
Tisztelt Váliak!

Először is engedjék meg, hogy min-
denkinek egészségben bővelkedő, boldog
új évet kívánjak. 

Új  év,  új  remények.  Így  szoktuk
mondani.  A jelenlegi gazdasági és világ-
politikai helyzetben azt is hozzá kell tenni,
reménykedünk, hogy az idei év nem lesz
rosszabb, mint az elmúlt esztendő volt. 

Sűrűre sikerült az óév vége. Bár ez
nem meglepő,  hiszen az elmúlt  tizenkét
évben így volt ez mindig. A megszokott
módon került kiszállításra a szociális tű-
zifa. Bár kevesebb mennyiség érkezett a
korábbi évekhez képest, még így is ma-
radt tartalékba, melyet szeretnénk kiosz-
tani a rászorulóknak. Azoknak a 70 év fe-
letti időseinknek, akik részt tudtak venni
a karácsonyi vacsorán, helyben adtuk át
az összekészített  csomagokat.  Akik nem
tudtak eljönni, azoknak képviselőtársaim-
mal együtt vittük házhoz szerény ajándé-
kunkat.

Decemberben több alkalommal is ta-
lálkozhattunk,  melyeken  ráhangolódhat-
tunk a karácsonyra. Ismét megrendezésre
kerültek az advent vasárnapi gyertyagyúj-
tásos  összejövetelek,  ahol  a  Bíbor  nép-
tánccsoport,  a  nyugdíjasklub  tagjai,  az
ovisok és az iskola tanulói készültek ünne-
pi műsorral,  forraltborral,  teával  és süte-
ménnyel. Ezúton szeretném megköszönni
mind a szervezőknek, mind a résztvevők-
nek,  hogy  fontosnak  tartották  ezeket  az
ünnepi összejöveteleket! Jó volt ezekre a
meghitt percekre együtt lenni.

Az adventi vásár  olyannyira  jól  si-
került, hogy néha már-már kicsinek tűnt
a Tűzoltóság melletti terület. Itt is szeret-
ném kifejezni hálámat minden segítőnek,
szervezőnek, hogy rengeteg munkát fek-
tettek  bele  annak  érdekében,  hogy  mi,
Váliak jól érezhessük magunkat. 

Lehetőségem volt a képviselő-testü-
let, valamint a bizottság tagjaival, a hiva-
tali  dolgozókkal,  közmunkásainkkal,  a
megyei közgyűlés tagjaival és végül, de
nem utolsó sorban az óvoda dolgozóival

is szerény körülmények között elbúcsúz-
tatni az óévet. 

Szomorú  kötelességemnek  tettem
eleget,  amikor  Fridrich  Imrét  kísértük
utolsó útjára december 23-án. Imre bácsi-
val 15-én még beszélgettünk egy keveset,
bár  már  nem volt  jól.  Búcsúzóul  annyit
mondott:  Vagy találkozunk még az élet-
ben, vagy majd kijössz és elbúcsúzol tő-
lem a  temetőben.  Neki  lett  igaza.  Nyu-
godjék  békében!  Köszönjük  szépen
mindazt, amit a falu érdekében tett. Kö-
szönjük a  Tűzoltó  Egyesületben végzett
kimagasló  munkáját.  Tudjuk,  ez volt  az
élete. 

December  29-én gyászmise  kereté-
ben  vettünk  végső  búcsút  Dr.  Kereszty
Zoltán tanár úrtól. Színes egyénisége hiá-
nyozni fog az elszármazottak találkozójá-
ról,  az  osztálytalálkozókról.  Nem  csak
korábbi váli tanítványai jöttek elbúcsúzni
tőle,  de  ott  voltak  azok  a  kollégái  is,
akikkel együtt dolgozott a Vácrátóti Ar-
borétumban. Nagy örömmel veszem ke-
zembe a bibliai állatokról és növényekről
szóló könyveit,  melyeket itt  hagyott ne-

künk  emlékül.  Isten  Önnel  Zoli  bácsi,
nyugodjék békében!

A karácsonyi, év végi ünnepi hangu-
latot beárnyékolta a világpolitika kedve-
zőtlen alakulása, az orosz-ukrán háború,
melyben kárpátaljai magyar emberek éle-
te is veszélybe került, valamint a háború-
nak és az erre válaszul adott szankciók-
nak köszönhető gazdasági válság. Az inf-
láció a korábbi évekhez képest az egekbe
szököttt,  a forint mélyrepülésbe kezdett,
és  ennek  köszönhetően  mindennek  fel-
ment az ára. A legfontosabb élelmiszerek,
az energia és az üzemanyagok ára még az
állami  beavatkozás  ellenére  is  drágult.
Éppen ezért nagy megkönnyebbülés volt
számunkra,  hogy  a  kormány  közel  31
millió  forinttal  támogatja  önkormányza-
tunk villany-  és gázszámláinak kifizeté-
sét. Enélkül a támogatás nélkül, valamint
a  bevezetett  szigorítások,  takarékossági
észszerűsítések nélkül nem tudnánk kifi-
zetni számláinkat. Komoly fejtörést oko-
zott,  miként  tudjuk  biztosítani  intézmé-
nyeink  működését.  Ezúton  szeretném
megköszönni a kormánynak és a telepü-
lésünket ott képviselő Tessely Zoltánnak,
hogy  segítségünkre  siettek  és  lehetővé
tették, hogy ne köszöntsön ismét ránk a
2010 előtti évek csődközeli helyzete!

Megnyert  és megkezdett  pályázata-
inkat  természetesen  tovább  menedzsel-
jük. A külterületi utak kivitelezésére több
kedvező ajánlat is érkezett. A hiánypótlá-
sok és árindoklások bekérése után hama-
rosan nyertest hirdetünk. Új aszfalt bur-
kolatot  kap a  Vadászház  felé  vezető  út,
valamint az ebből leágazó út, mely a ter-
vezett Vereb-Vál-Gyúró-Etyek utat hiva-
tott összekötni vele. Ugyanígy megújul a
Marianna-puszta  felé  vezető  út,  melyet
egy murvás úttal kötünk össze szintén a
majdani Vereb-Vál-Gyúró-Etyek úttal. 

A Damjanich utca feletti vízelvezető
árkok  és  karbantartó  utak  kialakítására
elnyert pályázattal kapcsolatos munkák is
folytatódnak. Jelenleg előkészítés alatt áll
a közbeszerzés. Bízom benne, hogy a jö-
vő  év eleji köszöntőmben már a megva-

POLGÁRMESTERI GONDOLATOKPOLGÁRMESTERI GONDOLATOK

Idén is lesz VÁLkörzés
A Tesco zsetonok gyűjtésével február 12-ig lehet támogatni az idei VÁL-
körzést.

16. oldal

Élményekkel gazdagodva
A Váli Mesevölgy Óvoda történései, pillanatképei az elmúlt idő-
szakról. - Körmendi Mónika beszámolója.

4-5. oldal



lósult projektekről számolhatok be. 
A tavaly benyújtott, új óvoda építé-

sét, valamint a Petőfi utca belterületi sza-
kaszának  felújítását  célzó  pályázatokért
még sokat kell lobbizni, de bízom benne,
hogy az uniós  pénzek kifizetésének kö-
vetkeztében itt is pozitív elbírálásban ré-
szesülünk. 

Kedves Váliak! 
Kívánom önöknek, hogy az idei év-

ben is megvalósuljanak álmaik, de min-
denek előtt kívánok Önöknek és család-
juknak jó egészséget! Adjon az isten erőt,
hogy le tudjuk küzdeni az elénk tornyo-
suló kihívásokat! 

Bechtold Tamás
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Könyvtári közlemények
Itt a könyvtárban azonban minden
nap a magyar kultúra napja.

         8-10. oldal

G Ó L Y A H Í R E K

NOVEMBER

Indi Barnabás

Taller Szonja Rozália

DECEMBER

Németh Attila

Nagy Bence

GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

NOVEMBER

DECEMBER

Az említett két hónapban

nem volt házasságkötés

településünkön.

  

IDŐSEK KARÁCSONYA
December 15-én került sor az idősek hagyományos karácsonyi

ünnepségére, melyen 80 fő 70 év feletti váli lakos vett részt. Bár sze-
rény körülmények között,  de lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk
hangulatossá tenni  számukra  az ünnepi  készülődés időszakát.  Az
óvodások kedves kis műsora meghatotta a jelenlévőket, szívet me-
lengető volt a generációk találkozása. A műsor és Polgármester úr
köszöntője után vacsorával,  bejglivel,  pogácsával,  teával  és forralt
borral vendégeltük meg a jelenlévőket.

A vendégek szívesen beszélgettek még 1-2 órát egymással. Tá-
vozáskor  kis  ajándékcsomaggal  kedveskedtünk  időseinknek.  Akik
nem tudtak eljönni, azoknak a képviselő-testületi és bizottsági tagok
juttatták el a csomagokat.

Ádám Zsuzsanna

Köszönjük a beszámolókat,
híreket!

A VálInfó következő lapzártája:

2023. március 17. péntek
Várjuk írásaikat, beszámolóikat,

olvasói leveleiket, fotóikat,
melyeket az

alpolgarmester@val.hu
e-mail címre küldhetnek el.
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Tisztelt Betegeink!

A háziorvosi rendelés időpontjai:

Hétfő: 11-15 óráig

Kedd: 10-14 óráig

Szerda: 11-15 óráig

Csütörtök:   8-12 óráig

Péntek:   8-10 óráig (előreláthatólag, de változó)

Csecsemő és terhes tanácsadás:
Kedd:   8-10 óráig

Kérjük a telefonos előjegyzést a megszokott számokon.
Rendelési időben hívható telefonszámok:
22-353-462 vagy 06-20-9-625-759

Dr. Mihály Kinga doktornő a 06 30 111 6234 számon érhető 
el sürgős esetben 8-16 óra között.
Továbbra is lehet gyógyszer igényt a 
gyogyszerval@gmail.com email címre küldeni. Minden 
esetben a teljesítést egy rövid válaszüzenet követi.
Influenza elleni oltást is lehet még kérni, gyermekek 
számára is kaptunk oltóanyagot!

Kissné Kiss Erzsébet

HÁZIORVOSI INFORMÁCIÓK

HULLADÉKNAPTÁR 2023

Kommunális
(csütörtökönként)

Fenyő
(kedd)

Hamu
(kedd)

Szelektív
(péntek)

Zöldhulladék
(változó)

Üveg
(szerda)

Január 5.  12.  19.  26. 3. 3. 13.  27. 4.

Február 2.    9.  16.  23. 7. 7. 10.  24.

Március 2.    9.  16.  23. 7. 17.  31.

Április 6.  13.  20.  27. 14.  28. 14. 5.

Május 4.  11.  18.  25. 12.  26.   9.

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

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

Augusztus 3.  10.  17.  24. 31. 11.  25.   8.

Szeptember 7.  14.  21.  28. 15.  29. 12.

Október 5.  12.  19.  26. 13.  27. 12. 4.

November 2.    9.  16.  23. 7. 10.  24. 17.

December 7.  14.  21.  28. 6. 15.  29.

A hulladékokat a szállítás napján reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlanok elé. 
A szükséges matricákról se feledkezzenek meg! 

Lomtalanítás: évi 1 alkalommal, rugalmasan, az ügyfél által egyeztetett időpontban.
Időpontfoglalás a 22/579-185-ös telefonszámon, személyesen (Gárdony, Mester u. 2) vagy a www.vhg.hu felületen.

Kérjük, éljenek a lehetőséggel és vegyék igénybe a szolgáltatást!
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 7:00-19:00, Péntek: 8:00-12:00 óráig.

HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS

Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-17:00

Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-17:00

Kedden és csütörtökön

nincs ügyfélfogadás,

pénteken a hivatal zárva tart.

Kérjük, az ügyfélfogadási időt tartsák be!

ÉGETÉSI IDŐPONTOK 2023-BAN

péntek és szombati napokon

február 24-25.
március 24-25.
április   21-22.
október 13-14.
november 10-11.
december 1-2.

Kérjük, az időpontokat tartsák be!



MÁRTON NAP

Sok éve már, hogy az óvoda alapít-
ványa (A Váli Gyermekek Jövője Alapít-
vány)  kezdeményezésére  megrendezésre
kerül minden évben a Márton-napi lám-
pás  felvonulás.  Fontos  előkészületek
előzték  meg  a  nagyon  népszerű  ese-
ményt:  a  kisgyerekek az oviban megis-
merték Márton történetét, libás énekeket
énekeltek, libáról szóló versikét, népi rig-
must mondogattak, majd az óvónénikkel
és szüleikkel elkészítették közösen a na-
gyon ötletes, kreatív, esztétikus lámpáso-
kat. A lámpásokkal kis ajándék csomago-
kat lehetett keresni a tervezett délutánon.
A kicsi  csomagokba Kinder figura, sza-

loncukor  került,  és  természetesen  a  fő-
nyeremény 1 liba jelképesen. A csomago-
kat a Szülői Szervezet készítette nagy lel-
kesen, ill. segédkeztek a rendezvényt le-
záró  vendéglátásban is.  A gyermekek  a
szüleikkel a Kossuth utcai ovi elől indul-
tak el szürkületkor, és sötétedésben értek
a  folyó  partján  lévő  játszótérhez.  Igen
hangulatos  látvány volt  a  mécsesek im-
bolygó fénye, a jól megrakott tábortűz fé-
nyéről  nem  is  beszélve!  Összességében
nagy élmény volt minden családnak, há-
lás köszönet a rendezvény „motorjainak”
–  Zsebeházy  Róbertnek  és  feleségének
Erikának, a Szülői Szervezetnek és min-
den közreműködő szülőnek, óvónéninek;
Túróczi Gabi bácsinak és segítőinek!

MIKULÁS

Minden évben  meglátogat  bennün-
ket  a  jó  öreg  Mikulás,  akit  a  gyerekek
mindig  nagyon  várnak.  Idén  sem  volt
másképp!  Nagyon  szép  hagyománya
óvodánknak,  hogy a  Mikulás személye-
sen is eljön hozzánk:  a gyerekek bemu-
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Élményekkel gazdagodva
A Váli Mesevölgy Óvoda történései, pillanatképei az
elmúlt időszakról.

KÖRMENDI MÓNIKA megbízott óvodavezető



tatkoznak neki,  kezet  fognak vele,  éne-
kelnek, verset mondanak. Kivétel nélkül
minden  csoport  nagyon  aranyosan,  a
gyermekek  életkorának megfelelően  ké-
szült a Mikulás fogadására.  Természete-
sen az ajándékozás sem maradt el! Min-
den  kisgyerek  édesség  csomagot,  sze-
mélyre szóló levelet kapott és a csopor-
tok nagyon sok értékes, minőségi játékot.
Nagyon köszönjük a Szülői Szervezet ki-
tartó  munkáját,  anyagi  támogatását  és
minden szülő nagylelkű adományát!!!

ADVENTI DÉLUTÁN

December elején szeretettel  hívtuk,
vártuk a nyugdíjas óvó néniket, dajka né-
niket és konyhás néniket közös beszélge-
tésre,  ovis együttlétre!  Nagyon örültünk
egymásnak már azért is, mert sajnos va-
lakikkel  csak  így  tudunk  találkozni.  Jó
hangulatban,  fényképek  nézegetésével,
sok nevetéssel,  finom süti evéssel  telt  a
délután, örömtelivé varázsolva a szürke,
téli  hétköznapokat.  Köszönjük  Polgár-
mester Úrnak, hogy az idejét nem sajnál-
va velünk töltötte ezt a délutánt. 

MUNKAKÖZÖSSÉGI
FOGLALKOZÁS

Szakmai munkaközösségünk máso-
dik éve az „Így tedd rá!”elnevezésű moz-
gásfejlesztő módszerrel ismerkedik, mely
segítség a néptánc, népi játékok tanításá-
ban az óvodás korosztálynak. Munkakö-
zösségi  vezetőnk Vranekné Juhász Hed-
vig, aki mindig nagyon lelkesen készül-
ve,  a  legjobb tudása  szerint  vezet,  tanít
bennünket ezeken az alkalmakon. Az el-

méleti  és  gyakor-
lati  tudásátadást
igyekszik  Hédi
mindig  manuális
alkotással is zárni,
aminek mi,  a  kol-
légái  nagyon  örü-
lünk  természete-
sen.  Így  a  külön-
böző  tánclépések,
mozdulatok  meg-
tanulása  mellett
születtek agyagból
hangszerek  és  an-
gyalkák is. Várjuk
a  következő  fog-
lalkozásokat!

GYERTYAGYÚJTÁS

Az a megtiszteltetés érte óvodánkat,
hogy  mi  gyújthattuk  meg  a  harmadik
gyertyát a falu adventi koszorúján. Maci
csoportosaink apraja-nagyja énekelt, ver-
selt ünnepi díszbe öltöztetett szívvel, lé-
lekkel: hálás köszönet az őket felkészítő
óvó néniknek és segítő dajka néninek! A
Napsugár csoport gondoskodott a finom
pogácsáról, illatos teáról, zamatos forralt
borról - nem utolsó sorban őket is köszö-
net illeti önzetlenségükért, segítségükért!

ÉVSZAKI GALÉRIA

Téli galériánkat a Kossuth utcai ovi-
ban  Körtélyesiné  Akli  Piroska  (Piroska
óvó néni) szebbnél szebb foltvarrásai dí-
szítik; a Vajda utcai oviban Horváth Ro-
zália  (Rózsika  néni)  szépséges  karácso-
nyi  asztaldíszei,  ajtókopogtatói,  adventi
koszorúi  és Kukucska Zsuzsanna mesés
faházikói tették varázslatossá a decembe-
ri időszakot.

IDŐSEK NAPJA

A Maci csoport nagycsoportosai ün-
nepváró énekkel és verssel köszöntötték
községünk idős embereit. Lélekemelő fő-
leg az idősek számára a két generáció ta-
lálkozása – örömforrás hallani a csilinge-
lő  gyerekhangokat,  örömforrás  látni  a
mosolygó gyerekarcokat.  Reméljük,  szí-
vet melengető perceket tudtunk okozni a
néniknek, bácsiknak.

MOHA ÉS PÁFRÁNY TÉLI
KALANDJAI

Az Ákom-Bákom Bábcsoport évek
óta vendégeink évente egy vagy két alka-
lommal.  December  utolsó  napjaiban
Moha és Páfrány történetét hozták el ne-
künk.  Szemet  gyönyörködtető,  ízléses
bábjaik,  díszleteik  és  egyszerűen  nagy-
szerű  előadásmódjuk  mindig  nagy  él-
mény számunkra, gyerekeknek-felnőttek-
nek egyaránt! Jó volt Velük zárni az évet,
köszönet érte a Szülői Szervezetnek, akik
az anyagi hátteret biztosították!

ÁLDOTT, SZERETETBEN,
EGÉSZSÉGBEN GAZDAG

ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES OLVASÓNAK!
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Támogatókat keresünk

3 év kihagyás után újra megrendez-
zük iskolánk hagyományos megyei vers-
mondó versenyét és az ehhez kapcsolódó
körzeti matematikaversenyt. A rendezvé-
nyekre több száz lelkes fiatal érkezik, és
a színvonalas lebonyolításhoz szeretnénk
kérni az Önök segítségét.

Már  eddig  is  rengeteg  felajánlást
kaptunk  a  szülőktől,  vállalkozóktól,  ön-
kormányzattól,  tankerülettől,  POK-tól.
Mindannyian tudjuk, hogy az összefogás-
sal  nemcsak  az  iskola,  hanem települé-
sünk jó hírnevét is öregbítjük. Az elmúlt
évtizedekben  a  hatalmas  összefogásnak
köszönhetően  magas  szintű  volt  a  ven-
déglátás, a zsűribe ismert, nagytekintélyű
művészek  érkeztek,  színvonalas  ajándé-
kokkal  tudtuk meglepni  a  versenyzőket,
zsűritagokat.

Szeretnénk rendezvényünk jó hírét a
jövőben is ápolni, ezért ehhez tisztelettel
kérünk  és  örömmel  fogadunk  minden
pénzbeli és dologi támogatást. Mire lenne
szükségünk?
1. sütemény, élelmiszer, ital a büféhez
2. ajándék a zsűrinek
3.  hozzájárulás  minden  versenyzőnek  a
regisztrációnál  kiosztott  ajándékhoz,  az
évfolyamonkénti 3-4 helyezett díjához 

Tisztelettel  kérjük,  ha bármivel  tud-
ják segíteni a rendezvényt, akár szponzor,
vállalat,  cég, ismerős felkutatásával,  mű-
vészek megkeresésével, jelezzék iskolánk-
nak! (vjaival@gmail.com; 22/353-428)

Nagylelkű segítségüket az egész tan-
testület nevében előre is köszönöm.

Szabó Éva

Adventi nap és karácsony az iskolában

2022.  december  16-án  délután  a
SZMK szervezésében lelkes  szülők  tar-
tottak  kreatív  foglalkozásokat  iskolánk
gyermekeinek.  Ünneplőbe öltöztették az
iskola auláját, ahol a Martonvásári Művé-
szeti Iskola tanárai, növendékei és az is-
kola  kórusa  Kiss  Mónika  nénivel  igazi
adventi  hangulatot  teremtettek.  Ebben a
meghitt  hangulatban  óriás  színezőt  szí-

neztek, karácsonyi díszeket, gömböket
ragasztottak mozaik technikával, kartonra
fehér  lakkfilccel  „mézeskalács  házikó-
kat”  alkottak a  gyerekek.  Három órától
bűvészmutatvány szórakoztatta a közön-
séget. A nap végén az előzetesen meghir-
detett  teremdíszítőverseny  eredménye-
ként adták át a szervezők a vándorkupá-
kat és az édességgel teli ajándékdobozká-
kat a nyertes osztályoknak.
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Sport
A Vál KSE legfrissebb hírei, köszönetnyilvánítás a 
támogatóknak. - Klein Károly elnök írása

11. oldal

Hagyományaink felelevenítése
Vajda János Szavalóverseny - 2023. március 31.

AZ ISKOLA PEDAGÓGUSAI



Helyezettek:
1.hely: 6.osztály
2.hely: 5.osztály
3.hely: 1.b.osztály
Köszönjük a SZMK-nak, a szervező, részt-
vevő szülőknek ezt a csodálatos, tartalmas
délutánt! Nagyon jól éreztük magunkat!

2022. december 21-én, a téli szünet
előtti utolsó napon mutatkoztak be isko-
lánk osztályai karácsonyi műsoraikkal az
aulában. Rendkívül változatos, több mű-
fajt  (dal, balett, mese, tánc) felvonultató
előadást láttunk: pl. a betlehemi történe-
tet,  gyertyatáncot, a Diótörő  feldolgozá-
sát, Wass Albert mesét, népdalt. Komoly
és vidám feldolgozást egyaránt hallottunk
a karácsonyi ünnepkörben. A végén pedig
a tantestület lepte meg a gyerekeket egy
hangszeres  kísérettel  összeállított  dallal,
ami lelkes fogadtatásra talált a gyerekek
körében.  A műsor  után osztályonként  is
ráhangolódtunk  az  ünnepekre  ajándéko-
zásokkal, közös játékokkal.

Molnár Csilla

Mikulásbuli

December  2-án,  -  többéves  kiha-
gyást követően - ismét megrendezhette a
8. évfolyam az iskola életében hagyomá-
nyos „Mikulás bulit”. Kicsik és nagyok,
alsó  és  felső  tagozatos  diákok  egyaránt
találhattak számukra érdekesnek ígérkező
programot. Próbára tehették szerencséjü-
ket  a  rulettkerék  mellett,  bepillantást
nyerhettek a sejtelmes jövőbe, kipróbál-
hattak  számtalan  társasjátékot,  fejtörő
feladványok  megoldásával  kijuthattak  a
szabadulószobából,  táncolhattak  régi  és
új  slágerekre,  benevezhettek  csocsóbaj-
nokságra,  asztaliteniszezhettek,  a  büfé-
ben megpihenhettek és megkóstolhatták a
gondos szülői  kezek készítette  finomsá-
gokat. Jó mulatság volt!

Pál Mariann
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Kedves Olvasók!

A 110 éve született  Weöres Sándor
Újesztendő című versével kívánok egész-
ségben és olvasásélményekben bővelke-
dő új évet!

Új esztendő küszöbét
hó fedi,

örökzöldjét zivatar
tépkedi.

Újesztendő fut tovább:
fény-özön,

virágnyitó kikelet
ránk köszön.

Aztán az év közepe,
nyár heve,

megérik a gabona
sűrüje.

Túl az esztendő felén
itt az ősz,

piros, kék gyümölcs virít,
lomb esőz. 

Túlsó küszöbét megint
fedi hó.

Ha nem töltöd hasztalan,
az a jó.

Idén  is  jeles  napok,  évfordulók  és
emlékéves  programok  színesítik  a  min-
dennapokat,  amelyekhez  könyvtárunk is
csatlakozik, saját programjaink mellett. 

200 évvel ezelőtti eseményből több
is jut.

1823.  január  elsején  megszületik
Petrovics Alexander,  akit Petőfi  Sándor-
ként  ismerünk.  „Már  az  1840-es  évek
elején  kísérletezik  neve  magyarosításá-
val, amivel egyúttal a múltjával való sza-
kítást is ki akarja fejezni. Valódi ős ere-
deti magyar nevet akar, amely jelképe ha-
zafiságának, méltó a magyar szó katoná-
jához, a színészhez és költőhöz. Megjele-
nő művei alatt váltakozva szerepelnek az
írói álnevek, ne legyen feltűnő, hogy egy
szerzőtől annyi verset közölnek. A követ-
kező álneveket is használta: Dalma, Ho-
monnai, Borostyán, Sólyom Sándor, Sió,
Pönögei Kis Pál, Lator György, Dömsödi
Góliáth  Péter,  Mayerffy,  Kollerffy,  Zer-
ffy, Rónai, Andor Diák.” (Irodalomtörté-
net 33. évf.) A könyvtárban látható kiállí-
tás még sok érdekességet elárul a költő-

ről. Tavaly szeptember 1-jén megkezdett
Petőfi 200 emlékév programjai augusztus
31-ig folytatódnak.

145 évvel ezelőtt, 1878. január 12-
én született  Molnár Ferenc, a világszerte
ismert  és  kedvelt  magyar  színműíró.
1905-ben a Tanulók Lapja ifjúsági hetilap
kérésére kezdte írni A Pál utcai fiúk című
regényét, amely 1907-ben került az olva-
sók elé. Nemecsek, Boka, Geréb és társa-
ik  izgalmas-szomorú története  nem várt
sikert  aratott,  itthon  több  mint  negyven
kiadást ért meg, számos nyelvre lefordí-
tották,  több  filmváltozata  közül  a  Fábri
Zoltán  rendezte  1969-es  amerikai-
magyar koprodukciót Oscar-díjra is jelöl-
ték. Az első világháború alatt Galíciában

volt  haditudósító,  élményeit  könyvben
rögzítette.  A húszas-harmincas  években
népszerűsége töretlen maradt, írt a polgá-
ri életformát finoman kritizáló darabokat
(A  hattyú,  Olympia),  lírai-szimbolista
drámát (Üvegcipő), bohózatos színművet
(Játék  a  kastélyban).  Háromszor  nősült,
első felesége Vészi Margit festő, író volt,
második neje az ünnepelt színésznő, Fe-
dák Sári (viharos kapcsolatukról szól az
Üvegcipő),  harmadik  párja  a  színésznő
Darvas Lili lett. Könyvei kölcsönözhetők
a könyvtárban.

1989  óta  január  22-én  A  Magyar
Kultúra Napját ünnepeljük, mert a kézirat
szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon  fejezte  be  a  Himnusz  megírását,
éppen 200 évvel ezelőtt!

Itt  a  könyvtárban  azonban  minden
nap a magyar kultúra napja.

„Tudják-e,  hogy Himnuszunk a vi-
lág egyetlen illegális nemzeti himnusza?
Mert  sohasem iktatták,  nincs  dokumen-
tum arról, hogy vált hivatalos himnusszá.
(…) A nép tette azzá.”- mondta Szokolay
Sándor zeneszerző, aki a Himnusz hang-
lemezen való kiadását szorgalmazta. Ter-
ve meg is valósult, de a hivatalossá tétel
kérdése így is csak 1989. október 23-án
történt  meg. Az a  törvény kimondja:  „a
Magyar  Köztársaság  himnusza  Kölcsey
Ferenc Himnusz című  költeménye Erkel
Ferenc  zenéjével.”  Ahhoz  persze,  hogy
Kölcsey költeménye, a szó teljes értelmé-
ben  néphimnusszá  legyen,  az  kellett,
hogy  a  verssorokat  szárnyára  vegye  a
muzsika. Ehhez csaknem annyi idő  per-
gett le a XIX. század homokóráján, mint
a századkezdettől a vers megírásáig: hu-
szonkét esztendő.

Akkor viszont – 1844-ben – a pályá-
zatra  nem  kevesebb,  mint  tizenhárom
megzenésítése született  Kölcsey Himnu-
szának.  Tizenkét  kísérlet  és  egy remek-
mű: Erkel Ferenc kompozíciója. A Him-
nusz 1844. július 2-ai színházi bemutató-
ja  után  megindult  a  népszerűség  útján.
1844.  augusztus  10-én,  az  óbudai  hajó-
gyárban,  nevezetes  hajókeresztelőre  ke-
rült  sor:  a  Széchenyi-gőzösére.  A „Szé-
chenyi Ünnep” című  cikk tanúsága sze-
rint a színházon kívül, társadalmi ünnep-
ségen, itt és ekkor hangzott fel először a
Himnusz.  Lassú,  melankolikus  hangula-
tú, ám nem volt ez mindig így. Az eredeti
verzió  sokkal  gyorsabb,  pörgősebb volt,
de az évek alatt a magyarok egyre lassab-
ban  és  szomorúbban  kezdték  énekelni.
Még 100 évvel ezelőtt is jóval gyorsabb,
mondhatni mulatós ritmusú volt, a húszas
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Gyereksarok
Beszámoló a Váli Babás Klub program-
jairól Baranyai-Balássy Dominikától.

12-13. oldal

Könyvtári közlemények
Itt a könyvtárban azonban minden nap a magyar
kultúra napja.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros



években kezdett lelassulni, a trianoni tra-
gédia után.

Viszont  manapság  az  olimpián  és
már sok világversenyen is más Himnusz
szól, ugyanis a hivatalos változat 2 perc
30 másodperc, ezt viszont a Nemzetközi
Olimpiai  Bizottság  nem fogadta  el.  Így
lerövidítették,  felgyorsították és leszállí-
tották a hangnemét, ezt a változatot játsz-
szák a magyar bajnokok tiszteletére. Kül-
földön is velünk van, ugyanis a Himnusz
egy részlete megtalálható az útlevelünk-
ben. UV-fény alatt válik láthatóvá a meg-
zenésített verzió kottája, a szöveg egy ré-
sze  pedig  dombornyomással  szerepel  a
lapjain. A kéziratcsomag az 1830-as évek
végén eltűnt és csak több mint egy évszá-
zados  lappangás  után,  1944-ben  került
elő.  A Hymnus tintamarás miatt  megsé-
rült kézirata két lapon látható az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban.

1860-as évek elején nagy meglepe-
tés  érte  a  magyar  irodalmat.  Megjelent
Madách  Imre drámai  költeménye:  Az
ember tragédiája. A remekmű egy csapás-
ra a nemzeti irodalom klasszikusai közé
emelte  szerzőjét.  A sztregovai földbirto-
kosról 1861-ig csak nagyon kevesen tud-
ták, hogy kora ifjúságától kezdve lanka-
datlan  becsvággyal  írta  költeményeit  és
színműveit;  1862-ben  már  a  Kisfaludy-
Társaság tagja volt,  1863-ban a Magyar
Tudományos  Akadémia  is  megtisztelte
tagságával.

Madách  Imre 1823.  január  21-én
született Nógrád megye egyik kis falujá-
ban, Alsósztregován. Családja szépmúltú
földbirtokos-nemes család volt, a tatárjá-
rás koráig vitte fel eredetét. Gyermekko-
rát  szüleinek  kastélyában töltötte  külön
nevelők vezetésével. Mint  minden tehe-
tősebb nemesifjú, a filozófia után ő is jo-
got tanult, tizenkilenc éves korában már
patvarista volt, nem sokkal utóbb várme-
gyei  aljegyző  a  nógrádi  alispán  mellett
Balassagyarmaton.  Megszerezte  az  ügy-
védi oklevelet, beletanult a közigazgatás-

ba, részt vett a vármegyei gyűléseken, el-
látogatott  a  pozsonyi  országgyűlésre.
Még huszonhárom éves sem volt, mikor
megnősült. Felesége Fráter Erzsike, sze-
rette a férfi-társaságot,  a gazdálkodással
nem törődött. A szabadságharc után nagy
csapás  érte  a  költőt.  Szállást  adott  egy
politikai menekültnek, 1852 nyarán zsan-
dárok törtek házára,  börtönbe hurcolták.
Egy évig raboskodott a pozsonyi és pesti
kaszárnyákban;  mikor  kieresztették fog-
ságából, akkor sem volt szabad távoznia
Pestről. Neje ezalatt vidáman élt, adóssá-
got adósságra halmozott, férjét szemrehá-
nyásokkal zaklatta, panaszkodott pénzte-
lensége miatt, divatárusi megbízásokat és
kifizetetlen  számlákat  küldött  urának.
Minden  tettéből  kiviláglott,  hogy  csak
kényelmes elhelyezkedése kedvéért ment
férjhez, urát nem szerette, még gyerme-
kei  is  idegenek  voltak  lelkének.  1853
őszén végre  hazakerült  a  költő,  szerette
volna a múltat elfelejteni, de az asszony
könnyelműsége nem ismert határt. A csa-
ládi összezördülések váláshoz vezettek: a
költő  kilenc  év  szerencsétlen  házasélet
után,  1854  nyarán  eltávolította  házából
feleségét.  Madách  Imre  a  válás  után
gyermekei  nevelésének,  tanulmányainak
és gazdaságának élt  édesanyja kastélyá-
ban.  Családi  katasztrófája  mélyen  meg-
rendítette,  de senkinek sem szólt fájdal-
máról; szívébe rejtette keserűségét. A me-
gyebeli nemességgel jó barátságot tartott,
ismerősei sűrűn látogatták. Pestre utazott,
magával  vitte  Az  ember  tragédiája  kéz-
iratát, utat talált Arany Jánoshoz. A nagy
epikus  a  kézirat  elolvasásakor  örömmel
üdvözölte benne a kiváló drámai költőt.
A mű megjelenése után az ünnepelt drá-
maíró  újult  erővel  látott  irodalmi  mun-
kásságához,  de  egészsége  egyre  jobban
gyöngült, régi szívbaja mind jobban gyö-
törte.  Életének  negyvenkettedik  évében
halt  meg  alsósztregovai  kastélyában.
Könyvei kölcsönözhetők a könyvtárban.

145 évvel ezelőtt, 1878. február 1-jén
született Hajós Alfréd magyar építészmér-
nök,  gyorsúszó,  labdarúgó,  labdarúgó-
játékvezető, újságíró, a magyar labdarúgó-
válogatott  szövetségi  kapitánya,  az  első
magyar olimpiai bajnok. Csupán 13 éves
volt, amikor édesapja a Dunába fulladt. A
családi tragédiát követően fordult az úszás
felé.  A Markó utcai  reáliskola elvégzése
után a Műegyetemen szerzett diplomát. Az
egyetemi évek előtt is aktívan sportolt, így
lett esélye kijutni az első újkori olimpiára
1896-ban. Nem volt könnyű dolga: hazai
versenymedence híján a Rudas 27-28 fo-
kos vizében volt kénytelen edzeni. Ezután
Iszer Károlynak, a Magyar Torna Club el-
nökének a támogatásával, valamint egye-

teme engedélyével, 18 évesen ott lehetett
az olimpián. 

„A 18  éves  Hajós  Alfréd  aznap  is
hajnali 5 órakor kelt. Édesanyja szegényes
belvárosi lakásából gyalog sietett a Lánc-
hídon át a Rudas fürdőbe,  ahol egy órát
töltött  a vízben.  Gyorsnak kellett  lennie:
nyitvatartási időben már nem tudta volna
kifizetni az 50 krajcáros belépési díjat. A
mindössze 23 méteres,  langyos termálvi-

zes medence nem nagyon volt alkalmas a
versenyúszás  gyakorlására,  másik  épített
uszoda azonban nem volt a városban. A fi-
atalember  azt  a  váltott  karú úszásformát
használta, amelyet gyerekkorában a dunai
matrózoktól  tanult.  Technikáját  néhány
héttel később már világszerte magyar stí-
lusnak nevezték. Ezen a napon még fogal-
ma sem volt róla, hogy részt vehet-e a mo-
dern  világ  első  nemzetközi  sportverse-
nyén, az 1896-os athéni olimpián. A neve-
zése rendben volt, megnyerte a hazai és az
európai selejtezőket  is,  támogatói az úti-
költséget is összeadták helyette, de a leg-
fontosabb engedély még hátravolt: el kel-
lett  kéredzkednie  a  Műegyetem  szigorú
dékánjától,  Ilosvay  Lajos  professzortól.
Az  elsőéves  építészhallgató  e  pillanatig
gondosan  eltitkolta,  hogy  sportol.  Az
edzések után, 8 órakor minden reggel ott
ült a többiekkel a professzor előadásán, és
csak titokban tartott esténként erőnléti fu-
tóedzéseket. Most kénytelen volt bevalla-
ni,  hogy  ő  képviseli  Magyarországot  az
olimpián: négy hét szabadságot kért a dé-
kántól.  Ilosvay professzor felháborodásá-
ban majdnem eltanácsolta az egyetemről:
„Csak  léha  emberek  sportolnak,  amikor
tanulniok kellene. Az ivás, a kártya, a tánc
meg a sport sohasem vezet jóra!" – dörög-
te. A versenyszerű sportolás úri hóbortnak
számított,  amit  egy  szegény  félárva  fiú
nem engedhetett volna meg magának. Ha-
jós végül megkapta az engedélyt, de taná-
ra jelezte neki, hogy ne számítson semmi
jóra  a  vizsgákon.  A fiatalember  megkö-
szönte a bizalmat és távozott. 
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Az első újkori olimpián 1896. ápri-
lis  11-én került  sor az úszóversenyekre.
Nyolc nemzet 13 versenyzője állt rajthoz
a  Pireuszi-öböl  vizében horgonyzó  gőz-
hajókon.  A 11  fokos  tengervízre  sokuk
egyáltalán nem volt felkészülve; volt, aki
már az öböl közepén, a 100 méteres ver-
senypálya rajtját jelző bójánál feladta. Az
úszásnem nem volt  meghatározva,  min-
denki a saját stílusában úszhatott. A hul-
lámzó vízben sokat segített Hajós matró-
zoktól tanult technikája, amelyben a mai
gyorsúszás kéztempóját párosította a pil-
langóúszáséhoz  hasonló  lábtempóval.  A
rajtpisztoly  eldördülésétől  kezdve  végig
vezetett és 1:22,2 perces idővel megsze-
rezte Magyarország első olimpiai bajnoki
címét. A győztes tiszteletére maga a gö-
rög trónörökös vonta fel a hajó árbocára
a magyar zászlót, amelyet még Budapes-
ten egy ház faláról emeltek el a sikerük-
ben bizakodó olimpikonok.  A katonaze-
nekar elkezdte játszani a bajnok országá-
nak himnuszát: az osztrák császári him-
nuszt. A jelen lévő magyarok ezt azonnal
leállíttatták,  és  a  hat  sportoló  a  süvítő
szélben társa tiszteletére elénekelte a ma-
gyar  himnuszt.  A ceremónia elhúzódott,
pedig Hajósnak sietős lett volna. Beneve-
zett ugyanis az 500 méteres távra is, ame-
lyet nem sokkal később indítottak. A ma-
gyar  sportoló  végül  úgy  döntött,  nem
kapkod,  hanem kihagyja ezt  a  távot,  és
inkább az 1200 méteres versenyen méret-
teti meg magát. Mivel már tudta, hogy a
víz  nagyon  hideg lesz,  faggyúval  kente
be a testét. A start után, a hullámzó tenge-
ren úgy érezte, eltévedt, senkit sem látott
maga körül. Megfordult a fejében, hogy
feladja, de félt, hogy nem veszik észre, és
megfullad. Inkább teljes erejét összeszed-
ve úszott tovább. Amikor meglátta a célt,
biztos volt benne, hogy a többiek már rég
beértek. Csak a part mellett hallotta meg,
mit kiabál a sokezres tömeg: „Zito i Hun-
garia!  Éljen Magyarország!”  Több  mint
60 méterrel előzte meg a második helye-
zettet, 18:22,2 perces idővel szerezte meg
második  bajnoki  címét.  Még  a  vízben
volt, amikor elkezdték felvonni a magyar
zászlót, ám annyira átfagyott, hogy nem
tudott az őt ünneplők közé menni, a mat-
rózoknak kellett  kihúzniuk a  vízből.  Az
ünneplés közben a trónörökös felkiáltott:
„Ez a magyar fiú egy valóságos delfin!"
Másnap a görög újságok címlapján már a
„Magyar Delfinként" szerepelt. A bajnoki
címet  jelentő  ezüstérmét  –  aranymedál
ekkor még nem volt – a görög királytól
vehette át. A ceremónián az uralkodó né-

metül érdeklődött a magyar fiútól: „Hol
tanult  meg  ilyen  jól  úszni?”  Hajós,  bár
előzőleg készült a protokolláris beszélge-
tésre,  zavarba jött.  „A vízben, felség" –
válaszolta.

Élete során többször volt alkalma bi-
zonyítani,  hogy  a  professzor  tévedett:
nemcsak  úszóként,  hanem építészként  is
elhozta a világ legjobbjának járó elisme-
rést. Aktív szereplője volt a magyar futball
születésének, ő volt a sportújságírás egyik
megteremtője,  de közben felépítette  kora
fontos középületeit, köztük uszodákat, sta-
dionokat, kórházakat és iskolákat is. A há-
ború után az új rendszer többször megpró-
bálta felhasználni a neves sportolót propa-
ganda célokra. Ő azonban csak akkor vál-
lalt  nyilvános  szereplést,  ha  úgy  érezte,
azzal a magyar sportnak használ. Így pél-
dául a magyar futball 50. születésnapján,
az 1947. május 4-én rendezett Magyaror-
szág-Ausztria mérkőzésen ő  végzete el a
kezdőrúgást. Egy darabig még dolgozha-
tott magántervezőként,  keze alól kerültek
ki a hajdúszoboszlói gyógyfürdő tervei is,
ám végül be kellett zárnia irodáját. Ezt is
emelt fővel vette tudomásul. Bár nyugdíj-
ba mehetett volna, építészként élete végé-
ig aktívan dolgozott. 72 évesen a Mező-
gazdasági Tervező Iroda beosztott munka-
társa lett. Itt is ugyanolyan lelkiismerete-
sen készítette a terveket, mint amikor saját
irodája élén állt. Utolsó épülete a kelenföl-
di művelődési  ház volt  1955-ben.  Ekkor
írta meg Így lettem olimpiai bajnok című
könyvét  is.  Memoárja  megjelenését  épp-
úgy nem érte meg, mint rajongásig szere-
tett unokája halálát, aki a forradalom ide-
jén műegyetemistaként  lett  a  karhatalom
egyik első áldozata. Hajós Alfréd, az első
magyar olimpiai bajnok 77 éves korában
úgy halt meg Budapesten, hogy maradék-
talanul  megvalósította,  amit  18  évesen
Athénban megfogadott.” Nyáry Krisztián
könyvei is kölcsönözhetők a könyvtárban.

Február  21.  Anyanyelv  Nemzetközi
napja. Miért fontos az anyanyelv? 

A  gyermek  azt  a  nyelvet  tanulja
meg anyanyelveként, melyet a szülei, el-
sősorban  az  édesanyja  használ  vele.  Ez
az első kapcsolódási pontja az édesanyá-
hoz, a család többi tagjához és kultúrájá-
hoz, közösségéhez. Ez az a nyelv, mely-
nek  segítségével  először  megismerik  a
körülöttük lévő világot, segítségével „fel-
készülnek az életre”– Ez az egyik módja
annak, hogy a szülők gyermekük első ta-
nárai lehessenek. Anyanyelve használatá-
val okíthatja gyermekét, és együtt tanul-
hatnak meg új dolgokat. Beszélhetnek él-
ményekről,  szavakról,  gyakorolhatják  a
betűket, számokat. A könyvtárból is köl-
csönözhetők  olyan  könyvek,  mint  pld.
Maugli története, vagy Ahol a folyami rá-
kok énekelnek, amelyekből megismerhe-
tik, mi történik ha a nyelvhasználat elma-
rad. Vannak olyan könyvek is, amelyek a
beszélgetéshez nyújtanak segítséget. 

A nyelv az egyik legfontosabb aján-
dék,  melyet  adhat  gyermekének.  De  ho-
gyan adja át? A válasz egyszerű. Beszélges-
sen (!) gyermekével otthon minden nap!

Az energiaválság miatt ideiglenesen
a Könyvtár nyitva tartása: Kedd, Szerda,
Csütörtök: 8-12 óráig és 14-18 óráig, 

A nyitvatartási időn kívül lehetőség
van könyvet kérni írásban is. 

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

megváltozott

a Könyvtár nyitva tartása:

Kedd, Szerda, Csütörtök:

8-12 óráig és 14-18 óráig.



Lassan  befejeződik  a  téli  pihenő  a
csapatoknak.  Január  közepén  minden
korosztályos csapat megkezdte a tavaszi
felkészülést. Heti 2 alkalommal: egy sza-
badtéri és egy termes edzéssel Alcsútdo-
bozon. 

Beneveztünk  a  Téli  Műfüves  Baj-
nokságra, melynek menetrendje az aláb-
biak:

Január 15-én részt vettünk a 11. al-
kalommal megrendezett Újévi Szári Ku-
pán. 
Eredményeink:
Óbarok – Vál: 0-2
Csabi – Vál: 2-2 
Vál – Szár: 0-1
Szárliget – Vál: 0-5
Az  A  csoport  2.helyezettje  lettünk  és
vártuk a délutáni helyosztókat. 
Vértessomló – Vál: 1-3

Ezzel a győzelemmel bekerültünk a
döntőbe, ahol  a  Felcsút  csapatával  mér-
kőztünk  meg,  amely  0-0-lal  végződött.
Hetesek döntöttek az első helyről, amely-
ben alul maradtunk, így 2.helyezett lett a
váli  csapat.  Ez  nagyon  szép  eredmény
lett.  Gratulálok az egész csapatnak. Kö-
szönöm a részvételt minden játékosnak. 

Legvégére  hagytuk  az  adomány-
gyűjtést az MLSZ által kirótt súlyos bün-
tetés  kifizetésére,  amelyet  a  szurkolók
sportszerűtlen  viselkedése,  szurkolása
miatt  szabott  ki  ránk  a  szövetség.
338.000 Ft támogatás érkezett összesen,
a büntetés pedig 370.000 Ft volt. Felhí-
vom minden  sportbarát  figyelmét,  hogy
aki  még  nem  támogatta,  és  támogatni
szeretné,  akkor  van  lehetőség,  hogy  tá-
mogassa az egyesületünket. 

Bankszámlára:  50420094-10003231-
00000000  vagy  személyesen  telefonos
egyeztetéssel: +36-30-982-3018. 

Köszönettel  tartozom  a  felsorolt
sportbarátoknak,  akik  támogatták  Egye-
sületünket. Név szerint: 
Marton Henrik, Kerekes Tibor,
Székely Szabolcs, Láncz Gábor József,
Nádpor  Ábrahám  és  Nádporné  Jánosi
Ilona,
Szedlák Károly, Váradi Roland,
Forrás Sándorné, Fekete László,
Déri László, Nagyné Németh Erzsébet,
Kecskés Béla,
Horváth Zsolt és Horváth Imre,
Bajor Balázs, Magyar Balázs,
Szabó Attila, Szedlák Zsolt,
Dömsödi Győző, Körmendi József,
Molnár László, Hábersdorfer Krisztián,
Hábersdorfer János, Hábersdorfer Gyula,
Balogh Zsolt, Szoboszlai Attila,
Szedlák Péter, Bartus Zsigmond
Vranek Péter.

Szeretnénk  február  hónapban  egy
nagyszabású  sportgyűlést  tartani  az  új
szabályzat  ismertetése szempontjából  is,
melynek időpontját időben meghirdetjük.

Sportbaráti üdvözlettel:
Klein Károly
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A Vál KSE hírei



Kedves Olvasók!
 

November  végén  megrendezésre
került  az  első  Játékvásár,  melyen Kará-
csonyi  Bolhapiac  keretében  játékok,
könyvek és ruhák cserélhettek gazdát az
újrahasznosítás  és  a  karácsonyi  tudatos
vásárlás  jegyében.  Az  Önkormányzat
emeletén  az  érdeklődőkről  hangulatos
ünnepi képek készültek, az önzetlen játék
felajánlásokat  pedig  Cipősdoboz  akció
keretében lehetett eljuttatni a kevésbé te-
hetős családok részére. 

Nem sokkal később a Polgármesteri
Hivatal  előtt  kiállításra  került  a  Betle-
hem,  ami  a  gyerekek  délutáni  sétáinak
kedvelt állomásává vált, akárcsak a köz-
ség karácsonyfája, melyre a Váli Adventi
vásár során kerültek fel a díszek. A vásár
napján  a  helyi  kézművesek  portékáiból
lehetett válogatni, volt jótékonysági süti-
vásár, s a zenés előadások után a gyere-
kek találkozhattak a Mikulással.

A Váli Babás Klubban téli hangula-
tú kézműves tevékenységek, színezők és
a  Mikulás  lábnyomai  várták  a  kicsiket,
hogy a nyomokat követve rábukkanjanak
a meglepetésekre. 

A karácsonyt megelőző adventi va-
sárnapokon  a  Bíbor  Néptánccsoport,  a
Nyugdíjas klub, a Mesevölgy Óvoda és a
Vajda János Általános Iskola tanulói ké-
szültek műsorral és a közönség megven-
dégelésével.

Idén újra  megrendezésre került  az
élő  Adventi  kalendárium  nevet  viselő
közösségi ünnepvárás, melynek lényege,
hogy december 1-jétől Szentestéig min-
den nap „kinyílt” egy újabb feldíszített
ablak a község valamelyik házában, ahol
a meseszép egyedi díszítés mellett süte-
mények,  pogácsa,  tea  vagy  forralt  bor
várta  a  nézelődőket.  Az  olykor  hideg
időt remekül ellensúlyozta a szívmelen-
gető fogadtatás, a fények és a lélekeme-
lő hangulat.

A váli szülők idén egy újdonsággal
is készültek a gyerekek számára. Müller
Barbara ötleteként  született  meg az Ad-
venti  hangoskönyv  (Mesekalendárium)
közösségépítő  játék.  A kezdeményezést
megvalósító  szülők  mellett  Dr.  Mihály
Kinga házi- és gyermekorvosunk, a Spájz
és a Váli Völgy Vet munkatársai is csatla-
koztak egy-egy rövid mese vagy vers fel-
olvasásával,  hogy teljessé  tegyék a  váli
gyerekek ünnepi hangolódását.

A téli  szünet végét követően ismét
elkezdődtek a  Váli  Babás  Klub  találko-
zói.  Rendszeres  szerdai  foglalkozásain-
kon a 2023-as évben is szeretettel várjuk
a kicsiket és szüleiket, nagyszüleiket.

Február  9-én,  csütörtökön  délutáni
programra hívunk minden kisgyermekes
családot a könyvtárban megrendezett me-
sevetítésre. 
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Váli Babás Klub
A 2022-es  év  vége  számtalan  izgalommal,  ünnepi
programmal várta a váli gyerekeket és szüleiket.

BARANYAI-BALÁSSY DOMINIKA



Könyves buszmegálló

2022.  november  24-én  átadtuk  a
könyvtár előtt álló új Könyves Buszmeg-
állót.  Az  átalakítás  óta  a  község e  köz-
ponti  megállóhelye  megújult  külsővel,
bővülő  szerepkörben várja  Vál  lakosait.
Könyveket  helyeztünk  el  a  megállóban,
hogy azokat a buszra várakozva bárki el-
olvassa, magával vigye, majd visszahoz-
za vagy másikat tegyen a helyére.

Mindenkit  szeretnénk  bátorítani,
hogy hozzon további könyveket, így cse-
repont alakulhat ki, ahol a megunt köny-
vek új gazdára találnak, s új életet kezdve
ismét  hasznossá  válnak.  A  Könyves
Buszmegálló a település egyik találkozási
pontja,  akár  látványossága  is  lehet,  leg-
főbb  célja  pedig,  hogy  népszerűsítse  a
könyveket, újra "divatba hozza" az olva-
sást. Kicsik és nagyok számára egyaránt
inspiráló példa lehet, ha a váliak a megál-
lóban ezentúl a megszokott görgetés he-
lyett  könyvek  lapozgatásával  töltik  az
idejüket. Olvasás közben könnyebben te-
lik az idő, így a könyvek újrakeretezik a

várakozás és az utazás élményét. Az em-
berek kapcsolatot  teremthetnek egymás-
sal, egy könyv remek beindítója lehet egy
beszélgetésnek. Az üres perceket felvált-

hatja  az  izgalmas  kalandregények,  ver-
sek,  receptek,  szépirodalmi  történetek
vagy mesék olvasása.

Szeretném megköszönni társaimnak:
Márton Rékának,  Nagy Orsolyának, Ta-
kács Szabolcsnak és Lux Edgárnak, hogy
mellém szegődtek az ötlet megvalósításá-
ban! Hálásak vagyunk Németh Lászlónak
a könyves  polcokért,  melyeket  saját  ke-
zűleg  készített  számunkra.  Köszönet
mindenkinek, aki könyveivel hozzájárult
a megállóhoz - vagy tervezi, hogy a jövő-
ben működteti, életben tartja ezt a projek-
tet. Mivel ez egy közösségi kezdeménye-
zés,  bízom  benne,  hogy  sokan  fogjuk
benne örömünket lelni, a továbbiakban is
mindnyájan  vigyázunk  rá,  és  gondosan
megőrizzük.

Tartsanak  velünk,  hogy  a  könyvek
közelebb  hozzanak  minket  egymáshoz,
és engedjék meg, hogy a történetek távoli
tájakra  és  messzi  kultúrákba  repítsék
Önöket! Fogadják útitársul könyveinket!
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Ősszel új gyermekfelügyeleti lehetőség nyílt
a Burgondia utcában a 0-4 éves korosztály
számára. A Csemete kuckó 2023. január 9-
én nyílt napot tartott az érdeklődők számára.
Mészárosné  Ádám  Évával  beszélgettünk
vállalkozásáról:
BBD: - Honnan jött az ötlet?
MÁÉ: - Egészségügyi  iskolai  tanulmányaim
során, amikor a gyakorlatomat bölcsődében
folytattam, éreztem: ez az Én utam. Nagyon
szerettem már akkor kis gyermekekkel fog-
lalkozni. A későbbiekben is szerettem segí-
teni ismerősöknek a kicsikre vigyázni.
BBD: - Miért pont Vál?
MÁÉ: - Szüleim ideköltözése után (huszon-
valahány évvel  ezelőtt)  azonnal Vál szerel-
mese lettem. Magával  ragadott ez a csend
és nyugalom,  a fejlett  kis  falucska kedves,
barátságos lakosaival.  Másfél  évvel  ezelőtt
elvesztettem Édesanyámat. Fontosnak érez-
tem, hogy a szülői házat méltó emlék őrizze,
s ekkor jött a gondolat szikrája, hogy itt való-
sítsam meg  gyermekkori  álmomat,  a  Cse-
mete kuckót.
BBD: - Mit jelent a Csemete kuckó? Ho-
gyan jellemeznéd?
MÁÉ: Gyermek kuckó.  Családias hangulat,
emberközpontú,  megbízható, elérhető, tole-
ráns, eredményes.

BBD: - Beszélj kicsit a környezetről, a já-
tékokról. Mi várja a gyerekeket?
MÁÉ: - Kellemes, biztonságos, nyugodt kör-
nyezet. Vidéki  hangulat ötvözve a mai mo-
dern elvárásokkal. Minden a gyermekek örö-
mére van kitalálva, berendezve. Az udvaron
is sok szabadtéri  játék van,  fontos  minden
nap a friss levegőn való tartózkodás. A mai
igényekhez igazodva,  a felgyorsult világ és
médiafogyasztás  miatti  káros  hatásokra  fi-
gyelve nagy hangsúlyt fektetek a megfelelő
fejlesztő  játékokra.  Lehetőséget  biztosítok
az önállóság kialakulásához a szabad játé-
kokkal,  építő játékok,  puzzle,  labdajátékok,
stb. használatával.
BBD: - Mik a terveid a jövőre nézve?
MÁÉ: Szerettem volna  Vál  lakosainak  egy
olyan helyet létrehozni, ami segíti a dolgozó
szülők életét, elérhető áron. Lehetőség van
pár órás vagy folyamatos jellegű gyermekfel-
ügyeletre.
BBD: - Milyen áron elérhető mindez?
MÁÉ: - A napi díj: 7000 Ft, a havi díj 90 000
Ft mindennel egyben. 
BBD: - Hol lehet téged elérni?
MÁÉ: - Személyesen a Burgondia utca 19.
címen, vagy telefonon a 06 70 88 33 261 te-
lefonszámon, illetve Facebookon a Csemete
kuckó Vál oldalon.
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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, hagyomá-
nyosan  6  órakor  bemutatott
szentmisék, amelyek a Megvál-
tó várásának és a Mária-tiszte-
letnek a  hívek által  megszere-
tett  megnyilvánulásai.  Kedd
reggelenként ezek a szentmisék
is hozzájárulhattak ahhoz, hogy
méltón  tudjunk készülni  Jézus
Krisztus születésének ünneplé-
sére,  illetve a vasárnapi szent-
misék kezdetén az adventi ko-
szorú gyertyáinak meggyújtása,
és az ezekhez kapcsolódó vára-
kozásról  való  elmélkedések  is  ezt  szol-
gálták. 

Kovács Zoltán plébános atyát Spá-
nyi  Antal megyéspüspök kanonokká ne-
vezte ki és iktatta be november 25-én a
székesfehérvári  székesegyház  felszente-
lésének évfordulóján. Zoltán atyának sze-
retettel gratulálunk, további papi szolgá-
latára a Jóisten áldását kérjük!

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepé-
hez  kötődő  hagyomány  az  ún.  Karitász

gyűjtés, az adományokból több családnak
tudtunk eljuttatni  karácsonyi  élelmiszer-
csomagot. Köszönjük az adakozóknak, a
csomagok összeállításában és eljuttatásá-
ban résztvevőknek!

Az elmúlt két évben a járványügyi
helyzet miatt sajnos elmaradt a pásztorjá-
ték,  de  idén  megszervezésre  került  de-
cember 24. délutánján. Sok gyermek je-
lentkezett rá, és Szendrei Ágnes felkészí-
tésének  köszönhetően  nagyon  szépen
osztották meg Jézus születésének történe-
tét.  Az első  betlehemet Assisi Szent Fe-
renc  állította  1223-ban,  egy  barlangban
elevenítette  meg a szent  éjszaka esemé-
nyeit barátaival. Ezt a történetet is bemu-

tatták a gyerekek a pásztorjátékban. 
Ugyanennek a napnak az éjszakán

közösen ünnepeltük meg azt, hogy az Is-
tengyermek  eljött  közénk.  Az  ünnepi
szentmisét Száraz László atya, a Közpon-

ti Papnevelő  Intézet spirituáli-
sa  tartotta. Szilveszterkor
szentmise  keretében  adtunk
hálát  az  elmúlt  évben  kapott
kegyelmekért,  majd  másnap
Szűz Mária,  Isten anyja főün-
nepét, az Újév első napját, va-
lamint  a Béke világnapját ün-
nepelhettük Egyházunkban.

Köszönjük  a  templom
számára felajánlott fenyőfákat,
a  Váli  Önkormányzati  Tűzol-
tóság segítségét ezek felállítá-
sában és lebontásában, és min-

den hívő segítségét, aki hozzájárult mun-
kájával ahhoz, hogy szépen ünnepelhes-
sük meg a karácsonyi időszakot!

Vízkereszt  főünnepén, január  6-án
ünnepeltük  Urunk  megjelenését,  azaz  a
napkeleti bölcsek Jézus előtti hódolatára
emlékeztünk. Ezen az ünnepen Plébános
atya vizet szentelt a szentmise keretében.

Ruff Tamás

fotó: Zagyvai Gábor
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A Vál Katolikus Plébánia hírei

A VÖRÖSKERESZT VÁLI ALAPSZERVEZETÉNEK
2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Az alábbi fontos események történtek alapszervezetünk életében:

• Az év folyamán 3 véradást szerveztünk településünkön, melynek az Önkormányzat adott helyet. A megjelent véradók 
létszáma:január 7én 24 fő; április 29-én 34 fő; augusztus 30án 43 fő. 

• Két falurendezvényen vettünk részt az idei évben: május végén a Gyereknapon és augusztus végén a Vál Völgyi Vigas-
ságokon. Tapasztalat, hogy van igény a vércukor- és vérnyomás mérésre (főleg a 40 és 50 év felettiek az érdeklődők) és a hozzá 
kapcsolódó személyes beszélgetésekre. Jó szívvel várjuk mindig az érdeklődőket.

• Az éves tagdíj beszedett összegének felhasználható összege 50.480,- forint volt. Jelenleg 81 fő tagunk van. Szép ha-
gyomány Válon, hogy a Vöröskereszt gyümölcs csomaggal ajándékozza meg a legidősebb lakosokat karácsony tájékán. Ennek 
alapján 37 fő 82 év feletti idős embert ajándékoztunk meg: nagyon hálásak voltak a nénik, bácsik egyaránt. Örültek a csomag-
nak, a jó szónak, a mosolynak, az ölelésnek. Szép zárása volt az évnek azt hiszem.

• Nagyon jó a kapcsolatunk az Önkormányzattal, a Képviselő-testülettel, a különböző civil szervezetekkel, az iskolával 
és óvodával. Képviselő-testületünk tagjai idén is támogatták anyagilag az idősek ajándékozását. Törekszünk a jövőben is erősí-
teni és megtartani a kölcsönös, emberi bizalmon alapuló kapcsolatot. Figyelünk az információ megfelelő közzé tételére szerve-
zetünket illetően a kéthavonta megjelenő VÁLINFO helyi újságban.

• Büszke vagyok a segítőinkre, belső és külső segítőinkre egyaránt, akik töretlen hittel, bizalommal és önzetlen segítség-
nyújtásukkal „dolgoztak” egész évben. Név szerint: Tárnok Lajosné, Körtélyesiné Akli Piroska, Keresztes Istvánné, Háriné 
Szegvári Mária, Mester Andrásné, Pintér Hajnalka, Kissné Kiss Erzsébet.

• S nem utolsó sorban köszönjük Horváth Jánosnénak, Erikának a gondos figyelést és segítséget, mellyel egész évben vé-
gigkísérte munkánkat.

                                                      Körmendi Mónika
                                                                                                              Vk. Titkár
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