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Tisztelt Váliak!

A koronavírus miatt bevezetett ve-
szélyhelyzetre  való  tekintettel  önkor-
mányzatunk 2020-ban  nem tartott  köz-
meghallgatást,  ezért  pótlólag  idén  sze-
retnék  beszámolni  Önöknek  az  elmúlt
év  településünket  érintő  legfontosabb
történéseiről is. 

Bár  anyagi  helyzetünk  meglehető-
sen  nehéznek  bizonyult,  pályázatoknak
köszönhetően  tavaly  is  sok  fejlesztés
történt.  A  kormány  által  meghirdetett
Magyar Falu programnak köszönhetően
30 millió forintból szolgálati lakást épí-
tettünk az orvosi rendelő fölötti tetőtér-
ben. A 60 m2-es lakás elkészült, teljesen
felszerelt  amerikai  konyhás  nappaliból,
fürdőszobából,  előtérből  és  két  kisebb
szobából áll. 

A Burgondia  utca  két  szakasza  is
megújult, részben a Magyar Falu prog-
ram keretében elnyert 30 millió, részben
a Belügyminisztérium által meghirdetett
út és járda programon elnyert 20 millió,
részben az önrészként hozzátett 15 mil-
lió forintból. 

Befejeződtek  a  sportközpont  telek-
alakítási munkái a focipálya mögötti te-
rületen. A területet egyelőre egy murvás
úton lehet megközelíteni autóval, illetve
egy gyalogos járdán a Sétatér felől. A fo-
cipálya előtt aszfaltos és térköves terüle-
tet  alakítottunk  ki.  Közművesítést,  azaz
víz, szennyvíz csatorna és áram bekötését
vállaltuk  a  pályázatban.  A kormányzati
támogatásnak köszönhetően több mint 75
millió forintból alakult ki a sportközpont
befogadására alkalmas terület. A Beruhá-
zási Ügynökséggel már tárgyaltunk a lé-
tesítmény építéséről.  További  előrelépés
sajnos azóta sem történt az ügyben.

Nagy örömömre szolgált,  hogy bár
katolikus  templomunk  felújítása  már
2020 tavaszán befejeződött, tavaly októ-
ber 25-én ünnepélyes keretek között ad-
hattuk át a váliak legnagyobb büszkesé-
gére.  Különösen  nagy  öröm  volt  látni
azokat a fiatalokat, akik ezen ünnepi al-

kalmon vették fel a bérmálás szentségét.
Köszönjük szépen Magyarország kormá-
nyának, kiemelten Orbán Viktor minisz-
terelnök úrnak és Tessely Zoltán képvise-
lő  úrnak,  valamint  a  Székesfehérvári
Egyházmegyének, kiemelten Spányi An-
tal  excellenciás  megyés püspök úrnak a
támogatását! A közel 600 millió forintos
beruházásnak köszönhetően megújult kí-
vülről  a  teljes  templom  -  idézőjelesen
„pincétől  a  padlásig”  -,  valamint  annak
környezete. Új külső és belő díszvilágítás
került kialakításra és az elektromos háló-
zat is teljesen megújult a sekrestyével és
az oratóriummal együtt. 

Ürményi  József  öröksége  örömteli
terhet és nagy felelősséget ró ránk. Már
dolgozunk  az  Ürményi-mauzóleum  és
kápolna felújításán, ahol a Nemzeti Em-
lékhely és Kegyeleti Bizottság van segít-
ségünkre. Bízom benne, hogy hamarosan
az Ürményi  örökség egy újabb darabját
sikerül megmentenünk az enyészettől!

Talán  még  emlékeznek,  hogy  Ma-
gyarország  kormánya  a  Pannónia  Szíve
Program keretében a Váli Örökség turisz-
tikai célú fejlesztéséről szóló 1740/2019.

(XII.  19.) Kormány határozatában közel
1,4 milliárd forintot szavazott meg az Ür-
ményi-kastély és  környezetének  fejlesz-
tése előkészítésére és a Vereb-Vál-Gyúró
Etyek út  kiviteli  terveinek elkészítésére.
Az  összeg  nagyságának  köszönhetően
nyílt nemzeti közbeszerzést kell lebonyo-
lítani  a  legjobb  jelentkező  kiválasztásá-
nak érdekében. Sajnos az első körben ér-
vényteleníttetni  kellett  az eljárást.  Az új
eljárásban hat pályázó indult a munka el-
nyerése érdekében. A legjobb ajánlattevő
kiválasztása  folyamatban  van.  Jövő  év
közepére kell elkészíteni a terveket, majd
újabb  –  a  kivitelező  kiválasztására  irá-
nyuló - közbeszerzés  után indulhat  el  a
kastély, a régi iskola épület, a „Nagypin-
ce”, a magtár, a „Rongyos” és az azokat
övező közel 11 hektáros terület fejleszté-
se. A Vereb-Vál-Gyúró-Etyek út tervezé-
se ez év végére elkészül. Sok álmatlan éj-
szaka  és  még  több  egyeztetés  után  azt
gondolom,  hogy  sikerült  megtalálni  a
mindenki  számára  elfogadható,  legjobb
nyomvonalat.

Tavaly  sikerült  megvásárolnunk  a
Vajda utcai óvoda melletti telket (Manci
néni  féle  telek),  melyet  közmunkásaink
szépen  kitakarítottak.  Hamarosan  óvoda
építési  program indul, mely reményeink
szerint megoldást  és forrást biztosít egy
teljesen  új  óvoda megépítésére.  Miklósi
Tibor  építész  kollégánk  és  Ádám  Zsu-
zsanna alpolgármester már elkezdte elő-
készíteni a beadandó pályázatunkat. Mi-
vel  idén  47  gyermek  születése  várható,
ezért 5 csoportszobás óvodában kell gon-
dolkodnunk. A Kossuth utcai óvoda mö-
gött  tavasszal  elkészült  egy fedett  pavi-
lon, melyben alul még egy modern ütés-
csillapító burkolat is készült.

A  Völgy  Vidék  Közösség  (LE-
ADER) által kiírt pályázaton indulva egy
fitnesz parkot nyertünk, melyet a Széche-
nyi úti játszótér mellett fogunk felépíteni.

Ugyan nem a mi érdemünk, de nagy
örömünkre elkészült a teljes főutca felújí-
tása, mely keretében egy új gyalogos át-
kelőhely épült a Kisköz utca vonalában.

KÖZMEGHALLGATÁS

V Á L I N F ÓV Á L I N F Ó

Együtt a játszótérért!
Beszámoló az eredményekről és a további
tervekről.

13. oldal

Jubileum
10. születésnapját ünnepelte október 9-én a Bíbor nép-
tánccsoport.

14-15. oldal

Áldott karácsonyt 
és békés, boldog új
esztendőt kívánunk!



Ez és a meglévő zebra biztonságos meg-
világítást kapott, forgalomlassító szigetet
épített a Magyar Közút a falu Tabajd fe-
lőli oldalán, valamint térkő burkolat ké-
szült a polgármesteri hivatal előtti parko-
lóban, és teljes szélességében megújult a
főutca aszfalt burkolata.

A tavalyi év sem múlt el vis major
esemény  nélkül.  Először  július  végén,
majd augusztus közepén zúdult ránk hir-
telen rengeteg csapadék. Az özönvízszerű
esőnek köszönhetően ismét megteltek ár-
kain iszappal, a külterületi utak elmosód-
tak, és ledőlt a katolikus plébánia mögötti
támfal. A károk enyhítésére 30 millió fo-
rint előleget kaptunk a Belügyminisztéri-
umtól. Azóta a kivitelezési munkák is el-
készültek.  Megépült  a  támfal,  új  lépcső
és vízelvezető árok épült a Szent István
tér  irányába.  Elkészültek  az  Újhegy úti
átereszek és a kereszt irányú utak, a Pető-
fi utca padkája és kátyúzása, valamint a
vadászház felé vezető út alatti áteresz.

Még  mindig  várunk  a  külterületi
csapadékvíz elvezetéséről szóló pályázat
elbírálására,  melyhez  a  tanulmányterve-
ket még tavaly elkészíttettük. Ez nagyon
fontos  lenne  településünk  számára,  hi-
szen a Damjanich és a Petőfi utcára zú-

duló iszapos víz elvezetésére ezek az öv-
árkok tudnak megoldást biztosítani. A pá-
lyázatot azóta a megyei közgyűlés is tá-
mogatta, így már csak az irányító hatóság
döntése szükséges a 150 millió forint el-
nyeréséhez.

Még szintén tavaly hívtuk össze az
Arany János utcai megosztott telkek tu-
lajdonosait  egyeztetésre.  Sajnos,  amitől
féltünk bekövetkezett, ahány tulajdonos,
annyi  érdek  és  elképzelés.  Végleges
megoldást azonban csak és kizárólag ak-
kor találhatnánk, ha a tulajdonosok meg
tudnának egyezni egyféle megoldásban.
Erre jelenleg nem látok esélyt. Ennek el-
lenére  nem  adjuk  fel,  de  azt  ma  még
nem tudom megmondani, hogy mi lesz a
végső megoldás.

A 2021. évről szóló beszámolómat a
vírushelyzet  elemzésével  kezdeném.  A
nyár  viszonylag  nyugodtan  és  szabadon
zajlott. Megszűntek körülöttünk a korlá-
tozások. Sokan utaztak külföldre nyaral-
ni, de az itthoni turizmus is rekordot dön-
tött. Nem csak a magyarok nyaraltak itt-
hon nagy számban, de a biztonságos köz-
egészségügyi  helyzetnek  köszönhetően,
rengeteg külföldi érkezett hozzánk. Ma-
gyarországon az átoltottság jelenleg 60%

körüli számot mutat. A gyermekek oltásá-
val  az  arány  még  inkább  javulni  fog.
Fontos  lenne  elérni,  hogy a  gyermekek
ne távoktatásban tanuljanak, hiszen bizo-
nyíthatóan  sok  az  olyan  gyermek,  akit
lelkileg megviselt a bezártság és az egye-
düllét.  Minden  elővigyázatosság  és  elő-
készület ellenére nyakunkon a 4. hullám.
Akik  túl  vannak két  oltáson,  joggal  re-
mélhetik, hogy nem fogják elkapni a ví-
rust, illetve ha meg is fertőződnek, nem
fog náluk kiváltani súlyos tüneteket. Erre
számos  példa  van  közvetlen  környeze-
tünkben is.  Azonban,  ha jól  figyeljük  a
híradásokat hallhatjuk, egyre növekszik a
megbetegedések száma. Ezúton is szeret-
ném Önöket buzdítani, aki még nem tette
meg, vegye fel az oltást. Vakcina bőven
áll rendelkezésre. 

A vírushelyzet  nagyon megnehezí-
tette az elmúlt években a testvér-telepü-
léseinkkel  való  kapcsolattartást.  Bár
idén  meglátogattuk  farnadi  és  balánbá-
nyai  testvéreinket,  neualbenreuthi  test-
vértelepülésünk  delegációja  a  nyári  ta-
lálkozást, melyre idén Válon került vol-
na  sor,  lemondta.  Bízom  benne,  hogy
ezeket  a  fontos  találkozásokat  hamaro-
san szabadon megtehetjük. 
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A Botorka 
fesztiválon jártunk
Kissné Kiss Erzsébet

         6-7. oldal

G Ó L Y A H Í R E K

SZEPTEMBER

Szigeti Gábor Krisztián
Kupecz Dominik

Csombor Nia
Szerencsés Anna

Nagy Sára

OKTÓBER

Szedlák Maja
Baranyai Medárd

Nagy Léna
Garai Hédi Abigél

Papp Mirabella

GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

SZEPTEMBER

Huszár Gyula és
Budai Ilona 

Kárpáthegyi Péter és
Rétsághy Anna Ágnes

Virág Zsolt és
Kőszegi Anikó

OKTÓBER

Abt András és
Haszilló Anett

Bagonyi Tamás és
Vörös Vivien Rebeka

GRATULÁLUNK!

A VÁLI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI

HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI

RENDJE:

HÉTFŐ:   8:00 – 12:00 
és 13:00 – 16:00

SZERDA: 8:00 – 12:00
és 13:00 – 16:00

PÉNTEK: 8:00 – 12:00

KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN NINCS

ÜGYFÉLFOGADÁS!

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy csak a kijelölt időben

van lehetőség
személyes  ügyfélfogadásra

és ügyintézésre.
Kérjük, a hivatalban

VISELJENEK MASZKOT!

Dr. Balogh Lóránd jegyző



Tavaly  sajnos  hagyományosnak
mondható  közösségi  rendezvényeink  is
elmaradtak, mint az Elszármazottak talál-
kozója, az idősek karácsonya vagy a min-
denki által kedvelt adventi vásár. Idén a
vírushelyzetet  folyamatosan  figyelme,
amíg lehetőség van rá, igyekszünk ezeket
a rendezvényeket is megtartani.

42 évi szolgálat után egy kisebb ün-
nepség  keretében  köszöntük  meg  Dr.
Milvius Lóránt doktor úrnak a falu lakos-
sága  érdekében végzett  háziorvosi  tevé-
kenységét.  Ez alkalomból Vál Település
Nívó-díját  adományoztuk  neki.  Az  ün-
nepség hivatalos része után előbb az álta-
lam feltett kérdésekre válaszolt doktor úr,
majd kötetlen beszélgetés keretében me-
sélt  az  ünneplőknek.  Ezúton  szeretném
ismét  megköszönni  áldozatos  munkáját,
nyugdíjas éveihez pedig kívánok hosszú,
egészségben eltöltött boldog éveket!

Fájó szívvel búcsúzunk falunk állat-
orvosától, Dr. Berecz Botondtól, aki több
évtizeden keresztül gyógyította a haszon
és kedvtelésből tartott állatokat Válon és

a környező településeken. Doktor úr köz-
életi tevékenységet is vállalt, több ciklu-
son át volt önkormányzati képviselő, al-
polgármester. Nyugodjék békében!

A nyári szünet számomra csak isko-
lai  és  óvodai  kifejezés.  A közigazgatás-
ban ez a fogalom maximum a nyári 1-2
hét szabadságra korlátozódik. A pályázati
lehetőségek  sem  ismerik  a  nyáriszünet
fogalmát, ezért számos pályázatot kellett
előkészítenünk és beadnunk, ha élni akar-
tunk a lehetőségekkel. 

Először is egy külterületi utak felújí-
tása  kapcsán  adódott  lehetőséget  kellett
kidolgoznunk, melyre az elmúlt években
nem volt ilyen mértékű lehetőség. Célunk
és a benyújtott pályázat a következő utak
felújításáról szól:
• A Petőfi  utca külterületi  szaka-
szának  felújítása  a  Marianna-pusztáig,
vízelvezetés és új aszfalt burkolat kiépí-
tésével.
• Az  ebből  leágazó  „Négy  Szil-
fás” út felújítása a régi gyúrói útig, mely
később  a  Vereb-Vál-Gyúró-Etyek  útvo-

nala  lesz.  Ezt  a  szakaszt  szórt,  murvás
burkolatú úttá alakítanánk át, ezzel lehe-
tőséget adva a mezőgazdasági forgalom-
nak, hogy kikerülje a Petőfi utca belterü-
leti szakaszát. 
• A Mély-út  külterületi  szakaszá-
nak  felújítása  a  Vajda-házi  bejáróig  új
aszfalt burkolat kiépítésével. 
• Az ebből leágazó Kisföld-majort
dél-nyugati irányból elkerülő út felújítása
a  tervezett  Vereb-Vál-Gyúró-Etyek  útig.
Ezt a szakaszt aszfalt burkolattal látnánk
el, ezzel lehetőséget adva a mezőgazda-
sági és erdészeti forgalomnak, hogy kike-
rülje a Mély-út amúgy is szűk,  belterüle-
ti szakaszát. A pályázat teljes összege kö-
zel 300 millió forint.

Múlt héten került beadásra a külte-
rületen elhelyezett illegális hulladéklera-
kók  felszámolását  célzó  pályázatunk.  A
pályázat megírását egy határszemle előz-
te meg, melyben a határt jól ismerő Zsirai
Győző  volt  segítségünkre.  A pályázatot
Ádám Zsuzsanna alpolgármester asszony
és  Miklósi  Tibor  állította  össze.  Bízom
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HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ
Október hónaptól a háziorvosi praxisjog vissza szállt az önkormányzatra. Sajnos állandó orvos még nem jelentkezett, így a

jelenlegi állapot marad fenn. Azaz hétfőtől- csütörtökig 11-13, illetve pénteken 14-16 óra között van rendelés,(pénteken dél-
re megyek csak).

Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola, ill. Dr. Fodor Tamás végzik az ellátást. Napok felosztása nincs.
Betegfogadás minden esetben CSAK előjegyzés alapján történik, a 06-20-9-625-759-es telefonszámon.
Feladatoknak megfelelően rendelési időtől eltérő időpontot is adunk, megbeszélés alapján. 
Erre szükségünk van a feladatok sokrétűsége (betegellátás, egészséges gondozás, oltás szervezés) miatt, ill. a jelenlegi jár-

ványügyi intézkedéseknek megfelelően, a Covid gyanús beteg gyorstesztjét is a háziorvos végzi. Így tudjuk elkülönítve fogadni
a fertőző beteget az egyéb betegségben szenvedőtől (pl. derékfájás).

Orvossal beszélni rendelési időkben a 22-353-462-es számon van lehetőség.
Az állandó gyógyszerírás továbbra is az EESZT rendszerében működik 3 munkanapon belül.
Az influenza elleni védőoltásokat november 02-től kezdjük adni, ennek felvételére hétfőtől-csütörtökig 9-10 óra között

van lehetőség. Az oltóanyag ingyenes, bárki igényelheti kortól, betegségtől függetlenül, 3 éves kortól. Várandós anyák megkap-
hatják (előny-kockázat mérlegelés alapján), illetve szoptatós anyák is kérhetik. Covid oltással egyszerre vagy két hét különbség-
gel adható.

Covid -19 elleni védőoltásokkal kapcsolatban a következőkre szeretnénk felhíni a figyelmet.
A megbetegedések száma ismét egyre jobban növekszik. A legfontosabb az alapimmunizálás megléte valamely oltóanyag-

gal. Úgy gondoljuk, a regisztráltak közül aki akarta, fel tudta venni az oltást. Vannak ugyan olyanok, akik regisztráltak, de több -
szöri egyeztetés sem volt számukra megfelelő. November 22-28-ig regisztráció és előjegyzés, ill. időpontfoglalás nélkül fel
lehet venni az oltást. A honlapon megnézhető melyik napon, milyen időben adják a preferált oltóanyagot. Éljenek az oltás fel-
vételének lehetőségével!!!

Nálunk november 22. után december 6-án lesz a következő oltónap. A III. oltást annak figyelembevételével tudjuk bizto-
sítani, hogy mást adunk, mint az első kettő volt, a jelenlegi szakmai ajánlásnak megfelelően, az oltóorvos döntése alapján. Mini-
mum 4 hónapnak el kell telnie a II. oltás beadásának dátumától számítva. Kérem jelezzék igényüket!!!

Ismét csatlakozunk a vastagbélszűrő programhoz. 40-60 év között érkeznek majd a meghívók. A szűrési egységcsomagot
a rendelőben lehet majd átvenni. Ez is 2 évente ismételhető vizsgálat.

A betegellátás mellett ezen feladatok elvégzése még állandó orvos megléte esetén is igen nehéz. A jelenlegi helyzetben sok
koordinálást igényel. A napi hívásaim száma időnként 100 feletti. Előfordul, hogy nem is tudok mindenkit visszahívni. Kérem
Önöket türelemmel többször hívjanak, hogy mindent meg tudjunk beszélni.

NAGYON KÖSZÖNÖM türelmüket, segítségüket, megértésüket!!!
Kissné Kiss Erzsébet



benne, hogy beadott pályázatunk sikeres
lesz és fel tudunk számolni néhány szé-
gyenfoltot  kis  falunk  területén.  Ehhez
kérni fogom a falu lakóközösségének se-
gítségét is. 

A  COVID  időszak  alatt  elmaradt
rendezvények  miatt,  sok  pályázati  pénz
maradt  kiosztatlan az  elmúlt  másfél  év-
ben. A nyári időszakra ezek a pályázatok
kiírásra  kerültek.  Szerencsére  nem csak
rendezvényekre lehetett költeni ezeket az
összegeket,  de  kulturális  célt  szolgáló
épületek  felújítására  is.  Így történhetett,
hogy 5 millió forinból  megújulhatnak a
Faluház  tönkrement  burkolatai.  Önkor-
mányzati rendezvények támogatására há-
rom helyről  is  nyertünk  pénzt.  A Fejér
Megyei Önkormányzat 300 ezer forinttal,
a Herman Ottó Intézet 3,5 millió forint-
tal,  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  1  millió
forinttal támogatta rendezvényünket. 

Ezekből  az  összegekből  és  néhány
lelkes ember sok-sok órai munkájából jö-
hetett létre a szeptember 4-i jótékonysági
rendezvény és bál, mely minden bevéte-
lét  egy új  játszótér  építésére szánja.  Az
egyenleg közel 10 millió forint és a gyűj-
tésnek  még nincs  vége.  Elmondhatatlan
öröm és büszkeség fog el, ha visszagon-
dolok a tenni akarástól csillogó szemek-
re.  Hálás  vagyok  fő  szervezőinknek  és
mindenkinek,  aki  bármilyen  formában
hozzájárult a rendezvény és a gyűjtés si-
keréhez!  Köszönöm  a  cégek  nagylelkű
támogatását is, sokan - és nem csak váli
kötődésű cégek - támogatták a kezdemé-
nyezést. 

Őszintén mondom, számomra a leg-
nagyobb haszon nem a rendezvénynek kö-
szönhetően befolyt  összeg, hanem azok a
lelkes emberek, akik bár nagyon elfáradtak,
talán túlzás nélkül állíthatom kicsit meg is
ijedtek a rendezvény sikerétől, de azt ígé-
rik,  lesz  még folytatás.  Az  új  játszótérre

azért is szükség van, mivel idén rekord szá-
mú gyermek születése várható. 

Bizonyára  Önök  is  szembesültek
vele, hogy sok helyen folynak munkála-
tok Válon. A Belügyminisztériumi pályá-
zaton elnyert összegből járda épül a Bem
utcától  a  Rákóczi  út  páros  oldalán még
nagyjából 50 méteren keresztül. A mun-
kálatok időközben elkészültek. 

Hamarosan megkezdődik a Faluház
külső és részben belső felújítása, melyre
a  Magyar  Falu  programból  nyertük  25
millió forintot. Befejeződött a Vajda utcai
óvoda tetőcseréje is. 

Sok még a feladat. Szerencsémre 11
éve  szinte  változatlan  összetételben  egy
jó,  konstruktív  testülettel  dolgozhatom
együtt, és a hivatali apparátus is mindent
megtesz a nyugodt munkavégzés érdeké-
ben.  Bár  a  hivatalban  az  előző  években
történtek  személycserék,  bízom  abban,
hogy a mostanra kialakult, fiatalos csapat-
tal hosszútávon tudunk együtt dolgozni. 

Idén  is  lesz  szociális  tűzifa  osztás,
valamint a rászorulóknak élelmiszer osz-
tás.  A COVID helyzet  miatt  a  súlyadót
teljes  egészében  az  állam  szedi  be  az
adóhatóságon  keresztül  és  az  iparűzési
adó  mértékét  is  lefelezte  a  kormány  a
vállalkozások megsegítése érdekében. Az
ezek  miatt  kiesett  bevételeinket  a  kor-
mány kompenzáció útján egészíti ki. Bár
működésünk  kiegyensúlyozott,  sok  fej-
lesztésre  saját  költségvetésünk  terhére
nincsen  lehetőségünk.  Képviselőinket
idén  is  kérni  fogom,  járuljanak  hozzá
anyagilag az idősek karácsonyi csomag-
jának összeállításához!

Jövő évi terveinkről a beszámolóban
már rejtve említést tettem, de talán a leg-
fontosabb, szinte mindenkit érintő felada-
tunk egy új körzeti orvos Válba csábítása
lesz. Október 1-én a praxis tulajdonjoga
visszaszállt az önkormányzatra, mi egy új

szolgálati lakással és nagyjából 2000 kár-
tyás vegyes praxissal várjuk új orvosun-
kat. Addig is kérem, legyenek nagy türe-
lemmel  az  egészségügyi  dolgozók  felé,
hiszen a vírushelyzet különösen nagy ter-
het ró rájuk!

Tisztelt Jelenlévők!
A jövő  évi  parlamenti  választások

kimenetele  Vál  szempontjából  nagyon
nem lesz mindegy. A tervezett, több évti-
zede áhított nagy beruházások megvaló-
sulásának akkor lesz esélye, ha a jelenle-
gi kormány tudja tovább irányítani az or-
szág sorsát. A kastély felújítása, a Vereb-
Vál-Gyúró-Etyek út, az Ürményi-mauzó-
leum, a tervezett sportcentrum, valamint
az új óvoda építése az elkövetkező évek
hatalmas feladatai és lehetőségei. Szeret-
ném, ha  néhány év  múlva  ezekről  már,
mint megvalósult projektekről beszélhet-
nénk. Ezért dolgozunk mind a képviselő-
testület  tagjaival, mind a hivatali dolgo-
zókkal.  Pályázati sikereinkhez nagymér-
tékben járul  hozzá jó kapcsolatunk Tes-
sely  Zoltánnal,  térségünk  országgyűlési
képviselőjével, valamint a Fejér Megyei
Önkormányzattal és annak elnökével, Dr.
Molnár Krisztiánnal. 

Bechtold Tamás polgármester
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ÁDVENTI
VÁSÁR

és Mikulásvárás

2021. december 4-én
szombaton 15:00 órától a

Piactéren.
A járványhelyzetre való tekintettel a
programváltozás jogát fenntartjuk.

Erről a facebookon adunk tájékoztatást.

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYÉNI
LOMTALANÍTÁSRÓL

Ismét tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egész településre kiterjedő
közös lomtalanítás évek óta nincs. Minden ingatlantulajdonosnak
saját magának kell időpontot egyeztetnie a VHG szolgáltatóval a
lomtalanításra, mely évente egyszer vehető igénybe 3 m3-nyi, gyűj-
tőedényben el nem helyezhető nagydarabos hulladékra (elhasznált
bútorok,  edények,  szőnyegek,  játékok,  ruhaneműk).  Továbbra sem
helyezhető ki építési és bontási hulladék, zöldhulladék, 50 kg-ot és 2
m-t meghaladó túlsúlyos hulladék, veszélyes hulladék.
Időpontfoglalás a VHG honlapján: idopontfoglalas.vhg.hu
illetve telefonon vagy e-mailben: 06-22/579-185  E-mail: info@vhg.hu
Kérjük, minden évben vegyék igénybe a szolgáltatást!

Köszönjük a beszámolókat, híreket!
A Válinfó következő lapzártája:

2022. január 17.
Várjuk írásaikat, beszámolóikat,

olvasói leveleiket, fotóikat,
melyeket az

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

mailto:alpolgarmester@val.hu
mailto:info@vhg.hu


Tavaly  a  vírushelyzet  miatt  sajnos
nem tudtuk megtartani az Elszármazottak
találkozóját.  Idén  úgy döntöttünk,  hogy
ismét  meghirdetjük  a  rendezvényt,  és
nagy örömünkre kb. 50 fő szívesen részt
vett az eseményen.

Hagyományosan  e  napon  tartjuk  a
Csemete-fa  ültetést  is,  így  szeretnénk
összekapcsolni  a  Vál  múltját,  jelenét  és
jövőjét jelentő generációkat. 2020-ban 35
kisgyermek született Válon, az ő névtáb-
lájukat lepleztük le a tavaly elültetett fá-
juk  előtt.  Minden  gyermek  megkapta  a
névre szóló emléklapot is.

Majd  ezt  követően  elültettük  a
2021-ben  született kicsik  fáját.  Néhány
lelkes  apuka  ilyenkor  szorgosan  részt
vesz az ültetésben, és sokan szívesen fo-
tózkodnak is a fa mellett. Idén eddig 38
gyermek született településünkön, és még

hét  baba  érkezése  várható  év  végéig.
Örömmel látjuk a gyereklétszám intenzív
növekedését, hiszen ők jelentik a falu jö-
vőjét. De egyben komoly feladatot is ró
ránk, hiszen ezzel arányban fejlesztenünk
kell  intézményeinket.  Ezért  tervezzük
egy új 5 csoportos óvoda megvalósítását. 

Az  elszármazott,  egykori  váliakat
most is a Faluházban láttuk vendégül, ez-
úttal a földszinti helyiségben. Ennek töb-
ben is örültek, hogy nem kellett lépcsőz-
niük, ami sokaknak már nehezen megy.
A járványhelyzet  miatt  próbáltuk  minél
biztonságosabban lebonyolítani a rendez-
vényt,  ezért  idén  elhagytuk  a  gyerekek
műsorát,  hiszen  most  köztük  is  erősen
terjed a vírus. Polgármester úr köszöntője
és beszámolója után egy finom ebéd kö-
vetkezett, amit – a korábbi évek hagyo-
mánya alapján – a jelenlévő képviselők

szolgáltak fel.  Végül rengeteg sütemény
és többféle ital egészítette ki a jó hangu-
latú vendéglátást.

A kellemes beszélgetés  és  múltidé-
zés egy kis pogácsa és bor mellett a dél-
utánba nyúlt, s talán még tovább is foly-
tatódott  volna,  de  már  készülni  kellett
egy esti rendezvényre.

Köszönjük a HPM Plusz Kft. mun-
katársainak, Marikának és Huginak a ba-
rátságos  környezetet,  a  finom ebédet,  a
szorgos  munkát, mellyel hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez.

Úgy  gondoljuk,  mind  a  vendégek,
mind  a  vendéglátók  számára  fontosak
ezek az alkalmak,  a mostani karanténos
járványhelyzetben külön is  felértékelőd-
nek a személyes találkozások. Sok érde-
kes történet elevenedik meg ilyenkor...

Ádám Zsuzsanna
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ELSZÁRMAZOTTAK ÉS CSEMETÉK



Idén  a  járványhelyzet  megengedte,
hogy  testvértelepüléseinkre  látogassunk.
Augusztusban Farnadon jártunk a faluna-
pon, szeptemberben pedig Balánbányára
utazhattunk  testvértelepülési  meghívás
keretében.  Sokan kérdezték  milyen  volt
Erdély, ezért úgy gondoltam, megosztom
élményeimet.

Személy  szerint  még  nem  jártam
Romániában, azon belül Erdélyben sem.
Ezért nagy várakozással tekintettem erre
az  útra.  Egy egész  napot  betöltő  utazás
során gyönyörű tájakon mentünk keresz-
tül,  megcsodálhattuk  a  keleti  Kárpátok
hegyvonulatait,  kárpátaljai  völgyeit.  Ké-
ső délután Bukarestben fogadott  minket

Balánbánya Polgármester Ura és a képvi-
selő testület tagjai. 

Első napi állomásunk Románia fővá-
rosában, Bukarestben a parlament épüle-
te,  mely  a  világ  második  legnagyobb
alapterületű  monstruma,  amit  még  be
sem  fejeztek…  Gigantikus  méretű  nép
házát Ceucescu építette, bár Ő maga nem
élvezhette. Rengetek folyosó, titkos átjá-
rók, szétnyíló ajtók, és tető az elnöki gép-
nek.  Megdöbbentő,  egyben  lenyűgöző
volt a mindent beborító márvány, aranyo-
zott díszítések, óriási bársony függönyök,
hatalmas kristály csillárok. Jelenleg is itt
működik  a  parlament  (megnézhettük  az
üléstermet  is),  illetve  konferenciáknak,
különböző rendezvényeknek  ad  otthont
az épület. Havi villanyszámlája eléri az
1 millió Eurót. Érdekes volt fiatal kísérőnk

véleménye az egykori diktátorról, a Cau-
cescu-rezsimről. Azokhoz tartozott, akik a
nagy vezért szerény, megvezetett vezető-
nek tartja,  és szerinte az Európa legnép-
szerűbb  kommunista  politikusának  kor-
mányzása alatt létrejött nyomor pedig tör-
vényes, tudományos, jogos és megalapo-
zott. Érezhető volt a tanult - idő múlásával
átíródott - történelem.

Ezután  Sinaia  településre  mentünk,
ahol  városnézés-pihenés  után  másnap  a
Peles  vadászkastélyt  tekinthettük  meg.
Igazi  időutazás  volt,  hiszen  I.Károly ro-
mán  király  építette,  1883-tól  nyári  rezi-
denciaként használták, több fontos politi-
kai döntés színtere. Érdekessége, hogy az
adott  kor  technikai  fejlettségéhez  képest
modern volt, rendelkezett központi fűtés-
sel, saját elektromos erőművének köszön-
hetően vezetékes árammal is. A múzeum-
ként működő termekben trófeák, a folyo-
sókon lovagok páncéljai, gyönyörű kézzel
faragott ajtók, korhű bútorok között sétál-
hattunk.  A kastély  parkjában  készítettük
csoportképünket.

Ezután Brassóba utaztunk.  Városné-
zés  után  a  Fekete  templomot,  Románia
legnagyobb gótikus templomát nézhettük
meg. Az 1300-as évektől épült,  nevét és
színét az 1689-es tűzvész során rárakódott
koromról kapta. A templom falait Török-
országot járó kereskedők ajándékozta sző-
nyegek díszítik.
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Megújultak az 
óvodaudvarok

10-11. oldal

Botorka fesztivál
A nyár és az ősz folyamán testvéreinknél jártunk
Farnadon és Balánbányán.

KISSNÉ KISS ERZSÉBET képviselő



Ezután szemerkélő esőben, sötétben
értünk Balánbányára. A Porkoláb kulcsos-
házban  a  hegytetőn  kaptunk  szállást.  A
felázott erdei úton minden egyes le- és fel-
jövetel  különös  kalandélménnyel  bírt.  A
vendéglátóinkkal töltött kellemes este után
szombat reggel csodálatos panorámára éb-
redtünk. Velünk szemben a Kárpátok egy
ikonikus  köve:  az  Egyes  kő,  melynek
egyedi alakját külső erők formálták. (Az-
óta megtudtam, hogy a budapesti állatkert
erről mintázta nagy szikláját.). 

A legfontosabb, amiért ide jöttünk a
Sándor  Csaba  által  szervezett  Botorka
fesztivál. 25 éves múltra tekint vissza ez a
négy napig tartó néptánc gála. A magyar
néphagyományok  megőrzése  mellett  a
táncházakkal és a barátokkal való ünnep-
léssel a szórakozásé a főszerep.

A szombat délelőtt hagyományos fő-
zéssel  indul,  az  ételeket  a  táncosok  fo-
gyasztják el.  Mi nagyon finom pincepör-
költet  készítettünk,  savanyúsággal  tálalva.
Amíg az étel készült, volt alkalmunk sétálni

a városban. A hegyekkel körülvett egykori
ércbányász város lakossága mára a negye-
dére  csökkent.  Több  hatalmas  elhagyott
épület őrzi emléküket. Most, mint a MI kis
kastélyunk,  várják  sorsukat.  Szeretnének
egy sípályát, épülhetnének szállodák … 

Ebéd után a gálát megszentelő katoli-
kus Szentmisén vehettünk részt. A táncház
résztvevői  magyar  népviseletbe  öltözve
töltötték meg a templomot. A mise záró-
éneke  Boldogasszony  Anyánk  régi  ma-
gyar  Himnusz  volt.  A fiatalokkal  együtt,
mindannyian énekeltük büszkén, fennhan-
gon.  Maga a szöveg is mély érzelmeket
képes kiváltani, de ebben a közegben egy-
szerűen felemelő volt. Ott lehetett érezni a
nemzeti egységet, a magyarság erejét, Tri-
anon jelentőségét, még akkor is, ha 100 év
távlatában már minden kevésbé fájdalmas,
a vegyes házasságoknak köszönhetően nő
a tolerancia, az elfogadás.

A mise után a közel  300 főnyi  ma-
gyar  népviseletbe  öltözött  táncos  együtt
sétált le a kultúrotthonba a táncgálára. Kö-
zel 3 órán át élvezhettük a helyi  Ördög-
borda  és  más  környékbeli  magyar  tánc-
együttesek műsorát.

A részvétellel  hivatalos  diplomáciai
kötelességünknek tettünk eleget a Polgár-
mester Úrral és képviselőtársaimmal. Ven-
déglátóink  barátsággal,  nagy  szeretettel,
színes programokkal vártak minket. A köl-
csönös látogatások erősítik nemzeti egysé-
günket, ápolják, fenntartják kapcsolatain-
kat. Az együtt töltött idő pedig segít egy-
más megismerésében. Reméljük, a vírus-
helyzet  engedni  fogja,  hogy legközelebb
MI legyünk a vendéglátók.
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Az csodálatos Egyes-kő
Balánbánya határában



Szépkiejtési verseny

2021. október 21-én rendezték Csák-
váron  a  területi  szépkiejtési  versenyt.  A
gyerekek két fordulóban mutathatták meg
tehetségüket. A 3. osztályosok közül Vára-
di Csenge 4. helyezést ért el. A 4. évfolya-
mon Drozdik Benett a képzeletbeli dobo-
gó 3., Schek Fruzsina pedig az előkelő 2.
fokon végzett az előzetesen begyakorolt és
egy ismeretlen szöveg felolvasásával.

Mindketten iskolánk negyedik évfolya-
mos tanulói, akik a székesfehérvári megyei
versenyen  is  színvonalasan  szerepeltek.  A
csatolt  fotón balról  jobbra Váradi Csenge,
Schek Fruzsina és Drozdik Benett láthatóak.

Makari Mariann, Vásárhelyi Pálné

Versmondó verseny Alcsútdobozon

„Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban,
és akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

(Babits Mihály)
Az utóbbi években a járvány miatt sor-

ra maradtak el a versenyek, ezáltal tehetsé-
ges tanulóink nem tudták próbára tenni ké-
pességeiket.  Ezért  is  fogadtuk  különös
örömmel az Alcsútdobozi József Nádor Ál-
talános  Iskola  felhívását  a  Márton-napi
versmondó versenyre. Évfolyamonként 2-2
tanulót nevezhettünk, akik előzetesen az is-
kolai  versenyen kivívták maguknak ezt  a
lehetőséget.  Minden  iskola  a  legjobbjait
küldte, így nehéz dolga volt a zsűrinek. A
mi  diákjaink  is  nagyon  bátran,  ügyesen
helytálltak. Eredményeink:

Molnár Dávid /3.b/ II. helyezés
Pásztor Fanni /1.a/ VI. helyezés
Gratuláció illeti  a többi versenyzőt:

Tunikolt  Zalán  1.b,  Fugert  Izabella  3.a,
Busch Bence 4. osztályos tanulóinkat is a
kiváló szereplésért.

Köszönjük az alcsútdobozi iskola neve-
lőtestületének a szervezést, a verseny előtti
feszültségoldó hangulatos előadást, valamint
a barátságos fogadtatást és vendéglátást. 

Gremspergerné Sáfrán Szilvia

2021 októberében, a Gyúrói tagiskolá-
val együtt, megnéztük a Millenáris Parkban
az Olimpiai kiállítást. Az interaktív kiállítá-
son, a sok játékos és ügyességi feladat vég-
rehajtása közben ismerhettük meg - az első
újkori  olimpiák  megrendezésétől  (1896)
egészen a 2016-os riói sikerekig - a magyar
érmeseket  és  pontszerzőket.  A közel  két
órás programban a gyerekek tesztelhették
célzóképességüket,  reflexeiket  és  azt  is
megtudhattuk, milyen messzire jutnánk egy
velencei lagúnában, ha mi evezhetnénk. A
program zárásaként  pedig találkozhattunk
Milák Kristóf  olimpiai bajnok úszóval is!
Köszönjük a szervezést Tamás bácsinak!

Izsákné Várbíró Judit
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A Református 
Egyházközség hírei

16. oldal

Versenyek és élmények 
Folyik a jelenléti oktatás, diákjaink a versenye-
ken is szépen helytállnak.

Az iskola pedagógusai



Kedves Olvasók!

A Magyar  Olvasástársaság  szerint:
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kap-
tunk örökségbe, de mintha egyre gyakrab-
ban tétlenül néznénk ennek háttérbe szo-
rulását,  elfelejtését.  Vegyük  birtokba,  is-
merjük meg, fényesítsük újra és adjuk to-
vább az eleinktők kapott, élethosszig érvé-
nyes, értékes, unokáink számára is feltét-
lenül megőrzendő, mesebeli kincseket!” 

Kezdeményezésükre  szeptember
30-án,  Benedek  Elek  születésnapján  a
népmese napját ünnepeljük. Így én is sze-
retném  felhívni  a  figyelmet  az  olvasás
fontosságára,  a  magyar  kultúra  kincsei-
nek  megőrzésére  és  a  hagyományok
megismerésére,  ezért  az  első  osztályo-
sokkal  megnéztük  és  megbeszéltük  a
Szegény ember szőlője c. magyar népme-
sét, és elkészítettük a mese szereplőit.

Két  pesti  tizenéves  fiú  –  egyikük
14, a másik 12 éves – 1956. október 23-
án  naplót  kezd  írni.  Ebben  talán  nincs
semmi különleges,  attól  viszont már ér-
dekessé  válik,  hogy  történetesen  szom-
szédok  és  jó  barátok  egy  Rökk  Szilárd
(akkori nevén Somogyi Béla) utcai ház-
ban,  kőhajításnyira  a  forradalom  egyik
nevezetes epicentrumától. Az eseménye-
ket újságkivágásokkal, röplapokkal doku-
mentálják, a naplójukat rajzaikkal illuszt-
rálják. Megörökítik életük eseményeit  –
mit  olvasnak,  hol  állnak  sorba  stb.  –,
megfigyelik és lejegyzik a szüleik, roko-
naik és más felnőttek reakcióit, a rádióhí-
reket,  és  amiket  a  körúton,  a  Blahán,  a
Corvin köznél vagy épp a Bródy Sándor
utcában látnak. Igazi gyereknaplók: ritka
a  kommentár,  csak  a  tények  …  Nem
akarnak manipulálni (talán nem is tudják
akkor  még,  hogy hogyan  kell  csinálni),
amit és ahogy írnak, abból kiviláglik: ter-
mészetes számukra,  hogy így alakult  az
életük.

A naplók sorsa is különleges.
Csics Gyula – ő volt az akkori  12

éves fú – a  tatabányai  Városi  Könyvtár
vezetője 2004 februárjában adta át Rainer
M. Jánosnak, az 56-os Intézet igazgatójá-

nak a naplóját tartalmazó dossziét, „hátha
tud vele valamit kezdeni…” A naplóban
sokszor feltűnik a jó barát Jancsi neve.

A másik  –  akkor  még  ismeretlen
szerzőjű  –  naplót  Molnos  Péter  művé-
szettörténész még 2002-ben vásárolta az
Ecserin  egy ószerestől,  akihez  egy  haj-
léktalantól került. A napló lapjainak gya-
kori szereplője „Gyuli”, a jó barát.

Csics Gyula naplóját az 56-os Inté-
zet jelentette meg 2006 júniusában, a má-
sik  napló  facsimile  kiadása  név  nélkül
néhány nappal korábban látott napvilágot
Kieselbach  Tamás  galériájának  kiadásá-
ban.  „Ez  hihetetlen!  Döbbenetes!”  –
kommentálta  Csics  Gyula,  amikor meg-
tudta, hogy barátja naplója fennmaradt és
facsimile kiadásban meg is jelent.

A két napló tehát ötven évvel később
találkozott. Kölcsönözhető a könyvtárból.

Az év legnagyobb könyvtári esemé-
nye  az  Országos  Könyvtári  Napok.  A
programsorozat ma már éppen úgy hozzá
tartozik az október hangulatához, mint az
ősz színei. Idén október 4-én kezdődött,
és október 10-én a Könyves Vasárnappal
ért véget. A rendezvénysorozat jelmonda-
ta:  Együtt.  Működik!  –  Találkozások  a
könyvtárak valós és virtuális tereiben.

Az  Országos  Könyvtári  Napok  té-
mája:  A  megváltozott  körülmények,  a
pandémiás helyzet és a könyvtárak alkal-
mazkodása a változásokhoz, online szol-
gáltatások  körének  bővülése.  Kihívások
és  lehetőségek.  Kiemelt  helyet  kapott  a
könyvtárosok tudása, helytállása, a virtu-
ális szolgáltatások jelentősége, az embe-
rek  személyes  találkozási  lehetőségének
fontossága.  Úgy  tűnik,  hogy  különösen
ösztönzőleg hatott a könyvtárak, könyv-
tárosok,  olvasók  összefogására.  Az  el-
múlt  időszakok  tapasztalatai  bebizonyí-
tották, hogy nagy ereje van a közös gon-
dolkodásnak, cselekvésnek, amiben nem-
csak  az  emlékezésre,  hanem a  jövő  to-
vábbépítésére is számtalan program ösz-
tönzi továbbra is a résztvevőket. 

Az OKN Egyensúlyban a természet-
tel szlogenjéhez kapcsolódva megnéztük a
KönyvtárMoziban a „Múltunk és Jövőnk a

víz – Zárd el  a  csapot!” c.  összeállítást.
Beszélgettünk  arról,  hogy  a  felelős  víz-
használattal a mindennapjainkban is sokat
tehetünk létfontosságú természeti  értéke-
ink megőrzéséért. Könyvtári programként
könyveket kereshettek a résztvevők a té-
mához kapcsolódva és azon kívül is 

A könyvtárosok tudásátadó szerepé-
nél bemutattam,  hogy  egy  könyvtárban
milyen sokféleképpen lehet megközelíte-
ni egy témát. A Rátóti csikótojás c. nép-
meséhez készítettem egy PowerPoint ösz-
szeállítást  a  Rátót  nevezetű települések-
ről, és a falucsúfolókról. Utána megnéz-
tük  a  KönyvtárMoziban  a  Magyar  nép-
mesék sorozatból a filmet. A tanulók ki-
töltötték  a  hozzá  készített  feladatlapjai-
mat, amelyekhez a könyvtárban is kellett
segédleteket találni. 

Ha már lúd, legyen… Márton? Már-
ton-nap alkalmából vetítettképes előadást
tartottam a legendáról, majd következett
egy kis libakörkép, azaz libák az iroda-
lomban,  filmen,  közmondásokban,  dal-
ban.  Híres  Mártonokról is  megemlékez-
tünk. A végén Márton-napi libákat készí-
tettek a résztvevők.

November harmadik hete a magyar
népdal  és  népköltészet  hete,  kedvenc
gyermekkori népmeséink, népdalaink ün-
nepe. A „népköltészet” szó nemcsak ver-
ses  műfajokat  jelöl,  hanem a  prózát  is.
Tárgyalja mindazt, amit az írásos kultúrá-
ban  „irodalom”  néven  foglalunk  össze.
Tehát mindent  a  mesétől  és  mondától  a
népdalig és  balladáig,  a  népi  bölcsessé-
gektől  a találós kérdésig.  Népdalaink és
népmeséink  szájról  szájra  generációkon
ívelnek át, és nemzedékeket kötnek ösz-
sze, elmesélve az élet mindennapi törté-
néseit, ügyes-bajos dolgait, okulásként a
felnövő  nemzedékeknek.  Örömüket  és
bánatukat  megénekelték,  vagy  a  mese
szálaival  szőtték  át  tapasztalataikat  és
bölcsességeiket,  hogy az igazság és tör-
vény útjait tanítsák.  A magyar népdalok
száma párját ritkítja, ezt már talán sokan
hallottuk. Tényleg sokkal több népdaluk
van a magyaroknak, mint más népeknek?
És ha tényleg így van, ez mit jelent? No-
vember 17-én ízelítőt  kaphatunk furfan-
gos észjárásból és a leleményesség fon-
tosságáról is.

November  30.  és  december  9.  kö-
zött  karácsonyi  készülődésre  várjuk  az
érdeklődőket. 

A programokról érdeklődni lehet: 
telefonon: 30/86-86-876
e-mail-ben: konyvtar@val.hu  
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Könyvtári közlemények
Az év legnagyobb könyvtári eseménye az Orszá-
gos Könyvtári Napok.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

mailto:konyvtar@val.hu


Nagyon hálásak vagyunk és köszön-
jük mindazoknak, akik október 9-én részt
tudtak venni az óvoda udvarok szépítésé-
ben.  Sok  munkát  elvégeztünk,  de  még
maradt is bőven. Ha száraz idő lesz, sze-
retnénk folytatni, lefesteni a fajátékokat,
mindkét ovi udvarán. A Kossuth utcában
a hinta telepítésének a munkáinak befeje-
zése is előttünk áll még.
Köszönjük az idődet, a munkádat:
Schmidt Zoltán, Schmidt Bertalan,
Soós Csaba (és Máté), Smolkó Máté,
Zsirai Roland, Kupi Tamás, Oroszi Nóra,
Tar Ágnes, Pásztor Sándor (és Sanyika),  
Weltner Éva, Szunomár Kitti, Vass Attila,
Bencsik Péter, Kecskés Gábor,
Molnár Brigitta, Molnár Adrienn,
Szigetiné Bucsi Krisztina, Burján András,
Temesváry Tímea, Dr. Pocskai Ákos, 
Pusztai Viktória, Horváth István,
Kukucska Zsuzsanna.

Köszönjük  Bechtold  Tamásnak  a
hinta telepítési munkálataihoz biztosított
gépeket. Az óvoda dolgozóinak is köszö-
nöm, hogy ezen a délelőttön az óvodában
szorgoskodtak.

Az  óvodát  támogatja  a  Váli  Gyer-
mekek  Jövője  Alapítvány.  Báb  előadót
hívtunk az óvodások nagy örömére, me-
lyet az Alapítvány fizetett. A színvonalas

bábcsoportot november hónapban is vár-
juk egy meseelőadásra.

Az óvoda Szülői Szervezete nagyon
aktívan  tevékenykedik,  próbálnak  minél
több lehetőséget megragadni, hogy a gye-
rekeknek  plusz  élményeket,  lehetősége-
ket  tudjanak  támogatni.  A sütivásár  na-
gyon jól  sikerült,  köszönjük a gyerekek
nevében. 

Kocsis Irén

Őszi szösszenetek
a Csigabiga csoport életéből…

SZÜRET

Gyönyörű  napsütésben  indultunk  a
Páskomba  szüretelni  Segesdi  Bence
nagyszüleinek a szőlőjébe. 

Hálás köszönet a lehetőségért, az él-
ményért: szőlőt szedtünk – ettünk – da-
ráltunk – préseltünk….illatos mustot kós-
toltunk  és  a  jó  szó  mellé  útravalóként
Éva mama sütötte finom kalácsot és Misi
papa sütötte ropogós perecet kaptunk!

Köszönetképpen elmondtuk az őszi
versünket:

Fésűs Éva: Őszi kirándulás

Nagyapó és Zsuzsika
szőlőskertbe mentek,

Kis kosárba, mázas tálba
szóló szőlőt szedtek.

Édesebb volt, mint a méz,
nyári naptól érett,

Aranyhangon muzsikáltak
fölötte a méhek.

Előkerült nagyanyó otthoni kalácsa,
 Szalvétáját kicsipkézte a körtefa árnya.

Megújultak az óvodaudvarok
Óvoda  udvarok  rendezése  a  szülőkkel  és  óvodai
dolgozókkal.

Az óvoda pedagógusai
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ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Háziállat nézőben voltunk Julika né-
ninél. Julika néni szerető, gyakorlott ven-
déglátóként  mutatta  be  nekünk  az  apró
jószágokat  (nyúl,  tyúk,  malac)  és  a  na-
gyobb 4 lábúakat (tehén), s természetesen
a cica sem maradhatott ki a repertoárból!
A gyerekek nem kis örömükre felfedez-
ték a tojófészkeket, benne a tojásokkal –
sorban  állás  volt  tojásnézőbe,  hiszen  ki

gondolná, hogy a falusi gyermek ritka-
ságszámba menően lát tyúktojást manap-
ság?!  Julika  néni  megengedte,  hogy  a
kisgyerekek megsimogassanak egy bátor
nyúlfiút, aki igen nagy türelemmel tűrte a
kis  kezek  érintését.  Finom  meglepetés-
sütit is kaptunk, amit már az oviban fo-
gyasztottunk el  ebéd utáni  desszertként.
Szép  délelőttünk  volt  közösen  a  Maci
csoporttal – hála és köszönet érte!

LIBÁS NAPOK – MÁRTON NAP

Beszélgettünk  a  néphagyományról
az étkezést és az időjárást érintve, misze-
rint: „ Novemberben, Márton napján, liba
gágog, ég a kályhán.

Aki  libát  nem  eszik,  egész  évben
éhezik!”

„Ha Márton fehér lovon jön, enyhe
tél, ha barnán, kemény tél várható!”

Megismertük,  felelevenítettük Szent
Márton  történetét,  amely  legenda  nyo-

mán Márton egy liba ólban próbált elrej-
tőzni,  amikor  püspökké akarták  megvá-
lasztani,  de a  ludak elárulták a gágogá-
sukkal  –  a  gyerekek  nemcsak  hallgatni
szerették a történetet, hanem eljátszani is
azt.

A libák kapcsán szóba került az ál-
latok kedvenc eledele a kukorica. Den-
kó Évike szüleitől kaptunk csuhé ruhá-
ba bújtatott száraz, barna hajjal díszített
kukorica  csöveket:  megtisztítottuk  a

kukoricát és a gyerekek han-
gyaszorgalommal  morzsol-
ták az aranysárga szemeket!
Jó  volt  látni  az  igyekezetü-
ket  s  a  munka  végén,  mo-
solygó  szemekkel  mutatták
pirosra  dolgozott  kezeiket  a
csigabigák!  Köszönjük  Évi-
ke  szüleinek  a  közreműkö-
dést  az  élményszerzésben!
Természetesen  minden  kis-
gyerek  elkészítette  a  saját
Márton  napi  lámpását  is,
mellyel keresőútra indultunk
az  ovi  udvaron  s  kincseket
találtunk!
Szeretettel megköszönöm az

elolvasást a kisgyerekek nevében is:
Mónika néni

„SZÁZ LIBA EGY SORBA…”

November  hónap  kiemelkedő  pro-
jektje volt  a Márton-nap a Tulipán cso-
portban. Óvodai tevékenységeinket, fog-
lalatosságainkat  mind  e  köré  építettük.
Először  megismerkedtünk a  Márton-nap
népi hagyományaival, a régi szokásokkal,
hogy a gyerekek tudják  mihez  kötni  az
elkövetkező  napok  készülődését.  Libás
mesékkel, mondókákkal, énekekkel, játé-
kokkal ismerkedtünk meg. Hangos ének-
szóra,  zenére  vonultunk  a  teremben  és
udvaron. Készítettünk libabábot, mécsest,
ragasztottunk  száz  libát  egy  sorba.  Ám
kétségtelenül  a  legérdekesebb  és  legiz-
galmasabb dolog a libanéző túránk volt,
mely során a gyerekek élőben is láthattak
libákat.  Megfigyelhették,  s  a  bátrabbak
kézből is etethették őket azzal a kukori-
cával,  amit  még az  oviban morzsoltunk
közösen. Úton hazafelé hangosan zengett
az utca a Száz liba egy sorba énektől, ez-
zel  köszöntük meg Szabó Virágéknak a
lehetőséget, hogy betekintést nyerhettünk
egy falusi portárba.

Bár sajnálatos módon a lámpás fel-
vonulás elmarad, így is nagyon izgalmas,
élménydús  szép  napokat  töltöttünk  el  a
Márton-napi készülődés jegyében.

Vranekné Juhász Hedvig
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A Polgármester Úr jóvoltából kirán-
dulást  szerveztünk  közösen  2021.  au-
gusztus 27-én. Első állomásunk a Város-
ligetben található Millennium Házába ve-
zetett. Ott a tárlatvezető sok érdekesség-
gel  megismertetett  bennünket.  Többek
között az uralkodók irányításairól, a bu-
dapesti első villamosról, melybe be is le-
hetett ülni. Még a Gundel-palacsinta tör-
ténetébe is betekinthettünk. Örök emlék
marad a számunkra.

Az  ebéd,  amit  a  Dunabogdányban
található Forgó Étteremben kaptunk - és
mindenki egyéni kívánsága szerint előre
megrendelhette –, nagyon finom volt. Ezt
követően Leányfalura vezetett  az utunk,

ahol  a  fürdés  következett.  A nagyszerű
időjárás és a jó társaság is hozzájárult a
jó napunkhoz. Hazafelé a gyönyörű tájat
élvezhettük. Utolsó állomásként Pilisvö-
rösváron egy cukrászdába betértünk egy
fagyira vagy egy sütire. Köszönjük a Pol-
gármester úrnak ezt az élményekkel teli
napot. Külön köszönjük még az ingyenes
utazás  lehetőségét  a  szári  és  az  óbarki
nyugdíjas találkozóra.

Szeretnénk, hogy bővüljön az Ősz-
idő nyugdíjas klubunk, ezért várjuk, hogy
jöjjenek közénk minél többen. Szeretettel
várunk  minden  jelentkezőt  a  Közösségi
Házban hétfő délutánonként.

Nyugdíjas Klub

Hétvégével  befejeződtek  az  idei
futball mérkőzések. 

U16-os  csapatunk  jelenleg  a  7.he-
lyen  áll,  8  mérkőzésből  3  győzelem,  5
vereség. 

U19-es  csapatunk  jelenleg  a  4.he-
lyen  áll,  9  mérkőzésből  5  győzelem,  4
vereség.

Felnőtt  csapatunk  jelenleg  a  3.he-
lyen 13 mérkőzésből 9 győzelem, 1 dön-
tetlen, 3 vereség. Sajnos az utolsó fordu-
lóban elveszítettük a rangadót. Csóron ki-
kaptunk 3-1-re.  A mérkőzéstől függetle-
nül gratulálok az egész csapatban az őszi
kiváló teljesítményhez.

Az  öregfiúk  bajnokság még tart,  3
forduló van még hátra.

Az utolsó hazai mérkőzésen a törzs-
szurkolók  csapatából  Bajor  György  és
Nagy László jóvoltából minden hazai já-
tékost és nézőt vendégül láttak egy tányér
bográcsban  készült  babgulyásra,  amihez
a  frissensült  pogácsát  Segesdi  Mihály
ajánlotta fel. Vranek Péter üdítővel támo-
gatta  a  vacsorát.  Amit  ezúton  is  köszö-
nünk Nekik. 

Minden korosztályos játékosnak kö-
szönjük a bajnokságban való részvételt.

Külön köszönjük az edzőknek: Sin-
kó Csabának, Magyar Balázsnak és Hor-
váth  Zsoltnak,  hogy csapatainkat  edzet-
ték és felkészítették a mérkőzéseinkre. 

Minden  sportbarátnak,  szurkolónak
vírusmentes,  kellemes  karácsonyi  ünne-
peket és boldog új évet kívánunk!

Várunk Benneteket a tavaszi folyta-
táskor.

HAJRÁ FIÚK! HAJRÁ VÁL!
Klein Károly
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Nyugdíjas kirándulás SPORTHÍREK

(Az alábbi  olvasói  levelet  változtatás nélkül  közöljük.  Gratulálunk és jó
egészséget kívánunk a testvéreknek! - A Szerk.)

A 'Váli Tükör'-ben olvastam, hogy várják az olvasók írásait; édesanyám,
testvérem, a rokonság egy része Válon él - én nem.

Anyukám október 15.-én ünnepelte a 80. születés napját - ami önmagában
nem nagy dolog. Viszont öten voltak testvérek, s ebből vele együtt négyen él-
nek, mindannyian Válon. Valamint a bátyja és felesége most november 5.-én
ünnepelte az 58. házassági évfordulóját.

Ez így együtt - szerintem - már említésre érdemes dolog.
Mindannyian - az öregséggel sajnos együtt járó nyavalyákat leszámítva -

ellátják magukat, jönnek, mennek, tesznek - vesznek, látnak, hallanak.
Mellékelek róluk egy október 16.-án készült képet. Anyukám nem számított

rá, hogy egyszerre jelennek meg a testvérei, ezért nem volt ünneplőben. :)
Jobbról balra haladva:

Krain Bálintné született: Nagy Magdolna 86 éves
Szényó Péterné szül.: Nagy Mária 72 éves
Mikus Györgyné szül.: Nagy Erzsébet 80 éves
Nagy Imre 84 éves
Nagy Imréné szül.: Viktóri Teréz 79,5 éves

Tisztelettel: Mikus Györgyi

OLVASÓI LEVÉL



Kedves Szülők és Gyerekek!

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy az
„Együtt  a  játszótérért”  projekt  rendkívül  sikeres
volt. Az ügy érdekében összefogott a falu apraja-
nagyja. A szeptember 4-i szabadtéri rendezvény
és az esti jótékonyság bál bevétele meghaladta
az 5 millió forintot. A hastáncgála és az Időutazók
koncert  további  több mint  600.000,-  Ft  bevételt
hozott.  Nagyon  sok  támogatás  érkezett  A Váli
Gyermekek Jövője Alapítvány számlájára magán-
személyektől és cégektől is. A licitcsoport is aktí-
van működik november 30-ig.

Az összes eddigi bevétel 12.400.000,- Ft. 
Az  eszközök  kiválasztásakor  szempont

volt, hogy minél több korosztály számára legyen
játék, illetve hogy minél többféle képesség fej-
lesztésére  és  minél  sokszínűbb  szórakozásra
biztosítsunk lehetőséget a gyermekek számára.
A szavazás alapján az a döntés született, hogy
ebből az összegből az alábbi – képeken is lát-
ható  -  játszóeszközöket  tudjuk  megvenni:  egy
kombinált játszóvár, mely több korosztály szá-
mára is használható, egy új körforgó és egy új
4 személyes mérleghinta, egy átlépőkötél, egy
mászóösszeállítás,  egy  fészekhinta és  egy
ügyességi pálya.  Ezeket  még idén beszerez-
zük 10.535.000,- Ft értékben.

A kerítés  740.000,-  Ft-ba  kerül  az  utcai
frontra, melynek nagy része az „örökbefogadás-
ból” jött össze. A maradék pénzből az adott terü-
leten 50 cm mélyen ki kell ásni a földet, azt el
kell szállítani, valamint a területet fel kell tölteni
az ütéscsillapítást biztosító homokkal. A kivitele-
zést tavaszra tervezzük, de a gyűjtés nem áll le.

Bízunk benne, hogy tavasszal az új játszó-
téren  tudunk  egy  hatalmas  nyitóbulit  tartani,
melynek bevételét a játszótér további fejleszté-
sére fordítunk. Miden segítséget köszönünk!

Bechtold Tamás
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Az idei évet a Bíbor néptánccsoport
sem úgy tervezte, ahogyan a járvány mi-
att alakult. A csoport januárban ünnepelte
10. születésnapját, de azt a pandémia mi-
att  nem  tudtuk  megszervezni.  Remény-
kedtünk, hogy jobb lesz a helyzet, de saj-
nos nem így lett. Ezért arra az elhatáro-
zásra jutottunk,  hogy megüljük a szüle-
tésnapot, kisebb körben. Mivel belefutot-
tunk az őszbe, így szabadtéren nem tud-
tuk  megtartani.  A  legközelebbi  olyan
hely, ahol egy ilyen rendezvényt meg le-
het rendezni Kajászón volt, a művelődési
házban.  Szerencsére  a  kajászói  polgár-
mester úr és az alpolgármester asszony is
pozitívan  álltak  a  kérésünkhöz,  nagyon
örültek nekünk, ezúton is köszönjük a se-
gítséget!

Nagy várakozással  készültünk, sze-
rettünk volna rengeteg embert meghívni,
de a járványhelyzet és a befogadóképes-
ség  határa  miatt  korlátoznunk  kellett  a
vendégek számát.

Úgy döntött a csoport, hogy mivel
zártkörű a rendezvény, elsősorban azokat
hívjuk meg,  akik segítették a csoportot,
vagy rendezvénysorozatát a Váli Völgyi
Vigasságok megrendezését. A baráti cso-
portok közül  a tápiószecsői  Ofella  Sán-
dor H. N. Együttest hívtuk meg és láttuk
vendégül. 

Nagy örömünkre a segítőink, támo-
gatóink  közül  nagyon  sokan  el  tudtak
jönni az ünnepségre.

A rendezvény napján már dél körül
serénykedtünk,  berendeztük  a  termet,
előkészítettük a fogadást,  vártuk vendé-
geinket.

A műsor  16  órakor  vette  kezdetét
egy  kis  visszatekintéssel,  köszöntővel.
Ekkor mondtunk köszönetet, és ezt tesz-
szük most is, azoknak, akik bármilyen se-
gítséggel támogattak, erősítettek bennün-
ket az elmúlt 10 évben. Ezt követően az
ünnepelt Bíbor néptánccsoport adta elő a
mezőföldi koreográfiáját, a lányok új me-

zőföldi viseletében. Természetesen nagy
tapsot  kaptunk.  Ezt  követte  az  egyik
meglepetés.

A  színpad  hátuljára  egy  hatalmas
LED falat szereltettünk, és elkezdtük le-
vetíteni az elmúlt 10 év emlékeiből ösz-
szeállított  videót,  amit  a  legnagyobb
igyekezet ellenére is csak 2 órásra tudtuk
lerövidíteni, a többször 24 órás anyagból.
A vetítést megszakítva a tápiószecsői ba-
rátaink  adtak  elő  egy régi  gyűjtésükből
származó koreográfiát, csodaszépen. Ez-
úton is köszönjük, hogy eljöttek hozzánk,
velünk ünnepelni. Ezt követően folytató-
dott  a  vetítés  mindenki  nagy  örömére.
Rengeteg  emlék  került  elő,  sokan  nem
tudták barátaink közül sem, hogy mennyi
helyen  jártunk,  képviseltük  falunkat  és
országunkat. A záró koreográfiát ismét a
Bíbor  néptánccsoport  szolgáltatta,  egyik
kedvenc  koreográfiájával,  a  szilágysági
táncokkal. Külön öröm volt, hogy ebbe a
koreográfiába  beállt  és  velünk  táncolt
Vajda  Levente,  aki  néhány  tagunknak
már 18 éve tanítja a táncokat. Köszönjük!

A műsor végén a Bíbor néptánccso-
port  önfeledten  előadta  az  indulóját:  az
„Ellopták a  biciklim…” kezdetű dalt,  és
erre örömtáncot jártunk a nézőkkel együtt.
A LED falon látható volt, ahogyan erre a
dalra a 2019. évi Vigasságon táncra per-
dültünk. A műsorszámok végeztével a Bí-
bor néptánccsoport tagjai vendégül látták
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JUBILEUM
A Bíbor néptánccsoport 10. születésnapját 
ünnepelte október 9-én.

BÍBOR néptánccsoport



a segítőket és barátaikat egy vacsorára.
Terített asztal mellett tudtunk beszélgetni,
felidézve az emlékeinkből.

A vacsora  után  behozták  a  csoport
születésnapi tortáját, ami még egy másik
tortával duplázódott egy kedves barátunk
jóvoltából. A torta mellett összegyűlve a
csoport elénekelte barátaival a „Sok szü-
letésnapokat…”  kezdetű  köszöntőt.  A
torták mellett süteménnyel is kedvesked-
tünk vendégeinknek.

A kulináris élvezetek után elkezdő-
dött  a  táncház.  A levezetésre Vajda Le-
ventét kértük fel, és nem kellett csalódni,
pompás  hangulat  keletkezett  rövid  időn
belül. A barátok, baráti csoportok össze-
kapaszkodva ropták a táncokat, késő éj-
szakába nyúlóan.

Miután  már  csak  a  Bíbor  néptánc-
csoport  maradt,  önfeledten mulatoztunk,
örültünk  az  elmúlt  10  évnek,  rengeteg
emléknek. 

Visszatekintve  gyorsan  eltelt  a  10
év, de élményekben elmondhatatlanul so-
kat  adott  a  csoportnak  és  külön-külön
minden  embernek.  Úgy  érezzük,  meg
tudtuk mutatni,  hogy egy közösen kitű-
zött cél össze tudja hozni az embereket.
Egy rendezvény vagy fellépés, egy kirán-
dulás igazán jó összekovácsoló erő. Na-
gyon  büszkén  képviseltük  falunkat,  or-
szágunkat bárhol is jártunk az országban,
világban.  Talán sokan tudják,  de hazán-
kon kívül bejártuk Csehországot, Szlová-
kiát  (Felvidéket),  Szerbiát  (Délvidéket),
Erdélyt,  Lengyelországot  (többször  is),
Ausztriát és Szlovéniát. Ha más nem len-
ne,  ezek az  élmények is  elmondhatatla-
nok  lennének.  A hazai  emlékeket  meg-
számolni  sem tudjuk. Folytattuk az Ad-
venti gyertyagyújtásokat, részt vettünk az
adventi vásárokon és egyéb rendezvénye-
ken a faluban.

ÉS létrehoztuk a Váli Völgyi Vigas-
ságok  — most már nemzetközi —  fesz-
tivált,  amire  igazán  büszkék  vagyunk.
Több ezer ember fordult meg a rendezvé-
nyeink ideje alatt a faluban, és olyan em-
berek nyitották meg a rendezvényt, mint
Szlovénia,  Lengyelország,  Bulgária
nagykövetei és dr. Szőke László, a Köz-
társasági  Elnöki  Hivatal  (KEH) külügyi
igazgatója.

A  visszajelzések  mindig  pozitívak
voltak. Itt is jelezzük, hogy mi továbbra
is  szeretnénk  megtartani  ezt  a  rendez-
vényt  (eddig is  szerettük volna),  bízunk
benne, hogy a járványhelyzet jövő év au-
gusztus  végére  már  rendeződik  és  nem
lesz akadálya. Rajtunk nem fog múlni.

Visszatérve a 10.  születésnapra,  na-
gyon jó volt újra együtt lenni egy kicsit a
barátainkkal,  segítőinkkel.  Szeretnénk
megköszönni  mindenkinek  a  segítséget,

kitartást, amit az elmúlt 10 évben kaptunk.
Kérjük segítsék munkánkat a jövőben is,
hiszem mi a közösségért is dolgozunk.

Ünnepségünket támogatta a Magyar
Falu program és a Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt.
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Attól függ... (Ismeretlen szerző)

Egy kosárlabda az én kezemben

kb. 19 dollárt ér.

Egy kosárlabda Michael Jordan kezében

kb. 1,9 milliót.

Attól függ, kinek a kezében van…

Egy teniszütő az én kezemben

nem ér semmit.

Ha a teniszütőt Gabriella Sabatini fogja,

akkor megnyeri a világkupát.

Attól függ, kinek a kezében van…

Egy bot az én kezemben arra jó,

hogy támaszt nyújtson séta közben.

Egy bot Mózes kezében

kettéválasztja a hatalmas tengert.

Attól függ, kinek a kezében van…

Egy parittya az én kezemben:

érdekes hadtörténeti ereklye.

Egy parittya az ifjú Dávid kezében

hatalmas fegyver.

Attól függ, kinek a kezében van…

Két hal és öt kenyér az én kezemben

ételkészítéshez alapanyagok.

Két hal és öt kenyér Jézus kezében:

jóllakat ezreket.

Attól függ, kinek a kezében van…

Szögekkel a kezemben

elkészíthetek egy madáretetőt.

A szögek Jézus kezében

megváltást hoztak az egész világnak.

Attól függ, kinek a kezében van…

Tedd le törődöttségedet, félelmeidet,

aggodalmaidat, reményeidet, álmaidat,

családodat és kapcsolataidat

az Isten kezébe, hiszen tudod:

Attól függ, kinek a kezében van!

Az a Jézus, aki Karácsonykor szü-
letett, Megváltója és Megtartója a világ-
nak. „Üdvözítő született ma nektek, aki
az  Úr Krisztus,  a  Dávid  városában.”
(Lukács evangéliuma 2,11) Jézus végig-
járta előttünk a földi életutat, megtapasz-
talva az emberi lét örömeit és nehézsége-
it. Mi gyakran botladozunk - Ő győzött!
Ezért érdemes az Ő megtartó kezébe ten-
ni  az  életünket:  akár  először,  akár  újra.

Tegyük ezt most karácsonykor, és éljünk
az Ő védelmező kezében az új esztendő-

ben is! Bízd Újra Életed Krisztusra!

Sajnos, a jelen körülmények között
nagyon nehéz  előre  tervezni  –  igazából
nem is lehet (az éppen aktuális informá-
ciókat  megtalálhatják  facebook oldalun-
kon).  Amennyiben  az  adott  járványügyi
helyzet engedi:
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