is diplomázott.
Valahogy így állt a világ elé,
amit  örök kihívásnak tekin-
tett, de nem felejtette el azt a
nyomort,  szegénységet,
ahonnan jött. Talán túl sokat
is  akart  adni,  kompenzálni
felénk – erején felül. De így
viszonyult  az  őt  körülvevő
emberekhez is. A mások tá-
mogatása, mások megsegíté-
se  nagyon  fontos  volt  számára.  Mintha
minden esteben önmaga szegény mivoltát
élte volna újra és segítette volna meg. Va-
lamiféle csendes harc,  küzdelem övezte,
de a mosolya, humora és az arra való tö-
rekvése, hogy mi, a gyerekei ne cipeljük
a felnőtt  világ terheit – ezt a küzdelmet
nem engedte láttatni. 

Élete során begyűjtött néhány beteg-
séget – colitist, tüdőgyulladást, és néhány
éve egy mellrákot is - és ezek sem fogtak
ki rajta. 

Papi halála összetörte, de itt is meg-
szólította az élet, egy új szerető társ sze-
mélyében, akivel utolsó éveiben átélhette
azt a sponteneitást, kötetlenséget és örö-
möt,  amire  annyira  vágyott  élete  során.
Tervezték a holnapot, amiből sokkal ke-
vesebb adatott meg neki, mint, amit sze-
rettek volna.

Aztán az agydaganat kicselezte: el-
vette a szavait, a hangját, elvette tőle, tő-
lünk azt a lehetőséget, hogy megértsük és
megbeszéljük mi vár ránk… csak szalad-
tunk  az  események  után,  de  a  lelkünk
még nem érte utol a valóságot. 

Anka nagyon szerette az irodalmat,
a  verseket,  a  meséket.  A saját  szavaim
helyett ezzel a brazil mesével búcsúznék,

amit élete utolsó heteiben többször is el-
meséltem neki:

„Egy  gyerek  ment  át  az  úton.  Az
úton feküdt egy kő. A gyerek felemelte és
feldobta  a  levegőbe,  az  pedig  leesett  a
bambuszcserje  mellé.  Amikor  a  gyerek
elment  mellette,  megfogta  a  bambuszt,
meghajlította és hagyta visszacsapódni. A
bambusz  felsóhajtott.  A gyerek  tovább-
ment.

“Ki vagy te?”, kérdezte a bambusz-
cserje a kőtől. “Az égből jöttél?”

“Én a kő  vagyok”, felelte a másik,
“és nem az égből jövök, hanem a földről.
A gyermek dobott fel a levegőbe.”

A bambusz tovább kérdezte:  “Van-
nak gyerekeid?”

A kő  így válaszolt: “Nincs szüksé-
gem gyerekekre, mert nem kell meghal-
nom.  Ez bosszantja  az embereket.  Jobb
lenne, ha olyan lenne az életük, mint az
enyém.”

A  bambusz  elgondolkodott,  majd
megrázta a fejét. “Az nem jó. Az emberi
életnek olyannak kellene lennie, mint az
én életem.”

“Neked meg kell halnod?”, kérdezte
a kő.

A bambusz  bólintott.  Ide-oda  len-
gett. Feltámadt a szél, csapkodta a bam-
buszcserjét.  A bambusz  lelapult.  “Igen,
nekem meg kell halnom.”

“Én örökké élek”, jelentette ki büsz-
kén a kő.  “Nem törődöm a széllel és az
időjárással,  a  hőséggel  és  a  hideggel.
Nem ártanak nekem.  Nem is  érzékelem
őket. Nem érzek fájdalmat, és semmi mi-
att nem aggódom. Nem adok semmit, és

nem  kapok  semmit.  Én,  én  vagyok.
Ilyennek kellene lennie az emberi életnek
is!”

Egy nagy arapapagáj repült arra, és
ráült  a  bambuszra,  amely  meghajlott  a
nagy súly alatt.  Az esőcseppek apró kis
gyöngyökként fedték le a madár kék tol-
lazatát.

A bambusz felsóhajtott.  “Érzem az
esőt és a szelet. Érzem a
hőséget  és  a  hideget.
Meghajlok, de azután új-
ra  fel  is  egyenesedem.
Gyökereimmel  erőt  szí-
vok  fel  a  földből.  Kicsi
vagyok,  és  növekszem.
Gyenge vagyok, és meg-
erősödöm.  Egy  nap  el-
jönnek az emberek, és le-
vágnak.  Vagy  elszára-
dok.”

“Akkor  meghalsz”,
szögezte le a kő.

“Igen,  akkor  meg-
halok.  De  mielőtt  meg-
halok, gyerekeim szület-
nek.  Ők  tovább  élnek.
Nekik  is  lesznek  gyere-
keik, akik tovább szapo-

rodnak. Ez így folytatódik. A gyermeke-
imben élek tovább. Szerintem jobb, ha az
emberek élete az enyémhez hasonlít.”

A kő  nem értette.  Mereven ragasz-
kodott  a  véleményéhez,  de  nem  tudott
mit  mondani. Ekkor visszajött a gyerek.
A papagáj felreppent. A gyerek beledobta
a követ a patakba. Majd levágta a bam-
buszt, és botot csinált belőle.

Az ember élete olyan, mint a bam-
buszé”.

Valóban, az ember élete olyan, mint
a bambuszé – és bár a veszteség okozta
fájdalomra szavaink is alig vannak, Anka
bennem, bennünk él tovább, mert mindig
lesznek  képeink  és  emlékeink  róla.  Ha
belenézek a tükörbe, vagy ránézek Lilire
fel-fel sejlenek a gesztusai, a hanghordo-
zása, a szava járása.

Őrizze hát meg mindannyiunk, azt,
amit  vele  megélt,  amit  tőle  kapott,  így
nem hal meg Anka igazán sohasem.

(A beszéd Anikó temetésén hangzott
el  lányától,  Artai  Mónikától.  A búcsúz-
tató szövegét az ő  hozzájárulásával kö-
zöljük – A Szerk.)
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Ezúttal A jó egészség és hosszú élet
titka (Arany  tanácsok  és  szabályok  a
testi-lelki  erő  és  egészség fenntartására)
című  művének  részletével  emlékezünk
rá.  Érdemes  elolvasni  az  egész  művet,
ahol a lakásról, ruházatról, orvosról és or-
vosságról,  ételről,  italról,  fürdésről  érte-
kezik a költő,  akit ebben verssorozatban
egészen más oldaláról ismerhetünk meg.
Néhol  humoros,  bölcs  meglátásait  nem
ártana ma is megfogadni.

A verscsokorhoz tanulóink készítet-
tek rajzokat.

Napi rend

A nap legszebb része bizonnyal a reggel,
Régi mondás, hogy ki korán kel, kincset lel.
De hogy ember ezt a szabályt követhesse,
Szükséges, hogy jókor feküdjék le este.

Éjfél előtt egy-egy jó órai álom
Bizony majd annyi, mint éjfél után három.
Hogy pedig alvásból mennyi elegendő,
Az életkor szerint különböztetendő.

Legtöbbre van szükség az élet két végén,
A csecsemő-korban, meg ha az ember vén.
Mikor "még" nincsen, vagy "már" fogy az ereje,
Rászorul, hogy hosszú álommal nevelje.

A természet ezt is maga megmutatja,
Legkevesbet alszik a déli nyár napja.
Télen, mikor fénye, ereje halványul,
Alig bír megválni a nagy éjszakátul.

Azt tartotta már a hajdani bölcs Róma,
Aludni hét órát elegendő volna.
Nyolc óra hosszáig hevernek a restek,
Kilenc óra való csak tunya nemesnek.

Délelőtti idő minden perce drága,
Testi - de kiváltkép észbeli munkára.
Az ember ilyenkor leginkább alkalmas,
Mikor még el nem kezd munkálkodni a has.

Nem jó kora reggel mindjárt sokat enni,
De az is árt, ha nincs a gyomorban semmi.
Egyél, ha éhes vagy, de sohase sokat,
Találd el mindenben a bölcs középutat.

Ebéd után magad ne szoktasd álomra,
E szokás rabságát hagyd a késő korra.
Könnyedebb mozgásban telhet egy fél óra,
Azután indulhatsz erősebb dologra.

A vacsora legyen könnyebb, mint az ebéd,
És  a  lefekvésnél  pár  órával  elébb.  
A  szegény  embernek  nem  való  tivornya,
Jó munkára való erejét megrontja.

Szabó Éva
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Emlékeztünk, rajzoltunk...
125 éve, 1897. január 17-én halt meg nagy köl-
tőnk, Vajda János.

Az iskola pedagógusai



Titkok Háza

Iskolánkból januárban az 5., a 6.a és
a 6.b osztály öt alkalommal utazott Szé-
kesfehérvárra.

A Titkok Háza programjain belül az
ötödikes  gyerekek az Arcicaching prog-
ramban vettek részt, mely során először a
Műholdas  helymeghatározás  elméleti
hátterével foglalkoztak. Betekintést nyer-
tek, hogyan épülnek fel ezek a rendsze-
rek. A hétköznapokban hol és mire hasz-
nálnak  GPS  vevőket.  Megismerkedtek
egy navigációs vevővel. Ezzel méréseket
végeztek  Székesfehérvár  belvárosában.
Megnézték  a  koordináta-rendszereket.
Milyen  típusok  vannak,  melyek  azok,
amiket  mi  használunk.  Geocaching sza-
badidős  tevékenység  szépségeit  nézték
meg a belvárosban a navigációs vevő se-
gítségével. 

Utolsó  alkalommal  „Meteorológia,
kicsit  másképp”  címmel  hallgattak  elő-
adást,  melyet  természetismeret  órán  is
hasznosíthatnak  majd.  Minden  alkalom
végén  csapatokat  alkotva  a  népszerű
„Kahoot!” játékalapú tanulási platformon
ellenőrizték le megszerzett tudásukat fe-
leletválasztós kvízeken keresztül. A hato-
dikosok  a  3D  nyomtatás  elmélete  után
gyakorlatban is kipróbálták a tanultakat.
Örültek az általuk készített 3D-s „névkár-
tyának” és a különböző érdekes állatfigu-

ráknak,  kulcstartóknak.  Ismereteket  sze-
reztek a klímaváltozásról, illetve Székes-

fehérvár  növényvilágával  kapcsolatosan
is tanulhattak.                    Molnár Csilla
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Rajzpályázat

A 30 éves „Együtt -  Értük” Alapít-
vány által meghirdetett „Alkoss nekünk,
alkoss velünk!” című  rajz- és kézműves
pályázatra a 2., a 3.b, a 4. és az 5. osztály
nevezett rajzokkal.

A pályázat célja az ép gyermekek fi-
gyelmének,  segítőkészségének felkeltése
volt  a  fogyatékos  társaik  iránt.  Minden
osztályban nagyon empatikusan és komo-
lyan fogadták a témát.  Érett  beszélgeté-
sek, személyes tapasztalatok és történet-
mesélések előzték meg a rajzolást. Emlí-
tésre  került  a  paralimpián  részt  vevő
sportolók élete, sikerei, mint motiváció a
feladathoz. Átgondolva, hogy ők gyerek-
ként milyen élethelyzetekben segíthetné-
nek, játszanának, alkotnának együtt a sé-
rült  gyermekekkel  láttak  az  izgalmas
munkához. Igazi eredeti, őszinte, kifejező
rajzok születtek. December közepén pe-
dig értesítést kaptunk a sikereinkről:
1.helyezett: Ruff Anna 5.osztály
2.helyezett: Ujszászi Dominik 3.b.osztály
3.helyezett: Ruff Márta 3.b.osztály

Mind  a  négy  osztály  különdíjazás-
ban  részesült  mint  csoport.  Különösen
nagy öröm volt számunkra, hogy a legel-
ső rajzpályázatunk ilyen sikeresen zárult.

A pályázat  martonvásári  díjkiosztó
ünnepsége sajnos a  járvány miatt  elma-
radt, de az ajándékokat a téli szünet előtt
megkaptuk  és  köszönjük.  A  gyermek-
munkák  a  Brunszvik-Beethoven  Közös-
ségi Ház kiállítótermében voltak megte-
kinthetők. Gratulálok, és köszönöm szé-
pen a kis tanítványaimnak a lelkes mun-
kát, további sikereket kívánok!

Molnár Csilla - rajztanár
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A Váli Katolikus Plébánia
hírei

10. oldal



 Az elmúlt  hónapban két alkalom-
mal is báb előadóművészek szórakoztat-
ták óvodásainkat. Először a „Suszter ma-
nói” c. mesét nézhették meg. A díszletek
és az előadók mozdulatai is lenyűgözték
a felnőtteket is, nemcsak a gyermekeket.
Igényes előadás részesei voltunk.

A második mesét közvetlenül kará-
csony előtt, a téli szünet előtti napon lát-
hattuk  Papp  Ágnes  bábművésztől.  Ági
néni már nagyon sok éve látogatja óvo-
dánkat,  nagyon  örült  meghívásunknak,
mi meg a látogatásának. Ő mai meséket
„elevenít meg”, előadásaiban mindig a jó
győzedelmeskedik. Dani, nagyanyó, kak-
tusz és a róka kalandjait örömmel nézték
meg a gyerekek.

Mikulás ajándékai

A Mikulás ebben az évben is meg-
látogatta az óvodásokat és hozott is sok
ajándékot! A költségvetés anyagi eszkö-
zeit kiegészítették a szülők. Köszönjük a
Szülői Szervezetnek, és az összes szülő-
nek a támogatását, adakozását, mert így,
az  összefogás  által  lett  ilyen  gazdag,
ajándékokkal teli a Mikulás puttonya, és
ilyen nagy a gyermekek öröme. 

VálInfó
2022. január 27. intézményeink élete    7

Mesék a Mesevölgyben
A bábok és a mesék mindig elvarázsolják a gyere-
keket.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



Békés álmainkba ne csalódjunk soha
Oltalmazzon minket angyalok mosolya
Lelkünkben béke és szeretet virítson
Düh és gaz álnokság meg ne szomorítson
Ostoba szólamra ne hajoljon szívünk
Gazdagság kísérje minden vidám léptünk

Útjaink vigyenek igaz célunk felé
Jövendőnk munkája ne váljon keresztté
Éjszaka pompásan ragyogjon csillagod
Veled lehessek, amikor csak akarod
Egymásra találjon most minden kereső
Társával éljen minden egymást szerető

Közösen  tegyük  szebbé  ezt  a  világot
Ízleljünk már most mennyei boldogságot
Váljon minden titkos, szép álmunk valóra
Áldott  legyen minden együtt  töltött  óra
Nevetni  tudjunk  és  őszintén  örülni
Odvas  idő  fogát  messze  elkerülni
Keveset  mondok  végül,  de  szépet:
Kívánok Boldog Újévet!

Kedves Olvasók!

Idén  is  jeles  napok,  évfordulók  és
emlékéves programok színesítik az évet,
amelyekhez  könyvtárunk  is  csatlakozik,
saját programjaink mellett. 

Az  egyik  legfontosabb,  hogy  Em-
lékévet  hirdetett  Székesfehérvár  Önkor-
mányzata 2022-re az Aranybulla kiadásá-
nak  800.  évfordulója  tiszteletére.  Az
egész esztendőt átszövő programsorozat-
ról és közösségi kezdeményezésekről ér-
demes tájékozódni. A rendezvénysorozat-

ban  több  fehérvári  intézmény közremű-
ködik,  így  az  Alba  Regia  Szimfonikus
Zenekar,  a  Siklósi  Gyula  Várostörténeti
Kutatóközpont,  a Székesfehérvári  Balett
Színház, a Székesfehérvári Közösségi és
Kulturális  Központ,  a  Székesfehérvári
Turisztikai  Kft.,  a  Szent  István  Király
Múzeum, a Városi Levéltár és Kutatóin-
tézet, a Kodolányi János Egyetem, a Vö-

rösmarty  Mihály  Könyvtár  és  a  Vörös-
marty Színház. 

Január 3-án volt 100 éve, hogy meg-
született  Nemes  Nagy  Ágnes  (1922-
1991) Kossuth-díjas  magyar  költő,  mű-
fordító,  esszéíró,  pedagógus,  a  Digitális
Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. 

Azt  írta  magáról:  „20.  századi  va-
gyok. Költő, esszéista, tanár, gyermekek-

8    intézményeink élete
VálInfó 2022. január 27.

    

A Vál KSE sporthírei

11. oldal

Könyvtári közlemények
A 90 éve született  Jókai  Anna:  Újesztendőre című versét  küldöm,  és  kívánom,
hogy mindenkinek váljon valóra, amit szeretne.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros



nek  író  és  fiatalokkal  sokat  foglalkozó.
Szeretném megmutatni a világ apró cso-
dáit.” Műfordításai mellett kiemelkedőek
gyermekversei is. pl. Ki ette meg a málnát?
Névnapodra mit vegyek? Ugróiskola stb.

Mikszáth  Kálmán  (1847–1910)
Szklabonyán a kisnemesség és a paraszt-
ság  határvilágából  indult,  író,  újságíró,
szerkesztő, országgyűlési képviselő. 175.
születésnapját ünnepelné. Gundel János a
híres  palóclevest  Mikszáth  45.  születés-
napjára tálalta  fel  1892-ben.  Az  író  kü-
lönleges levest kért a vendéglőstől: olyan
levessel  lepje  meg,
amilyet  még  sosem
evett  és  „amelyik
magában  foglalja  a
magyar konyha min-
den  zamatát”  (Gun-
del János és étterme
is  bekerült  a  hunga-
rikumok közé. Tevé-
kenységéről  és  a
hungarikumokról  is
kölcsönözhetők köny-
vek a könyvtárban). 

Mikszáth  mű-
vészetének  visszaté-
rő eleme az anekdo-
ta.  Műveinek  elbe-
szélője  gyakran  úgy
szólal  meg,  mintha
egy  baráti  társaság-
ban lenne.  Az  anek-
dota lényege, hogy újra átélhetővé teszi a
múltat. Azt az illúziót kelti, hogy az el-
múlt  dolgokat  a  jelenbe  lehet  helyezni.
Újraolvasni nagy klasszikusokat egyáltalán
nem unalmas! Párhuzamot vonni  „akkor”
és  „most”  között  igazi  szellemi  kaland!
Művei kölcsönözhetők a könyvtárból.

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.
Január  20-án  mi  is  megünnepeljük  a
könyvtárban.

Ha február, akkor farsang és medve-
nap… A farsangi ünnepkör vízkereszttől
(január  6.)  hamvazószerdáig  tart  (idén
március 2-ig). „A farsangi ünnepkör nép-
szokásai lármázással, zavargással járnak,

tehát  a  "rossz,  tiltandó  szokások"  közé
tartoznak. Mind e tiltások ellenére a far-
sang Válon is igazi, a falu egész lakossá-
gát  felölelő,  húshagyó keddi,  fergeteges
mulatság volt hosszú évszázadokon át. A
fiatalok  felöltöztek  bohócnak,  vagy  két
lány fiúnak, vagy két fiú lánynak, és szó-
rakoztatták az utcákra kimerészkedett né-
pet.  Mások szerint  "a  fiatalok bolondos
ruhákat  vettek  fel,  s  az  egyik  rondább
volt, mint a másik". (Dehát egy kicsit ez
is volt a célja.) Korommal, festékkel ki-
kenték magukat, nehogy felismerjék egy-

mást. Egyik-másik maskara púpot csinált
szalmazsákból,  azt  ütögették,  mintha
bántanák a  másikat.  "Szalmabábuk  vol-
tunk" - állapította meg az adatközlő. Bo-
londoztak az egész faluban a maskarák,
lányokat,  gyerekeket,  felnőtteket  egy-
aránt  bekormoztak.  És  ebből  soha sem-
miféle  harag  nem  származott,  inkább
örömnapként élték meg az emberek. Egy-
egy bolondozó csoport  20-30 főből  állt,

és minden utcát körbejárt. Tagjai bemen-
tek a  házakba is.  Ha egy-egy véletlenül
kimaradt,  ott  a  lakók  megsértődtek.  Ez
volt a farsang búcsúztató. Délelőtt ment
végbe  a  bohóckodás,  délben  megmosa-
kodtak a maskarák, este bálban mulatott
a  falu  népe.  Még  éjszakára  is  maradt
program.  Mókás  kedvű  legények  azért,
hogy  a  lányok  kikosarazták,  vagy  nem
mentek  el  velük  táncolni,  kicserélték  a
kerítés kiskapuját, azaz elvitték 4-5 ház-
zal arrébb. Majd annak a háznak a kiska-
puját  hozták a  "lánybosszulás"  végett  a

megtréfált  ház
kerítéséhez.  De
előfordult  olyan
eset  is,  hogy  lo-
vas  kocsit  vittek
fel  a  zsúptetőre.
A földön szétsze-
relték, az első  és
hátsó  tengelyt,  a
négy kereket fel-
húzták  a  tetőre,
és ott újra össze-
szerelték.  Aztán
főhetett  a  házi-
gazda  feje:  mi-
ként  kerüljön  a
kocsija  újra  a
színbe.  Olykor,
hogy a  lépéseket
ne  lehessen  hal-
lani,  és  a  bosz-

szantás még vaskosabb legyen, szétszór-
ták az udvaron talált szalmát is.” (Fejeze-
tek Vál történetéből és néprajzából)

Új  könyvekkel  is  kezdhetjük  az  új
esztendőt, mert megérkeztek!

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

Egészségben  és  olvasásélmények-
ben bővelkedő új esztendőt kívánok!
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Köszönjük a beszámolókat, híreket!
A Válinfó következő lapzártája:

2022. március 4.
Várjuk írásaikat, beszámolóikat,

olvasói leveleiket, fotóikat,
melyeket az

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

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYÉNI
LOMTALANÍTÁSRÓL

Ismét tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egész településre kiterjedő
közös lomtalanítás évek óta nincs. Minden ingatlantulajdonosnak
saját magának kell időpontot egyeztetnie a VHG szolgáltatóval a
lomtalanításra, mely évente egyszer vehető igénybe 3 m3-nyi, gyűj-
tőedényben el nem helyezhető nagydarabos hulladékra (elhasznált
bútorok,  edények,  szőnyegek,  játékok,  ruhaneműk).  Továbbra sem
helyezhető ki építési és bontási hulladék, zöldhulladék, 50 kg-ot és 2
m-t meghaladó túlsúlyos hulladék, veszélyes hulladék.
Időpontfoglalás a VHG honlapján: idopontfoglalas.vhg.hu
illetve telefonon vagy e-mailben: 06-22/579-185  E-mail: info@vhg.hu
Kérjük, minden évben vegyék igénybe a szolgáltatást!



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

Minden évben  az  adventi  időszak-
ban meghatározóak a Rorate szentmisék,
azaz a  pirkadat  előtt,  hagyományosan 6
órakor bemutatott szentmisék, amelyek a
Megváltó várásának és a Mária-tisztelet-
nek a hívek által megszeretett megnyilvá-
nulásai. Kedd reggelenként ezek a szent-
misék  is  hozzájárulhattak  ahhoz,  hogy
méltón  tudjunk  készülni  Jézus  Krisztus
születésének ünneplésére, illetve a vasár-
napi szentmisék kezdetén az adventi ko-
szorú  gyertyáinak  meggyújtása,  és  az
ezekhez kapcsolódó várakozásról való el-
mélkedések is ezt szolgálták. 

Sajnos  a  járványügyi  helyzet  miatt
több  adventi  program elmaradt  (adventi
koszorúkészítés, mézeskalácssütés, pász-
torjáték). 

December 24-én az éjféli szentmise
keretében  közösen  ünnepeltük  meg  azt,
hogy  az  Istengyermek  eljött  közénk.
Szent  Család  ünnepén  Plébános  atya
megáldotta  a  családokat,  Szilveszterkor
pedig közösen adtunk hálát az elmúlt év-
ben kapott kegyelmekért.

Köszönjük a  templom számára fel-
ajánlott fenyőfákat, a Váli Önkormányza-
ti  Tűzoltóság segítségét  ezek felállításá-
ban és lebontásában, és minden hívő se-
gítségét,  aki  hozzájárult  munkájával  ah-
hoz,  hogy szépen ünnepelhessük meg a
karácsonyi ünnepkört!

Ruff Tamás
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HULLADÉKNAPTÁR 2022

A hulladékot minden esetben reggel 7:00 óráig helyezzék ki a házak elé.
Ne felejtsék el az idei matricákat felragasztani.

Mivel a településen nem lehet égetni,
kérjük áprilistól novemberig vegyék igénybe a zöldhulladék szállítást.

Feleslegessé vált holmijaik elszállításához kérjenek lomtalanítást.

Kommunális
(csütörtök)

Fenyő
(kedd)

Hamu
(kedd)

Szelektív
(péntek)

Zöldhulladék
(változó)

Üveg
(szerda)

Január 6.  13.  20.  27. 4. 4. 14.  28. 5.

Február 3.  10.  17.  24. 1. 1. 11.  25.

Március 3.  10.  17.  24. 31. 1. 11.  25.

Április 7.  14.  21.  28. 15.  29. 1. 6.

Május 5.  12.  19.  26. 13.  27. 10.

Június 2.  9.  16.  23. 30. 10.  24. 7.

Július 7.  14.  21.  28. 15.  29. 12. 6.

Augusztus 4.  11.  18.  25. 12.  26. 9.

Szeptember 1.  8.  15.  22.  29. 16.  30. 13.

Október 6.  13.  20.  27. 14. 28. 11. 5.

November 3.  10.  17.  24. 2.szerda 11. 25. 18.

December 1.  8.  15.  22.  29. 6. 16.  30.



Megkezdődött  a  futball  szezon.

2022. január  15-én részt vettünk a Páz-

mándi Teremfocin. A torna érdekessége,

hogy este 8 órakor kezdődött és hajnal-

ban lett vége. Veretlenül, kapott gól nél-

kül 2. helyezést értünk el. A döntőben he-

tesekkel maradtunk alul a Velence ellen.

A torna legjobb játékosát tőlünk válasz-

tották, Kővári Ferenc személyében. Gra-

tulálunk a csapatnak. Köszönjük a rész-

vételt.

 A nagypályás focira a felkészülés

2022. január 27-vel megkezdődik. A ter-

mes  edzések  az  alcsútdobozi  sportcsar-

nokban, a futóedzések a faluban lesznek.

Beneveztünk a Téli Műfüves Bajnokság-

ba a martonvásári csoportba. 

Meccsnapok:

02.06. 12:00 Bicske II – Vál;

02.13. 14:00 Vál – Mány;

02.20. Gyúró – Vál;

02.27 Helyosztó a másik csoport helye-

zettjével. 

A  nagypályás  bajnokság  2022.

március 6-án kezdődik. 

Megtörtént  a  várva  várt  Magyar

Kupa sorsolás, amely Vajta csapata ellen

lesz a hazai pályán 2022. április 06-án. 

Várjuk a sportbarátokat, szurkolja-

nak a csapatoknak. A mérkőzések védett-

ségi igazolvánnyal látogathatóak.

 HAJRÁ VÁL! HAJRÁ FIÚK!

Klein Károly

VálInfó
2022. január 27. CIVILek oldala    11

SPORTHÍREK

HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ
A háziorvosi rendelés ideje:
miden nap 11:00-13:00

Felhívjuk figyelmüket és kérjük Önöket,
hogy a rendelőbe csak

előre egyeztetett időpontban jöjjenek.

Időpontot egyeztetni a
353-462-es telefonszámon lehet.

Kissné Kiss Erzsébet
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