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Tisztelt Váliak!

Sajnos az elmúlt évek több olyan vi-
lágméretű  válsághelyzetet  hoztak,  me-
lyek alapjaiban változtatták meg életün-
ket. Előbb a koronavírus járvány bizonyí-
totta be számunkra, hogy bármennyire is
szeretnénk, nem vagyunk felkészülve egy
gyilkos vírus okozta világjárvány gyors,
veszteségek  nélküli  leküzdésére.  Bár  a
vírus különböző mutációi még itt vannak
közöttünk,  mára  szerencsére  csak  keve-
sen halnak bele az általuk okozott beteg-
ségbe. 

Mire életünk visszatért volna a nor-
mális kerékvágásba, Oroszország megtá-
madta Ukrajnát. Ezzel egy olyan gazda-
sági  válságot  szabadított  rá  Európára,
hogy bármennyire is szeretnénk elkerül-
ni, sajnos rég nem látott áremelkedések-
nek lehetünk tanúi. Az energiaárak drasz-
tikus  megugrása  miatt  mindennek  fel-
ment  az  ára.  Bár  az  üzemanyagok  ára
magánszemélyek  részére  még  kedve-
zőbb, de a fuvarozók már piaci áron tan-
kolnak. Ezeknek a kedvezőtlen gazdasági
körülményeknek  köszönhetően  települé-
sünk is  nehéz  helyzetbe került.  A villa-
mosenergiához  a  tavalyi  árhoz  képest
hétszeres  áron,  földgázhoz közel  tízsze-
res  áron  jutunk  hozzá.  Ez  azt  jelenti,
hogy önkormányzatunk ismét át kell áll-
jon  válságkezelésre.  2010-től  majd  két
éven  át  végeztünk  ilyen  feladatokat,  az
elmúlt  tíz  év  inkább  a  fejlesztésekről

szólt.  Ebben  a  helyzetben  ismét  két
irányban indulunk el. Növelnünk kell be-
vételeinket és csökkentenünk kell kiadá-
sainkat. 

A bevételek  növelését  sajnos  csak
egy módon tudjuk megoldani, növelnünk
kell az adók mértékét. Ilyen lépésre az el-
múlt  tíz  évben nem kényszerültünk.  Az
építményadót belterületen a jelenlegi 100
Ft/m2 árról 200 forintra emeljük. Ez azt
jelenti, hogy egy 100 négyzetméteres ház
után jövőre a  jelenlegi  10.000 Ft/év  díj
helyett, 20.000 forintot kell fizessünk két
részletben. Nem lakáscélú ingatlanjaink-
nál  a  jelenlegi  400  Ft/m2  helyett,  600
Ft/m2 lesz a díj. A telekadó a jelenleg ha-
tályos,  1000 m2-ig 10 Ft/m2 helyett  20
Ft/m2, az 1000 m2 feletti részekre, a je-
lenlegi  2  Ft/m2  helyett  4  Ft/m2  díjra
emelkedik.  Vállalkozások  tulajdonában
álló telek után a jelenlegi 2 Ft/m2 helyett
4 Ft/m2 díjra emelkedik.
Mentes az adó alól:
- az építési tilalom alatt álló telek a tila-
lom ideje alatt 
- az a telek, amelyik nem minősül építési
teleknek
- magánszemély tulajdonában álló olyan
telek, melyen lakás céljára használt épü-
let áll 
- a külterületi telek, kivéve a vállalkozó
üzleti célt szolgáló telke.

Az  iparűzési  és  az  idegenforgalmi
adó mértéke nem változik. A megkezdett
adóellenőrzést kollégáim mind belterüle-

ten,  mind  külterületen  folytatni  fogják.
Kérem Önöket, hogy továbbra is segítsék
munkájukat!

Kiadásaink  csökkentésére  a  követ-
kező intézkedéseket hozzuk. Minden ön-
kormányzati  intézmény vezetőjével  sze-
mélyesen egyeztetünk az épület üzemel-
tetési szabályairól. Az óvodák fűtését hét
végeken  leállítjuk,  illetve  hétköznapon-
ként nyitvatartási időn kívül csökkentjük
a  hőmérsékletet.  A sportpálya  öntözése,
világítása, valamint az öltözők fűtése és
világítása a tavaszi szezon kezdetéig szü-
netel,  utána is nagyon szigorú körülmé-
nyek között működtetjük. 

Gondolkozunk a könyvtár rövidített
nyitva tartásán is.  Azok az  intézménye-
ink, melyek fűtését a hőközpontból meg
tudjuk oldani, részben magunk által gyár-
tott pellettel, részben a saját területünkön
elszáradt, vagy útban lévő fák kivágásá-
val  és eltüzelésével oldjuk meg. Az ön-
kormányzat  épületében  a  fűtési  szezon
kezdete óta a fűtést hét végére lekapcsol-
juk.  Ugyan  ezt  fogjuk  kérni  a  védőnői
szolgálat és az orvosi rendelő esetében is.
A tűzoltók segítségével biztonságosan ki
tudjuk  vágni  azt  a  tűzifa  mennyiséget,
melyre  a  fűtési  szezonban  szükségünk
lesz. Cserébe el tudjuk látni őket is a hő-
központból  távfűtéssel. A közmunkások
segítségét is igénybe vesszük, mind a ki-
vágott fa beszállításában, mind a hőköz-
pont működtetésében. Pelletet továbbra is
gyártunk,  de  az  áram árának  drasztikus

POLGÁRMESTERI GONDOLATOKPOLGÁRMESTERI GONDOLATOK

V Á L I N F ÓV Á L I N F Ó

VÁLINKA 10
Beszámoló a külföldi fellépésről és a Válinka 10. születésnapi rendezvé-
nyéről Molnár Szilárdtól. 

14-15. oldal

Megújult a Vajda-kiállítás
8 millió forintos támogatásból valósult meg az új kiállí-
tás a Vajda-emlékházban.

4-5. oldal

Áldott karácsonyi ünnepeket

és békés, boldog új esztendőt

kívánunk!



emelkedése miatt ezt is újra kell tervez-
nünk. 

Szerencsére  az  elmúlt  tizenkét  év-
ben  mindegyik,  az  önkormányzat  által
üzemeltetett épületet sikerült energetikai
szempontból  felújítani,  hőszigeteltük
azokat,  nyílászárókat  cseréltünk és  nap-
elemeket szereltünk szinte minden épüle-
tünkre.  A közvilágítás  korszerűsítését  is
elvégeztettük. Ezeknek a fejlesztéseknek
köszönhetően  jelentősen  csökkentek  ki-
adásaink, de a korábban említett mértékű
áremelkedések így is  jelentős  terhet  ró-
nak az önkormányzatra. Kötelező felada-
tainkat pedig,  mint  az óvoda,  az egész-
ségügyi  ellátás,  a  polgármesteri  hivatal,
valamint a közvilágítás, továbbra is mű-
ködtetnünk kell. 

Bízom benne, hogy sikerül megőriz-

nünk  településünk  működőképességét!
Azok a váli családok, idős emberek, akik
a válság miatt nehéz helyzetbe kerülnek,
természetesen  továbbra  is  számíthatnak
ránk.  A szociális  célú tűzifa  kiosztására
december folyamán sor kerül, míg 70 év
feletti időseinket idén is szeretnénk meg-
lepni egy kis karácsonyi csomaggal. Mi-
vel  a  szociális  kiadásainkra  fordítható
pénz  összegét  is  csökkentenünk  kell,
ezért idén élelmiszer osztás nem lesz, he-
lyette a krízishelyzetbe került embereket
fogjuk segíteni. 

Bízom benne,  hogy az orosz-ukrán
háború és vele együtt a gazdasági válság
hamarosan véget ér és ismét a község fej-
lesztéséé lesz a főszerep!

Ezúton  is  szeretném  megköszönni
megértésüket és közreműködésüket! 
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Bemutatkozik a Váli Babás Klub
Tartalmas együtt töltött időt ajánl Baranyai-Balássy
Dominika a kisgyerekes családoknak.

         12-13. oldal

G Ó L Y A H Í R E K

SZEPTEMBER

Lakatos Szabolcs

GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

SZEPTEMBER

Papp András Péter és
Oroszi Krisztina

Morcsányi Zoltán László és
Dudás Anita

OKTÓBER

Pécsi Richárd és
Szabó Erzsébet

Kiss Zsolt és
Mód Nikolett

 GRATULÁLUNK!

KEDVES VÁLIAK!
Vál helytörtének képeskönyve további példányai

az ádventi vásárban elérhetők

2022. december 3-án szombaton 15:00 órától

a Faluvédő Egyesület standján

Köszönjük a beszámolókat,
híreket!

A VálInfó következő lapzártája:

2023. január 13. péntek
Várjuk írásaikat, beszámolóikat,

olvasói leveleiket, fotóikat,
melyeket az

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

mailto:alpolgarmester@val.hu
mailto:gyogyszerval@gmail.com
mailto:gyogyszerval@gmail.com
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Tisztelt Betegeink!

Dr. Mihály Kinga rendelési ideje:

Hétfő: 11-15 óráig
Kedd: 10-14 óráig
Szerda: 11-15 óráig
Csütörtök:   8-12 óráig
Péntek:       változó (többnyire délelőtt)
                              időpont egyeztetés szükséges.
Rendelésre  minden  esetben  szeretnénk  kérni  az  időpont
egyeztetést. Természetesen sürgős esetben soron kívül is le-
het jönni, illetve időpont nélkül is, de abban az esetben várni
kell, és csak az előjegyzett betegek után következik az ellátás.

ELŐJEGYZÉS, IDŐPONTFOGLALÁS

Rendelési időben: a 22-353-462 vagy a 06-20-9625-759 
telefonszámokon.
Továbbra is küldhetnek emailt a gyogyszerval@gmail.com. 
címre.

INFLUENZA OLTÁS

Az influenza oltások megérkeztek és rendelési időben felvehe-
tők időpont egyeztetéssel.

VASTAGBÉLSZŰRÉS

A vastagbélszűrést folyamatosan végezzük. A korábban kikül-
dött behívó levelek sem veszítik érvényüket.

Kissné Kiss Erzsébet

HÁZIORVOSI INFORMÁCIÓK

MEGHÍVÓ
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. november 30-án szerdán 18:00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST TART
a Községháza emeleti dísztermében,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. Beszámoló az önkormányzat 2022. évi eredményeiről
2. Vál Község Önkormányzat jövőbeni terveinek ismertetése
3. Lakossági hozzászólások, kérdések, panaszok felvetése és megvitatása

Megjelenésére mindenképpen számítok.

Bechtold Tamás
polgármester

ÉGETÉSI
IDŐPONTOK

2023-BAN
2023. február 24-25. 
2023. március 24-25.
2023. április 21-22.
2023. október 13-14.
2023. november 10-11.
2023. december 1-2.
péntek-szombati napokon.

ÁDVENTI VÁSÁR
2022. DECEMBER 3-ÁN

15:00 ÓRÁTÓL A PIACTÉREN

mailto:gyogyszerval@gmail.com


 A kiállítás szakmai koncepciója

Az  új  állandó  kiállítással  Vál  Ön-
kormányzatának Vajda emlékháza – a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum és a MIRE szak-
mai közreműködésével – azt a szándékát
erősíti  meg,  miszerint  tovább  kívánja
ápolni Vajda János költő (1827 – 1897)
emlékezetét,  akinek fiatalsága a reform-
korhoz kötődött, gondolatai, érzései a re-
formkorban születtek, majd az 1848/49-
es  forradalomban,  szabadságharcban  ér-
lelődtek. Életének, újat teremtő költésze-
tének  és  felelősséggel  művelt  közéleti
publicisztikájának  értéke  viszonyítási
pont lehet ma is.

A megújuló kiállítás autentikus, kor-
hű  épületben,  a  Válhoz  tartozó  vadász-
völgyi erdészlakban tekinthető meg. Eb-
ben a három helyiségből álló kis házban
és a hozzá tartozó kertben töltötte Vajda
János  gyermekéveit,  1828-tól  1838-ig,
amikor szülei beíratták a székesfehérvári
cisztercita  gimnáziumba.  1840  és  1842
között  tanulmányait  Pesten,  a  piarista
gimnáziumban folytatta.  1844-től  példa-
képe Petőfi lett, akinek nyomdokain ha-
ladva  1845-ben  hónapokra  vándorszí-
nésznek állt. 1846-ban rövid ideig ismét
szüleinél, Válon élt.

Vajda János – a közösségi élet példa-
adó figurájaként – 1848-ban 21 évesen ott
volt a márciusi ifjak között Petőfi társasá-
gában  a  Pilvax  kávéházban,  majd  1848

augusztusától  egy szabadcsapat  önkénte-
seként,  később  szabadságharcos  honvéd-
ként a bánsági hadjáratban Kiss Ernő, il-
letve  Damjanich  hadnagyaként.  Akár  az
Egy honvéd naplójából című visszaemlé-
kezését olvassuk, akár az  Önkénytes dala
című, 1848-ben született versét, a szöve-
gekből kiviláglik a haza iránti elkötelezett-
sége és a kor költészetében is megjelenő
dicsvágy, szabadságvágy. A kiegyezést kö-
vető, kései lírája a modernizmus jegyében
született, amelyben új szemlélet és robba-
nékony személyesség,  kozmikussá  növe-
kedett  elvágyódás,  magány és  szorongás
tükröződik. Az 1870-es években született
Vajda-versekben megjelenik a modernizá-
lódó, polgárosodó élet, a XXI. század em-
bere számára is ismerős befelé fordulás, a
végtelenség, az elvágyódás-érzés mához is
szóló  problematikája.  Ady  Endre  “szent
rokonom”-nak, “nagy elődömnek” nevez-
te őt.

A kiállítás alapvetően három pillérre épül

1.  bemutatja  az  ifjú  Vajda  Jánost
mint a Pilvax társaságához tartozó márci-
usi  ifjat,  szabadságharcos  költőt,  vala-
mint a Világos utáni bukott forradalmárt.

 2. érinti Vajda Jánosnak a közélet-
ben, valamint a sajtóban betöltött szere-
pét, Széchenyihez és Kossuthoz kapcso-
lódó eszméit,  eszméinek formálódását  a
kiegyezést követően, ennek kapcsán ösz-
szefoglalóan  bemutatja  röpiratait:  Önbí-
rálat, Polgárosodás (1862).

3.  bemutatja  Vajda  lírájának  ívét,
amely röviden ugyan utal az 1850-es évek
romantikus  hangú  költeményeire,  de  a
hangsúly a második, az erőteljesebb, meg-
újult, szimbolista költői periódusra kerül.

A Vajda  János-kiállítás  a  mai  kor
embere számára a szépirodalom és kor-
történet  révén  ismeretanyagot  nyújt  egy
olyan évszázadról, amely hősöket terem-
tett, s be is mutatja ezt a hőst. Vajda élete
a tanulóifjúság számára a felelős ember
példája lehet,  aki  megkeresi  helyét  és  a
közösségi élet minőségét javítani hivatott
ember feladatait  a korban, amelyben él.
Vajda  életének  első  szakasza,  amely  a
forradalom és szabadságharc vonzásában
zajlott, az eszmék, a választás szabadsá-
gának fontosságát húzza alá, a kiegyezést
követő esztendők politizáló költője, aktív
lapszerkesztője  és  újságírója  pedig  azt
hangsúlyozhatja számunkra, hogy felada-
tunk  és  felelősségünk  van  abban,  hogy
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megfigyeljük a körülöttünk folyó válto-
zásokat és reflektáljunk rájuk.

A  szabadság-eszmény a  legfonto-
sabb értéket jelentette a XIX. sz. első fe-
lében,  Vajdának  épp  oly  lételeme  volt,
mint  Petőfinek  és  a  márciusi  ifjaknak,
akikkel együtt vett részt a forradalomban,
majd harcolt a szabadságharcban. 

Vajda szabadság-eszményéhez kötő-
dik a nemzeti függetlenség és haza iránti
elkötelezettsége.  A polgárosodás eszmé-
jének széleskörű átgondolása pedig nem
csupán költészetéhez, hanem a társadalo-
mért felelősséget érző polgár és újságíró
Vajda életművéhez (lásd röpiratait) kap-
csolódik.

Vajda természet iránti rajongása köl-
tészetének  egyik  lényeges  témája,  ame-
lyet  a  váli  erdővel  és  annak  természeti
szépségeivel  kapcsolatos versei fejeznek
ki leginkább. 

Az  Emlékház  pillanatnyilag  nincs
benne sem az oktatás, sem a kulturális tu-
rizmus vérkeringésében.

Az új kiállítás létrehozásával az Em-
lékház  a kulturális  turizmusban résztve-
vők,  a  színvonalas  időtöltést  kedvelők
számára a szellemi feltöltődés mellett ki-
váló túra célpont is lehet.                (PIM)

A Vajda-kiállítás ünnepi megnyitója

Szép számmal gyűltek össze az ér-
deklődők az ünnepi megnyitóra.

Ádám Zsuzsanna alpolgármester kö-
szöntötte a megjelent vendégeket és em-
lékeztetett,  hogy  legutóbb  25  éve  volt
ilyen  ünnepélyes  alkalom  itt,  amikor  a
felújított Vajda Emlékházban megnyílt az
állandó kiállítás a nagyközönség számá-
ra. Most a költő születésének 195., halá-
lának 125. évfordulóján egy megújult ki-
állítással tisztelgünk Vajda János előtt.

Bechtold Tamás polgármester örömé-
nek adott hangot amiatt, hogy végre a kul-
túráról szól a mai nap, miközben a min-
dennapok tele vannak a háború, a szankci-

ók és a különböző problémák híreivel.
Egy  kedves  kis  történettel  illusztrálta,
hogy a váliaknak mennyire fontos az érté-
keik megőrzése, azok méltó becsben tartá-
sa. Elmondta, hogy a kiállítás megújításá-
nak  gondolata  már  több  éve  napirenden
volt, s a Petőfi Irodalmi Múzeum segítsé-
gével most végre valóra is válhatott. Meg-
köszönte a kiállítás létrehozásában közre-
működők munkáját,  a Magyar Kulturális
Alap és a Magyar Géniusz Program 8 mil-
lió forintos támogatását.

L. Simon László, a Magyar Nemzeti
Múzeum  főigazgatója  hangsúlyozta,
hogy a nagy magyar költők mindegyiké-
nek az irodalmon túli gondolataira is ér-
demes volt odafigyelni. Ebben a kis szű-
kebb mezőföldi  környezetben  a  magyar
irodalom három jelentős alakjával  is ta-
lálkozhatunk:  Gárdonyi  és  Vörösmarty
mellett Vajda Jánosnak is ott a helye. S
hogy miért fontos napjainkban is az iro-
dalomtanítás?  Az irodalomnak – többek
között – jellemformáló hatása van, haza-
szeretetre  nevel,  és  elengedhetetlen  ah-
hoz, hogy a történelem során többször is
megrekedt polgárosodás végre végbe tud-
jon menni – emelte ki L. Simon László.

Demeter  Szilárd,  a  Petőfi  Irodalmi
Múzeum főigazgatója a 48-as márciusi if-
jak felsorolásával kezdte gondolatait, majd
arról beszélt, hogy szerencsés nemzet va-
gyunk, mert „az angolszász popkultúrából
ismerős 27-esek klubja helyett – és ez nem
értékítélet: történelem – nekünk a Kétszá-
zasok Klubja jutott példaképül”, hiszen „…
pár  éve,  évtizede  a  kétszáz  évvel  ezelőtt
született nagyságainkat ünnepeljük. A név-
sor alapján még pár évnyi ünneplés előt-
tünk áll.” Figyelmeztetett: „Az emlékezés
gesztusa szükséges, de nem elégséges felté-
tele annak, hogy a Kétszázasok Klubja az
lehessen, aminek lennie kell: hősök és pél-
daképek  közösségének.  Mert  igaza  van
Márainak, hogy „mindig a költők csináltak
legelőből hazát", de a hazát hazaként meg-
élni és megtartani a mi dolgunk.”

Vajda verseit olvasva kicsit pörölt a
költővel, hogy műveiből egy keserű, elé-
gedetlen világ tárul fel, nem leszünk tőle
boldogabbak,  elrontja  az  ember  kedvét.
„Vajda János lírája kényelmetlen, és ez így
van jól. Megadja a dolgok súlyát. Költé-
szete  és  életútja  visszaállít  bennünket  a
rögvalóba: arra figyelmeztet,  hogy a hő-
sök is emberből vannak, az embernek len-
ni megannyi nyűgjével, rossz döntéseivel,
kedélyhullámzásaival, akarnokságával - és
a  szabadságának  következményeként
szükségszerűen tételeződő rettenetes  ma-
gányával. A szó szoros és átvitt  értelmé-
ben is „montblanc-ember". (…) A csillag-
fény nem olvasztja a havat. Csillagtávnál
tehát közelebb kell lépnünk Vajdához. És
akkor  is  szeretni  kell  tudni,  ha  ő  éppen
nem  akarja.  (…)  Ezért  vagyunk  ma  itt.
Ebben  az  értelemben  vett  csillagkaput
avatunk most, olyan belépőt, vagy inkább
átlépőt, amivel nem innen valahová távol-
ra, hanem onnan, távoli saját hétköznapja-
inkból ide, a vajdai hegycsúcsra érkezünk.
(…) Amennyiben szerencsénk van, akkor
az örök hó olvadozik egy keveset, és az
így keletkező csermelyből szomjunkat olt-
hatjuk. Ha elég bátrak vagyunk belépni a
kapun - és ha elég bátrak vagyunk szabad
forrásból inni.”

Tessely Zoltán  országgyűlési  képvi-
selő beszédében arra mutatott rá, hogy a
Pannónia Szíve Program 35 településének
csodálatos, rejtett kincsei  és értékei  van-
nak, mint ez a kis emlékház is, melyeket
meg kell mutatni országnak-világnak. Ez
teljesült be Válban is, ahol megismerhető
a szabadságharcos költő életútja, közéleti
szerepvállalása, valamint lírájának íve.

Az ünnepélyes megnyitó végén Né-
meth Csenge 8. osztályos tanuló szavala-
ta,  Simon Aladár színművész és  Bácsy-
Swartz  Zoltán  hegedűművész  előadása
idézte  fel  és  segített  közelebb  kerülni
Vajda költészetéhez. A kiállításmegnyitót
vendéglátás zárta.

Ádám Zsuzsanna
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Petőfi Sándor: A téli esték (részlet)

„Hova lett a tarka szivárvány az égről?
Hova lett a tarka virág a mezőkről?
Hol van a patakzaj, hol van a madárdal,
S minden éke, kincse a tavasznak s 
nyárnak?” 
„Mit csinálna kinn az ember ilyen 
tájban?
Mostan ott benn szép az élet a 
szobában.”

Kiváltképp remek olvasmányok tár-
saságában,  hiszen  mindenre  van  egy
megfelelő könyv.

Az év legnagyobb könyvtári esemé-
nye  az  Országos  Könyvtári  Napok.  A
programsorozat ma már éppen úgy hozzá
tartozik az október hangulatához, mint az
ősz színei. Idén október 3. és 9. között él-
vezhettük  a  programokat.  Ekkor  a  70
éves megyei könyvtárakat is ünnepeltük. 

A  Vörösmarty  Mihály  Könyvtár
honlapján olvasható a keletkezés történe-
te.  „A megyei  könyvtár  jogelődjének,  a
Városi  Tisztviselők  Könyvtárának  létre-
hozása Jókai Mór 50 éves írói jubileumá-
hoz kapcsolódott. A városi Törvényható-
sági  Bizottság  1893  tavaszán  Székesfe-
hérvár díszpolgárává választotta az írót, s
még ebben az évben megrendelte összes
műveinek 100 kötetes nemzeti díszkiadá-
sát. (1893-ban 7 olyan város volt az or-
szágban,  amely saját  fenntartásban köz-
könyvtárat működtetett.) A megrendelést,
illetve a könyvtár alapítását azonban nem
követte  a  könyvtár  fejlesztése.  A város
közgyűlése  csak  1895-től  biztosított
rendszeresen  minimális  összeget  köny-
vek vásárlására.(…)

A  könyvtárak  fejlesztéséről  szóló
1952. évi minisztertanácsi határozat sze-
rint 1952 végéig a megyei tanács intéz-
ményeként  létre  kellett  hozni  a  megyei
könyvtárakat. Székesfehérváron Könczöl
Imrét kérték fel erre a munkára. Az új in-
tézményt a városi és a megyei könyvtár
összevonásával  hozták  létre  régi  helyü-
kön, a Bartók Béla téri épületben. Ünne-
pélyes  avatása  1952.  augusztus  19-én
volt. A könyvtár 1955-ben, a költő halálá-

nak  100.  évfordulóján  vette  fel  Vörös-
marty Mihály nevét.”

Illyés  Gyula azért  is  állhat  közel
hozzánk, mert 120 évvel ezelőtt a Mező-
földön,  Felsőrácegrespusztán  született,
1902.  november  2-án.  1920.  december
22-én jelent meg első verse (El ne essél,
testvér) név nélkül a Népszavában. 1921
őszétől  a  budapesti  egyetem
magyar−francia  szakos  hallgatója  volt.
1928-tól  szoros  barátságban  volt  József
Attilával, az 1930-as évek elejétől pedig
nemzedéke több más jeles tagjával,  iro-
dalmi és  világnézeti  eszmetársaival:  Er-
délyi Józseffel, Kodolányi Jánossal, Sza-
bó Lőrinccel, Németh Lászlóval és Gellé-
ri Andor Endrével. Cs. Szabó Lászlóhoz
és  Szabó  Zoltánhoz  is  közösen  végzett
munka  és  barátság  kapcsolta.  Kétszer
volt nős, 1931-ben kötött házasságot Ju-
vancz Irma (1908-1945) tornatanárnővel,
akivel 1938-ban váltak el. Második fele-
sége  Kozmutza  Flóra  gyógypedagógus,
pszichológus, aki 1939-től haláláig volt a
társa.  Egy lányuk született,  Mária Anna
(1941) akit a családban Ikának becéztek.

Veje  Kodolányi  Gyula  író,  költő.
Érinthetetlen  tabutéma  volt  évtizedeken
keresztül, hogy a nemzeti költőfejedelem,

Illyés  Gyula felesége  volt  egykoron Jó-
zsef  Attila  Flóra-verseinek  ihletője.  Az
irodalomtörténeti  jelentőségű  háromszö-
get  a rendszerváltás óta könyvek, tanul-
mányok sora taglalta. Kiállítás is nyílt a
kivételes asszonyról, de az ott sem derült
ki, hogy Flóra Szabó Lőrinc múzsája is
volt.  Illyés  Gyula  költő,  író,  drámaíró,
műfordító,  lapszerkesztő és  nem utolsó-
sorban mesegyűjtő volt. A Hetvenhét ma-
gyar  népmese  Utószavában  így  írt:
Ahogy a zenész a népdalhoz, melyet fel-
dolgoz,  olyasféleképp nyúltam én ezek-
hez  a  népmesékhez.  (…)  Nem megvál-
toztatni  –  ellenkezőleg,  lényegükben
megerősíteni  akartam őket.  (…)  A ma-
gam képzelete s ízlése szerint nem tettem
többet hozzájuk, mint amennyihez a ma-
gyar  nép egy tagjaként  van jogom. Cé-
lom az volt, úgy hangozzanak, mintha az
eddigi,  mondjuk,  száz  elmesélőjük  után
még egy százegyedik is előállna; de az is
a népből.

Minden  érdekelte,  nyitott  szemmel
járt a világban, és az életet, az embert a
maga teljességében szemlélte. Méghozzá
az olyan kérdések vonzották elsősorban –
a nép, a nemzet történeti alakulása, akko-
ri helyzete; a népiesség lényege; mit je-
lent magyarnak és egyszerre európainak
lenni?;  – amelyek közelről  érintették az
anyanyelvet. És benne volt a tanítói haj-
lam. Szerinte a nyelv a gondolat kifejező-
je. Illyés tévedhetetlen abban is, hogy mi
a  különbség  a  lenne  és  a  volna  között;
tudta,  mit  jelent  a  retye-rutya,  puruttya,
ismerte a nyelvi árnyalatokat, a képes ki-
fejezések  (pl.  kenyértörés)  eredetét  stb.
Magyar részről Illyés Gyula volt a 90 as-
piráns egyike az 1965-ös irodalmi Nobel-
díjra – derült ki a Svéd Királyi Akadémia
archívumából.

A Szent  István  Király  Múzeumból
érkezett  Késmárky Ritával  is  beszélget-
tünk  Illyés  Gyuláról,  és  az  Ozoráról,
amely remek kirándulási célpont lehet. 

Jókai  Anna  1932.  november  24-én
született Budapesten, 90 éves lenne. Ha-
mar könyv került a kezébe, a képzelet és
az olvasás töltötte ki a kortársaitól elzárt
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A református egyház hírei
Adventi gondolatok és ünnepi alkalmak Dombi Fe-
renc tiszteletes úrtól.

17. oldal

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

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros



gyermek életét. Tanítónője állította minta-
ként fogalmazásait osztálytársai elé, kézi-
munkaórán pedig meséket mondatott vele.
1966-ban jelent meg első novellája a Kor-
társban,  Családi  kör  címmel.  Első  regé-
nye, a 4447. Az irodalmi életbe szinte be-
robbant, noha semmilyen irodalmi csopor-
tosuláshoz (még generációjához) sem tar-
tozott. 1998-ben jelent meg az azóta hu-
szonkét kiadást  megért  Ne féljetek című
regénye  (amelyet  pszichológusok,  tera-
peuták is felhasználnak munkájukhoz). A
könyv kölcsönözhető a könyvtárban.

220 éves lett Nemzeti Könyvtárunk!
Az  Országos  Széchényi  Könyvtár létre-
jöttét  egy  hazafias  érzésű,  felvilágosult
mágnásnak,  gróf  Széchényi  Ferencnek
(1754-1820) köszönhette, aki a régi nem-
zeti könyvkincset országszerte és külföl-
dön nagy anyagi áldozatvállalással felku-
tatta,  és  gyűjteménnyé egyesítette,  majd
közhasználatra bocsátotta. 1802. novem-
ber 25-én kelt a könyvtár alapító okmá-
nya, melyet egy nappal később a király is
megerősített.  Magyarország első nyilvá-
nos nemzeti közgyűjteménye és közintéz-
ménye a következő évben nyílt  meg az
olvasók  és  kutatók  számára.  A gyűjte-
mény mintegy 13.000 nyomtatott  köny-
vet, 1200-nál több kéziratot, sok száz tér-
képet,  címerképet,  metszetet  és  pénzér-
méket  tartalmazott.  Széchényi  Ferenc
egészen haláláig gyarapította a  Nemzeti
Könyvtárat.  Különböző  magánszemé-
lyek, közösségek (társulatok, káptalanok,
kanonokok,  konventek,  városok stb.)  és
vételek (sokáig Széchényi Lajos alapítvá-
nya) útján szintén bővült a téka. A Szé-
chényi-állomány mellett a Jankovich-, az
Illésházy-,  a  Horvát  István-gyűjtemény-
nyel, a Batsányi-, a Kölcsey-, a gróf Sán-
dor  Móric-könyvtárral,  Vörösmarty,  Pe-
tőfi,  Arany János  és  más  jelentős  írók,
költők,  valamint  tudósok  és  politikusok
dokumentumaival,  Todoreszku Gyula és
Horváth Aranka régi magyar könyvgyűj-
teményével (1919), gróf Apponyi Sándor
külföldi  hungarika-gyűjteményével
(1925), a bécsi udvari könyvtárból 1932-
ben visszakerült 33 középkori kódexszel
(pl.  Anonymus  Gesta  Hungaroruma,  a
Képes  Krónika,  16  darab  corvina),  s  a
20-21. század folyamán is számtalan ha-
gyatékkal,  kéziratos  kötettel,  levelekkel,
fényképekkel,  ún.  kisebb  kéziratokkal,
sőt  újabb  kódexekkel  és  nyelvemlékek-
kel.  Ezen  kívül  nyomdai  kötelespéldá-
nyok  is  gazdagították,  mert  egy  udvari
kancelláriai rendelet már 1802-ben felru-
házta kötelespéldány-joggal. Utóbb ezt a
jogosultságot  helytartótanácsi,  majd tör-
vényi  szinten  többször  megerősítették
(1804. 1897. 1929. stb.) Mind a könyvtár,

mind a múzeum 1879-től lett állami költ-
ségvetési szerv, amely fontos lépés volt a
téka további növekedése szempontjából.
A Budavári-palotában már többféle olva-
sóterem biztosítja az olvasók és kutatók
nyugodt munkáját.

Kodály Zoltán 1882-ben (!), 140 éve
született Kecskeméten. Bár a városból ko-
rán  elkerült,  élete  végéig  kecskemétinek
vallotta magát, s a város is magáénak érzi
a kodályi  hagyatékot: itt  jött létre az or-
szág első ének-zenei általános iskolája, a
Kodály Iskola,  s itt  működik a világhírű
Kodály Intézet is. A XX. század egyik leg-
nagyobb  hatású  zeneszerzője,  zenepeda-
gógusa és népzenekutatója volt. legkoráb-
bi  zeneművei  az 1890-es  években kelet-
keztek;  utolsó  műveit  1966-ban  kompo-
nálta. Stílusára nagy hatással voltak gyűj-
tőútjai és a magyar népzene tanulmányo-
zása. Érdeklődése a magyar népzene iránt
1905-ös doktori  értekezésével  kezdődött,
melyet a magyar népdalok strófaszerkeze-
téről írt, részben Vikár Béla korai hangfel-
vételei alapján. Bartók Bélával együtt kez-
dett népdalokat gyűjteni, s később megala-
pította a Magyar Tudományos Akadémia

Népzenekutató Csoportját, mely több mint
100.000 magyarországi és a környező or-
szágokból származó népdalt gyűjtött ösz-
sze, írt le, kategorizált és rendszerezett. A
Corpus  Musicae  Popularis  Hungaricae
ezen dalok kiadott gyűjteménye. 1923-ban
a Psalmus Hungaricus nemzetközi sikere
emelte  ki,  majd  1926-ban  a  Háry János
daljátéka világsikert aratott, 1932-ben mu-
tatták be a Székelyfonó daljátékát. A ma-
gyar  népzene  című  monográfiája  1937-
ben  jelent  meg.  A II.  világháború  alatt
mentette az üldözötteket, majd neki is buj-
kálnia  kellett.  1945-ben  alkotta  a  Missa
brevis-t. Részt vett a demokratikus meg-
újulásban, ő lett a Zeneakadémia igazgató-
tanácsának elnöke, 1946-1949 között pe-
dig az Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke. 1948-ban mutatták be a Czinka Pan-
nát, 1951-ben a Kállai kettőst. 1951-1967
között megjelent a Magyar Népzene Tára
első kötete,  és a zeneoktatásban is érvé-
nyesültek elképzelései. 1948-ban és 1952-
ben Kossuth-díjjal ismerték el munkássá-
gát,  amely jelentős  volt  mind a  néprajz,
mind a zenetörténet, zeneesztétika, zene-
kritika,  irodalomtörténet,  a  nyelvészet  és
nyelvművelés  területén.  Egész  életén  át
küzdött az ifjúság zenei neveléséért, ide-
értve az iskolai énekoktatást, a zenei írás-
olvasás  (szolfézs)  alapvető  funkcióját  a
tantervben, valamint a kóruskultúra hazai
elemekre  építő  ápolását.  A Kodály-mód-
szer ma világszerte ismert és követett pél-
da a zenepedagógiában. Azok a gyerekek,
akik az óvodában, iskolában sokat énekel-
nek és zenélnek, testileg-lelkileg gyorsab-
ban, harmonikusabban fejlődnek, mint ke-
veset éneklő és muzsikáló társaik.

November harmadik hete a magyar
népdal  és  népköltészet  hete,  kedvenc
gyermekkori népmeséink, népdalaink ün-
nepe. A „népköltészet” szó nemcsak ver-
ses  műfajokat  jelöl,  hanem a  prózát  is.
Tárgyalja mindazt, amit az írásos kultúrá-
ban „irodalom” néven foglalunk össze. 

Köszönet  illeti  azt  az  olvasót,  aki
csokoládékat tett a könyvtár postaládájá-
ba. Kérjük, hogy jelentkezzen, személye-
sen is szeretnénk kifejezni hálánkat!

„Te mi jót művelsz az év első napján
kedves barátom? Mert én éppen születé-
sem napját ünneplem ezen a téli évfordu-
lós éjszakán. Lassan a 200. esztendőmbe
lépek, hiszen 1823. január elsején hozott
világra drága szülőanyám Kiskőrösön.” A
Petőfi emlékévben nemcsak országszerte,
hanem a váli könyvtárban is programok-
kal várjuk Önöket!
érdeklődni lehet: 
telefonon: 30/86-86-876
e-mail-ben: konyvtar@val.hu
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Hangulatos séta a Mezítlábas parkban

Októberben  a  Maci  és  Csiga  cso-
portból a nagycsoportos gyermekek ellá-
togattak  a  tabajdi  Mezítlábas  parkba.  A
gyermekek nagyon élvezték, hogy a tal-
puk alatt zizeg, zörög a sok színes fale-
vél. A sétányon úgy mentek végig, mint
egy akadálypályán. Az óvodások ügyesen
egyensúlyoztak a pallókon, lépkedtek cö-
löpről  cölöpre.  Jó volt  látni  csodálkozó
tekintetüket, mikor felértünk a dombtető-
re és meglátták az őszi színekben pompá-

zó tájat. Az izgalmakkal teli túránkat ját-
szóterezéssel  zártuk,  ahol  a  gyermekek
kipróbálhatták,  hogyan  tudnak  „falra
mászni” és a tűzoltókhoz hasonlóan egy
csövön lecsúszni. Az óvodába visszaérve
a  nagycsoportosok  örömmel  mutatták
meg a kisebbeknek a természetben gyűj-
tögetett kincseket. 

Tóth Katalin

Őszi forgatag

Igazán mozgalmas ősz köszöntött be
a Tulipán  csoportosok életébe.  Igyekez-
tünk  minél  több  lehetőséget  felkutatni,
hogy  gyermekeinknek  minél  több  él-
ményben lehessen részük s megtapasztal-
hassák a falusi élethez tartozó őszi mun-
kálatokat. 

Nem kellett sokáig várnunk, hiszen
korán megérett a szőlő. A Soós családnál
újra roskadoztak a tőkék, amik csak ránk
vártak. Mi pedig örömmel tettünk eleget
a  meghívásnak.  Szüret  reggelén  felhúz-
tuk a gumicsizmát, fogtuk a vödröket és
nagy izgalommal indultunk utunkra. Mi-
után megérkeztünk, neki is álltunk a nagy
munkának, de előtte még szemügyre vet-

tük  a  szürethez  kapcsolódó  eszközöket:
puttony,  prés,  fokoló,  dézsa,  hordó,  stb.
Ezután kezdetét  vette a szüret.  Pillana-
tok alatt megteltek a vödrök, ládák, alig
győztek a gyerekek darálni és préselni.

A jól  végzett  munka meg is hozta gyü-
mölcsét, hiszen meg is kóstolhattuk a fi-
nom, frissen préselt  mustot.  A háziaktól
is megkaptuk a fizetséget finom süti for-
májában, amit verssel és énekszóval kö-
szöntünk meg.

Ám nemcsak a szőlő érett meg, ha-
nem a kukorica is. Szerencsére van még a
faluban olyan porta, aminek kertjében te-
rem még a tengeri. A Tulipánok már alig
várták,  hogy  újra  szorgoskodhassanak.
Bár az idő már hűvösebbre fordult, de ne-
kivágtunk az újabb kalandnak. Józsi bácsi
kertje már nagyon várta a szorgos kezeket
és  nem hiába.  A gyerekek  szempillantás
alatt  megtöltötték  a  zsákokat.  Nagyon
nagy élmény volt számukra ez a tevékeny-
ség,  hiszen  kukorica  szedésben  kevés
gyermeknek volt része. A munka közben
megismerkedhettek magával a növénnyel,
annak részeivel,  s a szedés módjával,  és
hogy teljes legyen az élmény, a szomszéd-
ban levő libákat, kecskéket is megnézhet-
tük, akik alig várták a „kukoricaesőt”. Így
a kör be is zárult. A kukoricát a későbbiek-

ben le is  morzsoltuk, s  az így keletkező
csutát is fel tudtuk használni a későbbi já-
tékok során.  Szinte  hihetetlen,  de  mégis
igaz,  hogy  egy  jó  és  fejlesztő  játéknak
nem kell sokba kerülnie.

Tulipán csoport

A Népmese napja 2022.

Ahogy  az  elmúlt  évtizedben  már
gyakorlattá vált,  ismét megünnepeltük a
Népmese Napját. 

A szokásostól eltérően idén két elő-
adással  kedveskedtünk  a  gyerekeknek.
Az elsőre szeptember 29-én a Vajda utcai
Óvodában került sor, ahol mi, óvó nénik

játszottuk el a falánk tyúkocska történe-
tét, (Mese a falánk tyúkocskáról) az óvo-
dás gyerekek aktív közreműködésével.

Szeptember 30-án a Közösségi Ház-
ban volt  a második előadás,  amelyen az
óvodások mellett részt vettek az iskola el-
ső és második osztályos tanulói is. Vendé-
günk  ez  alkalommal  a  Guliba  Társulat
volt, akik egy interaktív, remek hangulatú
táncos, zenés, énekes mesejátékkal leptek
meg bennünket, melynek címe Csípd meg,
fogd meg, eredj utána! (György vitéz és a
kecskéjét kereső pásztor története) 

Ritka  élményben  volt  részünk,
ugyanis a Guliba Társulatot három olyan
fiatal néptáncos alkotja, akik tánctudásuk
mellett népi hangszereken is kiválóan ját-
szanak, a mostani alkalommal furulyával
és  dudával  színesítették  az  előadást.
Emellett  énektudásuk,  humoruk,  sodró
lendületű mesefűzésük mind-mind külön-
leges fűszerei voltak a mesének. Élveze-
tes volt az előadás minden egyes perce a
lezárás  pedig  közös  tánc  volt,  amibe
örömmel  kapcsolódtak  be  nemcsak  a
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ŐSZI BAJNOK A VÁL KSE
Eredmények és új szabályok a Vál Községi Sport-
barátok Egyesülete háza táján.

20. oldal

Őszi élményeink
Szőlő, must, szüret, kirándulás, állatok és mesék a
Mesevölgy oviban

AZ ÓVODA PEDAGÓGUSAI



gyerekek, hanem a felnőttek is.
Nagyon köszönjük a Váli  Gyerme-

kek Jövője Alapítványnak és az Óvodai
Szülői  Szervezetnek  az  anyagi  támoga-
tást!

Fébertné Ág Zsóka

Tulipánok és Napsugarak kirándulása
az etyeki Ödön-majorban

Az Állatok Világnapjára készültünk,
amikor  Zs.  Zoé  anyukája  felajánlotta,
hogy szívesen fogadnának bennünket az
etyeki szarvasmarha telepen. Nagy öröm-
mel fogadtuk a felajánlást és máris köz-
vélemény  kutatást  végeztünk  a  szülők
körében. Miután zöld utat kaptunk, rög-
tön  szervezésbe  fogtunk.  Kisgyermeke-
ink nagy örömére elérkezett a várva várt
nap.  A gumicsizmákat  bedobozoltuk  és
már indulhatott is Józsi bácsi autóbusza.
Az utazás nyugodtan telt. A gyerekek jó-
kat  beszélgettek,  nézelődtek,  kérdezget-
ték,  merre  is  járunk.  A majorban  nagy
szeretettel fogadott és kalauzolt bennün-
ket Ági néni és Árpi bácsi. Az első állo-
más a  „bébi”-  újszülött  bociknál  indult.
Itt a gyerekek nagy örömére simogatni is
szabad volt  az  állatokat.  Ezt  követte  az
„óvodás”  szekció,  ahol  külön  találtuk  a
fiú-bocikat  és  a  lány-bocikat,  mindenkit
külön-külön egyesével. Simogatásra még
itt is volt lehetőség. Megfigyelték a vöd-
rök tartalmát és megismerkedtek a „siló”
kifejezéssel is, mint a bocik egyik fő táp-
lálékával. A közeli trágya-tároló területén
a  markoló  éppen  nagy  munkában  volt,
aminek a fiúk igen megörültek és hossza-

san figyelték az ott folyó munkát. Az „is-
kolás” borjúk, majd a „várandós” tehenek
következtek. Ők már sokan voltak együtt,
de külön-külön helyen. Az utolsó állomás
a  „felnőtt”  tejet  adó  teheneknél  volt.  A
méreteik elkápráztattak bennünket és ér-
dekes  dologra  lettünk  figyelmesek.
Nyakláncot viseltek mindnyájan. Ági né-
nitől megtudtuk, hogy chipet viselnek és
ők már a mai kor tehenei. Napra ponto-
san  lehet  tudni,  hogy az  egyes  tehenek
mennyi tejet adnak napi szinten. Nem rit-
ka a napi 50-60 liternyi egyéni mennyi-
ség.  Elámultunk  e  számok  hallatán.
Mindezen  látnivalók  után  a  gyerekek

nagy örömére a major saját készítésű Tú-
ró  Jucijával  és  Túró  Gyurijával  ajándé-
koztak  meg bennünket.  Mindnyájan na-
gyon sok élménnyel,  látnivalóval,  infor-
mációval gazdagodtunk. Hálásan köszön-
jük a lehetőséget Zoé édesanyjának Zsu-
zsának, valamint a major vezetőjének és
nem utolsó sorban a két kísérőnek.

Piroska néni

Szüret a Maci és Csiga csoportban

A kellemes őszi napos idő lehetővé
tette számunkra, hogy az óvoda udvarán
rendezzük  meg  idén  a  szüretet,  melyre
október 6-án került sor. A szülők bevoná-
sával a szürethez eszközöket és gyümöl-
csöket  gyűjtöttünk.  A gyerekek  megta-
pasztalhatták,  hogy milyen  szerszámok-
kal és anyagokkal dolgoztak a régi idők-
ben a szüretek alkalmával. 

Óvodásaink  szívesen  szemezgették
a szőlőt, amelyet aztán szinte egymással
versengve, kipréseltek. Köszönjük a szü-
lőknek,  hogy erre az alkalomra bősége-
sen  hoztak  számunkra  szőlőt,  így  nem
csak a délelőtt folyamán, hanem még az
ebédhez  is  mustot  kortyolgathattak  a
gyermekek.

A szőlő préselésen kívül megismer-
kedhettek  és  megkóstolhattak  még  más
őszi  gyümölcsöket is.  Ezen kívül kipró-
bálhatták a kukoricamorzsolást, ami után
örömmel játszottak a kukoricacsutkával.

Nagyon szép, élményekben gazdag
délelőttünk volt.

Oroszi Ferencné
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Az alcsútdobozi Márton napi szavalóver-
senyen, november 11-én, pénteken a kö-
vetkező diákjaink értek el helyezéseket:

1.o. Fiskus Flóra - II.hely 
Felkészítő tanár: Reményi Andrea
2.o. Molnár Emma - III. hely
Felkészítő tanár: Molnár Mária 
3.o. Páll Édua - I. hely
Felkészítő tanár: Szabó Annamária 
4.o. Molnár Dávid - III. hely
és Veres Ágnes Karolina - IV. hely 
Felkészítő tanáruk: Makari Mariann
3.o. Bencsik Róza - Különdíjat kapott.
Azt gondolom, szép teljesítmény, hogy 
48 nevezőből, 8 település részvételével, 
csak a váli iskola 6 díjat hozott el. Mi 
rendkívül örülünk és büszkék vagyunk!

Deliné Reményi Andrea

PETŐFI-BUSZ

Az iskola pályázatának köszönhető-
en december 1-jén Válba érkezik a Petőfi
Irodalmi Múzeum kiállítása. A Petőfi-
busz az iskola előtti parkolóban várja az 
érdeklődőket 13-16 óra között. Minden-
kit szeretettel várunk.
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Tájékoztatjuk  a  kedves  Szülőket,
hogy  a  köznevelésről  szóló  2011.  évi
CXC  törvény  45.  §  (2) értelmében  a
gyermek  abban  az  évben,  amikor  a  6.
életévét betölti, tankötelessé válik. Indo-
kolt esetben a gyermek óvodai nevelésé-
nek  további  egy  nevelési  évvel  történő
meghosszabbítása  kérhető.  A tankötele-
zettség  elhalasztását  kizárólag  a  szülők
(törvényes képviselők) kérelmezhetik, az
Oktatási  Hivatal  honlapján olvasható
útmutató szerint.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tan-
kotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

Az  elektronikusan  kitöltött  űrlapot
ki kell nyomtatni, aláírni, majd a csatolt
dokumentumokkal együtt  postai úton az
Oktatási Hivatal címére (Oktatási Hiva-
tal,  Budapest  1982)  megküldeni  legké-
sőbb az  2023.  január 1.  és  január 18.
között.  Az  eljárás  az  Ügyfélkapun  ke-
resztül elektronikus úton is bonyolítható.

Amennyiben a szülő a gyermek tan-
kötelessé  válását  megelőző  tanévben  kí-

vánja gyermekét  iskolába  íratni,  az  eljá-
rásrend során az Oktatási Hivatal honlap-
járól letöltött kérelem kitöltése és postázá-
sa vagy Ügyfélkapun keresztül történő be-
nyújtása  szükséges.  Részletes  tudnivalók
az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tan-
kotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban

A  tankötelezettség  megkezdésének
elhalasztását  alátámasztó szakmai doku-
mentum (vélemény, jellemzés) kérhető a
gyermek  óvodapedagógusaitól,  a  gyer-
mekkel intézményes keretek között fog-
lalkozó  logopédustól,  gyógypedagógus-
tól,  pszichológustól;  a  gyermeket  ellátó
szakorvostól, háziorvostól.

A beérkezett kérelmeket az Oktatási
Hivatal  szakemberei  feldolgozzák,  dön-
tést hoznak. A döntést a megfogalmazott
indoklás, csatolt alátámasztó dokumentu-
mok alapján hozzák meg: a kérelemnek
helyt adnak, tehát maradhat még egy évet
óvodában a gyermek vagy elutasítják, te-
hát  szeptember  1-én  tankötelessé  válik.

Amennyiben  a  beküldött  dokumentáció
alapján nem tudnak szakmailag megala-
pozott döntést hozni, a területileg illeté-
kes  pedagógiai  szakszolgálatot  rendelik
ki  szakértőnek,  ez  azt  jelenti,  hogy  a
gyermek egy hagyományos „iskolaérett-
ségi vizsgálaton” vesz részt a pedagógiai
szakszolgálat által megadott időpontban,
melyről a szülő értesítést kap. Ha a szülő
gyermekével önhibáján kívül nem jelenik
meg a  vizsgálaton,  további  egy időpont
jelölhető ki (igazolás szükséges). Ameny-
nyiben távolmaradását nem igazolja, több
időpont nem adható.

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

Martonvásár, 2022. november 03.

Szabó Antalné
igazgató

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Martonvásári Tagintézménye
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BEISKOLÁZÁS 2023

Kedves váliak, szülők, nagyszülők!

Az iskolai szülői munkaközösség feladatának érzi az iskolás gyerekek támogatását. Ahhoz, hogy ezt megtehessük sokat
dolgozunk különböző rendezvényeken. Az így befolyt támogatásokból tudunk az elsősöknek sálat/nyakkendőt, kis üdvözlő
ajándékot venni. Tudjuk segíteni a Mikulás munkáját a csomagok megtöltésével. Gondolunk a tanárokra pedagógusnapon. A
Vajda szavalóversenyen, akadályversenyen, táborokban segítünk, amiben az iskola a segítségünket kéri. Még ebben a félév-
ben szeretnénk 2db televíziót az iskolának ajándékozni, hogy ezzel még gördülékenyebb lehessen az oktatás menete. Tavalyi
évben egy kicsit közelebb került az iskolai és óvodai szülői munkaközösség. Igyekszünk együtt dolgozni a falu gyermekeiért.

Több szülő mind a két szervezet-
ben  tag!  Régi  maréknyi  csapa-
tunk szerencsére idén sok új, lel-
kes taggal bővült, megkezdtük a
közös munkát! Egyre több támo-
gatónk  is  van  a  szülők  között,
akikre  minden  alkalommal  szá-
míthatunk!  Emellett  idén  volt
szerencsénk a tabajdi szülőkkel is
felvenni  a  kapcsolatot,  igyek-
szünk  javítani  a  faluk  közötti
kapcsolaton is! Az iskola alapít-
ványával is összefogtunk és kö-
zösen  sikerült  pályázatot  nyer-
nünk. Melyből több alkalommal
programokat  szervezhettünk  a
gyerekek  részére!  Kérjük  segít-
sék  munkánkat,  támogassanak
minket! Köszönettel:

Ipolyi-Hoppár Mária
SZMK elnök

AKTÍV A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa


Sok szeretettel köszöntöm Vál köz-
ség  apraját  és  nagyját  új  rovatomban,
ahol kisgyermekeknek és szüleiknek szó-
ló írásaimat olvashatják!

A nevem Baranyai-Balássy Domini-
ka, férjemmel 2019 elején szerettünk bele
ebbe a vidékbe; már az első váli látogatá-
sunk  alkalmával  éreztük,  megtaláltuk  a
helyet,  ahol  szeretnénk  életünket  leélni.
Itt a völgyben tartottuk meg lakodalmun-
kat, és már több mint három éve annak,
hogy első gyermekünket várva beköltöz-
tünk a falu egyetlen nádtetős lakóházába.

Otthonunkat rendezgetve, izgatottan
vártam,  hogy közelebbről  is  megismer-
jem a helyi embereket és szokásokat, ám
hiába  volt  mindenki  nagyon  kedves  és
barátságos, beköszöntött a vírusidőszak, s
mindnyájunk  szociális  életére  árnyékot
vetett a távolságtartás.

Nagy örömömre ráleltem más édes-
anyákra,  akikkel  egyetértettünk  abban,
hogy  e  zárkózottsággal  terhelt  években
született gyermekeink, és az őket nevelő
felnőttek számára egyaránt fontos, hogy
mindnyájan megtapasztaljuk és átérezzük
a közösség és az összetartozás erejét.

Csatlakoztam  a  Váli  Babás  Klub
(VBK)  facebook  csoport  adminisztrátor
köréhez, s így állt össze csapatunk Szőke

Anita,  Buriánné  Németh  Petra,  Márton
Réka és jómagam személyében. A Face-
book  csoport  október  10-én  ünnepelte
alapításának évfordulóját, s már első évé-
ben hasznosnak bizonyult. Számos helyi
szülőnek  segített  tájékozódni  gyerekfel-
vigyázás  vagy  orvosválasztás  ügyében,

friss szülők tanácsra leltek,  a rutinosab-
bak  tapasztalatot  cseréltek  különböző
kérdésekben. A csoport teret adott kedve-
ző árú kisbabás termékek adás-vételéhez,
séta partnerek találtak egymásra, barátsá-
gok köttettek, és a családi programaján-
lók gyűjtőjévé vált.

A virtuális kapcsolattartáson túlme-
nően a koronavírus miatti veszélyhelyzet
feloldását  követően  megkezdtük  szemé-
lyes  találkozók szervezését.  Megnyitón-
kat  Pöttöm  tornával  színesítettük  Bárá-
nyos Renáta közreműködésével.

Az ősz beköszöntével megrendezés-
re kerültek rendszeres heti  klubalkalma-
ink. Kezdetben a Közösségi  ház  emele-
tén, majd az aktuális helyszínen, az Ön-
kormányzat emeleti termében. Mindkettő

helyszínért ezúton is szeretnénk hálás kö-
szönetünket  kifejezni  Bechtold  Tamás
polgármester úr közbenjárásáért.

A találkozókat  változó tematikával,
alkalmanként  meghívott  vendégekkel,
előadásokkal,  kreatív  foglalkozásokkal
szeretnénk izgalmassá  tenni.  Míg a  fel-
nőttek a szülőség kimeríthetetlen témái-
ban elmélyedve beszélgetnek, a gyerekek
körülöttünk  ismerkednek,  ölünkbe  búj-
nak, vagy batyus játszóházunk játékaival
játszanak.

Találkozóinkat  azért  szervezzük,
hogy a  kicsik  már  az  óvodás  kor  előtt
megismerjék  kortársaikat,  bemutassuk
egymásnak  a  leendő  csoporttársakat  és
oldottabban játszhassanak egymás társa-
ságában  a  játszótéren.  A VBK azonban
több,  mint  egy  szokványos  baba-mama
klub - és nem csak azért, mert az anyu-
kák mellett gyakran megjelennek apukák
vagy nagymamák is. Célunk, hogy létre-
hozzunk  egy támogató,  megtartó  szülői
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Az ősz beköszöntével megrendezésre kerültek rend-
szeres heti klubalkalmaink.

BARANYAI-BALÁSSY DOMINIKA



közösséget,  ahol  együttérzést
és vidámságot vihetünk a kihí-
vásokkal  tarkított  kisgyerme-
kes  hétköznapokba.  Nálunk
rendkívül  családias  a  légkör,
rengeteg  a  nevetés,  ugyanak-
kor megértő köreinkben elfér-
nek a könnyek is. Rendszere-
sen  kapunk  olyan  visszajel-
zést, hogy aki részt vett a dél-
előtti  foglalkozáson, az köny-
nyebb  szívvel  és  feltöltődve
tér haza, mert átjárja az a jól-
eső érzés, hogy nincs egyedül.

Szervezőkként  tekintünk
magunkra,  ám  szeretjük  ki-
emelni, hogy ez egy önszerve-
ző közösség, amelyben szíve-
sen fogadjuk az ötletelést. For-
máljuk hát olyanná, amilyenné
szeretnénk!

Szeretettel  várunk  min-
den  érdeklődőt  szerdánként
9.30-tól a Polgármesteri Hiva-
tal Házasságkötő termében.

(A Váli Babás Klub Face-
book csoport QR kódja. Nyis-
sa meg az okostelefonja kame-
ráját, és irányítsa a kép felé. A
telefon  böngészője  automati-
kusan  felajánlja,  hogy  meg-
nyitja az oldalt.)
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A Válinka Horvátországban!

 Az idei évre elmúlt a világban tom-
boló  járványhelyzet,  és  úgy  nézett  ki,
hogy minden visszakerül a normális ke-
rékvágásba, lesznek rendezvények, fesz-
tiválok, néptánctáborok, falunapok, stb…

Mint  a  címből  is  kiderül,  a  Válinka
néptáncegyüttes idei év július 20-24. között
Horvátországba látogatott. Egy nemzetközi
folklór fesztiválra kapott meghívást.

Azért  kezdjük  az  elején,  nem egé-
szen  Ádámtól  és  Évától,  de  majdnem.
2019 őszén Erdődre (Horvátország) láto-
gattunk, egy kis magyar közösség meghí-
vására,  ahol  egy  szüreti  bálon  vettünk
részt, amit egy kis kulturális műsor elő-
zött meg. A helyi néptánccsoportok mel-
lett  a  Válinka  is  megmutatkozhatott.  A
néptáncelőadást  követően  egy  horvátor-
szági nagy fesztiválszervező csapat tagja
keresett  meg azzal,  hogy következő év-
ben szívesen látná a csoportot egy Zágrá-
bi  fesztiválon.  Következő évben meg is
kaptuk a felkérést, de a járványügyi hely-
zet miatt a fesztivál nem került megren-
dezésre.  Sajnos  ezt  követő  évben  sem
szervezték  meg a  fesztivált.  2022 tava-
szán, már a feledés homályába is merült a
Zágrábi felkérés, nagy megdöbbenésünk-
re jött a meghívó az 56. Zágrábi Nemzet-
közi  Fesztiválra.  Amit  sok  telefonos
egyeztetés, email váltás követett…

Július  20-án  a  csapat  útra  kelt.  Az
érkezést  követően  elfoglaltuk  szállásun-
kat,  és  délután  fakultatív  programként
Zágráb belvárosát fedeztük fel. Követke-
ző nap egy kis magyar kötődésű városlá-
togatást,  fürdőzést  szerveztünk Fiumébe
(Rijeka),  ahol  a  főtéren  egy kis  villám-
csődülettel  szórakoztattuk az éppen arra
sétálókat. Eljött a fellépés, megmutatko-
zás napja. A délelőtti színpadi próba után
készülődött  a  csapat  az  esti  fellépésre,
amelyet az országos TV-csatorna élőben

közvetített.  Nagy  izgalommal  vártuk,
hogy színpadra  kerülhessünk.  Színpadra
konferáltak. A zenei kíséretet a Csalamá-
dé zenekar adta, énekelt Márton Zsanett,
a Válinka legényei kalotaszegi legényest
jártak, közben a lányok csujogattak és fo-
rogtak.  „Felrobbant”  a  színpad,  abba  a
néhány  percben  mindenki  úgy  érezte,
hogy most kell  megmutatni, és megmu-
tattuk. A nézők hatalmas tapsviharral há-
lálták meg a produkciónkat. A következő
nap is megmutattuk a magyar virtust.

Szomorúan konstatáltuk, hogy eljön
a  búcsúzás  és  a  hazautazás  ideje.  Ezt
megelőzte egy állófogadás a Zágrábi pol-
gármesteri  hivatal  dísztermében,  ahol  a
11  külföldi  néptánccsoport  részvételét
egy-egy díszoklevéllel köszönték meg. A
szervezők külön köszönték a magyarok-
nak  (a  Válinkának,  mert  az  egész  ma-
gyarságot  képviseltük),  hogy emeltük  a
fesztivál színvonalát.

Büszkék voltunk, hogy a Válinka
néptáncegyüttes  tagjai  vagyunk és  hogy
magyarok vagyunk. 

A program a CSSP-NEPTANC-MO-
2021-0425  pályázat  keretén  belül  való-
sult meg.

Válinka 10.

Szeptember 22-24.  között  megszer-
veztük a Válinka 10. rendezvénysoroza-
tunkat. A rendezvényünk a Váli néptánc-
tábor keretén belül került megszervezés-
re. A napi néptánctanulások után a Válin-
ka néptáncegyüttes elmúlt 10 évére emlé-
keztünk vissza, táncházat rendeztünk, fa-
lusi olimpiát szerveztünk, és gálaműsor-
ral koronáztuk meg az egészet.

Na de kezdjük az elején, Válinka 10
éves lett.

De mi is a Válinka?
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A Válinka 10 éve
Két év telt el, hogy a járványhelyzet miatt nem volt
fesztivál, semmilyen rendezvény.

MOLNÁR SZILÁRD



Egy amatőr műkedvelőkből álló
néptánccsoport, röviden így lehetne meg-
fogalmazni.

Azért fejtsük ki ezt bővebben:
A  tánccsoport  2011  szeptemberében

alakult, néhány lelkes, korábban más tánc-
csoportban táncoló tagokból. Az alapító ta-
gok néptáncoló gyerekeiktől indíttatást kap-
va szerveződtek össze és kezdtek el táncolni.
A gyerekeik néptánctanárait, Vajda Leventét
és  Vajda  Rozáliát  kérték  fel  az  oktatásra,
akik a mai napig kitartanak és  oktatják a
csoportot. Időközben többen csatlakoztak a
tánccsoporthoz, a jelenlegi formációban már
az  időközben  felnőtté  vált  gyermekeikkel
együtt alkotnak egy 19 fős néptáncegyüttest.

Eleinte  csak  egy  baráti  társaságként
működtünk.  Két  évvel  később  egyesületi
formában folytattuk a működésünket.

Az évek során a környékbeli és határon
túli tánccsoportokkal építettünk ki kapcsola-
tokat, amelyeket a mai napig ápolunk. Ezek-
ből a néptánccsoportok közötti kapcsolatok-
ból későbbiekben testvértelepülési kapcsola-
tok is születtek. Ilyen testvértelepülések Er-
délyből Balánbánya, és a felvidékről Farnad.

2015  óta  szervezünk  néptánctábort,
amelyet gálaműsorral zártunk, sajnos az el-
múlt 2 év kivételt képezett a járvány miatt. A
tánctáborokban a tánctanuláson kívül kéz-
műves foglalkozást, vízi túrát szerveztünk a
Velencei tónál, a tűzoltók segítségével tűzol-
tóverseny is megrendezésre került. A Válba
érkező  vendégeket  sok  esetben  családok
szállásolták el.

Több alkalommal meghívást kaptunk a
Botorka fesztiválra Balánbányára, de ugyan-
úgy a Farnadi Nádas táncegyüttes is több al-
kalommal vendégül látott.

Az évek során a sikeres pályázatoknak
köszönhetően népviseleteket készíttettünk a
tánccsoport tagjainak, és eljutottunk Erdély-
be, Felvidékre és Délvidékre.

A tánccsoport aktívan részt vesz a tele-
pülés kulturális életében néptáncos előadá-
sokkal és színdarabokkal (Ludas Matyi és
Mátyás az igazságos), de egyéb feladatok-
ban is segédkezik szívesen, például az Ád-
venti vásáron ételek készítése, vagy az Úr-
napi virágszőnyeg készítése.

Az elmúlt 10 év alatt színpadra vittünk
Bodrogközi,  Széki,  Mezőségi,  Mezőföldi,
Bukovinai, Vajdaszentiványi, Kalotaszegi és
Nyárádselyei táncokat.
Az elmúlt 10 év számokban:
- félszáz színpadi előadás
- közel fél ezer vendég a tánctáborok alkal-
mával
- több mint félszáz népviselet
- a külföldi fellépések alkalmával összesen
kb. 15.000 km
- két alkalommal hazai országos TV-csator-
nán szerepeltünk
- egy alkalommal külföldi TV-csatornán is
láthatott a tévénéző.

 Az idei évben is a táborban tiszteletüket
tették a testvértelepülések tánccsoportjai, Ba-
lánbányáról az Ördögborda, valamint Farnad-
ról a Nádas néptáncegyüttes. Akikkel közösen
emlékeztünk vissza az elmúlt 10 évre, de az
évek során munkánkat segítők is szép szám-
ban részt vettek a visszaemlékezésen. Ezt kö-
vetően közös táncházzal zárult ez este.

A következő napon a Váli Falusi Olim-
pia nyitotta a programsorozatot, ahol hat tánc-
csoport indított csapatot. Az olimpián vicces,
szórakoztató  játékokon  mérhették  össze  a
csapatok szellemi és fizikai tudásukat. Dél-
után a színpadi műsoré volt a főszerep, ahol a
Dinasma tánccsoport, a Cimbora produkció
bábműsorral, a Levelünye banda gyerek tánc-
házzal szórakoztatta a közönséget. Ezt követ-
te a néptáncgálaműsor, ahol a Válinka Nép-
táncegyüttes Nyárádselyei tánccal nyitotta a
műsort,  őket  követte  a  martonvásári  Régi
Szépek néptáncegyüttes Szilágysági tánccal,
az  abonyi  Gyöngyharmat  néptánccsoport
Sárközi tánccal és a Gyöngyvirág néptánc-
csoport  Mezőföldi  tánccal.  A Balánbányai

Ördögborda Felcsíki táncokat, a Farnadi Ná-
das Szatmári és Tardoskeddi táncokat muta-
tott be. Nagy örömünkre elfogadta meghívá-
sunkat  a  Bíbor  néptánccsoport,  akik  egy
nagyszerű Szilágysági tánccal színesítették a
gálaműsort. A vendéglátó Válinka zárta a tán-
cos fellépők sorát Kalotaszegi összeállítással,
amit  egy közös Mezőségi tánc követett.  A
színpadi előadás záró száma a Csalamádé ze-
nekar műsora volt. Az estét természetesen fer-
geteges táncház zárta, ahol a Csalamádé ze-
nekar húzta a talpalávalót hajnalig. A követ-
kező nap búcsúztunk a testvértelepülés tánc-
csoportjaitól, akiktől a mielőbbi viszontlátás
reményében vettünk búcsút.

A rendezvényt támogatta:
- Vál Község Önkormányzata
-  Bethlen  Gábor  Alap  a  Magyar  Falu
Program keretén belül

Segítőink voltak:
- Váli Önkormányzati Tűzoltók
- Noda Produkció
- Szülői munkaközösség
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Mindenszentek  főünnepén  délelőtt
szentmise  keretében  ünnepeltük  Egyhá-
zunk szép ünnepét, délután a temetőben
imádkoztunk közösen halottainkért, illet-
ve Plébános atya megszentelte azokat az
új  vagy felújított  sírokat,  amelyeknek a
hozzátartozói kérték ezt. 

Minden évben október elején adunk
hálát a termésért. A hívők a terményeket
az oltár elé helyezik, és az atya a liturgia
keretében  megáldja  azokat.  Mi  is  hálát
adtunk az Istennek ezen a napon az idei

termésért,  és  azért,  hogy minden  bajtól
megvédte földjeinket!

A  tavalyi  év  során  forgatták  „A
Csendhez  szokott  szív  –  Úton  Eperjes
Károllyal”  című  ismeretterjesztő  film
egyik részletét templomunkban. A felvé-
telen Eperjes Károly színművész és Bese
Gergő atya beszélgetett Istenről és hitről.
A  www.filmio.hu  oldalon  előfizetőként
vagy  kölcsönzési  díj  ellenében  megte-
kinthető a film.

Karácsony  ünnepéhez  kötődően  de-
cember 24-én 15:00 órakor pásztorjátékot
adnak  elő  a  hittanos  gyermekek  templo-
munkban, várunk szeretettel mindenkit!

A megemelt rezsiárak miatt a temp-
lom és a plébánia fenntartása egyre nehe-
zebb feladat az egyházközségünk számára,
ezért tisztelettel kérjük a kedves Testvére-
ket, hogy fizessék be az idei évre az egyhá-
zi hozzájárulásukat! Ez nagy mértékben se-
gíti a kötelezettségeink teljesítését!

Ruff Tamás
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A Vál Római Katolikus Plébánia hírei

Ajándék a Tűzoltóknak!
A Váli Tűzoltó Egyesület egy MERCEDES-BENZ 1219 AF típusú tűzoltógépjármű-fecskendővel gyarapodott. A gépjármű

beszerzésének forrását a „Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek tá -
mogatása” (2021.) című pályázaton elnyert összeg adta. A Tűzoltás, műszaki mentés színvonalának fenntartása a településen,
címmel benyújtott pályázatunkat támogathatónak találták, így azt a maximális 5.000.000, -Ft-tal támogatták. A megvásárolt tűz-
oltó gépjármű az elmúlt évben egy nagy javításon esett át, így kora ellenére a műszaki állapota kiváló. Szolgálatát a svájci he-
gyekben kezdte meg, ezért a tervezésekor a jó terepjáró képessége volt az egyik szempont, ami a mi külterületeinken is előnyt
jelent. Jelenleg a hadrendbe állítása van folyamatban, reméljük, hogy mihamarabb tesztelhetjük a tudását éles bevetés közben is.
A gépjármű a tűzoltóság udvarán áll, az bárki számára megtekinthető.

Nagy István VTE elnök



„Látod, Istenem, milyen esendő va-
gyok?  Ha nagyjából  rendben mennek a
dolgaim,  sokszor  elfelejtek  beszélgetni
Veled.  Bezzeg,  ha  fáj,  szorít,  sajog,  ha
kényszerít valami ott belül, rögtön kicsú-
szik a számon, szinte észrevétlenül. Kér-
lek, bocsásd meg ezt a vétkemet is! Bo-
csáss meg, hisz most is kérni szeretnék.
Nemcsak  magamnak,  hanem  másoknak
is.  Nekünk,  akik  eszeveszett  tempóban
száguldozunk az adventi fényekkel ékesí-
tett utcákon, böngésszük a karácsonyi ka-
talógusokat, hogy mit miből lehet megvá-
sárolni, hogy gazdagabb legyen az ünne-
pünk.

Uram,  add:  ne  higgyük  el,  hogy
plazmatévéktől, fals zenéket kiabáló tél-
apóktól leszünk boldogabbak! Add, hogy
boldogan tudjunk gyönyörködni gyerme-
keink  álomittas  szuszogásában;  add,
hogy tudjunk nevetni,  és  merjünk sírni,
ha úgy esik jól. Meg tudjunk tisztulni egy
nagy  zokogásban,  és  ne  szégyelljük,
hogy nemcsak mindig rohanó, sikerorien-
tált emberek vagyunk, hanem érző, sérü-
lékeny, törékeny lelkek, akik kapnak elég
sebet földi életük során.

Add,  hogy meg tudjunk gyógyulni
bajainkból! Add, hogy érezzük, mikor ér-
demes tíz körömmel kapaszkodni, és mi-
kor  kell  elengedni.  Add,  hogy ha  elen-
gedtünk valamit, ami fontos volt, kibírjuk
a  veszteség  fájdalmát  -  emberi  módon,
méltósággal.  Szabadíts  meg  minket  a
gyűlölettől, bosszúvágytól, ellenségeske-
déstől, acsarkodástól!

Add,  hogy  higgyünk  egymásnak,
egymásban.  Add,  hogy legyen  kedvünk
gyertyafényben egy tiszta papírlapra toll-
ból  tintát  maszatolni,  csak  úgy,  a  saját
örömünkre. Add, hogy találjuk meg min-
den  napban  az  ünnepünket.  Add,  hogy
gyakran kezdjük így a Veled való beszél-
getést: „Köszönöm, Istenem!” Add, hogy
magunknak is megbocsássuk tévedésein-
ket. Adj békét mindannyiunknak, Uram!
Ámen.”

"Térjetek meg, mert elközelített a meny-
nyek országa!"    (Máté evangéliuma 3,2)

Kedves Olvasó! A fenti imádság el-
gondolkodtat  és  megkérdez:  Mit  jelent
számodra az advent és a karácsony? Tö-
meget a plázákban, jó üzletet a bevásár-
lóközpontoknak;  ajándékokat;  felesleges
elvárásoknak való megfelelési kényszert;
"szeretet  ünnepét"?!  Lehet,  hogy  kicsit
túlzás ennyire negatívan beállítani a köz-
népi gondolkodást, de sajnos sokan van-
nak,  akiknek  a  karácsony  tényleg  csak
ennyit jelent. Az is lehet, hogy nem így
gondoljuk,  de  ugyanúgy  nem  foglalko-
zunk  a  lényeggel,  Jézussal,  mert  nincs
időnk, mert fáradtak vagyunk, mert roha-
nunk, mert annyi más dolgunk van…

Pedig Jézus megszületett! Olyan ez,
mintha egy gazdag ember felkínálná egy
hajléktalan  embernek  a  szerepcserét,
vagyis a hajléktalan beköltözik a gazdag
villájába, a gazdag ember pedig lemegy
az aluljáróba lakni. Jézus lejött hozzánk
az aluljáróba! Mennyivel jobb lett volna
Neki, ha nem jön le közénk, ahol annyi
megvetést, rágalmat és szenvedést kapott.
Ő az az 'EMBER', Aki annyira szeret té-
ged,  hogy  vállalta
érted ezt az áldoza-
tot,  sőt  még sokkal
többet is. Ő az, Aki
a  világon  a  legjob-
ban szeret, a legjob-
ban  ismer  téged,
Aki a legtöbbet tette
érted!  Nem  szeret-
nél  egy  ilyen  bará-
tot?  Ő  vár  rád,  és
szeretne veled lenni.
Ezért hív: "Térjetek
meg!"

Hidd  el,  ez
nemcsak  Jézusnak
fontos,  hanem  ne-
ked  is!  Igen,  nagy
öröm,  boldogság
ajándékot  kapni
vagy adni,  de meg-
tapasztalható,
mennyivel  nagyobb
boldogság  Jézushoz
térni  és  Vele  élni.
Mert ez életre szóló
ajándék. Jézus min-
denkit  hív,  és  nem
csak  most  (advent-
ben  és  karácsony-
kor), hanem mindig.

Érdemes  át-
gondolni  azt  is,

hogy advent  azért  van,  mert  Isten  nem
nyugodott bele az ember tagadásába, en-
gedetlenségébe,  és  megígérte,  hogy  el-
küldi a Szabadítót.  Isten népe ezt  várta.
Ez a várakozás az advent. Karácsonykor
pedig Isten ígérete és szeretete testet öl-
tött  Jézus  Krisztusban.  Ha mindez  nem
történt  volna  meg,  nem  ünnepelnénk  a
Szeretet Ünnepét. Azért tehetjük, mert Ő
minket  megelőző  szeretettel  szeret  ben-
nünket!

Lehet,  hogy te  már  Jézussal  élsz.
Akkor gondold át, vannak-e olyan dolgok
az  életedben,  amiből  meg  kell  térned,
amit át kell adnod Istennek. Ha még nem
vagy Jézus gyermeke, merd megtenni fe-
lé az első lépést, Ő nem fogja válasz nél-
kül hagyni! Éld át: Eljött hozzám...

Kívánom, hogy a fenti imádság,
és  az  utána  következő  néhány gondolat
szellemében tudjunk készülni idei adven-
tünkben  a  Karácsony  ünnepére!  Ennek
lehetőségét kínáljuk az alábbi istentiszte-
letek keretében is.  Szeretettel  hívunk és
várunk mindenkit, aki úgy gondolja, ke-
resztyén  értékek  alapján  szeretné  átélni
az Ünnep igazi tartalmát.

Dombi Ferenc
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SUFNI
VEGYES IPARCIKK, BARKÁCS,
PAPÍR-ÍRÓSZER KERESKEDÉS

VÁL VAJDA JÁNOS UTCA 57.
TEL: 06 20 9368951

NYITVATARTÁS:

KEDD-PÉNTEK: 7.00 – 17.00
SZOMBAT: 7.00 – 12.00

VASÁRNAP: ZÁRVA
HÉTFŐ: ZÁRVA

VIRÁGBOLT
ÉS ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS

RÁKÓCZI U. 80.

NYITVATARTÁS:

2022. NOVEMBER 15-TŐL
2023. MÁRCIUS 1-IG

HÉTFŐTŐL VASÁRNAPIG
8:00-17:00 ÓRÁIG

GAZDABOLT
RÁKÓCZI U. 1.

NYITVATARTÁS:

2022. NOVEMBER 1-TŐL
2023. FEBRUÁR 23-IG

ZÁRVA

KIVÉTEL:
PÉNTEK-SZOMBAT
8:00-12:00 NYITVA
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November 5-én elkezdődött a nyolc táblás Fejér megyei I. osztályú sakk csapatbaj-
nokság. Vál és Martonvásár közös csapata a MartonVál Sakk Club a komoly erőt képvise-
lő Rácalmás csapatánál vendégeskedett. A mérkőzésnek technikai okok miatt a dunaújvá-
rosi Munkásművelődési Központ adott otthont. A hazai csapat a papírformának megfelelő-
en győzött 5:3 arányban. Az eredménynek mégis örülhetünk, mivel a 3 pont, amit szerez-
tünk sokat számít majd a bajnokság végén az összetettben. Csapatunkból a fiatal váli te-
hetségnek, Körtélyesi Richárdnak sikerült nyernie. Szabó Levente, Berzy Lajos, Bodó Dá-
niel és Bakacs János döntetlent ért el. Nagy öröm, hogy hosszú évek óta újra sikerült az
ifjúsági bajnokságban is csapatot indítanunk. A gyerekek csapata párhuzamosan játszott a
felnőttekkel ugyanabban a versenyteremben, bár egy kicsit más rendszerben. Nem egy
hosszú 4 órás, hanem négy rövidebb 1 órás játszmát játszottak az ellenfeleikkel. A csapa-
tot Kaszab Lázár, Tomasits Mihály, Tóth Kolos és Taller Bálint alkotta. A megszerzett 4
pont a 12-vel szemben mégsem jelent csalódást, mivel Rácalmás ifjúsági csapata kiemel-
kedik a megyei mezőnyből, hiszen ők nyerték meg az előző három idényt. A következő
fordulóban december 3-án hazai pályán játszunk Mór csapatával.

Sakkozni nem csak a profiknak van lehetőségük. A teljesen kezdő, de sakk iránt érdek-
lődő gyerekeket is várjuk a sakk szakkörünkön minden szombaton 09:00-10:00 időpontban a
martonvásári Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban. A váli, kajászói és martonvásári
gyerekek számára egyesületünk minden sakkos foglalkozása díjmentes. Jelentkezni legegy-
szerűbben a martonvalsakk@freemail.hu email címen lehet.

A felnőtt sakk klub is folytatódik. A felnőtteket minden csütörtökön 18 órától várjuk a
martonvásári Postakocsi étteremben.

Aki személyesen nem tud részt venni a sakkos összejöveteleinken, azoknak ajánljuk
figyelmébe internetes elérhetőségünket. A sakkos képességeink fejlesztéséhez sakk lec-
kék és feladványok találhatók az egyesületünk weblapján, a martonvalsakk.hu címen.

Bakacs János - MartonVál SC

ELINDULT A MEGYEI SAKK CSAPATBAJNOKSÁG

MEGVÁLTOZTAK A NYITVATARTÁSOK

Nem látunk titeket…

Itt a tél, hamar sötétedik, köd, pára, szemerkélő eső.
Bár úgy tűnik, ha egy autónak olyan jól látszik a lám-
pája, biztos lát ő titeket, de nem...

Egy  autóban  az ablaktörlő  csíkot  hagy,  a  cseppeken
csillan a fény, a lámpa homályos fényt ad, mert felve-
rődik rá az út pora. Kérlek, higgye el minden biciklis:
nem elég, ha csak elöl van fény a biciklin, mert hátulról
közeledek..

Nem elég, ha csak hátul van valami, mert az úton par-
koló autókat kerülgetik a szembejövő sávba is áthalad-
va, hiszen némely autós le sem húzódva parkol az út
közepén (következő cikk egyszer…).

Kérek  minden  biciklist,
aki  mostanában  kime-
részkedik fény, fényvisz-
szaverő  prizma  nélkül
és sötét ruhában, ne te-
gye!
Biztos  vagyok  benne,
hogy ez nem pénz kér-

dés. Csupán egy kis figyelmesség, hogy megóvd a testi
épséged, és az autós lelkiismeretét, aki hiába nem len-
ne hibás, akkor ott Te őt tartanád hibásnak.
Kérlek, ne kockáztass!
SZERETNÉNK LÁTNI MINDEN BICIKLIST!

Köszönettel egy váli autós

BICIKLISEK, FIGYELJETEK!
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Fejér Megyei
Gesztenyés Egyesített
Szociális Intézmény
álláspályázatot hirdet

2463 Tordas, Gesztenyés út 1.

GONDOZÓ munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: általános iskolai végbizonyítvány. 
További  információt  Vargáné  Kadlecsik  Georgina
nyújt a 06-30/641-17-15-ös telefonszámon. 

ÁPOLÓ munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, szociális gon-
dozó és ápoló,  egészségügyi  szakdolgozó.  További in-
formációt  Vargáné  Kadlecsik  Georgina nyújt  06-

30/641-17-15-ös telefonszámon. 

KONYHAI KISEGÍTŐ munkakör betöltésére.
Pályázati  feltételek: általános  iskolai  végbizonyítvány.
További információt  Serák Tamás élelmezési csoport-
vezető nyújt a 06-30/837-5191-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: Önéletrajz elektroni-
kus levélben történő eljuttatása a titkarsag@tordasfo.hu e-
mail címre, vagy személyesen a 2463 Tordas, Gesztenyés
út 1. szám alatt lévő portaszolgálatnál leadva.

MÁRTON-NAPI LÁMPÁS FELVONULÁS

Idén november 11-én került megrendezésre a Márton napi lámpás fel-
vonulás és kincskeresés.

A gyerekek egész héten izgatottan várták a pénteki napot. Márton napi li-
bás rajzokkal és saját készítésű lámpásokkal készültek. A Panda Art gravír fa-
cebook oldalán rajzpályázatot hirdetett a gyerekeknek, ezzel is izgatottá téve a
várakozást. A pályázat fődíja egy egyedi, saját névre szóló lámpás volt, amivel
a nyertes részt vehetett a délutáni felvonuláson. Köszönjük a nagylelkűséget.

A gyülekező a Kossuth utcai óvodánál volt. Onnan indult útnak délután
fél ötkor, rendőri és polgárőri kísérettel a rekord számú résztvevő. Aprócska
lámpásokkal kicsik és nagyok vonultak végig a sétányon át a kultúrparkig. 

A helyszínen anyukák és nagymamák kenték a 35 kg zsíros kenyeret
és főzték a 3 üst teát és forraltbort, mellyel várták a kincskeresőket, családju-
kat és barátaikat. A park területén hosszú perceken át keresgélték a gyerkő-
cök a gondosan elszórt több mint 1200 csomagocskát, amiket szorgos kezek

készítettek, meglepetés figurákkal és cukorral. A fődíj 2 kacsa volt, amit Ba-
ranyai Abigél és Pintér Hanna zsebelt be. Ezúton is gratulálunk a nyertesek-
nek. A kellemes estének a hangulatát tábortűz fokozta, mely köré szívesen
gyűltek a családok melegedni, beszélgetni.

A rendezvény szervezőinek,  Zsebeházy Erikának  és Zsebeházy Ró-
bertnek, A Váli Gyermekek Jövője Alapítvány elnökének ezúton szeretnénk
megköszönni, hogy ekkora szeretettel és odaadással szervezték meg ezt a
fantasztikus és emlékezetes délutánt. Köszönjük a szülői munkaközösségek-
nek,  az óvónéniknek és mindenkinek,  aki  bármilyen  formában segített  és
hozzátett a naphoz annak érdekében, hogy megvalósuljon.

Az alapítvány ezúton is szeretné megköszönni mindazoknak, akik az
adójuk 1% -val támogatták az alapítványt.

Szunomár Kitti

mailto:titkarsag@tordasfo.hu
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SPORTHÍREK

Lassan befejeződik a 2022/2023-as bajnoki szezon őszi
fordulói.
Felsoroljuk a  korosztályos csapataink tabellán elfoglalt
helyeit:

U16: Még jelen állás szerint 2 fordulójuk van hátra. 
U16-os csapatunkba toborzást szervezünk. Várjuk a fia-
talok jelentkezését!

U19: Számukra befejeződött a bajnokság.

Öregfiúk: Számukra befejeződött a bajnokság.
FIGYELEM!  Az  öregfiúk  csapatban  toborzást  szerve-
zünk: betöltött 34 év felettiek számára. Várjuk őket! 
Bozsik csapataink Csákvárra járnak tornákra és kisebb-
nagyobb sikereket érnek el. 

Felnőtt csapat

A VÁL KSE csapata a megyei II.  osztályban szereplése
óta példaértékű teljesítményt nyújtott. 11 mérkőzés 11 győze-
lem. Sajnos a 12. fordulóban 2-2-es döntetlent játszottunk a Vi-
deoton Baráti Kör csapatával Székesfehérváron. Ettől függetle-
nül csak gratulálni lehet a vezetőedzőnek, Sinkó Csabának és a
felnőtt kerethez tartozó játékosoknak, ehhez a kiváló őszi telje-
sítményhez. A kiválóság eredménye, hogy ŐSZI BAJNOK A
FELNŐTT  CSAPAT.  Megköszönjük  minden  korosztályos
edzőnek az egész éves munkáját: Sinkó Csabának, Magyar Ba-
lázsnak és Horváth Zsoltnak.

FONTOS! Minden mérkőzésre látogató sportbarátnak fel-
hívás! Az MLSZ új szabályzata szerint a játékvezetőket nem
lehet szidalmazni, sértő szavakkal ellátni, mert a be nem tartá-
sa miatt  súlyos pénzbüntetésre sújtja az egyesületeket.  Ezért
kérek minden sportbarát szurkolót, hogy sportszerűen szurkol-
janak a korosztályos csapatoknak és elkerüljük, hogy mindig
az egyesületünk legyen a szövetség szemében a feketebárány. 

A VÁL KSE vezetősége szeretne Kellemes Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánni minden játékosnak, sportbarátnak.

Találkozunk a tavaszi folytatáskor. HAJRÁ FIÚK! HAJ-
RÁ VÁL!                                                              Klein Károly


