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2473 Vál, Szent Mihály Major

Megközelítés
Autóval: Az M7-en Budapest felől Székesfehér-
várra indulva a Váli völgyi pihenőhelynél lévő
benzinkútnál jobbra kell térni a 811-es útra, és Ka-
jászó után még Vál előtt bal oldalon lesz a lelki-
gyakorlatos ház a „Szent Mihály Major” feliratú
táblánál.

Vonattal: Budapest-Déli pu.-ról Baracskáig kell
utazni, onnan pedig helyi busszal tovább.

Busszal: Budapestről átszállás nélkül, vagy ba-
racskai átszállással is ki lehet jutni, a buszok ké-
résre megállnak a major előtt.

Kapcsolat
http://szentmihalymajor.ujevangelizacio.hu
+3620/445-87-17



Bemutatkozás
A major Budapesttől a velencei tó irányába, a váli
völgyben helyezkedik el, Vál falu határában.

A majorságot mindenfelől a természet határolja,
rétek, szántóföldek, halastavak.

Területén három épület van: a közösségi ház, ahol
a gondnok házaspár lakik három gyermekével; a
családi ház, ahol egy másik család lakik öt gyer-
mekével; és egy istálló, ami többnyire üres, mert a
területen élő lovakat a szabadban tartjuk.

A közösségi ház 42 férőhelyes, 9 négyágyas és egy
hatágyas szoba van saját fürdőszobákkal. Az ágyak
emeletesek.

A ház emeleti részén helyezkednek el a szobák és a
kápolna. A földszinten egy nagy terem van, ami az
étkezések, előadások, és minden közösségi tevé-
kenység fő helye.

Vezetékes ivóvizünk van. A meleg vizet napener-
giából nyerjük, amit fafűtéssel tudunk pótolni. A
téli időszakban fafűtéses kazán adja a meleget.

Jó időben lehetőség van a ház körüli területeket is
használni. Sörpadokat, asztalokat tartunk erre a
célra. Kijelölt helyen lehet tábortüzet rakni, sütö-
getni. Aki foci labdát hoz, tollashálót, vagy bármi-

lyen szabadtéri játékot, jól ki tudja használni, mert
a ház körüli rét elég tágas ahhoz, hogy megmoz-
gasson gyereket, felnőttet egyaránt.

Sátrazásra is van lehetőség korlátozott számban.
Külön zuhany és vécé van ilyen esetekre a föld-
szinten.

A ház panzióként nem működik, elhívásunkat el-
sősorban az Úr céljait közvetlen szolgáló házra
kaptuk.

Küldetésünk
„Meghallgattam imádságodat és kiválasztottam

magamnak ezt a helyet az áldozat házává.” (2Krón
7,11–18).

Szeretnénk támogatni minden keresztény közössé-
get abban, hogy a nálunk eltöltött idő alatt meg-
erősödjön, Istenben megújuljon, és újra egymásra
találjanak benne az emberek. Szeretnénk támogat-
ni abban Téged is, hogy ezen a gyönyörű, a városi
forgatagtól és pörgéstől távol eső helyen letedd a
terheidet, megújulj , megpihenj , meghalld és been-
gedd azt, Aki az ajtód előtt áll és zörget.

„Ha valaki meghallja szavamat, és ajtót nyit, be-

megyek hozzá, vele étkezem és ő énvelem.” ( Jel
3,20)




