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Tisztelt Váliak!

Az elmúlt egy év most sem volt ese-
ményekben szegény. Volt részünk öröm-
ben és bánatban egyaránt. Kérem enged-
jék meg, hogy röviden összefoglaljam mi
minden történt az elmúlt esztendőben. 

2014. október elején került sor az ön-
kormányzati  választásokra.  A  végered-
mény azóta  ismert.  Az  előző  ciklushoz
képest  egy személy változott,  Artai  Ba-
lázs munkáját Kőszegi László folytatja.

A 2014-2019-es önkormányzati ciklus-
nak már stabil anyagi háttérrel és nem ki-
sebb lelkesedéssel indultunk neki. Pályá-
zati kedvünk továbbra sem csökkent, hi-
szen tapasztalhattuk, csak pályázatok út-
ján  lehet  látványos  eredményeket  elérni
községünk fejlesztése terén. 

Az előző ciklusból áthúzódó pályáza-

tainknak köszönhetően  több mint  30  fő
szerzett  szakmunkás  bizonyítványt  ács,
szobafestő  és  kőműves  szakmákban.  A
végzett festőket kora tavasszal visszafog-
lalkoztattuk és több, az önkormányzat ke-
zelésében lévő épületet festettünk ki ve-
lük.

2015 év elején ünnepélyes keretek kö-
zött  átadtuk a tűzoltó laktanya felújított
és kibővített épületét. A 25 millió forint-
ból megújult tűzoltó laktanyát azóta bir-
tokba  vették  tűzoltóink.  Méltó  ajándék
volt ez az egyesület 130. évfordulójára.

Mint  ismeretes  önkormányzatunk  el-
kötelezett  híve  a  környezettudatos  élet-
nek, gazdálkodásnak, és bár a napelemek
felhelyezése  után  kissé  megtorpant  ez
irányú  fejlődésünk,  de  több  évi  kitartó
pályázati munka után idén végre sikerrel
elnyertünk közel 150 millió forintot köz-
épületeink  homlokzati  hőszigetelésére,
nyílászárócseréjére.  A  programban  a
Kossuth és Vajda utcai óvoda, az általá-
nos iskola, a régi orvosi rendelő és a pol-
gármesteri hivatal épületei szerepeltek. 

Miközben ezen munkálatok folytak ér-
kezett a jó hír, hogy 30 millió forint pá-
lyázati pénzből átépíthetjük a polgármes-
teri hivatal épületét. Ennek a pályázatnak
köszönhetően megújulnak a mosdók és a
konyha, új irattár kerül kialakításra és tel-
jes  egészében kicseréljük a  fűtési  rend-
szert, a gyenge és erősáramú hálózatokat,

a  víz-  és  csatornahálózatot,  valamint  új
tetőt, illetve a szabványoknak megfelelő
mozgássérült feljárót kap épületünk. Fon-
tos, hogy a felújításokat többnyire helyi
vállalkozók végzik.

Külön kormánydöntésnek köszönhető-
en kötelező feladataink ellátására 50 mil-
lió  forintot  kaptunk,  melyből  új  aszfalt
burkolatot kap a Kisköz utca, a Templom
sor elmaradt vége, illetve a Kossuth utca
külterületi  szakasza.  A Szent  István  tér
Sárközi része térkő burkolatú lesz.

A hosszú  évek  óta  áhított  közterületi
kamerarendszer is végre kiépítésre kerül,
valamint a Kossuth utcai óvodán és az ál-
talános iskola régi szárnyán is felújítjuk a
tetőket.

Időközben két  kis  értékű  pályázatnak
köszönhetően fel tudjuk újítani az I.  Vi-
lágháborús emlékművet, valamint a hiva-
tal  dísztermét  modern  technikai  eszkö-
zökkel látjuk el.

Mikor  már  azt  hittük,  hogy települé-
sünket nem érheti baj, két szomorú ese-
mény is  történt  az elmúlt  egy évben.  A
BRB  Bank  csődje  egyaránt  érintette  a
magánembereket, köztük rengeteg nyug-
díjast, a településünkön működő cégeket,
civil szervezeteket és az önkormányzatot
is.  Mára  többé-kevésbé  rendeződtek  az
ügyek,  de egyes cégeket  nem kártalaní-
tottak  még  ma  sem  100%-ban  az  erre
szánt alapból. 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
Elhangzott a 2015. október 22-i közmeghallgatáson.

v á l I n f óv á l I n f ó

Önkormányzati fejlesztések
„Látható, hogy nem kis munka van mögöttünk, ugyanak-
kor az előttünk álló feladatok is hatalmasak.”
Miklósi Tibor műszaki előadó írása a beruházásokról.

4-5. oldal

Óvoda, óvoda, ki a csoda jár oda?
„...a  megye több településéről  is  ellátogattak hozzánk
óvodapedagógusok ”                     
Kocsis Irén számol be a Mesevölgy Óvoda életéről.

8-9. oldal

kedves váli polgárok!

magam és a képviselő-testület
nevében kívánok valamennyiüknek

áldott karácsonyi ünnepeket
és békés, sikeres új esztendőt!

Bechtold Tamás
polgármester 



Másik  tragikus  történet  a  július  8-án
bekövetkezett  hatalmas  vihar.  Az  orkán
erejű szél, majd a hatalmas jégverés szin-
te  teljes  egészében  letarolta  a  határt  és
számos ingatlanban is komoly kárt oko-
zott. Ezek a tragikus események megmu-
tatták azonban, hogy a váliak összetartó,
segítőkész  emberek,  akik  ha  baj  van,
azonnal  készek összefogni  és  segítséget
nyújtani a bajbajutottaknak.

A keletkezett károk enyhítésére és el-
hárítására pályázatot nyújtottunk be a vis
major alaphoz, illetve a szociális alaphoz.
Előbbi elbírálása még várat magára, de a
szociális  alapból 3,5 millió forint  érték-
ben élelmiszert fogunk kiosztani a rászo-
rultaknak. Bár vis major pályázatunk el-
bírálása még folyamatban van, a felújítási
munkák már megkezdődtek. Átépíttettük
a Rákóczi út végén mindkét oldalon a ko-
rábban  rengeteg  kárt  okozó  vízelvezető
rendszert,  vízterelőket építtettünk a Ma-
gyar köz több pontján,  és a  Kisközben.
Kitisztíttattuk a Burgondián, az Újhegyi
úton,  a  Kisközben  és  a  Petőfi  utcával
szemben lévő vízelvezető árkokat. A vi-
har kárt okozott a sétatéri lámpákban és a
Vajda-emlékház  nádtetejében  is.  Ma
mindkettőt  eredeti  állapotában láthatjuk.
A sportöltöző színvakolata is  kijavításra
került.

Bár működésünket mára anyagi  okok
nem korlátozzák, továbbra is oda kell fi-
gyelnünk  gazdálkodásunkra.  A tervezett
és ésszerű gazdálkodásnak köszönhetően
jutalomban tudtuk részesíteni pedagógu-

sainkat, valamint segíteni tudtuk minden
váli gyermek óvodai és iskolai évkezdé-
sét. Szándékaink szerint karácsony előtt a
70 év feletti  nyugdíjasokat is  támogatni
fogjuk. Az évek óta nagy sikernek örven-
dő  szociális  tűzifa  programban  idén  is
részt veszünk. A kormány 60 erdei köb-
méter  fa  megvásárlásához nyújt  segítsé-
get,  melyet  mi  részben  anyagilag,  rész-
ben  a  viharban  kidől  feldarabolt  fákkal
egészítünk ki.

Nagy előrelépést jelent saját bevétele-
ink gyarapítása érdekében új vállalkozá-
sok betelepülése községünkbe. A csavar-
üzem vagy Targó telkét még a tavalyi év-
ben értékesítettük. Itt  egy építőipari cég
építi ki saját raktárbázisát. A varroda épü-
letében alakítják ki  irodáikat  és  szándé-
kuk  szerint  a  varroda  is  újra  beindul.
Esély van a pékség újbóli beindítására is.
Ezek újbóli  működése nem csak adóbe-
vételeink  növekedését,  de  új  munkahe-
lyek teremtését is jelentik.

Egy falu élhetősége nem csak az épü-
letek  és  a  környezet  állapotán  múlik.
Kulturális  életünk,  rendezvényeink,  ha-
gyományaink ápolásában nagy segítséget
nyújtanak  a civil  szervezetek,  egyesüle-
tek. A község lakói több kórusban, nép-
tánc  együttesben,  illetve  több  sportág
több  korosztályában  is  részt  vehetnek.
Működik a könyvtár, és az iskola és óvo-
da pedagógusai is több lehetőséget bizto-
sítanak a gyerekek hasznos időtöltéséhez.

Jövőbeli céljaink közül egy-egy külön-
külön is hatalmas lépést jelentene közsé-

günk fejlődése szempontjából. 
Az  Ürményi-kastély bekerült  a  Nem-

zeti kastélyprogramba. A programnak kö-
szönhetően számos Fejér-megyei műem-
lék fog megújulni. A programban csak ál-
lami tulajdonú ingatlanok vehetnek részt.
Jelenleg  tárgyalások  folynak  az  MNV
Zrt.  és a  kastély,  valamint az azt  övező
több  ingatlan  tulajdonosaival  a  kivásár-
lásról. Ha végre túl leszünk ezen határkö-
vön, kezdődhetnek el  előbb a tervezési,
majd a kivitelezési  munkák. Jelen tudo-
másunk szerint erre talán 2017-ben kerül-
het sor.

A régi  Vajda  utcai  iskola  épületének
tervezési munkáit önkormányzatunk saját
költségvetésének terhére vállalja fel. Ha
az  új  tervek  elkészülnek,  már  csak  egy
pályázati lehetőségre lesz szükségünk az
épület átépítéséhez.

Elkötelezettek vagyunk abban is, hogy
kiemelt  egyházi  ingatlanjaink  felújítását
is segítsük. Fontos lenne, hogy az Ürmé-
nyi-mauzóleumot, a tornyot és a templo-
mot is meg tudjuk őrizni az utókor szá-
mára. Bár temetőink egyházi tulajdonban
vannak,  azok  fenntartásában  az  önkor-
mányzat jelentős segítséget nyújt.

A jövő évtől kezdődően várhatóan ren-
geteg pályázati forrás fog megnyílni, me-
lyek  további  fejlődési  lehetőségeket  je-
lentenek községünk életében. Ígérhetem,
hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően
minden ilyen lehetőséget ki fogunk hasz-
nálni  és  maximálisan  a  település  javára
fordítani!
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Őszi zsongás
 Eredmények és rendezvények az iskolában.
 Diákok képes élménybeszámolói.

6-7. oldal

Idén is az elszármazottakkal közösen került sor a hagyománnyá vált Cse-
mete-fa ültetésre. A 2014-ben született 28 gyermek névtáblájának felavatása
után a jelenlévő apróságok és szüleik név szerint vehették át az emléklapo-
kat, majd pedig a 2015-ben született gyermekek fájának elültetése követke-
zett, melyben az egykori váliak is aktívan részt vettek.

Csemete-fa ültetés elszármazottakkalG Ó L Y A H Í R E K

SZEPTEMBER

Váradi Marcell

OKTÓBER

Bus Abigél
Manji Emili

GRATULÁLUNK!



Az ünnepek közeledtével fokozott fi-
gyelmet  érdemes  fordítanunk  értékeink
védelmére.  A  karácsonyi  bevásárlások
szinte mágnesként vonzzák a zsebtolva-
jokat. Az elkövetés helyszínei elsősorban
a bevásárló központok, áruházak, piacok,
pénzintézetek,  vasútállomások  és  pálya-
udvarok, valamint a nagy tömegeket von-
zó  rendezvények. A  bűncselekmények
megelőzése érdekében kérjük, vegyék fi-
gyelembe az alábbiakat és fogadják meg
tanácsainkat!

Ha nagyobb pénzösszeggel indulnak el
vásárolni, azt lehetőleg ne egy helyre, ha-
nem kisebb címletekben több helyen tart-
sák  táskájukban.  Ezzel  is  megelőzhetik
azt,  hogy  egy  óvatlan  pillanatban  az
Önöknél lévő készpénzt, egy mozdulattal
kiemelhessék  a  táskájukból.  Ne  tegyen
egy helyre pénztárcát, hitelkártyát, okmá-
nyokat.

Ne tartson okmányokat, értékeket háti-
zsák, hátitáska külső zsebeiben. Viszony-
lag  biztonságos  tárolási  helyek  a  belső
zsebek, vagy övön hordható, illetve a ru-
házat alatt, nyakba akasztva viselhető tás-
kák. Ne feledje, hogy az eltűnt okmányok
pótlása hosszadalmas utánajárást, és költ-
ségeket von maga után.

Ma már természetes a bankautomaták

használata, a hitelkártyával való pénzfel-
vétel, fizetés!

Amennyiben  megoldható, ne  a  késő
esti, éjszakai órákban, és ne egyedül ve-
gyenek  fel  pénzt  az  automatákból!  A
pénzelvételkor az automatánál idegen ne
tartózkodjon,  ha  mégis,  inkább keresse-
nek egy másik pénzfelvevő helyet. Fon-
tos,  hogy a  PIN kódot  illetéktelen  sze-
mély ne lássa meg.

Fizetéskor  törekedjünk  arra,  hogy  a
bankkártyánk ne  kerüljön ki  látóterünk-
ből, ne legyen lehetőség arra, hogy annak
adatait speciális eszközzel lemásolják, és
később visszaéljenek vele!

Vásárláskor,  az  áru  válogatásakor  ne
tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra, a
bevásárlókocsiba.

Ne  hagyják  a  gépkocsi  utasterében  a
kézitáskájukat,  mobiltelefon  készülékü-
ket,  egyéb  értéktárgyaikat.  Ha  nagyobb
értékű  elektronikai  eszközt  vásárolnak,
akkor  a  vásárlást  követően  szállítsák
egyenesen  haza,  ne  álljon  az  autó  még
órákig a parkolóban, tele drága újonnan
vásárolt eszközökkel. A jól szervezett tol-
vajbandák a parkírozóban is figyelnek és
összehangoltan  működnek.  Pillanatok
alatt kirámolják az autót és már csak hűlt
helyét találjuk dolgainknak. 

Tömegközlekedési  eszközökön fel- és
leszállás közben figyeljen a környezetére
is,  táskáját,  csomagját  lehetőleg szorítsa
magához, ajánlott válltáskáját maga előtt
fogva közlekedni.

Fokozottabban  figyeljen  értékeire,  ha
forgalmas helyen, tömegben tartózkodik,
utazik. 

Karácsony  közeledtével  egyre  gyak-
rabban  találkozhatunk  adománygyűjtők-

kel az utcákon és lakókörnyezetünkben
egyaránt. Azonban sok esetben az „ado-
mánygyűjtők”  valamilyen  nemes  célra
hivatkozva próbálják megszerezni a pén-
zünket  saját  maguk számára.  A trükkös
tolvajok célja, hogy lakásunkba bejutva,
figyelmünket  elterelve  szerezzék  meg
pénzünket,  értékeinket.  Fontos  tudni,
hogy a valódi adománygyűjtő szerveze-
tek soha nem kérnek készpénzt, minden
esetben csekk befizetésével lehet őket tá-
mogatni. 

Az ünnepek alatt is fogadják kellő óva-
tossággal a különböző házalókat! Idege-
neket ne engedjenek be az otthonukba! A
bejárati  ajtót  akkor  is  tartsák  zárva,  ha
otthon tartózkodnak!

Ha  több napos  utazást  terveznek,  azt
ne hangoztassák idegenek előtt, hisz ez-
zel  is  felhívják a figyelmet  magukra.  A
szemfüles betörők alig várják, hogy tudo-
mást  szerezzenek  olyan  lakásról,  amely
több napig üresen áll. Utazás előtt csak a
közvetlen  környezetükkel  tudassák  azt,
hogy nem tartózkodnak otthon. Bízzanak
meg valakit, hogy naponta ellenőrizze a
lakást,  a  zárakat,  nyílászárókat,  ürítse  a
postaládát.  Fontos,  hogy lássák  a  moz-
gást a lakásban, az udvaron, és lehetőleg
különböző időpontokban.    

Ha  a  kellően  körültekintő  magatartás
mellett  mégis  bekövetkezne  bűncselek-
mény, haladéktalanul tegyen feljelentést.
Ezt bármelyik rendőri szervnél megtehe-
ti, de célszerű az elkövetés helye szerint
illetékes rendőrkapitányságon. Készüljön
fel  rá,  hogy  a  feljelentés  megtételekor
kérni  fogják  az  ellopott  tárgyak  listáját,
egyéni  azonosításra alkalmas jellemzőit.
Az  elkövetőről  adott  pontos  személyle-
írás nagymértékben segítheti a rendőrök
munkáját.

Amennyiben  bűncselekményt  észlel,
kérjük, hívja a 112-es segélyhívó számot!
Boldog, és Biztonságos Karácsonyi Ün-
nepeket, illetve Boldog Új Évet Kívá-
nunk!

 Gárdonyi Rendőrkapitányság
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SZENT MÁRTON-DÍJ
Sukorón 11. alkalommal rendezték meg

a szenior orvos találkozót.
Ezen alkalommal adják át a Magyar Orvosi Kamara

Fejér megyei szervezetének díját,
amit az orvosi pályán eltöltött hosszú évek elismeréseként

adnak. Idén a díjazottak között köszönthetjük
MILVIUS LÓRÁNT váli háziorvost is,

aki több mint 40 éve orvos,
ebből 36 éve Válon praktizál.
Ezúton is köszönjük munkáját

és gratulálunk az elismeréshez!

Közeleg a szeretet ünnepe, a 
Karácsony
Az ünnepi forgatagban is vigyázzunk értékeinkre! 

Lakossági hozzászólás
Mint  Kossuth utcai  lakos, több ismerő-

sömmel együtt néha megdöbbenve és ijed-
ten nézünk a felújított  utcánkon nagy se-
bességgel  közlekedő  autósok,  motorosok
után. Sajnos ennek igen sokszor a kisálla-
tok a szenvedő alanyai, szinte kétnaponta
látunk elütött cicát, "akit" a megtörtént bal-
eset után cserbenhagyva ott találunk az út-
test szélén, esélyt sem kapva az esetleges
segítségnyújtásra. Természetesen ez a ki-
sebb baj lenne, de ugyanez a dolog meg-
történhet  az  utcán  játszó  gyerekekkel  is.
Sokan figyelmetlenül, a játék hevében sza-
ladgálva nem veszik észre a gyorsan köze-
ledő  autót,  többen  görkorcsolyáznak,  fut-
nak, bármi előfordulhat. A nagy mezőgaz-
dasági  gépek  közlekedése  is  problémát
okoz  a  kisebb  járműveknek,  legfőképp  a
kerékpárral  közlekedőknek,  mert  időnként
a teljes út szélességét lefedik!  Az esetle-
ges  tragédia  megelőzése  céljából  szeret-
ném/szeretnénk, ha valami intézkedés tör-
ténne ezzel kapcsolatban. Nem kívánok öt-
leteket adni, nem az én feladatom. HM



Az idén elnyert pályázati támogatások-
ból  megvalósuló  beruházásaink  szem-
pontjából a nyári szezon nagy sikere volt
számunkra az évek óta húzódó energeti-
kai pályázat. Ennek köszönhetően öt ön-
kormányzati épület energetikai korszerű-
sítését  hajthattuk  végre.  A mintegy 150
millió  forintos  fejlesztés  eredményeként
15 cm vastag külső hőszigetelő rendszert
kapott az Iskola teljes épülete, korszerű-
södött a fűtési rendszer a radiátorok cse-
réjének köszönhetően, hőszigeteltük a ré-
gi  szárnyban a  padlásfödémet,  valamint
jó néhány külső nyílászáró is cserére ke-
rült. A lábazati téglaburkolatot az eredeti
mintájára állíttattuk helyre.

Ugyanebben  a  projektben  a  Kossuth
utcai Óvoda épülete is 15 cm vastag kül-
ső hőszigetelő rendszert kapott, így a ta-
valy elkészült belső átalakítás után végre
az épület homlokzata is megszépülhetett.

A Vajda utcai Óvoda a teljes külső hő-
szigetelésnek, a padlásfödém szigetelésé-
nek, a külső nyílászárók cseréjének és a
teljes  fűtési  rendszer  korszerűsítésének
köszönhetően végre a 21. századi köve-
telményeknek megfelelő épületfizikai tu-
lajdonságokkal  rendelkezik.  Itt  a  fűtés

korszerűsítése a teljes rendszer újjáépíté-
sét  jelentette  radiátorostul,  kazánostul.
Sikerült kiharcolni azt is, hogy a nyílás-
zárócsere során az épülethez jobban iga-
zodó  korszerű,  hőszigetelő  üvegezéssel
ellátott fa ablakok készüljenek, a „szoká-
sos” olcsóbb műanyag helyett. 

A felújítás a községi könyvtár épületét
is  érintette.  A beruházás  eredményeként
itt is elkészült az épület 15 cm-es külső
hőszigetelése, födémszigetelése, valamint
a lépcsőházi nyílászárók cseréje. 

A  Polgármesteri  Hivatal  épülete
ugyanebben  a  projektben  15  cm vastag
külső hőszigetelést, födémszigetelést ka-
pott, összes nyílászáróját kicserélték.

Az energetikai korszerűsítések megva-
lósítása során valamennyi épület új hom-
lokzatszínezést  és  lábazatburkolatot  ka-
pott. A projekt során a legnehezebb meg-
oldandó feladat a szűk határidők betartá-
sa  és  az  épületek  működőképességének
biztosítása  volt.  Bár  viszonylag  későn
tudtuk meg a számunkra kedvező pályá-
zati  eredményt,  feltett  szándékunk  volt,
hogy az iskola szeptember elsején fogad-
hassa a tanulókat és a belső munkálatok
és az udvari homlokzat készen legyen. Ez
a rohamtempónak köszönhetően nagyjá-
ból  sikerült  is.  Az  Óvoda  épületeinél
ugyanezt  a  célt  tűztük magunk elé,  egy

kis  „működésbeli  kompromisszummal”
próbáltuk megoldani a feladatot. Összes-
ségében elmondható, hogy az okozott át-
meneti  kellemetlenségekért  talán  több-
szörösen  kárpótol  mindenkit  az  ered-
mény, melynek köszönhetően – a gazda-
ságosabb  üzemeltethetőségen  túlmenően
– diákjaink, óvodásaink és természetesen
az  intézmények  dolgozói  a  jövőben
egészségesebb  környezetben  tölthetik  a
mindennapjaikat.

Az elnyert energetikai pályázat kivite-
lezési  munkáinak  elindulása  után  nem
sokkal tudtuk meg a hírt, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal teljes belső korszerűsíté-
sére,  akadálymentesítésére és a  tető fel-
újítására beadott pályázatunk is nyert. A
több mint 30 millió forint értékű beruhá-
zás  eredményeként  az  épület  akadály-
mentesítése  mellett  teljesen  megújul  az
elektromos és informatikai hálózat, a tel-
jes gépészeti rendszer, átalakításra kerül-
nek a vizesblokkok, korszerűsítésre kerül
a tető. A munkálatok szeptemberben kez-
dődtek  és  előreláthatóan  jövő  tavaszig
tartanak. 

Az  épület  átalakításának  tervezésekor
az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a
település Polgármesteri Hivatala a funk-
ciójához méltó és a 21. századi követel-
ményeknek  megfelelő,  modern  épületté
váljon.  A teljes  korszerűsítés  elkészülte
után az épület  faszerkezetű előtetetőket,
akadálymentes  rámpát,  új  cserépfedést
kap majd. A korszerűsödő gépészeti rend-
szer – mely a végleges kiépítésében fű-
tésre és hűtésre is alkalmas lesz majd –
igényeinek kiszolgálására a kazánház ki-
bővül. A földszinti vizesblokk teljesen át-
építésre kerül, hiszen az akadálymentesí-
tett WC is itt kap majd helyet. Az emeleti
vizesblokkok is  teljesen  megújulnak,  és
az emeletre költözik a teakonyha is. Át-
építésre  kerül  az  emeleti  tárgyaló  és  a
nagyterem. A nagyteremben korszerű gé-
pészet, hangosítás, többfunkciós világítás
készül,  mely  a  belsőépítészetileg  terve-
zett álmennyezetben kap majd helyet.  A
felújítás  végére  az  épület  burkolatai  is
teljesen megújulnak majd.
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Önkormányzati fejlesztések
Mint az sokaknak feltűnhetett, a 2015-ös esztendő
második fele – kiváltképp ősze – az Önkormányzat
számára igen termékenyen alakult.

MIKLÓSI TIBOR műszaki előadó

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy az építkezés ideje alatt

a Polgármesteri Hivatal
a Könyvtár épületébe költözött.

(Vajda János u. 36.)
Bejárat az udvari lépcsőházból.
Kérjük, az ügyfélfogadási időt

fokozottan tartsák be.
Türelmüket és megértésüket

köszönjük!



Az idei ősz harmadik nagy eredménye,
hogy a kormányzati támogatásból kapott
50  millió  forintot  is  fejlesztésekre  költ-
hetjük. Ebből az Iskola régi szárnya és a
Kossuth  utcai  Óvoda  tetője,  a  Kisköz
utca,  a Templomsor elmaradt része és a
Kossuth  utca  vége,  továbbá,  a  Sárköz
újulhat meg, valamint végre a térfigyelő
kamerarendszer kiépítése készülhet el.

Az elnyert támogatásnak köszönhetően
cserépfedést kap az Iskola épületének ré-
gi  szárnya,  valamint  a  Kossuth  utcai
Óvoda  épülete  is.  A beruházás  eredmé-
nyeként  a  Kossuth  utcai  Óvoda  ezzel
gyakorlatilag „elkészül”, hiszen a tavalyi
átépítés és az idei hőszigetelés után már
csak a tető volt „érintetlen” a házon.

A Kisköz utca és a Kossuth utca végé-
nek aszfaltozásával a település úthálóza-
tának  két,  leginkább  felújításra  szoruló
eleme újul meg majd. A „Sárköz”, azaz
az István tér Iskola mögötti szakaszának
átépítésével „révbe ér” az a törekvés is,
mely  még  a  szakasz  egyirányúsításával
kezdődött néhány évvel ezelőtt: a beruhá-
zás után az iskolások és szüleik biztonsá-
gosan,  térkövezett,  forgalomcsillapított,
„sétálóutca” jellegű szakaszon közelíthe-
tik meg majd az intézményt, és az utcács-
ka elnevezése is oka fogyottá válik majd.

Az  Önkormányzat  régóta  próbált  ka-
merarendszer kiépítésére pályázni, mind-
eddig sikertelenül.  A mostani lehetőség-
nek  hála  ez  a  kérdés  is  lekerül  a  napi-
rendről, ugyanis hamarosan megkezdődik
a  település  térfigyelő  kamerarendszeré-
nek kiépítése is. A fejlesztés eredménye-
ként 15 db, a település forgalmasabb cso-
mópontjaiban, frekventáltabb helyein te-
lepített kamera vigyáz majd a rendre, me-
lyek a rendőrségre lesznek bekötve.

Végezetül,  csak  felsorolás  szintjén
meg szeretném még említeni az idén nyá-
ri  nagy  vihar  utáni  vis  major  pályáza-
tunkból megvalósult fejlesztéseket. Ezek
olyan  volumenű  beruházások,  melyek
más „normális” években előkelő helyen
szerepeltek volna az „amire büszkék va-
gyunk” listán, idén viszont csak a „futot-
tak még” kategóriába fértek bele. Ez nem
azért van, mert ne lennének fontosak, ha-
nem azért,  mert  idén olyan mennyiségű
és értékű beruházást sikerült megvalósí-
tanunk,  illetve  elindítanunk,  amennyiről
tavaly ilyenkor álmodni sem mertünk: el-
készült a Rákóczi utca végét érintő vízel-
vezető rendszer korszerűsítése. Kitakarí-
tásra  került  a  Bem  utcai  nagy  árok.  A
Kisköz utcai  árok helyreállítása is  elké-
szült, melynek részeként az árok betonlap
burkolata pótlásra került, valamint a Kos-
suth utca – Kisköz utca kereszteződésé-
nél lévő átereszt is átépítettük. Az Ürmé-

nyi utca – Magyar köz sarkán olyan víz-
terelő műtárgy készült, mely megakadá-
lyozza majd a víz betörését az Ürményi
utcába. A Magyar köz – Damjanich utca
kereszteződésében korszerűsítettük a csa-
padékvíz elvezető rendszert, melynek ré-
szeként  itt  is  vízterelő  bukó
készült.  Átépítésre  került  a
Kisköz utca – Damjanich utca
sarkának vízelvezető rendszere
is. Kitakarításra került a Petőfi
utcával  szemben  lévő  nagy
csapadékvíz-levezető árok. Új-
jáépítésre  került  a  műemlék
Vajda  János  Emlékház  tető-
szerkezete, valamint az épület
új nádfedést is kapott.

Látható, hogy nem kis mun-
ka van mögöttünk, ugyanakkor
az  előttünk  álló  feladatok  is
hatalmasak. Kérjük önöket, az

elkészült beruházásainkat fogadják szere-
tettel,  használják  egészséggel,  a  folya-
matban  lévőkre  pedig  tekintsenek  úgy,
hogy az okozott kellemetlenségek bőven
megtérülnek majd az elkészült korszerű-
sítéseknek köszönhetően.
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Az  TÁMOP  3.1.4C  pályázatnak  kö-
szönhetően volt fotószakkör, angol nyelvi
hét,  kerékpáros vetélkedő és kirándulás,
egészségnap. Egy másik pályázat kereté-
ben a felsősök 3 napos Erzsébet-táborban
vettek részt.  Az internethasználat  veszé-
lyeiről tanulságos előadást hallhattak ta-
nulóink és a szülők is. Mindemellett a ta-
nulmányi  munka  is  magas  színvonalon
zajlik. Jöjjön az eredmények után ezekről
a  rendezvényekről  néhány  tanulói  él-
ménybeszámoló.

Eredmények

A  megyei  Bolyai  János  matematika
csapatversenyen  a  8.  osztály  csapata
(Ihász  Mercédesz,  Nagy  Benjámin,
Schmidt  Ferenc,  Tulipán  Dániel)  3.
helyezést ért el.

A Báró  Andrássy  János  vezérőrnagy
honvédelmi emlékversenyen Kajászón a
7-8. osztályos korcsoportban 1. helyezett
lett Vál Hvk csapata: Elek Ákos, Schmidt
Ferenc, Tulipán Dániel, Elek Dávid, Sal-
lai Viktor.

Az Alcsútdobozon megrendezett terü-
leti Márton napi szavalóversenyen 1. he-
lyezést  ért  el  Mátyási  Gábor  2.b  osztá-
lyos tanuló, 2. helyezett lett Molnár Sára
4.b osztályos tanuló. Gratulálunk nekik!

A 2015. évi egészségnap

Reggel az iskolában először bemelegí-
tettünk, utána a tanteremben a tanár  ki-
osztotta  a  feladatokat,  amiket  több  csa-
patban egy óra alatt megoldottunk.

Szünet után egy előadást hallgattunk a
fogmosásról, és utána együtt készítettünk
gyümölcssalátát  és  zöldségsalátát,  majd
együtt  fogat  mostunk.  Később  volt  egy
előadás a hajápolásról, amit Gabi néni a
fodrász tartott. Mesélt a fej- és bőrproblé-
mákról,  a hajfestésről,  a hajmosásról  is.
Rövid szünet után a bőrápolásról hallgat-
tunk  előadást,  utána  összetakarítottunk.
Majd lementünk a focipályára, és egy ki-
csit játszottunk.

Délben  egy  finom  ebéddel  zártuk  a
programot: almalevest és csirkemellet sa-
látával szolgáltak fel az iskola minden ta-
nulójának.

Kecskés Gabriella 7.osztály

Kerékpáros események az ősszel

Szeptember - október során a kerékpá-
ros szakkörön ismét benépesítettük hétfő
délutánonként az iskola udvarát. Itt  épí-
tettük fel a kerékpáros ügyességi pályát.
Először egy egyszerűbbet, azon a kiseb-
bek gyakoroltak. A felsősöknek és a ne-
gyedikeseknek  pedig  egy  komoly,  sok
akadályt tartalmazó pályát. Ezenkívül az
úttesten  is  gyakoroltuk  a  biztonságos
közlekedést. 

Október  5-én  került  megrendezésre  a
kerékpáros ügyességi és elméleti verseny,
amelyen  nagyon  sokan  vettek  részt.  A
délutáni foglalkozásoknak és  a  verseny-
kiírásoknak megfelelően három nagyobb
korcsoportban versenyeztünk. Az alsó ta-
gozatos tanulók évfolyamonként mérhet-
ték össze ügyességüket. Az 1-2. osztályo-
sok számára csak a kerékpárpálya hibát-
lan teljesítése volt a feladat. A 3. osztály-
tól  felfelé  már  elméleti  tudásunkról  is
számot kellett adnunk. A kettő összesített
eredménye adta ki a helyezéseket. A ver-
senyen részt vett Bereczki László rendőr
főtörzsőrmester is.

Kiránduláson vettünk részt még októ-
berben. Egy közlekedésbiztonsági és bal-
eset-megelőzési  előadást  tekintettünk
meg. Az előadáson szó volt a biztonságos
közlekedésről, a kötelező kerékpáros fel-
szerelésekről.  Beszéltek  a  láthatósági
mellény  fontosságáról  és  felpróbálhat-
tunk védőfelszereléseket is. A filmvetítés
és az előadás után veszélyhelyzetek elke-
rülésének gyakorlására volt lehetőség szi-
mulátorokon. Nagyon jó volt. 

Hazafelé megálltunk egy pizzára. Na-
gyon  jólesett  az  uzsonna  a  kirándulás
után. Mindenki jól érezte magát.

Kerékpáros szakkörösök

Erzsébet-tábor

Az  idei  tanév  nagyon  jól  kezdődött,
mert  pár  napos  év  eleji  „bemelegítés”
után, a második hét  közepén három na-
pos őszi kirándulásra indult iskolánk fel-
ső tagozatának hatvan tanulója és öt taná-
ra.

Még  az  előző  év  tavaszán  sikeresen
pályázott az iskola - és nyerte ezt a lehe-
tőséget az Erzsébet-program keretében -,
a zánkai Erzsébet-táborba. A pályázat ön-
része mindössze 1000,-Ft volt,  amiért  2
éjszakára szállást és 3 napi teljes ellátást
kaptunk, napi ötszöri étkezéssel. 

Szeptember 10-én,  csütörtök reggel  8
órakor indultunk Szerencsés Józsi bácsi-
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5.VVV - belülről 
Csókás Elek beszámolója a Vigas-
ságokról a szervezők szemével.

10-11. oldal

Őszi zsongás
A tanév  első két  hónapja  nagyon sok programot
tartogatott tanulóink számára

SZABÓ ÉVA igazgató



ék két  buszával a volt  úttörőtáborba, és
szombaton  délután  17  órakor  érkeztünk
haza. A 8-10 fős szobákban, a frissen fel-
újított házakban mindenki jól érezte ma-
gát. A hatalmas, több hektárnyi táborban
-  aminek  külön  kikötője,  vasútállomása
és strandja van -, rajtunk kívül még több
százan  voltak,  így  az  étkezések  pontos
rendjéhez igazítottuk a saját programjain-
kat. A strandoláshoz sajnos már túl hűvös
volt!

Ezalatt a három nap alatt nagyon sok,
érdekes  programban  volt  részünk,  egy
percig sem unatkoztunk!

Első nap a tábor megismerése után már
kerékpáros ügyességi  versenyen vettünk
részt, kosaraztunk, este pedig vidám jele-
neteket adtunk elő. Az esti, éjszakai eső
után  ugyan  friss  reggelre  ébredtünk,  de
mégis  vidáman  sétahajóztunk  a  Balato-
non. Mikor kikötöttünk, már szerencsére
egyre javult az idő, és mindenki kipróbál-
hatta a sárkányhajózás különleges élmé-
nyét. A délután ismét a játékos versenye-
ké volt: számháborúzás, labdajátékok, já-
tékos helyismereti feladatok, stb.

A  harmadik  nap  reggelén  mindenki
összepakolt, hogy a reggeli után 10 óra-
kor  értünk  érkező  buszokkal  induljunk
tovább. Ezen a napsütéses napon a kirán-
dulásoké volt a főszerep. Először a közeli
Tihanyi-félszigeten  látogattunk  el  a
Skanzenba,  és  gyönyörködtünk  a  festői
Balatonon egy épp akkor zajló vitorlás-
versenyben  és  az  Apátságban.  Innen
utunk  Balatonfüredre  vezetett,  ahol  a
gyönyörűen felújított sétányon és kikötő-
ben megkóstoltuk az ország díjnyertes fa-
gyiját is. Utolsó állomásunkon, Balaton-
fűzfőn  a  Balatoni  Bob  Kalandparkban
pedig mindenki kedvére élvezhette a bo-
bozás izgalmait.

Nagyon  gyorsan  elszállt  ez  a  három
nap!  Fáradtan,  de  sok  szép  élménnyel
gazdagabban tértünk haza.

8. osztályos fiúk

Témanap
a biztonságos internetezésről

Manapság szinte mindenki egyre gyak-
rabban használja munkája vagy szórako-
zás végett az internetet. Sokan tagjai va-
gyunk  valamelyik  közösségi  oldalnak,
legtöbben a Facebook-nak. Számtalan in-
formációt, képet osztunk meg magunkról.
Eközben  sajnos  nem  mindig  vagyunk
kellően körültekintőek, és emiatt számta-
lan veszély leselkedhet  ránk.  Hogy erre
tudatosan  figyeljünk,  a  gondatlan  inter-
nethasználat  miatti  bajokat  elkerüljük,
ehhez kaptunk tanácsokat, ötleteket az is-
kolánkba látogató Matusek Zsuzsa néni-

től, aki az Országos Gyermekvédő Liga
elnöke. Sok éve foglalkozik már ezzel a
témával és okos tanácsaival  járja az or-
szágot.

Zsuzsa néni október 5-én és 6-án tar-
tott  minden  osztályban  rendhagyó  osz-
tályfőnöki  órát  a  biztonságos  internete-
zésről.  Első  nap  délután  tanáraink,  este
szülőértekezleten  pedig  az  apukák  és
anyukák  is  meghallgathatták  tanácsait.
Nagyon  tanulságos,  valós  történeteket
mesélt.  Filmeket,  rajzfilmeket  is  vetített
nekünk, amik néha megrázóan próbáltak
történeteikkel  rádöbbenteni  bennünket
arra, hogy mire és miért kell vigyáznunk
az internetezés során. A legfontosabb sza-
bályokat pontokba szedte és megtanította
nekünk.

Például: Ne lépjünk kapcsolatba idege-
nekkel!  Legyünk  „egészségesen”  bizal-
matlanok! Csak olyan információt, fotót
tegyünk  fel  magunkról,  ami  mindenkor
mindenki  előtt  vállalható!  Ha  zaklatnak
bennünket kérjünk segítséget! (felnőttől,
segélyvonalon).  Lehetőleg  ne  találkoz-
zunk  idegennel,  ha  mégis-   barátokkal,
nyilvános helyen tegyük azt! 

Az itt hallottakról, látottakról utána is
sokat beszélgettünk, hogy ne kerülhessen
senki a meggondolatlan internetezés mi-
att bajba.  Ehhez egy nagyon hasznos ol-
dal is sokat segíthet, itt találhatóak zöm-
mel azok a filmek is, amiket mi is meg-
néztünk. A címe: saferinternet.hu

Tar Anita

Angol hét volt az iskolánkban

Az egész egy versennyel kez-
dődött, melyen az ötödikesek és
a hatodikosok az informatika te-
remben  voltak,  a  hetedik-nyol-
cadikosok pedig a hetedik osz-
tályban. 

A  csapatoknak  egy-egy  fel-
adatlapot  kellett  kitölteniük.  A
kérdések furcsák voltak: pl. Mit
jelent, ha II. Erzsébet a jobb ke-
zére teszi retiküljét?  Nem min-
denre tudtunk válaszolni.

Ezután a behozott süteménye-

ket - melyeket mi sütöttünk angol nyelvű
receptekből - zsűrizték. 

Következő héten angol  hírességeknek
kellett  beöltözni.  Az  utolsó  pillanatban
találtuk ki, hogy mi legyen a jelmezünk.
Ahogy  elkezdődött  a  délutáni  program,
Lucy néni Goldilock-ról és a három med-
véről  mesélt  nekünk,  természetesen  an-
golul.

Mikor vége lett a mesének, játszottunk
egy játékot. Zenére körbeadtunk egy do-
bozt.  Amikor  a  zene  megállt,  ki  kellett
húzni  a  ládából  egy kártyát.  Ha bomba
volt  a  képen,  azt  kellett  mondani,  hogy
bumm. Ha nem bomba volt, meg kellett
mondani angolul, hogy mi van rajta. Aki
tudta, az megtarthatta a kártyát. A végén
természetesen az nyert, akinek a legtöbb
kártyája volt.

Aztán közösen ettünk finom fish and
chips-et. Nagyon jól éreztem magam!

Jankó Réka 5. osztály
Fotók: az iskola pedagógusai
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Szeptember  hónapban  a  Vajda  utcai
óvodában a felújítási  munkák miatt  egy
hét csúszással kezdődött meg a nevelési
év: augusztus hónapban ablakcsere, teljes
fűtés  korszerűsítés,  parketta  javítás  és
csiszolás, és az egész épület kimeszelésé-
nek  a  munkálatai  folytak.  Ezen  kívül  a
külső  hőszigetelés  készült  el  mindkét
óvodán,  mely  hatékonyabbá  teszi  az
energia  felhasználását,  és  az  épületek
külső képe is sokkal szebb lett. A pedagó-
gusok,  a  dajka  nénik  sokat  fáradoztak
azon, hogy újra családias, barátságos le-
gyen mindegyik csoportszoba, a gyerme-
kek  minél  komfortosabban  érezhessék
magukat az intézményeinkben. Új függö-
nyök és kisbútorok is színesebbé és kelle-
mesebbé teszik a környezetet a Csigabiga
csoportban.

A Vajda utcai óvodában sajnos az ud-
varra telepített fajátékok tönkrementek, a
nyári jégeső, majd az építkezéshez szük-
séges anyagok tárolása miatt az egész ud-
var használhatatlanná vált, újra kell tele-
píteni,  rendezni.  Legelőször egy mászó-
kás  –  csúszdás  játszóeszköz  vásárlására
és telepítésére került sor. Terveink szerint
november 14-én szombaton a szülők se-
gítségével  szeretnénk a terepet  elegyen-
getni,  füvet  vetni,  megszépíteni  a  hátsó
udvart, hogy a gyermekeink minél szebb

és tágasabb környezetben tudják eltölteni
a  szabadban  töltött  játékidőt,  miközben
sok  élménnyel  és  tapasztalattal  gazda-
godhatnak. Ahhoz, hogy szebbé varázsol-
hassuk a gyerekek kinti környezetét, min-
den segítséget szívesen fogadunk ezen a
napon. A következő évben, ahogy anyagi
forrásaink  megengedik,  bővíteni  fogjuk
az udvari játszóeszközöket.

Szakmai nap

Óvodánkban Szakmai napot tartottunk
október 14-én, ahol Dr. Pécsi Rita az ér-
zelmi  intelligencia  fejlesztéséről  szóló
előadását hallgathattuk meg. Erre a napra

a  megye  több  tele-
püléséről  is  elláto-
gattak hozzánk óvo-
dapedagógusok.
Nagy  örömünkre
szolgált, hogy a váli
szülők is  csatlakoz-
tak hozzánk.

Az óvodások éle-
tében  az  érzelmek
dominánsak,  meg-
határozóak  minden
megnyilvánulásra.
Az  előadó  megerő-
sített  benne,  hogy
az érzelmein keresz-

tül közelítsük meg és fejlesszük az óvo-
dásokat.  Számtalan  példával  mutatta  be
az  érzelmek  szerepét  a  személyiségfor-
málásban. Megtudhattuk azt  is,  hogy az
érzelmi intelligenciának nincs alsó és fel-
ső határa, és fejleszthető. A neveléstől, a
találkozásoktól és a környezet hatásaitól

fejlődik és alakul az
érzelmi intelligencia
hálója.  Azt  is  meg-
tudtuk,  hogy az  ér-
zelmi  intelligenciát
a  döntéseinkben le-
het  mérni.  Az  elő-
adás  második  része
a  kisgyermekkor
életfeladatairól
szólt. Dr. Pécsi Rita
kiemelte,  hogy  eb-
ben az életkorban a
különóráknak  még
nincs  helye.  Minél
több „örömös” tevé-

kenységre  biztosítsunk  lehetőséget  a
gyermekeknek. A játék fontosságáról, va-
lamint a dackorszakról és annak megol-
dásának  különböző  praktikáiról  is  hall-
hattunk. Az előadó rendkívül élvezetesen
és nagy átéléssel kötötte le a hallgatóság
figyelmét, a sok érdekes tartalmat rövid
videó  bejátszásokkal  színesítette.  Észre
sem vettük,  és  már  el  is  telt  a  délelőtt,
ahol  szakmailag  és  emberileg  egyaránt
sokat gazdagodhattunk.

Nagyon örültünk neki, hogy a szakadó
eső  ellenére  tartalmas,  érzelmi  feltöltő-
dést és szakmai megerősítést nyújtó na-
pot tölthettünk el együtt a Kossuth utcai
óvodánkban. 
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Kirobbanó siker
Nagy Árpád tolmácsolja a Válinka 
és a Villő baláni élményeit.

13. oldal

„Óvoda, óvoda,
ki a csoda jár oda?”

Az ősz beköszöntésével a felújított óvodák megtel-
tek élettel. 

KOCSIS IRÉN óvodavezető



Maci csoport

A maci mini csoportban folyamatosan
pezseg az élet. Szeptember második heté-
től a folyamatos beszoktatás időszaka tar-
tott  októberig.  A  gyerekek  szüleikkel
együtt ismerkedhettek meg az óvodával,
hiszen  pedagógiai  programunk  nagy
hangsúlyt fektet az anyás beszoktatásra. 

A csoportban jelenleg 20 kicsi maci éli
mindennapjait.  Szinte  kivétel  nélkül,
mindenki mosolyogva érkezik már reggel
az  óvodába.  Az elmúlt  hetekben megis-
merkedtünk egymással, a jelekkel, a maci
csoport  játékaival  és  tevékenységsarkai-
val, valamint az óvoda külső- belső épü-
letével és az ott dolgozókkal is. 

Sokat  játszunk,  énekelünk  együtt,  és
nagy örömünkre szolgál, hogy mindenki
szívesen kapcsolódik be  a  játékos tevé-
kenységekbe.

Kati néni és Zsóka néni

►Könyvtári közlemények

Az év legnagyobb könyvtári eseménye
az Országos Könyvtári Napok.

2015-ben már tizedik esztendeje, hogy
amikor kissé megfakul az ég kékje, s tol-
las vándorok népesítik be az égi ország-
utakat, szorgosan készülődnek a könyvtá-
rak az Országos Könyvtári Napokra.

Az Informatikai és Könyvtári  Szövet-
ség 2006 óta igyekszik ráirányítani a la-
kosság  figyelmét  a  könyvtárakra.  Az
évente változó, de mindig egymásra épü-
lő tematika, a bennünket körülvevő gyors
változásokra figyelés tette a szakma leg-
jelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmoz-
gató programsorozatává ezeket az  októ-
ber eleji napokat.

Ramháb Mária ismertette: ebben az év-
ben a Nagy Könyvtári Show keretében is
az volt a célunk, hogy a hét során kerül-
jenek bemutatásra a könyvtárak sokszínű
szolgáltatásai, azok a korszerű, praktikus,

mindenki számára hozzáférhető lehetősé-
gek,  amelyek  az  emberek tájékozódásá-
hoz, tanulásához, kulturált szabadidős és
közösségi  tevékenységéhez  nyújtanak
komoly segítséget, kapaszkodót. Együtt-
működő  partnereink,  rendszeres  könyv-
tárhasználóink  segítségével  szeretnénk
minél  több  olyan  személyt  is  elérni  és
megnyerni,  akik életébe még nem épült
be a rendszeres könyvtárlátogatás. Ehhez
hozzájárul a témakörök változatossága is:
Megemlékezések,  emlékek  napja,  Part-
nerségben a biztonságos életért, Összefo-
gás  az  egészségünkért,  Könyvtári  show,
Olvassunk együtt! 

A hét tervezésekor az elmúlt évek leg-
népszerűbb,  legsikeresebb  témáit  és  az
egyes korosztályok életkori sajátosságait
vettük figyelembe. Az idei év újdonsága,
hogy országosan több mint száz kistele-
pülésen - köztük a váli könyvtárban is -
elindult  a  KönyvtárMozi  szolgáltatás,
amely  kisközösségek  létrehozásával  be-
szélgetésre,  előadások  meghallgatására
hívja érdekes filmek megtekintése mellett
az érdeklődőket. A vetíthető filmek listája
megtekinthető a könyvtárban!

Október 11-én, a Könyves Vasárnapon
a könyvtárak rendkívüli nyitva tartással,
rendhagyó programokkal, sokféle megle-
petéssel  vártak  mindenkit.  A  sokféle
könyvbemutató,  előadás,  kiállítás,  játék
és vetélkedő között gyerekek és felnőttek
egyaránt találhattak kedvükre valót. Fejér
megyében 63 település 296 programot kí-
nált. Nálunk a gyermekeknek Bumburi a
városban volt, interaktív meseolvasással,
beszélgetéssel  kutyákról,  kutyatartásról
és  gazdikról  vidám fotókkal,  játékokkal
Kőszeghy Csilla illusztrátor és Lévai Dó-
ra grafikus közreműködésével. A kreatív
foglalkozáson előre elkészített színezőket
kellett  kiszínezni,  kivágni  és  egy  óriás
festett  térképen a gyerekek saját  maguk
helyezték el. A figurák és környezeti ele-
mek a Bumburi a városban című könyv-
ben szerepeltek. A felnőtteket Róma And-
rás történész szórakoztatta interaktív tör-
ténetmesélésekkel a szamurájok hadikul-
túrájáról  és a Kárpát-medence sztyeppei
örökségéről.  A  Kölyökolvasó  országos
irodalmi játékra tőlünk 7 általános isko-
lás gyermek nevezett a beugró feladatok
megoldásával.

A magyar népdal és népköltészet hete
kedvenc  gyermekkori  népmeséink,  nép-
dalaink  ünnepe.  Ehhez  kapcsolódik  a
Mesetár és a Kulturális Kávéház is. 

Ismét  lesz  karácsonyi  készülődés,  a
részletes  programokról  érdeklődni  lehet
személyesen a könyvtárban: Vajda János
u. 36., Telefonon: 30/86-86-876, e-mail-
ben: konyvtar@val.hu

Jelenleg  a  könyvtár  Kedd-Csütör-
tök-Vasárnap 14-18 óráig tart nyitva.

Csókás Elekné Anikó
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Az elmúlt VVV-k nagy sikere már rég-
óta arra ösztönzött  bennünket,  hogy na-
gyobb  helyet  keressünk  a  rendezvé-
nyünknek, és a rengeteg ötletet, ami már
régóta megérett bennünk, megvalósíthas-
suk. Az elmúlt évben ittlévő szlovén ba-
rátaink  vendégül  látása  mellett  ezt  nem
tudtuk megtenni, de az idén már rászán-
tuk magunkat. A helyszínt is régen kivá-
lasztottuk, hiszen úgy éreztük, a falunak
ez a tér a központja, és talán a legszebb
része is. Nagyon jól esett, hogy a község
vezetése szintén a rendezvény István téri
megrendezését támogatta. Természetesen
tudtuk,  hogy  új  helyen  létrehozni  még
ugyanazt a programot is kétszeres ener-
gia. A tér nagyon jó helyen van és elég
tágas ahhoz, hogy a sok újdonság elfér-
jen. Az ötleteinknek csak az anyagi kor-
látaink szabtak határt.

Az 5.VVV előkészítését (mint ahogyan
a  polgármester  úr  a  megnyitójában
mondta), már a 4.VVV lezárásakor meg-
kezdtük.  Egész  évben volt  mit  csinálni,
szervezni. A konkrét kivitelezés már csü-
törtökön  délután  elkezdődött  a  helyszí-
nen.  Péntek délutánig mindenkinek  volt
dolga a sátrak, színpadok felállításával, a
padok,  székek  kihordásával,  az  árusító
standok összeállításával. Ezt a sok mun-
kát segítők nélkül nagyon nehéz lett vol-
na megoldani, ezúton ismét köszönet ne-
kik. Péntek délután a „Kalocsa vadvirá-
ga” című kiállítás megnyitója után a Ká-
kics együttes műsorára pihentünk egy ki-
csit,  majd a táncházban roptuk a táncot
gyermekekkel,  felnőttekkel.  Késő  este
zártuk  a  mulatságot,  és  készültünk  a
szombati napra.

Még szombaton délelőtt is rengeteg
munka várta a csoportot és a segítőket, de
délre  elkészültünk.  Igaz,  ekkor  már  ér-
keztek a fellépők és a vendégek is, közel-
ről  és  távolról.  Egy  gyors  átöltözés  és
már indult is a felvonulás. Akinek volt ré-
sze ilyet szervezni, átélni, az tudja, hogy
csodálatos érzés, de igen sok munka. Per-
sze ilyenkor nem érzi az ember a fáradsá-
got, csak az örömet. Nagyon jó érzés volt
felvonulás közben is a mosolygós isme-
rősök és  kevésbé ismerősök sorfala kö-
zött vonulni. A visszajelzésekből úgy tud-
juk, hogy a színpadi programok is reme-
kül sikerültek. Mikor a fellépések között
a téren jöttünk–mentünk, mindenki gratu-
lált  a  helyszínhez  és  a  szervezéshez.  Jó
volt  látni  a  gyermekjátékok  között  a
nagymamát,  aki  horgászott  az  unokájá-
val, az apukát, aki segített a fiának a go-
lyók célba juttatásában. Nagyon nagy si-
ker volt a kisvonat, és hogy óránként le-
ment Kajászóra is. Sokak szerint váli ren-
dezvényen  ennyi  kajászói  még  sosem
volt.  (Persze  ez  köszönhető  a  kajászói
táncosainknak is). Többen kérdezték, mi-
ért nem megy később Kajászóra a vonat,
mert még szívesen maradnának. Szomorú
szívvel  világosítottuk  fel  a  kérdezőket,
hogy csak ennyi időre volt anyagi fedeze-
tünk.  Reméljük,  jövőre  több  támogatást
tudunk összeszedni a saját pénzünkön kí-
vül  és  akkor  hosszabban  közlekedhet  a
vonat is. Szintén nagy sikere volt a temp-
lom és a torony megnyitásának is. Ennyi
érdeklődő  nem volt  ott  egyszerre,  mint
ezen a délutánon. A kiállítást megnyitó és
a Bíbor néptánccsoport viseletét pingáló
Gubányi Mária ötlete volt, hogy hoz ka-

locsai  viseletet,
hátha szeretné va-
laki  felpróbálni.
Nos,  egész  dél-
után  folyamato-
san  öltözködtek,
és készültek a ké-
pek.  Mária  azt
mondta,  nem  is
gondolta  volna,
hogy  valakinek
felkelti  az  érdek-
lődését.  Végre  a
kézműves  foglal-
kozások  számára
is  méltó  helyet

tudtunk biztosítani, náluk is „telt ház”
volt végig. Tovább öregbítette hírnevét a
pulyaszedő,  aki  nagy  örömmel  jött  kö-
zénk  rengeteg  elfoglaltsága  közepette.
Már  egy  éve  beírta  a  naptárába  ezt  az
időpontot, mert ide szeretett volna vissza-
jönni mindenképpen.

A  kézműves  kereskedőket  is  végre
megfelelően el tudtuk helyezni, és igye-
keztünk úgy összeválogatni a sok jelent-
kező  közül,  hogy mindenből  legyen,  és
minőségi  portékákat  kínáljanak.  A szín-
padi  programok  között  is  sok  újdonság
volt,  bár  mindig  nehéz  helyzetben  va-
gyunk,  hiszen  aki  már  fellépett  ezen  a
rendezvényen,  az  a  következő  évben  is
szívesen  jönne.  Most  is  így  jártunk.  A
messzi Pásztóról jött néptánccsoport ve-
zetője azt mondta, sok fesztiválon voltak
már,  de  ilyen  pontos  időbeosztással  és
precíz szervezéssel nem találkoztak. Tő-
lük is úgy váltunk el, hogy remélik, meg-
hívjuk őket jövőre is, mert szívesen jön-
nek (mi pedig szívesen látjuk őket is is-
mét).  Az  esti  táncházat  is  megtoldották
egy  órával,  „mert  még  táncoljunk
egyet”…. Szerencsére a zenekar lelkesen
húzta a talpalávalót.

Köszönjük  mindazoknak,  akik  egész
héten szorítottak a jó időért azon a héten,
mert  sikerült,  az  eső éppen elmaradt  és
kellemes idő volt. Sokan jöttek az ország
távolabbi részeiről,  és  azt  mondták jön-
nek jövőre is, mert nagyon tetszett a ren-
dezvény, mindenki talált magának elfog-
laltságot, enni-, inni-, néznivalót, a kíná-
lat bőséges volt. 

Szombaton késő éjjel még leszereltük
a sátrakról  a  ponyvát,  hogy ne ázzanak
meg, el lehessen csomagolni azokat is.

Vasárnap  délelőtt  egy  nagy  hajrával
visszaállítottuk az eredeti  rendet a téren
és az iskolában is, majd a végén leültünk
a  segítőkkel  együtt  elfogyasztani  jól
megérdemelt  ebédünket,  köszönet  érte
Fábián  Lacinak.  Közben  mindenki  el-
mondta  véleményét,  észrevételét  a  ren-
dezvénnyel kapcsolatban. Azóta is sorban
kapjuk  a  pozitív  visszajelzéseket  a  ren-
dezvényről, és ez ad új erőt ahhoz, hogy
jövőre ismét megrendezzük az évről évre
nagyobb fesztiválunkat.

Csókás Zsolt (aki a hangosítást is vég-
zi  már  megszokottan  a  rendezvényein-
ken), még a második VVV után mondta,
hogy remek volt a fesztivál, de kíváncsi
lesz, hogyan fogjuk ezt jövőre felülmúl-
ni.  Azóta  minden  évben  megkérdezem
Tőle,  hogy  sikerült-e  az  előzőt  túlszár-
nyalni. Az idén is azt mondta, hogy sike-
rült. Ettől megnyugodtunk.

Nagy  öröm  a  Bíbor  néptánccsoport
számára,  hogy  olyan  rendezvényt  hoz-
tunk létre és rendezünk meg évről évre,
melyre  egyre  többen  odafigyelnek,  és
messze földről jönnek megnézni a közsé-
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5. VVV - BELÜLRŐL NÉZVE
Az idei, immár az 5. jubileumi Váli-völgyi Vigassá-
gok más volt, mint az eddigiek. 

CSÓKÁS ELEK csoportvezető



get, nevezetességeket, és viszik jó hírét
falunknak.  Ehhez  szeretnék  egy  példát
mondani, mely nemrégen történt meg ve-
lem. Felhívtam a lengyel barátaink ügyé-
ben  a  tolmácsunkat  (Lengyelországban
élő idősebb magyar  úr)  és  csak két  hét
múlva hívott vissza, mert itthon volt Ma-
gyarországon.  Még  meg  sem  szólaltam
máris mondta: „Hallottam micsoda fesz-
tivál volt maguknál”. Miután a meglepe-
tésből  felocsúdtam,  megkérdeztem  hon-
nan tudja, talán itt  volt? Mondta, sajnos
nem volt ideje, mert rövid ideig volt most
itthon, de az országos rádióműsorban volt
szó a  VVV-ről.  Ez  nagyon jóleső érzés
volt, hogy országos médiákban is ajánl-
ják a rendezvényünket. 

Nagyon  köszönjük  a  támogatóknak,
akiknek anyagi hozzájárulása nélkül nem
tudtuk volna megrendezni az idei VVV-t:

BOTÉSZ,  Fejér  Megyei  Katasztrófa-
védelmi  Igazgatóság,  Fejér  Megyei  Ön-
kormányzat,  Galenus  Kiadó,  SECU-A-
LARM,  Szerencsés  József,  Tűzoltóság-
Vál,  Vajda  János  Általános  Iskola,  Ön-
kormányzat-Vál,  Váli  Gránit-Tóth  Sán-
dor, Zajép Kft.

Hálásan köszönjük a segítők munkáját,
akik nélkülözhetetlenek a VVV-k színvo-
nalas  megrendezésében:  Budai  Viktória,
Csurgó  Ágnes,  Dancsi  Tiborné,  Dávid
Györgyné, Denkó László, Dudásné Vik-
tóri  Katalin,  Elek  Csaba,  Hájas  László,
Hájasné  Krán  Katalin,  Hoppár  György,
id.  Hoppár  Györgyné,  Katona  Mihály,
Kovács Réka,  Nagy Imréné,  Oroszi  Jó-
zsef, Sallai László, Schmidt Ferenc, Simó
Ágnes,  Simóné  Béllei  Ágnes,  Szarvas
Istvánné, Tárnok Lajosné, Toman Eszter,
Tóth Árpádné, Veing Alma, Vranekné Ju-
hász Hedvig.

Külön  köszönjük  a  Polgárőrségnek  a
kitartó  segítséget  és  az  éjszakai  őrzése-
ket.

Bízunk benne,  hogy jövőre  is  sikerül
megrendezni ezt az évről évre színesedő
forgatagot,  és  még  több  elégedett  ven-
déggel találkozhatunk majd a községben.

Találkozzunk a 6.VVV-n!

Vendégek voltunk a VVV-n

Kedves  kolléganőm  invitálására  láto-
gattunk el a Váli-Völgyi Vigasságokra. A
szomorkás idő ellentéteként  a  pulyasze-
dő,  Zsákos  Gábor  bácsi  széles  vigyora
fogadott minket a bejáratnál. Ez azonnal
megalapozta a 6 éves fiam jókedvét is. A
sok  ötletes,  minőségi  fajátékot  szintén
nagyon díjaztuk, ahogy a – néptánctól a
szteppig terjedő – színes táncbemutatókat
is. Na, és az isteni sajttál, meg a kisvo-
nat… Mi biztosan vendégei leszünk a 6.
Váli-Völgyi Vigasságoknak is!

Bitter Noémi 

Keressük, ami összeköt

A  Váli-völgyi  Vigasságok  –  Bíbor
tánccsoport „Kalocsai lakodalmas” része-
se  lehettem.  A fergeteges  táncot  nézve
egy kis büszkeséget éreztem, hogy része
lehettem a sikernek.

2014 végén meghívást kaptam dr. Dá-
vidné Böbe óvó néni közvetítésével Vál-
ra. Felvettem a kapcsolatot Csókás Elek-
kel, a „karmesterrel”. Egy próbát látogat-
tunk meg, elkísért Pertlné Piroska barát-
nőm is. Elvittük édesanyám szomorú ka-
locsai öltözetét és az én cifra öltözetem,
néhány  piros  aljú  festőszoknyát,  fehér
hímzéses (100 éves) kötényt. A ruháknak
sikere  lett.  Lelkesen  mondták,  nekik  is
hasonló kellene a táncukhoz.

Mivel én Kalocsa mellett, Homokmé-
gyen,  a  népviselet  egyik  központjában
nőttem fel, magamba szívtam a népi ha-
gyományokat.  Édesanyám –  akiről  még
bővebben írok – maga is kiírt ruhákat, te-
rítőket, párnákat, hímzett, pingált és fes-
tett  is.  Elkerültem  arról  a  vidékről,  de
gyökereimhez  mindig  szorosan  kötőd-
tem, ápoltam a hagyományokat. Magam
sem  tudtam,  de  egyszer  csak  rájöttem,
írom a virágokat, pingálom a falat. Édes-
anyám buzdított: „csináld lányom, benne
van a kezedben!”

Ilyen előzmények után beszélgettünk a
táncosokkal,  kinek  milyen  elképzelése
van.  Segítségül  rajzoltam nekik  egy fü-
zetbe motívumokat,  amiből nagyon ara-
nyosan válogatták össze a nekik tetszőt.
„Én cifrát kérek szolidabb mintával, ne-
kem gazdagos cifra kell, nekem szomorú
elképzelésem  van,  csak  egy  koszorú  a
köténybe, én ókalocsait szeretnék, kékkel
hímezve…”

A kéréseket én ráírtam az előre elké-
szített anyagokra, mind más és más lett.

Jöttek a virágok, megtelt a pruszlik, ing-
váll,  kötény,  fékető,  ingeleje,  ujja.  Ké-
szült garnitúra anyukának, lányának.

Megszerveztük a hímzést is! Volt, aki-
nek anyukája vállalta, volt aki  maga ta-
nult  meg hímezni és utazás közben – a
vonaton – varázsolta elő a virágokat.

Aki  nem tudta  megszervezni,  segítet-
tek  barátaim.  Hímeztek  Homokmégyen,
Szakmáron,  Baján,  Csákváron.  Nagyon
meghatódtam, amikor barátnőm mesélte,
hogy a hímző néni örült a varrási lehető-
ségnek, mert a kapott pénzből gyógysze-
rét váltotta ki, a másik néni téli tüzelőre
gyűjtötte pénzét.

A ruhák kinyíltak, Szilvi varrhatta azo-
kat, még az utolsó pillanatban is.

Említettem már édesanyámat (Gubányi
Imréné), aki egy nagyon csodálatos anya
volt,  nekem a  példaképem. Nehéz  élete
befejező  szakaszában eljutott  oda,  hogy
gyermekkori álmát, a festést csinálhatta.
Naiv festőként örökítette meg a paraszti
világ mindennapi életét – a nehéz munká-
kat, ünnepeket, népszokásokat, gyermek-
kori  élményünket.  Halála  után  a  képek
egy részét lakásomban őrzöm, színes az
életem tőlük.

Amikor a váliak nálam jártak, megra-
gadta őket a képek tisztasága, egyszerű-
sége,  érthetősége.  Már  akkor  jelezték,
szeretnék a képeket kiállítani Válon is.

Így került sor a „Kalocsa Vadvirága”
kiállításra. Javaslatomat elfogadva, meg-
hirdették a népviseletbe beöltözés lehető-
ségét, aminek nagy sikere lett.

Az Emlékkönyvbe beírtak visz-
szaigazolták, hogy a látogatókat a
képek egy letűnt  paraszti  világba
vitték vissza, amiről beszélni kell
gyermekeinknek, unokáinknak!

Múltunk megőrzésével  élhetjük
meg jelenünket és gyarapíthatjuk a
jövőnket!  Köszönöm,  hogy  meg-
nyithattam a kiállítást és örömmel
járultam hozzá a Bíborosok sikeré-
hez!

Tóth Árpádné - Gubányi Mária
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►Kulturális Örökség 
Napjai 2015-ben

1984-ben  Franciaországban  Történel-
mi  Műemlékek  Nyílt  Napja  címmel
egyedülálló kezdeményezés indult útjára,
azzal  a céllal,  hogy azok a kiemelkedő,
várhatóan széles érdeklődésre számot tar-
tó  műemléképületek,  amelyek  általában
zárva vannak a nagyközönség előtt, egy
hétvégén  nyissák  meg  kapuikat,  és  in-
gyen,  lehetőleg szakszerű vezetéssel  fo-
gadják  a  kíváncsi  látogatókat.  A kezde-
ményezéshez  később  számos  ország,
köztük hazánk is csatlakozott. Minden év
szeptemberében rendezik meg a Kulturá-

lis Örökség napokat, amit évek óta felka-
rol a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület
is, lehetővé téve, hogy számos értékünk
(katolikus  templom,  torony,  Ürményi
Mauzóleum) megtekinthető legyen bárki
számára. 

Az idén emlékeztünk meg a 200 éve
született Rómer Flórisról, a magyar régé-
szet atyjáról, az eseményen ezért kiemelt
figyelmet fordítottak a régészetre is. Ezt
a lehetőséget ragadtuk meg, amikor elha-
tároztuk, hogy felvesszük a kapcsolatot a
székesfehérvári Szent István és a Nemze-
ti Múzeummal, hogy néhány napra köz-
ségünkbe hozzuk a váli régészeti leletek
múzeumi raktárakban rejtőző kincseit. A
székesfehérvári  múzeum  munkatársai
azonnal rendelkezésünkre álltak: tablókat
készítettek a váli  ásatásokról,  leletekről,
tárlókat  kölcsönöztek, elhozták a bronz-
kori,  kora  középkori,  török  kori  tárgya-
kat. Amikor meglátták, hogy helytörténe-
ti  múzeumunkban is van néhány bronz-
kori  edénytöredék,  elvitték  magukkal,
restaurálták. Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani különösen Reich Szabinának
és Szücsi Frigyesnek, aki még a megnyi-
tóra  is  eljött,  és  rendkívül  érdekes  elő-
adást tartott Vál több évezredes történel-
méről. A késő bronzkori leletanyag any-
nyira jelentős, hogy sokáig ezt a korsza-
kot „váli kultúrának” nevezték a történé-
szek. Az eddig feltárt 2 helyszínen kívül
(Kerek-domb, torony környéke) még 24
(!) lelőhelyről van tudomásuk a régészek-
nek. Találtak római, avar kori tárgyakat,
de jelentős a török kori anyag is. A gyö-
nyörű  török  réz  étkészletet  a  múzeumi
tárlókból emelték ki erre a pár napra. 

A  Nemzeti  Múzeumból  fényképeket
vásárolt  meg az  Egyesület,  amin  a  leg-
fontosabb Válban talált értékek láthatók:
őskori kőbalta, bronzkori kard, 12. száza-
di aranyozott bronz mellkereszt.

Köszönjük, hogy sokan jöttek el a kiál-
lításra, együtt örültek velünk. A látogatók
érdeklődése és különösen a gyerekek rá-
csodálkozó  tekintete  megerősített  ben-
nünket abban, hogy sok hasonló rendez-
vényre van szükség, ahol értékeinket be-
mutathatjuk. 

A tablók és fényképek a kiállítás után
az iskolában lesznek megtekinthetőek, de
a székesfehérvári  múzeumba is érdemes
ellátogatni, hiszen itt nagyon sok tárgyat
(köztük  római  domborművet,  sírkövet)
egész évben megcsodálhatnak.

Szabó Éva

►A Vox Váli és a népdal

Vál is hallatta hangját Martonvásáron 
a Magyar Népdal Napján.

Az  év  második  felében  megrendezett
martonvásári  rendezvény  identitását  ke-
reste néhány évvel ezelőtt. 2014-ben az-
után megtalálta azt, ami értéket hordoz és
megmozdítja  a  hagyományok tiszteletét,
a népdalt, néptáncot és népzenét szerető
közösségeket is.  Megrendezte a Magyar
Népdal Napját. Az eseményre tavaly a ki-
mondottan  mostoha  időben  is  összejött
közel 10 ezer ember. Ennek megismétlé-
se és a  műsorok színvonalának emelése
volt  idén,  szeptember  második hétvégé-
jén a szervezők célja. A pénteket a Virtu-
ózok, a szombatot az Alma együttes, Rú-
zsa Magdi és a ByTheWay fémjelezte, a
vasárnapot pedig Pazar népzene és nép-
dal  összeállítás,  Dalárdatalálkozó  és  a
Dankó  Rádió  élő  adása.  Hallhatta  min-
denki élőben a Csík Zenekart, a Rendha-
gyó  Prímástalálkozót,  ámuldozhatott  a
Fitos Dezső társulat virtuóz előadásán és
ellágyulhatott Kacsó Hanga Borbála utá-
nozhatatlan népi ének előadásán. 

A szervezők megkeresték a térség kö-
zösségeit,  hogy  a  népdalokat  ne  csak
hallgatva élvezzék, de településüket, kö-
zösségüket képviselve, elő is adják a ma-
gyar népdal ünnepén.

Így érkezett megkeresés a Vox Válihoz
is,  hogy  hangjukkal,  énekükkel  mutat-
kozzanak  be  a  Brunszvik-Beethoven
Központ színpadán. Szeptember 13-án a
délelőtti  Dalárdatalálkozón  belül  a  szé-
kesfehérvári  Alcoa-Köfém  Nyugdíjas
Klub  kórusa  és  a  Tordasi  Férfi  dalárda
adott keretet a kiváló váli énekesekből ál-
ló együttesnek,  amely népdal  előadásai-
val  emelte  a  rendezvény színvonalát.  A
háromnapos eseménysorozaton Vált nem
kizárólag ők képviselték, hiszen az utca-
zene fesztiválon és a néptáncosok között
is találkozhattunk többekkel, akik a Mar-
tonvásári Művészeti Iskolába járnak.

Reméljük  a  2016-os  Magyar  Népdal
Napját az ideihez hasonló sikerrel rende-
zik meg. Amennyiben pedig a Dankó Rá-
dió  kívánságműsorát  ismét  a  térségből
szeretné  kívánságokkal  megtölteni,
ahogy idén, úgy jövőre is számítunk a vá-
li nyugdíjasokra.

Nagy Árpád
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A Válinka néptánccsoport facebook ol-
dalán sokan láthatták, Fiskus Olga képein
keresztül  megtapasztalhatták,  a  videók
megtekintése nyomán pedig némiképp ta-
lán át is élhették azt a hangulatot, amely
testvérvárosunk  legnagyobb  eseményén
uralkodik.

A Botorka fesztivál nem pénzről, nem
kiemelt fellépőkről, és még csak nem is
túlcicomázott,  autentikusnak  mondott  -
az  „istenadta  nép”  által  egykoron  soha
nem  hordott  -  jelmezekről,  viseletekről
szól. Bármennyire is hihetetlen és egyben
csodálatos, a „Botorka” a fiatalságról,  a
barátkozásról,  a  táncról,  az  együttlétről,
és legfőképp a táncházról szól.

Egy ifjúsági zenés, táncos mulatság a
szó legnemesebb értelmében, és ezt csak
az a néhány (száz!) beavatott tudhatja, él-
heti meg, aki ott jár, amikor száz ifjú láb
dobbantásától  porzik  a  táncos  gumisző-
nyeg,  amikor  hajnali  fél  kettőkor  oda-
megy a brácsás, meg egy prímás a sarok-
ban  pihenő,  pihegő,  már-már  álmosodó
ifjakhoz, búfelejtőnek zenélni egy kicsit.
Meghallván  azt,  valahonnan  előkerül  a
másik prímás is, aki szintén harmadnapja
húzza, és kisvártatva megérkezik a bőgős
is, mert milyen már a népzene bőgő nél-
kül… Aztán az álmos-fáradt gyermekem-
berek közül egy-két pár felkel, majd még
egy-kettő és egyszer csak ismét mindenki
táncol. Táncol, aki (még) él és mozogni
képes.

Senkit  nem érdekel  ekkor  a  másnapi
(már aznapi!)  gála,  amelyen  igazán oda
kell tenni majd magukat. Fiatalok, bírják,
nyugtázza ilyenkor az idősebb generáció,
és talán némiképp elefántnak is érzi ma-
gát a porcelánboltban. Ha mi öregek el-
nézzük fiataljaink táncát, valóban kérdő-
jelek  sokasága  jelenhet  meg  bennünk,
kellünk-é oda, van-é annak értelme, hogy
időnként sután, időnként talán botladozva
is  teljesítjük Levente bá’ koreográfiáját.
Erre  a  választ  2014-ben  kaptuk  meg
azoktól a nézőktől, akik vastapssal díjaz-
ták fellépésünket. Ez a taps pedig, mint
később  személyes,  könnyes  szemű  be-
szélgetésekből  kiderült,  valóban  életko-
runknak szólt, de másképpen, mint gon-

dolnánk. Annak, hogy a néptáncot megta-
nulni soha sem késő, hogy másfél tucat-
nyi  30-50  évest  ugyanúgy  megmozdít,
mit  megmozdít,  megindít  a  magyar nép
autentikus  tánca,  mint  a  fiatalokat.  Ezt
mutatta meg 2014-ben a Válinka Balán-
bányán, aminek a 2015-ös évi meghívás
lett az eredménye.

Vagyunk  többen,  akik  gyermekeik
nyomán  tanultuk  a  „néptánc  érzést”,
előbb a színpad előtt, őket követve, majd
azután tettük meg első lépéseinket. Adott
volt  hát  a  feladat,  hogy elvigyük ifjain-
kat, mutassák meg ők is, hogyan mozgat-
ja  kishazánk  szívé-
ben  a  néptánc  az
arra  leginkább  fo-
gékony lábakat. És,
hogy egy csavar  is
legyen  benne,  kö-
zös  koreográfiát  is
vitt  Villő  és  Válin-
ka, azzal a nem tit-
kolt  szándékkal,
hogy  az  emberek
tudatában  meglévő
generációs  szaka-
dékkal  kapcsolatos
előítéleteit  megkí-
sérelje  lebontani.
Az eredmény, a kö-
zös  Vajdaszentivá-
nyi tánc utáni hang-
robbanás  pedig
szinte  szétvetette  a
baláni kultúrházat. 
Az  üzenet  átment.
Lehet  és  kell  is
együtt táncolni idő-
sebb és fiatalabb fi-
atalnak,  mert  ez  a
legtöbb,  legszebb,
amit a magyar nép-
tánc adhat. 
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Felrobbant a színházterem
A Válinka  és  a  Villő  balánbányai  szereplésének
margójára

NAGY ÁRPÁD

Baláni út – Váli út
Hatalmas feladat  és  nem ke-

vés pénz negyven-ötven embert
eljuttatni  testvértelepülésünkre.
Feladat  annak,  aki  szervezi  és
annak is, aki részt vállal benne.
De ismerjük magunkat, Válon a
váll széles, elbírja a terhet. Min-
denki  kitesz  magáért,  megold-
juk.  Köszönet mindenkinek,  aki
tettel,  jó  szándékkal  vagy akár
csak jó szóval segítette megva-
lósulni  utunkat,  célunkat.  Köte-
lességünk viszont megemlíteni a
Váli Út Hagyományőrző Egyesü-
letet, amely pályázott, pályázati
pénzt nyert, egy millió forintot,
amelynek  segítségével  megol-
dotta a feladatok egy részét. A
NEA-NO-15-SZ-0298 számú pá-
lyázat  címe  „Váli  út  a  Botorka
Fesztiválra”,  célja  pedig  egy
olyan  út  megvalósítása,  ahol  a
néptánc  generációkat  és  egy-
mástól távol élő nemzettársakat
fog  össze,  testvértelepüléseket
valódi testvértelepüléssé tesz. 

Úgy  érezzük,  tetteink  jó  célt
szolgáltak, célunk megvalósult.

 Válinka néptánccsoport



►Váli Értékünnep

A Nemzeti  Művelődési  Intézet  Fejér
Megyei  Irodája  és  a  váli  önkormányzat
Értékünnepet tartott november 6-án.

A  megújult  Vajda-emlékház  ünnepé-
lyes  átadása  után  virággal  és  mécsessel
emlékeztünk meg Náci bácsi haláláról.

A Válvölgye Étteremben Kárpáti Jó-
zsef művész-tanár tartott előadást Vál ér-
tékeiről.  Könnyen abba a hibába esünk,
hogy egy idő után nem is tartjuk különös-
nek és értékesnek azt, amit nap mint nap
látunk – emlékeztetett, majd vetített ké-
peken bemutatta mindazokat a váli  kin-
cseket,  melyekre  az  idelátogatók  rácso-
dálkoznak. Beszélt az elkötelezett érték-
őrzők és értékhordozók fontosságáról, és
hangsúlyozta, hogy külső szemlélőként is
érdemes időnként értékeinket szemügyre
venni.

Az  előadást  követően  kerekasztal-be-
szélgetés  zajlott  a  települési  értéktárak
létrehozásáról.

A rendezvénynek igényes kísérője volt
a helyi alkotók műveiből készített kiállí-
tás,  valamint  a  helyi  termékekből  álló
vendéglátás.

Ádám Zsuzsanna

►130 éves a Váli Tűzoltó
Egyesület

A boldog békeidőkben alakult, s azóta
sem  szűnt  meg  az  önkéntes  tűzoltók
egyesülete  a  községben.  Az  erős  helyi
közösség  átvészelt  háborúkat,  politikai
rendszereket, s az utánpótlásban sincs hi-
ány.

A hősi halált halt Reppmann Károlyról
elnevezett tűzoltó laktanyánál ünnepelték
a 130 éve alakult  egyesületet  Válban,  a
lepusztultságában is szépséges Ürményi-
kastéllyal  szemben.  1885-ben,  a  boldog
békeidőkben, Vál fényes történelmi idő-
szakában már megvásárolta Dreher Antal
az eladósodott Ürményi grófoktól az ura-
dalmat, s újfent felvirágoztatta a gazdasá-
got. Bechtold Tamás polgármester idézte
meg az időket,  amikor a  kis mezőváros
járási székhelyként 3800 lelket számlált,
saját járás- és szolgabírósága volt, Mari-
annapusztán külön elemi iskolába jártak
a  kisgyerekek,  Pogányváron  és  Gyűrűs-
pusztán laktak a modernizálódó nagybir-
tok  fizetett  mezőgazdasági  munkásai.  A
településen persze zsup- és nádtetős há-
zak  sorakoztak,  s  időszerű  volt  a  helyi
tűzoltó egylet  megalakítása.  A 130 éves
évfordulón  megjelent,  tabajdi  születésű
Magosi  Lajos  tűzoltó  ezredes,  a  Fejér
Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság
igazgatója  maga  is  a  váli  egyesületben
kezdte szakmai életét, mondta el köszön-
tőjében a hétvégi jeles ünnepnapon. 

Kis magyarázat szükséges az itteni tűz-
oltó  szervezetek  működéséhez.  Az  ön-
kéntesek mellett  1997-ben megalakult  a
köztestület, az önkormányzati tűzoltóság
is, ők állandó ügyeletet adnak. Az utóbbi
parancsnoka, Vabrik Zoltán, és az egye-
sületi  elnök  Váradi  Endre  tájékoztatása
szerint minden eszköz és tudás rendelke-
zésre áll a műszaki mentéshez, az 1974-
ben  épített  laktanyát  most  újították  fel,
korszerű berendezéseket szereznek be fo-
lyamatosan.  Az  1986-os  gyártású  IFA

szerkocsi csak akkor vonul ki, ha a 2009-
es  Mercedes  éppen  úton  van,  de  ilyen
vészhelyzetre ritkán kerül sor. A tűzoltók
nemcsak tűzhöz vonulnak ugyan,  a leg-
utóbbi viharnál az önkéntesekkel közösen
kemény harcot folytattak az elemekkel és
a  helyreállításban.  A katolikus  templom
mellett látványos tűzoltó és községi mú-
zeum őrzi a tárgyi emlékeket, versenytró-
feákat a tűzoltóság távoli és közeli múlt-
jából.

Válban  szinte  minden  családban  volt
és  van  hivatásos  tűzoltó,  ez  évszázados
hagyomány  a  községben.  A  budapesti
szervezetekben  szinte  mindenütt  szolgál
váli szakember. Varga Ernő, a Fejér Me-
gyei Tűzoltó Szövetség elnöke Szent Fló-
rián  szobrot  adományozott  bajtársainak
és megköszönte helytállásukat. A legidő-
sebb tűzoltó, az 1923-ban született Kecs-
kés István büszkén idézte emlékeit, tisz-
telet  övezi  az  öreg  lánglovagot.  Kőmű-
vesként sok házat épített, de „nem szere-
tett  dirigálni”,  mondta,  nem  akart  pa-
rancsnokolni  a  tűzoltó  csapatban,  a  kö-
zért vállalt hétköznapi hősiességet. 1940-
től önkéntes, hajdani szürke egyenruháját
magára öltötte,  kitüntetéseit  kitűzte.  Fo-
gatosként kereste kenyerét Friedrich Imre
is, 1952-ben állt be önkéntes tűzoltónak,
s 1977-2007 között a parancsnoki tisztet
töltötte be. Németh György, a régi gépek
és  járművek  szerelmese  és  szakértője
maga is önkéntes tűzoltó, ő újította fel az
1927-ben Budapesten gyártott, lóvontatá-
sú szerkocsit, amit a főút mellé helyeztek
ki, a Reppmann Károly tűzoltó laktanya
és a kastély közé. Az évfordulós ünnep-
ségen a versenyeken a legjobbak között
helytállókat köszöntötték, köztük nőket –
édesanyákat,  fiatal  hölgyeket.  Körmendi
Jánosné harminc éve kötelezte el  magát
az  önkéntes  tűzoltóság  mellett,  szabad-
idejéből mindig áldozott vállalására. Vál-
ban a 130 esztendő alatt  megtanulták a
családok, miként egyeztessék össze a két
dolgot.

Zsohár Melinda - feol.hu nyomán
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►Őseink nyomában

Egyházközségünk 2015. október 10-én
zarándokútra indult. Mint ahogy az kato-
likus hitünk szerint szokás, októberben a
Szűzanya  hónapjában  együtt  imádkoz-
tunk közösségünkért, családjainkért, köz-
ségünk lakóiért. A buszba beszállva Ró-
zsafüzér ima keretein belül könyörögtünk
papi  hivatásokért,  plébániánkért,  vala-
mint esedeztünk bűneink bocsánatáért.

A szép  régi  zarándokénekeket  fölele-
venítve, imádságos lelkületben érkeztünk
meg Székesfehérvárra, ahol Kovács Zol-
tán  atya,  a  zarándokút  szervezője  már
várt bennünket. 

Utunk először  a  Püspöki  Székházhoz
vezetett, ahol átfogó előadást hallottunk a
Püspökség épületéről,  illetve egyházme-
gyénk történelméről. Ezt követően meg-
látogattuk az Egyházmegyei  Múzeumot.
Innen a Székesfehérvári Bazilikába siet-
tünk, ahol bőséges információt kaptunk a
Bazilika múltjáról és jelenéről. 

A továbbiakban a Prohászka templom
plébánosa, Tóth Tamás esperes atya buz-
dított  minket  közösségünk  építésére.
Mindannyiunkat  megérintett  előadása  a
templom nevét viselő Prohászka Ottokár
püspökről.  Kaszap  István  sírjánál  ma-
gunk is imádkozhattunk fiataljainkért.

Délután  zarándoklatunk  fő  célja  sze-
rint legősibb magyar zarándokhelyünkre,
Bodajkra  érkezett  csoportunk.  Megható
volt látni, ahogy fáradt zarándok közös-
ségünk  apraja  és  nagyja  újult  szívvel

zászlókkal,  ének-
szóval  köszöntötte
Máriát. A templom-
ba  bevonulva,  a
Szűzanyának  cím-
zett  kérésekkel  a
lelkünkben szentmi-
sét  ünnepeltünk.
Fontos  tudni,  hogy
ezen  zarándokhe-
lyünkre,  ahova
maga  Szent  István
és  Szent  László ki-
rályunk is járt imád-
kozni,  váli  őseink
gyalog rendszeresen
elmentek.

Az  Úristen  ke-
gyelméből  remé-
nyeink  szerint  za-
rándoklatunk  ha-
gyományteremtővé
válik és további ha-
sonló közös utakban
részesedhetünk!

Ruff Enikő
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TÜDŐSZŰRÉS
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2016 áprilisában ingyenes tüdőszűrést végezne Válban, ezért az önkormányzat

előzetes igényfelmérést készít a lakosság körében. Három napon jönnének, naponta 150-180 embert tudnak szűrni.
Hogy minél kevesebbet kelljen várakozni, időpontra osztjuk majd be a jelentkezőket, és a tüdőszűrést megelőzően
értesítést küldünk.

Kérjük,  ezen  az  adatlapon  jelezze,  hogy  háztartásából  hányan  szeretnének  részt  venni  a  tüdőszűrésen.  Az
adatlapon töltse ki a név, lakcím, TAJ-szám rovatokat, és az újságból kivágva juttassa vissza 2015. december 18-ig a
hivatalba. Köszönjük!

       NÉV LAKCÍM TAJ
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►Egyházközségi hírek

A Püspök atya 2015. október 1-jei ha-
tállyal  Kovács  Zoltán  atyát  Lajoskomá-
romba helyezte, Vál és Kajászó települést
a velencei plébániához, Tabajd települést
pedig a bicskei  plébániához csatolta. Új
plébánosunk Récsei Norbert atya, telefo-
nos elérhetősége 06-30-547-4113, e-mail:
velencerkplebania@gmail.com.

A változás  miatt  új  miserend van,  az
iskolai  szüneteket  kivéve  szerdánként
7.30 órakor  van  szentmise,  illetve  min-
den vasárnap reggel 8.00 órakor kezdő-
dik. Közösségünk hétfőnként 17.30 óra-
kor  Rózsafüzért  imádkozik  a  templom-
ban,  szerdánként  17.30  órakor  pedig
Szentségimádást tart. 

Keresztelés, esketés és temetés ügyben
bejelentkezni a Plébánián hivatali időben
lehet  a  Plébános  atyánál  szerdánként
14.00 – 16.00 óra között (kivéve iskolai
szünetekben, akkor csak telefonos elérhe-
tőség van).

Minden hónap harmadik vasárnapján a
reggeli  szentmise  ifjúsági  szentmise,
amikor gitáros énekeket éneklünk, várjuk
szeretettel a gyermekeket, fiatalokat, szü-
leiket  és  nagyszüleiket!  Ugyanezeken  a
vasárnapokon  délután  16.00  órától  a
Schönstatt Családmozgalom a Plébánián
a  családi  élettel  és  gyermekneveléssel
foglalkozó  találkozót  szervez,  amelyre
várunk  szeretettel  minden  házaspárt!
Gyermekfoglalkozást a program alatt biz-
tosítunk!

Minden  hónap  második  és  negyedik
szombatján délelőtt a gyermekeknek és a
fiataloknak  tartunk  kézműves  és  egyéb
foglalkozásokat a Plébánián.

Köszönjük  a  kedves  testvérek  ruha-
adományait, amelyeket a kárpátaljai sze-
gény családok részére juttattunk el!

Köszönjük mindenkinek, aki befizette
az idei évben az egyházi hozzájárulást!

Ruff Tamás
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A BÍBOR Néptánccsoport és a Vadvirág Dalkör 
Mindenkit szeretettel vár
2014. november 29-én,

december 6-án,
 december 13-án

és december 20-án
(vasárnap) délután 5 órakor

Válon a Közösségi Ház előtt felállított Betlehemhez,
ahol meggyújtjuk az Adventi gyertyákat.

Kérünk mindenkit, hogy a Karácsonyhoz kapcsolódó
gondolatát, történetét, versét, énekét vagy zeneszámát

hozza magával és ossza meg másokkal is.

Találkozzunk és legyünk együtt
Advent vasárnap délutánjain.

Vál Község
Önkormányzata

2015. december 5-én
szombaton 13:00 órától
tartja a hagyományos

ÁDVENTI VÁSÁRT.
15:00 órakor

ismét Vox Váli.
Értékes portékák,

finom étkek,
jó hangulat.

Mindenkit szeretettel
várunk!

Várunk minden
jószándékú
váli embert

2015. november 21-én
(szombaton) 9.00 órára

a temetőbe,
hogy együtt

rendet tudjunk tenni,
hogy halottaink

méltó környezetben
nyugodjanak!

Kérünk mindenkit,
hogy szerszámot
hozzon magával!

Köszönjük!

mailto:velencerkplebania@gmail.com

