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Tisztelt Váliak!

Az eltelt időszakban a következő ese-
mények történtek. 

Október  2-án  népszavazást  tartottunk
egy mindannyiunk életét befolyásoló té-
mában. A váli emberek komolyan vették
a kormány felkérését és a szavazati jog-
gal  rendelkező  választópolgárok  több
mint 55%-a jött el szavazni és a résztve-
vők közel 99%-a nemmel szavazott. 

Október 10-én Tessely Zoltán ország-
gyűlési  képviselőnkkel  a  váli  fejleszté-
sekről  tárgyaltam.  Ennek  legfontosabb
eleme az Ürményi-kastély felújítása volt.
A Nemzeti Kastély Programból kikerült a
Fejér megyei ingatlanok javarésze, így a
váli kastély is. Képviselő úr megnyugta-
tott, hogy ez más, hazai forrásokból, tu-
risztikai beruházásként fog megvalósulni.

Kajászó és  Gyúró vezetőivel  több al-
kalommal  ültünk le  egyeztetni  a  három

település polgármesteri hivatalainak mű-
ködésével  és  a  személyi  állomány  fel-
adatellátási struktúrájával kapcsolatban. 

Kisebb  felújításokat  hajtottunk  végre
belterületi útjainkon. A Rákóczi utca két
legjobban megsüllyedt szakaszát és a Zrí-
nyi  utcát  aszfaltoztuk  le,  valamint  egy
vízterelő padkát készítettünk az Ürményi
utcában. Hamarosan sor kerül a kajászói
és  váli  területeket  egyaránt  érintő  Emil
bácsi  útján  murvaterítésre.  2017-ben
megkezdjük a Széchenyi és Bem utcák-
ban,  valamint  a  Vajda  János  utcában  a
járdák felújítását. Befejezzük az Ady és a
Kossuth utca közötti támfal építését, to-
vábbá murvaterítést  kap az Újhegy utca
és a Szabadhegyre vezető út is. 

Az október 23-i ünnepségen meghall-
gathattuk  az  iskola  tanulóinak  ünnepi
műsorát  Csoknyay  Tamás  vezetésével.
Simon  Aladár  előadóművész  verseken
keresztül emlékezett meg az 1956-os ese-
ményekről. 

Több alkalommal tárgyaltam az Alben-
sis Kft-vel a külterületi utak fejlesztését,
illetve  ezek  fenntartását  szolgáló  gépek
beszerzését  támogató  pályázatról,  vala-
mint oktatási intézmények tanórákon kí-
vüli foglalkozások - így szakkörök, tanul-
mányi kirándulások, tánc- és nyelvi órák
-  megtartását  támogató  pályázatról.  Ez
utóbbit beadtuk, az intézmények vezetői-
vel további egyeztetések folynak a konk-
rét programokról. A külterületi utak fej-
lesztését saját költségvetésünkből fogjuk
elvégezni, mivel az önrész és a tervezés
díja nagyon magas, és egyes műszaki kö-

vetelményeket,  így a kötelező minimum
szélességet nem tudnánk biztosítani a pá-
lyázati megfelelőséghez. A gépek beszer-
zésére  Martonvásár  önkormányzatával
konzorciumban szeretnénk pályázni.

November 3-án látogatást tettünk a fel-
vidéki Farnadon, mely szoros kapcsolatot
ápol Balánbányával,  és felkértek minket
testvértelepülésnek.  A Vigasságokon  ta-
lálkoztunk velük  először,  majd a  baláni
Botorka fesztiválon. Most mi tettük tisz-
teletünket  náluk.  Rendkívül  barátságos
fogadtatásban  volt  részünk.  Hamarosan
ismét  találkozhatunk  velük  az  Adventi
vásáron, ahová Neualbenreuthból és Ba-
lánbányáról is érkeznek vendégek.

Ünnepi körülmények között, a Megye-
háza dísztermében került megrendezésre
a  szakmájukban  kiemelkedően  teljesítő
iparosoknak  a  MESTER  díjak  átadása.
Tóth Antal szobafestő mester is a díjazot-
tak között szerepelt. Ezúton is gratulálok
Antinak a nívós elismeréshez. Korábban
Válból  ketten  kaptak  Mesteri  oklevelet:
Tóth Sándor sír- és műköves mester, va-
lamint Marton József szakács mester. Rá-
juk is büszkék lehetünk. 

16-án került sor Etyeken a Gasztro-sé-
tány projektnyitó rendezvényére. A Pan-
nónia szíve program keretében több mint
3 milliárd forint fejlesztés fog megvaló-
sulni Etyeken, valamint megépül a Bics-
ke-Tarján  kerékpárút  is.  Tessely  Zoltán
fejlesztési  biztos  megemlítette,  hogy to-
vábbi  komoly fejlesztésekre  kerül  sor  a
térségben, így várható a Vereb-Vál-Gyú-
ró-Etyek közút megépítése is. 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

v á l I n f óv á l I n f ó

ÜRMÉNYI275
Nagyszabású megemlékezést tartott a Faluvédő Egyesület
Ürményi József születésének 275. évfordulója alkalmából –
Pásztor Mária beszámolója a rendezvényről.

8-9. oldal

Őszi kalandok az óvodában
Népmese Napja,  arborétumi  kirándulás és szüreti  élmények
tarkították  a  Mesevölgy  Óvoda  életét  -  Óvodapedagógusok
összefoglalója az őszi eseményekről.

6-7. oldal

kedves váli polgárok!

magam és a képviselő-testület
nevében valamennyiüknek

áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kívánok!

Bechtold Tamás
polgármester 



Akik autóval közlekednek, már bizto-
san észrevették, hogy megváltozott a for-
galmi rend a Szent István tér és a Kos-
suth utca egyes helyein.

A Szent István téren az iskolás  gyer-
mekek védelmében 30 km/órás sebesség-
korlátozás  lépett  életbe a tűzoltó múze-
umtól az iskola irányába tartó oldalon.

Szintén a gyermekek védelme érdeké-
ben 30 km/órás sebességkorlátozást jelző
táblákat helyeztünk ki a Kossuth utca ele-
jére mindkét oldalon. A korlátozás első-
sorban az Óvoda védelmét szolgálja.

A Burgondia utca elejére lakossági pa-
naszra helyeztünk ki „traktorral behajtani
tilos” táblát. Erre azért volt szükség, mert
többen az amúgy is szűk és  poros Bur-
gondia utcán át jártak ki a nehéz mező-
gazdasági  gépeikkel  a  földekre,  mellyel
amellett, hogy a lakókat is indokolatlanul
zavarták, az útburkolat is kezdett tönkre-
menni.  Kérjük a gazdálkodókat,  hogy a
földjeikre való kihajtáshoz ne a Burgon-
dia utcát, hanem a Mély utcát használják.
Természetesen  az  ott  lakó  gazdálkodók
„hátulról” továbbra is behajthatnak az ut-
cába és ugyan ez igaz a célforgalomból
(pl.  bérszántás,  szállítás  stb.)  behajtók
esetében is, hiszen a behajtás csak a Kos-
suth utca felől korlátozott. Kérjük a nem
ott lakókat, hogy ne éljenek vissza ezzel,
mert  ha ezzel  a módszerrel  nem sikerül
visszaszorítanunk  az  átmenő  forgalmat,

akkor  kénytelenek  leszünk  engedélyhez
kötni a behajtást, ami mindannyiunk éle-
tét nehezebbé teszi majd.

***

Az  utóbbi  időben  több  lakossági  pa-
nasz is érkezett az Újhegy utcán elhelye-
zett lakossági zöldhulladékokkal kapcso-
latban  -  és  valóban  megszaporodtak  a
zöldhulladék  halmok  az  Újhegy  utca
mentén -, ezért szentelnék néhány mon-
datot  a  témának.  Sajnos néhány ember-
társunk  úgy  gondolja,  hogy  az  Újhegy
utca tökéletes helyszín a kerti zöldhulla-
dék  tárolására,  hiszen  akkor  nem az  Ő
kertjében díszeleg a halom, valamint „az
már úgyis a falu széle”. Nos a helyzet az,
hogy az Újhegy utca ugyanolyan közte-
rület, mint bármely másik utca, ráadásul
még  belterület  is,  ugyanis  a  belterület-
külterület határ az út pincesor felőli olda-
lán  húzódik.  Az  elterjedőben  lévő  gya-
korlattal  több  gond  is  van.  Ezek  közül
csak a kisebbik gond az, hogy az „ottfe-
lejtett” halom csúnya, a többi problémát
járjuk körül most egy kicsit. 

Jogilag  a  zöldhulladék  többé-kevésbé
ugyanolyan  szemétnek  számít,  mint  ha
tejeszacskót vagy műanyagpalackot  rak-
nánk le, amit gondolom nem kell részle-
teznem, hogy tilos.

„A  hulladékról” szóló  2012.  évi
CLXXXV. törvény kimondja, hogy min-

denkinek saját magának kell gondoskod-
nia a saját háztartásában keletkező hulla-
dék kezeléséről, mely a legtöbb esetben a
közszolgáltatónak való rendszeres átadást
jelenti. (Magyarán: bele kell tenni a ku-
kába, amit a szemetesek minden héten el-
visznek.)  Zöldhulladékot  viszont  a  tör-
vény  szerint  saját  magunk  is  „kezelhe-
tünk”, azaz komposztálhatunk, de csak a
saját ingatlanunkon. Ezzel egyébként ér-
tékes  kerti  tápanyagokhoz  is  juthatunk,
mellyel a földünket trágyázhatjuk. A he-
lyes  komposztálásról  most  nem ejtenék
szót, akit érdekel, az Interneten utána ol-
vashat  a  témának,  legyen  elég  annyi,
hogy  ha  jól  csináljuk,  a  komposztált
anyag nem rohad, hanem korhad, így az
nem  is  lesz  büdös.  A  törvény  szerint
amennyiben a zöldhulladék komposztálá-
sáról  saját  magunk nem gondoskodunk,
úgy azt  a  közszolgáltatónak elkülönítet-
ten át kell adnunk. Ez a gyakorlatban je-
lentheti  a  háztól  való  elszállítást  (ha  a
szolgáltató egyébként elszállítja)  vagy a
szolgáltató telephelyére való beszállítást.
Emlékeztetném Önöket, hogy a zöldhul-
ladékot eltüntethetjük még az engedélye-
zett napokon való eltüzeléssel is, ameny-
nyiben az tüzelhető.  Viszont semmikép-
pen sem tehetjük meg azt, hogy az út szé-
lére kitesszük, „hogy jó lesz az ott, majd
elrohad”.  Ez a megoldás egyébként Vál
Község Önkormányzata Képviselő-testü-
letének  „a  közterületek  rendjéről  és  a
köztisztaságról” szóló 14/2015. (IX. 22.)
önkormányzati  rendeletének  előírásaiba
is ütközik, mely kimondja, hogy „a köz-
tisztaság  megőrzésében,  természetes-  és
épített környezetünk védelmében minden
állampolgár köteles hathatósan közremű-
ködni és a település, különösen a közte-
rületek  szennyeződését,  fertőzését  ered-
ményező  tevékenységtől,  illetőleg  maga-
tartástól tartózkodni.”

Mindenkit érint
Forgalmi rend változás a település egyes helyein,
és illegális zöldhulladék az Újhegy utcában

MIKLÓSI TIBOR műszaki előadó
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Együtt örülni
Élmények Balánbányáról, a 20. 
Botorka fesztiválról – Nagy Árpád

10. oldal



Ez a helyzet a „zöldhulladék, mint sze-
mét”  megközelítésből,  ami  ebből  az
irányból „csak” illegális hulladéklerakás
és pénzbüntetéssel jár, viszont sokkal sú-
lyosabb kérdés, ha katasztrófavédelmi ol-
dalról vizsgáljuk meg:

Ugyanis  az  „ottfelejtett”  zöldhulladék
sokszor  a  vízelvezető  árokban  köt  ki,
van,  hogy szándékosan  (már  eleve  oda
dobták),  vagy az  eső  mossa  bele,  de  a
végeredmény  szempontjából  ez  teljesen
mindegy. Ebben az esetben már – mivel a
víz szabad lefolyását veszélyezteti – köz-
veszély okozásnak minősül és sokkal sú-
lyosabb  következményei  lehetnek.  Ha
például egy hirtelen jött eső miatt az ár-
kon átbukó csapadék (mint azt már saj-
nos többször megtapasztalhattuk az utób-
bi időben) súlyos anyagi kárt, ne adj Isten
személyi sérülést vagy halált okoz és ez

visszavezethető  arra,  hogy  a  víz  azért
nem tudott elfolyni, mert az XY által az
árokba  beledobott  zöldhulladék  eldugí-
totta az átereszt, akkor az elkövető bünte-
tőjogi felelőssége is felmerül, valamint az
okozott  kárt  is  neki  kell  megtérítenie.
Ezt, mármint az árkok tisztaságát egyéb-
ként  a  Katasztrófavédelem  szakemberei
rendszeresen  ellenőrzik  is,  és  súlyos
pénzbüntetéseket  szoktak  kiszabni,  sze-
rencsére a mi településünkön ilyen még
nem fordult elő, de ez természetesen nem
jelenti azt, hogy soha nem is fog.

Ezért  kérem Önöket,  hogy se  az  Új-
hegy utcát, se más közterületet ne hasz-
náljanak  zöldhulladék-  vagy egyéb  ille-
gális  hulladéklerakónak,  a  már  ott  lévő
kihelyezett zöldhulladékot pedig hordják
el  vagy  a  kijelölt  napokon  tüzeljék  el,
mert ez közös érdekünk is.

VálInfó
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G Ó L Y A H Í R E K

SZEPTEMBER

Dudás Sára
Hoppár Léna
Karsa Milla

OKTÓBER

Segesdi Bence

GRATULÁLUNK!

 TISZTELT LAKOSOK! 

A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi
településükön. Az orvosi ügyelet irányítása,
a  telefonhívások  fogadása  a  következők
szerint történik: 

2016. december 01-től  a sürgősségi be-
tegellátás hatékonyságának fokozása, a pár-
huzamos  hívások  számának  csökkentése,
valamint  az  azonnali  elérhetőség  biztonsá-
gának javítása érdekében az ügyelet irányí-
tására  DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT  MŰ-
KÖDTET. Ennek előnyei: 

  A kórkép  súlyossági  fokozata  szerint
biztosítja az ellátást (az esettől függően küld
ügyeletet vagy akár azonnal mentőt, ill. biz-
tosít szakszerű tanácsadást) 

 Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgál -
tatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony
együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Ka-
tasztrófavédelem stb.) 

Az egységes, gyorsan elérhető sürgőssé-
gi hívószámon a lakosság segítséget hívhat.
Egy  hívás  kezdeményezésével  az  ügyelet
és a diszpécserszolgálat egy időben elérhe-
tő. Így a beteg egy belépési ponton keresztül
kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértel-
mű beteg utakon át jut ellátáshoz.
2016. DECEMBER 01-TŐL az alapellátási
ügyelet a következő számokon hívható: 
ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104 
Így jegyezze meg:          06- 703- 703-104 
Mentőszolgálat /mentési hívószám:  104

Bejelentéskor a diszpécserszolgálat egy-
séges kérdezési és szakmai elvek figyelem-
bevételével  dönt  a  riasztandó  sürgősségi
egységről  (kivonuló  ügyeleti  szolgálat  (or-
vos, mentőtiszt), kiemelt mentőegység, eset-
kocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányító a ren-
delkezésre álló információk alapján a beteg
feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfel-

készültebb egységet küldi  a beteg segítsé-
gére.  Amennyiben  a  bejelentéskor  egész-
ségügyi tanácsadásra van szüksége, az irá-
nyítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére
áll. 

A  bejelentőnek,  amennyiben  panaszai
megengedik, az irányítás felajánlja az ügye-
leti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti kör-
zethatárokon belül működő ügyeleti AMBU-
LANCIA  (felnőtt  és  gyermekek  számára)
igénybe vehető. 

A sürgősségi ellátás láncszemei / teendői:
1. Beteg: 
- fel kell ismernie az életveszélyes állapo-

tot 
-  döntését  meghozva  értesítenie  kell  az

egységes számon elérhető sürgősségi 
rendszert  és  a  kérdésekre  pontos  vála-

szokat kell adnia 
- esősegélyt kell nyújtania, illetve az orvos

megérkezéséig a mentésirányító tanácsai 
alapján kell eljárnia 
2. Diszpécser: 
- a beteg vagy a hozzátartozó bejelenté-

sét a sürgősségi telefonszámon fogadja 
- tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzen-

dő beavatkozásokról 
- helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb,

a  helyszínt  leghamarabb  elérő  sürgősségi
egységet 

3. Sürgősségi egységek 
- KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA 
-  ORVOSI  ÜGYELETI  KOCSI  –  szakor-

vos, ill. mentőtiszt/szükséges életmentő esz-
közökkel 

-  KIEMELT  MENTŐEGYSÉG  -  mentő-
szakápoló 

-  ESETKOCSI  -  mentőorvossal  /mentő-
tiszttel 
    - ROHAMKOCSI-sürgősségi szakorvossal
(oxyologus)

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa 

Vál Község
Önkormányzata

2016. november 26-án
szombaton 13:00 órától

tartja a hagyományos
ÁDVENTI VÁSÁRT

a Piactéren.
15:30 órakor

Közös
karácsonyfa-díszítés

15:45
Vox Váli

16:00
Kézműves foglalkozás

Értékes portékák,
finom étkek, jó hangulat,

vendégek a
testvértelepülésekről.

Mindenkit
szeretettel várunk!



Az opera nagyköveteként Pitti Katalin
Liszt-díjas operaénekesnő járt nálunk és

tartott előadást. Az operairodalom legna-
gyobb  lírai  szopránszerepeit  több  mint
húsz éven át énekelte hitelesen, nagy alá-
zattal. Az elmúlt években tanít is. Nálunk
tartott előadásai során nemcsak operákkal
ismerkedhettek meg tanulóink, hihetetlen
kisugárzással  idézte  meg  művésztársait,
zeneszerzőket,  emlékeit.  Megélhettük
hitvallását:  "...amit  szerzel,  amit  elérsz,
amit tudsz, amit átélsz, osszad meg! Sza-
bad  vagy a  kövektől  az  étherig,  de  jajj
neked, ha magadnak tartod meg!" (Ham-
vas  Béla).  Tanulhattunk  tőle  az  emberi
tartásról,  akaraterőről,  arról,  hogy  az
adottságaink,  amivel  születünk,  egyben
életfeladatunk is:  szolgálni  és  átadni  az
embereknek  a  szépség,  a  tisztaság,  a
szenvedés üzenetét.

A rendkívül közvetlen művésznő inter-
jút is adott tanulóinknak, ahol elmondta
melyik országokban lépett fel, mik voltak
életének  meghatározó  szerepei,  hogyan
lett operaénekes, és azt is, hogyan válhat-
nak fiataljaink operakedvelővé. 

A mai  fiataloknak,  akik  meg  akarják
ismerni ezt a műfajt Mozart: Varázsfuvo-
la, Kacsóh Pongrác: János vitéz, Kodály
Zoltán: Háry János műveket ajánlotta.

Halloween

Az angolszász országokban minden év
október  31-én  -  egy  kelta  hagyományt
megőrizve – az emberek félelmetes jelle-
mezekkel és tárgyakkal próbálják meg el-
ijeszteni a Földről a gonosz szellemeket.

Iskolánkban  már  szinte  hagyomány-
ként játékos vetélkedőket szervezünk és
így  játékos  formában  mindig  tanulunk
valami újat más népek kultúrájáról. Idén
a  7.osztály  lelkes  diákjai  találták  ki  és
szervezték  meg  a  programokat  az  őszi
szünet előtti két délután. 

Első nap 9 csapat és közel 50 gyerek
ment végig a 8 feladatból álló akadálypá-
lyán:  Rémszobában  „kincset”  kerestek;
felöltöztették Csontit, a csontvázat; célba
dobtak; szellem-tornyot építettek és inter-

netes  feladatsort  is  kitöltöttek  Éva  néni
segítségével.  Másnap  jelmez  és  Hallo-
weenes-süti  verseny  volt.  A jelmezver-
senyt  Szilvi  néni  nyerte  boszorkányos
jelmezével! A sütik ijesztő kinézetük el-
lenére nagyon finomak lettek! Köszönjük
a  lelkesedést  és  a  részvételt  mindenki-
nek! Jövőre folytatjuk!

Izsákné Várbíró Judit
Fotók: Bencsik Alexandra,

Kostyál Csenge
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Sokszínű iskolánk
A számtalan iskolai  program és szabadidős tevé-
kenység mellett nagy megtiszteltetés is érte isko-
lánkat. 

SZABÓ ÉVA igazgató



Miért szeretünk úszni járni?
 

Összeollózott írás az úszásról a 3. b-től:
„Osztályunk  minden  csütörtökön  úszni
jár Bicskére.”
„Már nagyon vártam az első úszást, mert
még sosem voltam uszodában.” 
„Ott vár bennünket Gyula bácsi.”
„Első  nap  megnézték  az  úszásunkat  és
két csoport lett.  Én a mély vízbe kerül-
tem, ahol egy kicsit féltem.”
„ Engem Szilvi néni tanít a mély vízben
úszni.”
„Először úszódeszkával úsztunk, majd a
negyedik úszásnál elhagytuk a deszkát.”
„Már megtanultam a lábtempót, a karom
használatát, a levegővételt.”  
„Szeretek lebegni, és jó érzés végigúszni
a medencét.
”Szeretek kézen állni a vízben, de azt is
szeretem, ha gyorsúszásban úszunk.” 
„Közben jókat játszunk és nevetünk osz-
tálytársainkkal.”
„Egyik kedvenc játékom, amikor szivacs-
deszkával úszhatok.”
„Az óra végén Szilivel mindig verseny-
zünk az úszásban.”
„Azért szeretem az úszást, mert megtanu-
lok olyan gyorsan úszni.”
„Szeretem az uszoda illatát.”
„Szeretek a víz alá merülni. Az a célom,
hogy minél tovább bírjam!”
„Örülök, hogy az úszás végén átmegyünk
a kis vízbe és játszunk.”
„Hazafele megbeszéljük az élményeket.”
„Ilyenkor egy kicsit fáradtabb vagyok.”
„Az eltelt négy alkalom alatt nagyon so-
kat tanultunk.”
„Nagyon megszerettem az úszást.”
„Ha tudunk úszni, egy fürdőzés során az
életünket is megmentheti!”
„Bárcsak mindig mehetnénk!”

Vanda, Zsófi, Panna,
Veronika, Kristóf, Zsolti,

Szili, Milán, Guszti, Balázs

Cetelem Zöldsuli 2016

Kérjük szavazzanak Válra! (2.a)
150 ezer forintot nyerhet a 2.a osz-

tály erdei iskolára. Köszönjük!
http://www.cetelemzoldsuli.hu/szavazas

PET  palackot  gyűjtögettünk,  abból
kuckót építettünk, közben sokat nevet-
géltünk, még kéményt  is  készítettünk.
A ház előtt virágágyás, az ajtóban ku-
tya áll. Az ablakon Bius néz ki, Kálmán
neki kiabál. Szavazz ránk most, lájkolj
minket, tedd teljessé örömünket! A 2.a
nagyon várja, hogy eljusson erdei isko-
lába.

Polgár Nóra
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KÖNYVTÁRI KÖZLEMÉNYEK

Kedves Olvasók!
A rendszeresen ismétlődő programok mellett az év legnagyobb könyvtári esemé-

nye idén is az Országos Könyvtári Napok.  Amikor kissé megfakul az ég kékje, s
tollas vándorok népesítik be az égi országutakat, szorgosan készülődnek a könyvtá-
rak erre az eseményre. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta sokféle
hagyományt követve, de tartalmában mindig megújulva igyekszik ráirányítani a la-
kosság figyelmét a könyvtárakra. Az évente változó, de mindig egymásra épülő te-
matika, a különböző korosztályok eltérő igényeire és érdeklődésére, a bennünket
körülvevő gyors változásokra figyelés tette a szakma legjelentősebb, legtöbb érdek-
lődőt megmozgató programsorozatává ezeket az október eleji napokat.

Ebben az évben egy Nagy Könyvtári Beavatás részese lehetett a lakosság. Most
is az volt a célunk, hogy a hét során kerüljenek középpontba azok a lehetőségek,
amelyek  a  tájékozódáshoz,  ismeretszerzéshez,  kulturált  közösségi  együttléthez
nyújtanak segítséget. Örülünk, hogy a könyv- és könyvtárbarátok közreműködésé-
vel  minél  több  olyan  személyt  is  elértünk,  akik  még  nem járnak  rendszeresen
könyvtárba. Napjainkban sokan és sokat foglalkoznak a környezeti fenntarthatóság
témakörével. A Zöld Könyvtár napján erre koncentrálódott a figyelem. 

A nagy könyvválasztó napon író-olvasó találkozóra került sor Nógrádi Gáborral
és a felső tagozatos tanulókkal. Külön köszönöm az iskolavezetés és a pedagógu-
sok segítségét! Október 7-én pénteken könyvtárölelésre hívtuk az olvasókat. Októ-
ber 9-én – sokak örömére – ismét Könyves Vasárnap volt. Testvérháborúk, vagy a
Haza védelme? Avagy küzdelem déli végeinken a Félhold felemelkedésétől Sziget-
vár elestéig címmel Róma András történész tartott interaktív előadást a Zrínyi Mik-
lós Nemzeti Emlékév keretében. Remélem, hogy a sokféle változatos program kö-
zött biztosan minden gyerek és felnőtt talált kedvére valót, és sokaknak teremtett
lehetőséget a tartalmas közösségi együttlétre, élményszerzésre. Fejér megye 67 te-
lepülésének 71 intézménye 341 programot szervezett.

November 9-én a Fejér Megyei Civil Információs Centrum települési fórumot
tartott a könyvtárban. Célja, hogy segítséget nyújtson a civil szervezetek munkájá-
hoz (civil-önkormányzati és a civil-civil együttműködés, forrásteremtés, a jogszerű
működés feltételei). 

November harmadik hete a magyar népdal és népköltészet ünnepe. Ehhez kap-
csolódott a Mesetár és a Kulturális Kávéház is. A „népköltészet” szó nemcsak ver-
ses, hanem prózai műfajokat is jelöl. Tárgyalja mindazt, amit az írásos kultúrában
„irodalom” néven foglalunk össze. Tehát mindent a mesétől és mondától a népda-
lig, a közmondásoktól a találós kérdésig. Tapasztalhatták ezt a Mesetár és Kávéház
résztvevői is. Az 5/B osztálynak kihelyezett irodalomórát tartottunk. Köszönöm Sa-
muné Pásztor Máriának és Kostyál Csengének a segítséget! 

November 28-tól ismét lesz karácsonyi készülődés, külön a felnőtteknek és ked-
denként a gyermekeknek. Részletes programokról érdeklődni lehet a könyvtárban:
Vajda J. u. 36., telefonon: 30/86-86-876, e-mail-ben: konyvtar@val.hu

Csókás Elekné

mailto:konyvtar@val.hu
http://www.cetelemzoldsuli.hu/szavazas


Idén Benedek Elek sok-sok szép mesé-
je közül az  Erős János–t játszották el a
népes  hallgatóságnak  a  Közösségi  Ház-
ban. A szereplők öltözéke, a díszletek, a
hanghatások évről évre kidolgozottabbak,
igényesebbek. A gyerekek rácsodálkoztak
az ismerős felnőttekre, örömmel követték
a mese cselekményét, a végén nagy tap-
sot kaptak a szereplők.

Október  1-én szombaton  nagy  izga-
lommal vártuk a  Kuttyomfitty társulatot,
hogy meséjével és táncával elvarázsoljon
bennünket. A reggeli várakozás idejét ko-
rona készítéssel  töltöttük a gyerekekkel.

Dobsa Fodor Mónika és Dobsa Tamás az
Egyszer egy királyfi mesét újszerű feldol-
gozásban játszották el,  gyönyörű ruhák-
ban,  nagyszerű  díszletek  között.  Az  él-
ményt  erősítette  az  autentikus,  kiváló
énekük és csodaszép néptáncuk. A végén
még egy rövid táncra is meginvitálták a
vendégeket. Őszintén remélem, hogy jól
érezték magukat a megjelent szülők és a
családok tagjai. Ezen a délelőttön meglá-
togatott  bennünket  Bakó  Bálintné  is
(óvodavezetőnk volt  1997-2002 között).
Erzsike megdicsérte óvodáinkat, ő külső
szemmel sok-sok fejlődést  lát  rajtuk kí-

vül-belül.
Október  28-

án, pénteken
végre  nem  esett
az  eső,  így  a
Napsugár, a Csi-
gabiga és a Maci
csoport  gyerme-
keivel  kirándul-
ni  indultunk  az
Alcsútdobozi
Arborétumba.
Különjáratos au-
tóbusszal  utaz-
tunk (a költsége-
inek  a  kifizeté-
séhez  hozzájá-
rultak  a  Szüreti
felvonulás és bál
szervezői.  Kö-
szönjük  az  ön-
zetlen támogatá-
sukat.)  Gyönyö-
rű  napsütéses
időben  nagyot
sétáltunk a park-
ban,  ámulva
néztük,  ahogy a
színes  falevelek
pörögve-forogva
hullottak a föld-
re.  Csicseregtek
a  madarak,  a
friss, tiszta leve-
gőt szinte harap-
ni  lehetett.  Jól

érezték magukat  a  gyerekek,  önkéntele-
nül  kezdték  énekelni  az  őszi  énekeket,
mondani a tanult őszi verseket.  Elfárad-
tak, de az élményeket – reméljük - elrak-
ták jó mélyre. A tavaszi szépségét is sze-
retnénk majd megcsodálni ennek a szép
helynek.

Szakmai  napot tartottunk óvodánkban
november 2-án,  szerdán.  Mesével kezd-
tünk, a  Kabócák az  Erős János c. mese
eljátszásával  kedveskedtek  a  meghívott
kollégáknak, és jó hangulatot teremtettek.
Köszönjük  a  mese  feldolgozását,  és  a
mese  betanítását  a  csoport  vezetőjének,
Fébertné Ág Erzsébetnek. A mese fősze-
replője  Nagy  Zsolt,  további  szereplők
voltak:  Fébertné Ág Erzsébet, Körmendi
Mónika, Elekné Tárnok Judit, Oroszi Fe-
rencné, Mester Andrásné, Váradi-Mester
Nikoletta,  Bencsikné Mészáros Csilla.  A
csoport  további  munkájához  sok  sikert
kívánunk.

Meghívott előadónk volt e napon Kul-
csár  Katalin,  „A tanulás  öröm  is  lehet
társulás”  képviseletében.  A tanulási  ne-
hézségek okairól, a mozgásfejlődés és az
idegrendszeri érés közti kapcsolatról tar-
tott előadást, sok-sok gyakorlati példával
megerősítve az elméletet. A mászás, csú-
szás,  kúszás  ha  kimarad  a  kisgyermek
fejlődéséből, az milyen tanulási nehézsé-
get  okoz?  Hogyan növelhető a gyerme-
kek figyelem koncentrációja mozgásterá-
piával?  Mire  figyeljünk,  mikor  kérjük
külső szakember segítségét? Ezen az elő-
adáson és az egész nap során vendégeink
voltak a Tordasi Mesevár Óvoda óvoda-
pedagógusai és a nevelést segítő munka-
társaik.  Bemutattuk  óvodánkat,  majd
szakmai beszélgetésre,  tapasztalatcserére
került sor.

A Csigabiga csoport őszi hírei

„Esik eső fűre-fára.
Megázik a madár szárnya,
Csöpp lánykáim szoknyácskája,
Csiga apró meszes háza.
Esik eső, csepereg,
Három egér pityereg.”

A borongós, esős, szeles időjárás elle-
nére sikerült  Családi Napunkat  megtar-
tani Marianna-pusztán, gyönyörű környe-
zetben. Vígh László (Laci bácsi) és fele-
sége  Márti  néni  gondoskodó  szeretettel
vettek körül bennünket: Laci bácsi körbe-
vezetett  minket  a  bio-gazdaságon,  meg-
mutatta az itt nevelt állatokat (a legtöbbet
a  lóistállóban  tartózkodtunk,  itt  volt  a
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Szüreti felvonulás és bál
Az idei szervezés nehézségeiről és örömeiről szá-
mol be Mátyásiné Fiskus Mónika és Bilszki Ildikó

11. oldal

Őszi kalandok az óvodában
Szeptember utolsó napján ovis hagyományunk-
hoz  híven  meghívtuk  az  első  osztályosokat,
hogy közös élményünk lehessen az óvó nénik,
dajka nénik és szülők által megjelenített mese.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



gyerekek részéről a legaktívabb az érdek-
lődés),  Márti  néni  pedig  nagyon  finom
kakaós kaláccsal és szörppel kínálta meg
a  népes  vendégsereget.  Szalonnasütésre
is volt  lehetőségünk – az ügyes apukák
tüzet raktak, az ügyes anyukák előkészí-
tették  a  sütnivalót.  Közös  sütögetéssel,
kötetlen  beszélgetéssel  zártuk  a  napot.
Hálás  köszönet  a  szíves  vendéglátásért
Laci bácsinak és Márti néninek!

Szőlőt  szüreteltünk Piroska  néninél
egy  szép  őszi  délelőtt  a  Petőfi  Sándor
utca végén. Piroska néni és Karcsi bácsi
gondosan előkészítettek számunkra min-
dent, ami a szürethez szükséges. Minden
kisgyerek hozott magával kisvödröt, ami-
be  tetszés  szerint  szedhették  a  gyümöl-
csöt.  A vödrök hamar megteltek,  gyere-
keink vidáman, csicseregve tevékenyked-
tek. Piroska néni nagy türelemmel mutat-
ta meg a Csigabigáknak a szőlő megmun-
kálásának  folyamatát:  darálás,  préselés.
Hálásak  vagyunk,  hogy  részesei  lehet-
tünk a munkának,  hiszen  nagy élmény-
ben  volt  részük  a  gyerekeknek  azáltal,
hogy a kicsi méretű darálón és préselőn
ők is aktív segítői, kipróbálói lehettek a
szőlő  feldolgozásának.  Piroska  néni
anyukája nagyon finom kakaós kalácsot
sütött  nekünk,  jó  volt  nézni  a  kalácsot
majszoló, csokis szájú gyerkőcöket. Saját
préselésű,  édes  musttal  tértünk  haza  az
oviba. Megkínáltuk a Maci kiscsoporto-
sokat  is,  így  ők  is  részesei  lettek  örö-
münknek. Köszönjük Piroska néninek és
családjának a szeretet-vendégséget!

Október utolsó napjaira terveztük őszi
kirándulásunkat az Alcsúti Arborétum-
ba óvodaközösségi  szinten.  Gyönyörű
délelőttöt sikerült ott töltenünk: sétáltunk
a levélszőnyegen; figyeltük a levelek hul-
lását; hallgattuk a madarak énekét; rácso-
dálkoztunk a tóban lévő szökőkútra;  jót

futkároztunk-kergetőztünk a kastély-rom
előtti tisztáson; szebbnél-szebb leveleket
gyűjtöttünk;  az  öreg  platánfa  tövében
megpihentünk s almát falatoztunk. Jóleső

fáradtsággal és szívünkben az őszi nap
melegével tértünk haza.

November második hete Márton-napi
készülődéssel telt: a gyerekek megismer-
kedtek Szent Márton rövid, egyszerű tör-
ténetével; libás mondókát tanultunk; libás
énekes játékokat játszottunk; libás képet
ragasztottunk és festettünk; lámpást bar-
kácsoltunk. „Kinek adnád Márton köpe-
nyét?”- játék során örömmel tapasztaltuk,
hogy  mindenkire  odafigyeltek,  senkit
nem hagytak ki a gyerekek, ezáltal is erő-
södött közösségi érzésük, fejlődött, fino-
modott  szociális  érzékenységük.  Remél-
jük, az  időjárás kegyes lesz  hozzánk és
minél többen részt tudunk venni a Már-
ton-napi  lámpás  felvonuláson.  A gyere-
kek már nagyon várják.

„ Novemberben, Márton napján,
Liba gágog, ég a kályhán.
Aki libát nem eszik,
Egész évben éhezik!”
      Piroska néni, Csilla néni, Mónika néni
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A Váli Faluszépítő és -védő Egyesület
az elszármazott váli lakosok találkozójá-
nak délutánjára szervezte eddigi fennállá-
sának talán legnagyobb rendezvényét, az
Ürményi – napot.

Ennek apropóját az adta, hogy idén de-
cemberben lesz falunk egykori földbirto-
kosának,  Ürményi  József  születésének
275. évfordulója. A jeles évforduló kap-
csán született meg a gondolat, hogy mél-

tóképpen  emlékez-
zünk  meg  arról  a
grófról,  aki  korának
talán  egyik  legna-
gyobb elméje és po-
litikusa  volt,  s  mi,
váliak  is  oly  sokat
köszönhetünk  neki.
A  megemlékezés
előkészületei  már
hónapokkal  koráb-
ban  megkezdődtek.
A  kutatómunka  so-
rán külsős segítséget
is  kaptunk  Takács
Zsuzsanna,  Csókás
Zsolt  és Nagy Ernő,
filmrendező  szemé-
lyében.  Sikerült  fel-
venni  a  kapcsolatot
több  leszármazottal,
Ürményi-kutatóval
és – díjazottal is.

Október  8-án  dél-
után fél  háromkor  a
temetőben kezdődött
a  megemlékezés.  A
meghívottak  és  az
érdeklődők az Ürmé-
nyi  –mauzóleumban

Bechtold Tamás polgármester vezetésé-
vel koszorúzták meg Ürményi József és
családtagjai sírhelyét. Eközben Bechtold
Sebestyén részleteket olvasott fel Mészá-
ros József székesfehérvári kanonok halot-
tas beszédéből,  amelyet  Ürményi  József
ravatalánál mondott el a váli templomban
1825-ben.

Ezt  követően  az  ünnepség  Ürményi
legnagyobb épített örökségében, a katoli-
kus templomban folytatódott. Itt Kovács
Zoltán plébános úr  és Ádám Zsuzsanna
alpolgármester,  az  egyesület  elnöke  kö-
szöntötte  a  megjelenteket.  Nagy  örö-
münkre  szép  számmal  voltunk együtt  a
templomban  ezen  a  napsütéses  délutá-
non.  Az  ünnepségen  falunk  legnagyobb
földesurának, az országbírói, főispáni és
számos egyéb, magas közigazgatási tiszt-
séget  viselő  főúrnak  családfáját  Bajnok
Lívia  művészettörténész  mutatta  be.  A
felvidéki származású főúr népes családfá-
ját a Forster Gyula Központ munkatársa
az egyik Ürményi-leszármazottnak, Járá-
nyi  Beáta  doktornőnek  készítette  aján-
dékba. A „magyar Rousseau”-nak is ne-
vezett  Ürményi  életművét  legavatottabb
kutatója,  Pruzsinszky  Sándor  méltatta.
Különösen  sok  érdekességet  tudhattunk
meg  Ürményi  József  egyik  legnagyobb
alkotásáról, a Ratio Educationisról, a fel-
világosodás  korának  máig  ható  oktatási
rendeletéről. Méltán mondhatjuk, hogy a
Vált mezővárosi rangra emelő gróf mun-
kássága  olyan  nagy  jelentőségű,  hogy
egy konferencia is kevés volna munkás-
ságának alapos megismertetéséhez. A tu-
dományos  színvonalú  előadásokat  Nagy
Ernő és  Csókás Zsolt  közös filmetüdje,
az  „Ürményiek  hagyatéka”  c.  alkotása,
valamint  Bácsy  Schwarz  Zoltán,  Kun
Emese hegedűn és Németh Zoltán zongo-
rán előadott csodálatos, a kor stílusát és
hangulatát idéző, Ürményi által is kedvelt
zeneművei színesítették.

Az  Ürményi-leszármazottak  nevében
báró  Lipthay  Antal  úr  köszönte  meg  a
meghívást  és  a  megemlékezést.  Az  ün-
nepség  végén  egy  nagyon  gazdag,  sok
igazi kuriózumot tartalmazó kiállítást te-
kinthettek  meg  a  vendégek,  melynek
szakavatott  narrátora,  a  gyűjtőmunka
szervezője Szabó Éva volt. A munkában
oroszlánrészt vállaló Takács Zsuzsanna is
sok érdekes  adalékkal  szolgált  családta-
goknak és érdeklődőknek egyaránt.

A rendezvény zárása  egy állófogadás
volt,  ahol  immáron kötetlen  beszélgetés
formájában  további  feledhetetlen  perce-
ket élhettünk át. A Szerbiából érkező Ür-
ményi  Mihály-leszármazottak,  Ürményi
Zoltánék itt találkoztak először a magyar-
országi  rokonaikkal.  Igazi  relikviákat,
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Adventi gyertyagyújtás
Hagyományos közös gyertyagyújtásra vár minden-
kit a Bíbor néptánccsoport és a Vadvirág dalkör.

12. oldal

ÜRMÉNYI275
Október második szombatja mozgalmas
nap volt falunk életében.

SAMUNÉ PÁSZTOR MÁRIA elnökhelyettes



családi örökséget is láthattunk, s megis-
merhettük  egy országos  hírű  család  né-
hány tagjának személyes történeteit. Há-
lával és köszönettel tartozunk Mindenki-
nek,  aki  munkájával  hozzájárult  az  Ür-
ményi-nap megszervezéséhez.

Szívből reméljük, hogy minden kedves
vendég és megemlékező lélekben és tu-
dásban gazdagabban tért  haza.  Legyünk
büszkék arra, hogy falunk egykori birto-
kosa oly sokat tett annak felemelkedésé-
ért, őrizzük és ápoljuk a jövőben is mél-
tóképpen emlékét! S talán eljön majd az
az idő is, amikor a most oly méltatlan ál-
lapotban  lévő  épített  öröksége  is  régi
pompájában hirdeti majd a felvilágosodás
egyik  legnagyobb  személyiségének,  fa-
lunk egykori földesurának nagyszerű em-
lékét.   (Ha csak egy kicsit is sikerült erre
a  figyelmet  felhívnunk,  akkor  már  nem
dolgoztunk hiába.)          Fotók: Szabó Éva

A rendezvény visszhangja:
Köszönöm  a  sok  fáradsá-

got, szervezést, a gondos utá-
najárást,  amelyek  gyümölcse-
képpen ez a szép megemléke-
zés létrejött.

Köszönjük a meghívást, na-
gyon  jól  éreztük  magunkat,
újakat tanultunk a kiállításból
is.  A jó  hangulatú vendégség
közelebb hozott minket Válhoz
és egymáshoz is...
Szeretettel, üdvözlettel:

Dr. Járányi Beáta

Szívből köszönöm a kedves
sajtó megjelenést az Ürményi
József  megemlékezésről!  Az
ön  által  kitűnően  szervezett
megemlékezés  egy  igen  re-
ménykeltő  kezdeményezés,
már azért is, mert ön egy régi,
majdnem  elfelejtett  értéket
mert  visszahelyezni  az  embe-
rek  tudatába.  Nagyon  köszö-
nöm,  hogy  meghívtak  felesé-
gemmel  együtt  erre  az  alka-
lomra!...

báró Lipthay Antal

Nagyon szép és méltó meg-
emlékezés volt. Mi is mindent
köszönünk a család nevében:

Komjáthyné Zsolnay Éva

Köszönöm és  örülök,  hogy
hozzá tudtam tenni valamit az
ünnepséghez.  Ürményit  mél-
tatlanul felejtette el a magyar
közélet és ezzel a megemléke-
zéssel a Váliak életben tartják
az  emlékét,  munkásságát.
Ezért jár a köszönet. Úgy gon-
dolom, hogy a jó példa műkö-
dik, és el fog még jönni Ürmé-
nyi reneszánsza.

Nagy Ernő
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TORONYÓRA LÁNCOSTUL?

Igen, toronyóra, de egyelőre lánc nélkül.

Kedves Váliak!

Hosszú évszá-
zadok  óta  áll  a
falu  közepén
egyik büszkesé-
günk,  a gótikus
templom  meg-
maradt  közép-
kori  tornya.
Több  emberöltő
óta hiányzik ró-
la az óra. Senki
nem  emlékszik
milyen  lehetett,
a  legrégibb  ké-
peslapokon  is
csak a helye lát-
ható. 

A  Faluszépítő  Egyesületben  elhatároztuk,
hogy kezdeményezzük az egykori  toronyóra
visszaállítását.  Ez  ügyben  egyeztettünk  az
Örökségvédelmi Hivatal munkatársaival, akik
helyszíni  szemlén  is  kint  voltak.  Több,  to-
ronyórával  foglalkozó  céggel  vettem  fel  a
kapcsolatot,  az  árajánlatok alapján a legol-
csóbb  négytengelyes  óraszerkezet  ára
350.000,-  Ft  +  Áfa,  az  óralapok  ára  pedig
egyenként 150.000,- Ft+Áfa lenne. Megköze-
lítően tehát bruttó 700 ezer – 1,2 millió fo-
rintba kerülne attól függően, mennyi óralapot
helyezünk el a tornyon. Elképzelésünk szerint
elsőként az óraszerkezetet és egy számlapot
szerelnénk fel, hogy legalább a falu felé eső
oldalra kerülhessen működő óra. Ezt a pénzt
sajnos az Egyesület egymaga nem tudja elő-
teremteni, de 100.000,- forinttal hozzájárul.
Úgy gondoltuk, a hiányzó összegre gyűjtést
szervezünk. 

Manapság  egyre  kevesebben  hordanak
órát. Ott a mobiltelefon, gondolják. Pedig egy
karórának,  faliórának,  toronyórának  lelke
van. „Halott az a falu, amelynek a toronyórá-
ja  nem  működik”  olvastam  valahol.  Ez  a
mondás a mi esetünkben ugyan nem igaz, de
megmutathatjuk, mi még egy olyan közösség
vagyunk, amelyik megmozdul egy nemes cé-
lért. Reméljük, megvalósul majd a terv, lesz
újra  toronyóránk,  amire  ha  felnézünk  nap
mint  nap,  és  elgondolkodunk  a  múló  időn,
eszünkbe jut az is: ahogy őseink, mi is tet-
tünk valamit lakóhelyünkért.

Aki támogatja a kezdeményezést, kérjük az
Egyesület  10700440-68907419-51100005
CIB Bankos számlaszámára utalja a támoga-
tás összegét, a közlemény rovatba tüntesse
fel: „toronyóra”, vagy felajánlásával keresse
meg Ádám Zsuzsannát, Pásztor Máriát vagy
Szabó Évát. Minden kis összeget hálásan kö-
szönünk. A támogatókról és a befolyt összeg-
ről minden lapszámban beszámolunk.

Szabó Éva



Vál képviselővel, jegyzővel, alpolgár-
mesterrel  és  polgármesterrel  erősítette
idén  jelenlétét  a  jubileumi  20.  Botorka
fesztiválon, ahol a Váli Út Hagyomány-
őrző Egyesület Villő csoportja lépett fel
új Méhkeréki- és Mezőméhesi táncaival

Ha Balánban nem járt még az ember,
csak a fesztivál húszas számát ízlelgetve
bizonyára valami óriási körítéssel, csillo-

gással, pompával megszervezett ese-
ményt képzel maga elé. Aki így tesz, az
igencsak távol áll a valóságtól. Az egyet-
len dolog, az egyetlen óriási dolog, ami
összefogja  ezt  a  nagyszabású,  egyben
szerény eseményt, az a szeretet. Néhány
ember odaát, a Kárpát-medence oly távo-
li  szegletében,  egymás,  a  fiatalok  és  a
néptánc  szeretetéből  építette  fel  azt  az

őszi  szombatot,
amely  rendre  szent-
misével  kezdődik,
felvonulással  folyta-
tódik,  majd  fergete-
ges fellépésekkel fe-
jeződik be.

Szinte mindenütt a
világon  a  közönség
kiszolgálása okán öl-
töztetik  ünneplőbe
testüket,  lelküket  a
fellépők.  Ebben  is
egyedi  Botorka,  hi-
szen itt ez csak rész-
ben igaz. Ahogy kö-
zeledett  kisbuszunk
a  helyszínhez,  úgy
lett  úrrá  rajtunk  az
eddigi  fesztiválok
emléke,  a  valóban
hajnalig tartó tánchá-
zak, ahol a tizenéves
ugyanúgy,  vagy  ta-
lán még jobban bírja
és  akarja  a  táncot,
mint a huszonéves.

És  együtt  örül.
Őszintén,  egymás-
nak,  a  népdalnak,  a
néptáncnak.

Csütörtökről  pén-

tekre, péntekről szombatra, na és igen, a
fellépés után, szombatról vasárnapra vir-
radva is igen hangos a Csíki városka líce-
umának márványpadlós ebédlője,  ahol a
táncházakat rendezik. A zenészek bírják,
a  fiatalok  (és  idősebb  fiatalok)  élvezik.
Hogy miként lehet minden estétől hajna-
lig táncolni, nappal próbálni, majd a szer-
vezett programokon, főzésen, kiállításon,
gasztronómiai  bemutatókon  részt  venni,
azt  meg senki  sem tudja.  A népzene,  a
néptánc energiát ad. 

Örömünkre, úgy érezhetjük mi Váliak
is,  hogy hozzátettünk  a  patinás  rendez-
vényhez egy csipetnyit. Azzal hízelgünk
magunknak, hogy ebben némiképp a mi
két  generációt  megmozdító  táncunknak
lehetett  szerepe.  A Válinka  felnőtt  nép-
tánccsoport 2014-es és 2015-ös fellépése
nyomán ugyanis idén más településekről
is találkozhattunk szenior korú táncosok
színvonalas produkciójával. 

A végén  pedig  a  köszöneté  legyen  a
szó,  amellyel  mindenkinek  megköszön-
jük, aki segítette a kiutazást, az ottlétet,
az adományokat, amelyeket a gasztronó-
miai bemutatóra vittünk, a város pénzbeli
támogatását, amely a kiutazást  segítette.
És  fiataljaink  színvonalas  táncát,  amely
megdobogtatta  a  baláni  kultúrház  szín-
háztermében összegyűltek szívét.
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Együtt örülni
Tíz óránál tovább tart az út Balánbányáig, ahol fi-
atalok és immár kevésbé fiatalok 20. alkalommal
gyűlnek össze a néptánc és egymás örömére. 

NAGY ÁRPÁD

Az idei vasárnap reggel, a búcsú
Balánbányától,  a  Borotkától  nem
mindennapi  körülmények  között
történt. Öt Válnyi embert ért el az
a facebook bejegyzés, amely meg-
örökítette kis csapatunk búcsúzta-
tását. A reggel nyolcórai indulásra
való  tekintettel  hatkor  érkeztek
meg  táncosaink  szálláshelyükre,
csomagoltak. Indulásra készen vár-
ták az autóbuszt, amikor feltűnt tu-
catnyi fiatal az utcán, akik prímás,
brácsás kísérettel, dalolva érkeztek
a szálláshely bejárata elé. Hamaro-
san utcai táncház vette kezdetét és
bizonyára e sorok írója nincs egye-
dül, amikor megdöbbent nem csak
annak háromnegyed órás hosszán,
de azon is, ahogy leányok legénye-
seznek az utcán, miközben az Ör-
dögborda  táncosai  karikáznak  és
csujogatnak… 

Köszönjük barátainknak a feled-
hetetlen perceket!



►6. VVV

A  Bíbor  néptánccsoport  szeptember
elején  ismét  megrendezte az  immár  ha-
gyományos  Váli-Völgyi  Vigasságokat.
Több külföldi csoport mellett számos ha-
zai fellépő is részese volt a rendezvény-
nek, így ismét nagyon színes programban
lehetett részük az érdeklődőknek. A Fejér
megyei hírlap és a Szabad Föld terjedel-
mes cikket szánt a vigasságnak. Így most
már ország-világ értesült az eseményről,
és egyben kis falunkról is.

Természetesen  ez  a  rendezvény  sem
jöhetett volna létre a támogatások és a se-
gítők közreműködése nélkül. Nagyon kö-
szönjük a  támogatóknak,  és  segítőknek,
hogy szinte az első perctől fogva kiálltak
a  rendezvény  mellett.  Bízunk  benne,
hogy a 7.VVV megrendezéséhez is szá-
míthatunk a támogatásukra.

Támogatóink  voltak:  Bara-Doro  Kft,
Szerencsejáték Service Nonprofit Kft, R-
Kord  Kft,  NODA  Produkció  Kft,  Vál
Község  Önkormányzata,  Fejér  Megye
Közgyűlése, Secu- Alarm Kft, Szerencsés
József,  Mikus  György,  Kárpáti  József,
Nagy Tibor, Robinia-Group Kft, Szabad-
hegyi Kristóf, Hidro-King Kft, BOTÉSZ,
Jován Zoltán, Tessely Zoltán, Marton Jó-
zsef,  Hájasné  Krán  Katalin  és  Hájas
László, Bencze Józsefné, Sigmond Péter,
Vranek Péter, Brunszvik Beethoven Köz-
pont és a Martongazda Kft Martonvásár.
Váli Vajda János Általános Iskola.

Segítőink voltak:  Schmidt Ferenc, Dá-
vid Györgyné, Dudásné Viktóri  Katalin,
Magyar Origami Szövetség, Nagy Imré-
né, Körmendi János, Váradi Endre, Szar-
vas  Istvánné,  Körmendi  Jánosné,  Kör-
mendi  István,  Hájas  László,  Hájasné
Krán Katalin, Vass Ferenc, Lajos Ferenc
István, Samuné Pásztor Mária, a váli Pol-
gárőrség,  Tűzoltóság,  Vöröskereszt,
Bechtold  Tamás  és  a  képviselő  testület

tagjai, az óvodai és iskolai SZMK.
Mindenkinek  köszönjük,  találkozzunk

2017-ben a 7. Váli-völgyi Vigasságon!
Csókás Elek

►Szüreti  felvonulás  és
bál

Mint minden évben, szeptember utolsó
szombatján tartjuk a falunkban a Szüreti
felvonulást, majd az azt követő bált. Idén
sem volt ez másként, csak úgy, ahogyan a
rendezvénynaptárban előre meg volt írva.
Csupán amiben változott az az volt, hogy
nem szervezet,  hanem két  magánember
vette  kezébe  a  szervezést.  Ez  az  egész
hirtelen jött ötlet volt és igen késői. Szep-
tember 8-án délután kezdtünk neki. Első
körben felhívtuk Bechtold Tamás polgár-
mester  urat,  hogy  neki
mi  erről  a  véleménye,
mint  magánemberek
megszervezhetjük-e  a
Szüreti  felvonulást,
majd  a  bált.  A válasza
igen volt  sőt, a segítsé-
gét is felajánlotta. Amire
aztán  igen  gyorsan
szükségünk  is  lett,  hisz
az engedélyek megkéré-
sét ő intézte nekünk. Így
utólag is nagyon szépen
köszönjük  Dr.  Balogh
Lóránd jegyző úrnak is.

Ez  a  két  hét  aztán
igen gyorsan telt,  a sok
feladat csak úgy repítet-
te a napokat. A délutáni
próbák  a  táncosokkal
sokszor  estébe  nyúltak,
de a lelkesedésük határ-
talan  volt.  Aztán  a  sok
kérdés, gond, ami menet
közben  felmerült,  mind
feledésbe merült, ha rá-
juk  néztünk.  A sok  be-

szélgetés és közreműködés mindenkitől
jól jött, mert nagyon sok külső segítséget
kaptunk,  mind  anyagi  támogatást,  mint
minden egyéb felajánlást. Hamar eljött a
szeptember 24-e és elindultunk a faluba.
Ami telt tőlünk, az kirajzolódott és per-
sze a jókedv, vidámság, amit kaptunk, az
magáért beszélt.

Majd este folytatódott a Bálban a viga-
dás.  A bevételünkből mi  is  tudtunk egy
kis támogatást nyújtani és még a fiatalok-
kal eltölteni egy búcsú vacsorát. Egy szó
mint  száz,  jó  kis  csapat  voltunk,  egy
újabb  élménnyel  lettünk  gazdagabbak.
Még  egyszer  hálás  köszönet  mindenki-
nek, aki bármilyen formában hozzájárult
és segített, hogy idén se maradjon el ez a
szép hagyomány. Köszönünk mindent:

Mátyásiné Fiskus Mónika, Bilszki Ildikó
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►Plébániai családi prog-
ramok

A hittantábor  folytatásaként  született
meg többünkben a  gondolat,  hogy havi
rendszerességgel kellene szombat délutá-
nonként  a  gyerekeknek programot  szer-
vezni.

Szeptemberben a falu határában talál-
ható Anna-hegyi kereszthez kirándultunk.
A szántóföldeket elhagyva egy vadregé-
nyes  erdős  területen  találtunk  rá  a  nö-
vényzettől elrejtett keresztre. Itt elmond-
tunk  egy  közös  imát,  majd  visszasétál-
tunk  a  Plébánia  udvarára,  ahol  együtt
szalonnát sütöttünk.

Októberben a Vajda-házhoz terveztünk

túrát. Egy rövid sétával elértük úti célun-
kat, ahol megtekintettük a híres költő éle-
tét bemutató tárlatot és a néprajzi kiállí-
tást. A gyerekek számára kellemes meg-
lepetést okoztak a gondnok udvarát bené-
pesítő állatok, kiváltképp a szelíd szarvas
és  az  emu család.  Köszönjük Papp Ká-
rolynak és feleségének, Zsuzsának a szí-
vélyes fogadtatást.

A hidegebb hónapokra és a Karácsony-
ra készülve az adventi időszakban a Plé-
bánián kézműves foglakozásokat fogunk
tartani. November 26-án délelőtt adventi
koszorút készítünk, december 17-én pe-
dig közös  mézeskalács  sütésre  várjuk  a
gyerekeket és családtagjaikat.

Graziani Bori

►Kedves  Temetőlátoga-
tók!

A váli római katolikus temetőbe láto-
gató hozzátartozókat Mindenszentek nap-
ján meglepte, hogy tájékoztatókat találtak
a síremlékeken, miszerint a sírhely meg-
váltási  idejük  lejárt.  Az  egyházközség
képviselőtestülete még nyáron elhatároz-
ta, hogy a temető ügyeit rendezi. Ennek
első két  lépcsője volt a meghirdetett  te-
metőtakarítás nyáron és ősszel, amire na-
gyon sok, a temető gondozását fontosnak
tartó önkéntes jött el. Következő lépés a
lejárt sírhelyekről való értesítés volt. En-
nek lehettek tanúi azok, akik értesítő cé-
dulát  találtak  a  síremlékeken.  Kérjük  a
kedves hozzátartozókat, akik temetési he-
lyet váltottak a váli római katolikus teme-
tőben és tájékoztatást kaptak arról, hogy
temetési hely használati idejük lejárt, ha
továbbra  is  szeretnék  a  temetési  helyet
fenntartani,  a  temetési  helyet  váltsák
meg.  Ennek  elviekben  nincs  határideje,
de tartsák szem előtt, hogy a lejárt teme-
tési helyeik igény szerint újra értékesítés-
re kerülhetnek. Akiknek a megváltási ide-
jük nem járt le és mégis kaptak értesítő
cédulát, tőlük elnézést kérünk!

Az egyes temetési hely 25.000,-
Ft, a kettős temetési hely megvál-
tási  díja  35.000,-Ft.  Akik  kettős
sírhelyet  váltottak  és  2x25.000,-
forintot fizettek, a megváltási ide-
jük nem 25 évvel lett hosszabbít-
va, hanem 35 évvel. A temetővel
kapcsolatos  ügyeikkel  kérjük  ke-
ressék  Kovács  Zoltán  plébános
urat a váli plébánián hivatali idő-
ben keddenként 16.00 óráig vagy
a 06-30/396-4368 telefonszámon.

Váli Római Katolikus Egyházközség
Képviselőtestülete
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A BÍBOR Néptánccsoport
és a Vadvirág Dalkör 

Mindenkit szeretettel vár
2016. november 27-én,

december 4-én,
 december 11-én,

és december 18-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.

KARÁCSONYI HALVARIÁCIÓK A
VÁLVÖLGYE GASTRO KFT-TŐL

Ponty halászlé 950 Ft/0,5 l
Harcsa halászlé 1100 Ft/0,5 l
+ belsőség 200 Ft/adag
Rántott pontyfilé 950 Ft
Roston sült pontyfilé 950 Ft
Rántott harcsafilé 1100 Ft
Roston sült harcsafilé 1100 Ft
Pisztráng (1 db) egészben, roston sütve 
(25-30 dkg/db) 1100 Ft
Választható köretek:
Petrezselymes burgonya 350 Ft/adag
Jázmin rizs 350 Ft/adag
Majonézes burgonya 350 Ft/adag
Francia saláta 350 Ft/adag
Csomagolás: 100 Ft/doboz
CSAK ELŐRENDELÉSRE!!!
Rendelés leadható: 2016. december 20-ig.
Rendelés átvehető:2016. december 23. 
12:00-15:00 és
2016. december 24. 10:00-12:00
Telefon: +36202684550 
(HÉTFŐ-PÉNTEK: 7:00-15:00)
Kastély Étkezde: 2473 Vál, Vajda J. u. 16.
e-mail: valvolgyegastro@gmail.com

Kedves Gyerekek
és Szülők!

Szeretettel  várunk  minden  ked-
ves  érdeklődőt  Adventi  Délelőt-
tünkre,  melyet  2016.  november
26-án  (szombaton)  délelőtt  tar-
tunk a Katolikus Plébánián.
Program:
- Adventi koszorú készítése papír-
ból kicsiknek.
-  Adventi  koszorú  készítése  na-
gyoknak  (hoznivaló:  4db gyertya,
örökzöld).
- Jó idő esetén levélgereblyézés az
udvaron,  majd  szalonnasütés
(hoznivaló: gereblye, sütnivaló).

A program 9.00 órától 12.00 órá-
ig  tart.  A  programmal  kapcsolat-
ban  érdeklődni  Fekete  Daninál,
Graziani Borinál és Körmendi Mó-
nikánál lehet.
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