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ájus 25-én került megrende-
zésre hagyományosnak mond-
ható  Vajda-napi  rendezvé-

nyünk.  A  kezdeti  felhőszakadás  után
rendben folytak az események. Külön kö-
szönetemet szeretném kifejezni a szerve-
zésért  Ádám  Zsuzsanna alpolgármester
asszonynak, Kocsis Bálintnak a ki és be-
pakolásért,  Csókás Zsoltnak a hangosítá-
sért és minden segítőnknek, akik munká-
jukkal  és  adományaikkal  támogatták  a
rendezvény sikerét!

M

Utolsó testületi ülésünket 2013. május
30-án tartottuk. Az azóta eltelt  időszak-
ban a következő események történtek.

Június 3-án részt vettem az iskolai és
az óvodai szülői  munkaközösségek által
rendezett  Pedagógus-napon.  Egy  kicsit
szégyellem,  hogy  a  testület  nem  tudott
erről  az  eseményről,  de  mivel  nem  én
voltam a  szervező,  nem jutott  eszembe
meghívni a képviselő-testület tagjait. Ez-
úton  kérnék  mindannyiótoktól  elnézést.
Az ünnepség nagyon színvonalasan sike-
rült. Később sokan megköszönték a meg-
emlékezést,  mely többek szerint  tíz  éve
nem volt ilyen szépen megünnepelve.

4-én a Székesfehérvári Járásbíróságon
voltam  tanúskodni  egy  2010-es  lopási
ügyben.  Ugyanezen  a  napon  délután  a
Váli  Tűzoltó  Egyesület  tagjaival  tartot-
tunk megbeszélést a Beggendorfból érke-
ző  vendégek  fogadásával  kapcsolatban.
Este a Trianoni megemlékezést tartottuk
közösen  a  Váli  Faluszépítő  és  -védő
Egyesülettel, valamint a Vajda János Ál-
talános Iskola tanulóival.

Június 7-én a beggendorfi vendégeket
kísértem  a  Parlamentbe,  ahol  Csóti
György Fideszes képviselő fogadott min-

ket. A megbeszélés témája az Európai
Unió válsága és a válságra adott magyar
válaszok voltak. A megbeszélés után ide-
genvezető mutatta be számunkra a Parla-
ment épületét. Kövér László, a Parlament
házelnöke ajándékkal várta a német cso-
portot.

8-án, szombaton szintén a német ven-
dégekről szólt a nap. Először a Tűzoltó-
múzeumot,  majd a katolikus templomot
tekintettük meg. Köszönet a tolmácsolá-
sért  Mádi  Lászlónak!  Váradi  Endréék
pincéjénél ebéddel várták a vendégeket a
Váradi és a Simon család tagjai. Köszö-
nöm odaadó munkájukat. Este a Pizzériá-
ban  tartottunk  táncházat  Vajda  Levente
vezetésével,  majd nagyszerű vadételeket
fogyasztottunk a Molnár zenekar kísére-
tével.

Pilisszentivánra  kaptam  meghívást  a
Duna-Ipoly  Nemzeti  Park  igazgatójától,
mely alkalommal a Nemzeti Park munka-
társai  tartottak  előadásokat  tevékenysé-
gükről.

Többször ülésezett a helyi védelmi bi-
zottság Martonvásáron. A téma mindany-
nyiszor az árvízi védekezés volt. Mára túl
vagyunk a nagy veszélyen és kijelenthe-
tő, a jól szervezett munkának köszönhe-
tően nagyobb anyagi károk nélkül múlt el
a veszély.

A  Leader Völgy Vidék  Helyi  Vidék-
fejlesztési  Közösség 13-án  tartotta  kül-
döttgyűlését,  melyen új tisztségviselőket
választottunk.  Engem  a  felügyelőbizott-
ság tagjává választott az egyesület.

14-én  meghívást  kaptam az  általános
iskola ballagására, melyen örömmel vet-
tem részt.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
Pünkösd másnapján nagy izgalommal ültünk ösz-
sze  neualbenreuth-i  testvérvárosunkból  érkező
csoport  fogadásának  megbeszélésére.  A  32  fős
csoport 23-án késő délután érkezett és 27-én reg-
gel utazott vissza Németországba. Köszönöm min-
den vendéglátó család és a segítők munkáját!

BECHTOLD TAMÁS polgármester  

v á l I n f óv á l I n f ó

Iskolai hírek
„Igazgatóként búcsúzom az újság olvasóitól,  egyben kö-
szönöm mindenkinek a bizalmát, támogatását.”
Kovácsné Darabos Erzsébet igazgatónő írása.

6. oldal

Vajda-nap
„Ismét  jó  hangulatban tölthette a  napot,  aki  kilátogatott  a
2013-as Vajda-napra.”
Ádám Zsuzsanna alpolgármester képes beszámolója.

2. oldal

HIRDETÉS
ÖNKORMÁNYZATI

INGATLAN
ÉRTÉKESÍTÉSRE

Vál  Község  Önkormányzata  „az
önkormányzat  vagyonáról”  szóló
18/2012.  (IX.  06.)  önkormányzati
rendelete, valamint a 151/2011. (XI.
29.)  számú önkormányzati  határo-
zat  alapján  a  következő  hirdetést
teszi közzé:

Vál  Község  Önkormányzata
(2473 Vál, Vajda J. u. 2.) eladásra
meghirdeti  a  Vál,  Rákóczi  u.  5.  I.
em.  1.  sz.  alatti  önkormányzati
öröklakást.

A 69 m2-es, beköltözhető, teher-
mentes, üresen álló ingatlan, a kö-
vetkező helyiségekből áll: 3 szoba,
közlekedő,  konyha,  fürdőszoba,
WC, kamra. A lakóépület összkom-
fortos. A lakáshoz egy 4 m2-es te-
rasz  is  tartozik,  valamint  közös
használatú udvar, parkolási lehető-
séggel.  Az  ingatlan  állapota  átla-
gos. Az épület jó megközelítési le-
hetőséggel,  a település központjá-
ban található.

A minimális irányár:

7.000.000.- Ft
azaz Hétmillió forint (mely össze-

get  általános  forgalmi  adó  fizetési
kötelezettség nem terhel).  További
információ kérhető, valamint a véte-
li  szándék  bejelenthető  a  Polgár-
mesteri Hivatalban. 

Búcsúzunk
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

türelemmel viselt betegség után
elhunyt

Zsebeházy György
váli lokálpatrióta.

Élete során számtalan váli
vonatkozású könyvet, fotót,

újságcikket gyűjtött,
s mindig szívén viselte Vál sorsát.

Nyugodjék békében!



z ízlésesen berendezett belsőben
mintha mesevilágba csöppentünk
volna,  színes  textíliák,  takarók,

terítők, gyerekjátékok, bábok vonták ma-
gukra a látogatók tekintetét. A csodás lát-
nivalót színes műsor és vendéglátás tette
még hangulatosabbá.

A
Délben már gyülekeztek a Szabadidő-

parkban a  főzőverseny résztvevői,  szor-
gosan készülődtek, még a nyakukba sza-
kadó jégeső sem tudta kedvüket szegni. A
12 versenyző  csapat  számára  a  húst  az
önkormányzat biztosította, a többi hozzá-
valóról  mindenki  maga  gondoskodott.
Ahogy elült a vihar és kiderült az ég, el-
kezdtek érkezni a látogatók is, s pillana-
tok alatt megtelt a Szabadidőpark.

A kiadós eső miatti  egy órás késéssel
el  is  kezdődtek  a  színpadi  produkciók,
melyet a Vox Váli nyitott, majd a Zoltán
Erika Tánciskola martonvásári  Dynamic
Dance Crew három korosztálya követke-
zett sok-sok koreográfiával, végül a Vad-

virág  dalkör  zárta  az
első  felvonást.  Utána
Mátyás  király  meséit
láthatták a gyerekek a
MiaManó színház kö-
zel egy órás előadásá-
ban.  A  néptánc-cso-
korban  valamennyi
korosztály megmutat-
kozott, a megújult Re-
zeda-Rozmaring  váli
gyerekcsoportot  kö-
vetően a martonvásá-
ri-váli  Villő  ifjúsági
csoport  lépett  szín-
padra  fergeteges  mű-

sorral, végül a felnőtt Válinka csoport fo-
kozta a hangulatot. Az esti blokkban be-
mutatkoztak a budapesti MultiTalent mu-
sical iskola növendékei, ismét nagy sikert
arattak a hastáncos Dynasma-lányok, sö-
tétedéskor pedig a Tűzfészek Társulat lát-
ványos tűzzsonglőr showja zárta a napot.

Természetesen idén is volt kézműves-
foglalkozás,  a  Vöröskeresztes  sátorban
ingyenes  vércukor-  és  vérnyomásmérés,
valamint az Országos Mentőszolgálat jó-
voltából újraélesztési bemutató. Nem hiá-
nyoztak a finom falatok sem, nem beszél-
ve a bográcsban főtt pörköltekről, mely-
nek versenyét Keresztes Istvánné nyerte.

Köszönjük a Tűzoltók, a Polgárőrök, a
Vöröskereszt, az óvoda, az iskola és a hi-
vatal dolgozói, valamint a civil szervezet,
vállalkozások és magánszemélyek segít-
ségét, támogatását! Ismét jó hangulatban
tölthette a napot, aki kilátogatott a 2013-
as Vajda-napra.

fotók:
Katona Katalin és Fiskus Olga
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Neualbenreuth
Bechtold Tamás beszámolója 
testvérvárosunk látogatásáról.

4. oldal

VAJDA-NAP
Az idei május 25-i Vajda-napot a Váli Foltvirág Kör
kiállítása nyitotta meg, melynek méltó helyet biz-
tosított a felújított Tűzoltómúzeum.

ÁDÁM ZSUZSANNA alpolgármester
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik támogatásukkal,
ingyenes fellépésükkel, segítségükkel hozzájárultak az idei

Vajda-nap sikeréhez!



 vendégek  ünnepi  fogadására  a
Válvölgye Étteremben került sor,
ahol  Marton  József és  családja

látta vendégül a német és váli vendéglátó
családokat.

A
Másnap  a  Ve-

lencei-tavon
szerveztünk hajó-
kirándulást,  majd
a  Sukorói  Arbo-
rétumban  Mádi
László tolmács
segítségével  tet-
tünk sétát. Itt  Si-
mon  László és
Lukács  András
családja  jóvoltá-
ból  grill  ebéddel
vendégeltük  meg
a csoportot, majd
Székesfehérvár
volt  az  úti  cél,
ahol  a  belvárost
tekintettük  meg
idegenvezetéssel.  Ez  után  szabad  prog-
ram keretében ki-ki  kedve szerint  vásá-
rolhatott, nézelődhetett a városban. A nap
Bajor-esttel zárult, a német vendégek ál-
tal  hozott  és  felszolgált  finomabbnál-fi-
nomabb  étkek  (barna  kenyér,  kolbász,
hurka, disznósajt, stb.) kerültek az asztal-
ra.

Szombaton kirándulásunk célja a mar-

tonvásári Óvodamúzeum, Beethoven mú-
zeum megtekintése volt idegenvezetéssel,
valamint a kastély parkjában sétáltunk a
csodálatos környezetben ismételten Mádi
László tolmács részvételével. Délben Se-

gesdi Mihály családja svédasztalos álló-
fogadáson látta vendégül a német baráto-
kat. A délután a Vajda-napi programmal
telt, ahol nagy érdeklődéssel figyelték a
főzőversenyt és a színpadi produkciókat.
Külön sátorban sült burgonya-szirmot sü-
töttek a Neualbenreuth-i vendégek, mely-
nek bevételét az óvodának ajánlották fel. 

A vasárnapi  szentmise  után  a  német
katonák  emlékművénél  koszorúztunk,

majd a megújult Tűzoltó és Községi Em-
lékházat és a benne lévő foltvarró kiállí-
tást, utána pedig Mayer Józsi bácsi egye-
di gyűjteményét. tekintettük meg. 

A búcsúest a Faluvédő Egyesület által
szervezett  táncházzal  kezdődött,  majd
Kiss László és családja által készített kol-
bász és hurka volt menü. Váli termékek-
ből álló ajándékcsomagokkal kedvesked-
tünk  a  családoknak,  ők  pedig  speciális
bajor ajándékokkal köszönték meg a ven-
déglátást. 

Minden vendéglátó családnak,  segítő-
nek köszönetem fejezem ki, mert nélkü-
lük ezt  a  pár  napot  ilyen  színvonalasan
nem tudtuk volna megszervezni. 

Úgy érezzük, hogy német vendégeink-
nek felejthetetlen ittlé-
tet okoztunk, melyre jó
szívvel  gondolnak
vissza.

(A  vendéglátó  csalá-
doktól  nem  kis  áldo-
zatvállalást  követelt,
hogy  2-5  főt  napokig
elszállásoljanak,  ven-
dégül lássanak. A ren-
dezvényeken  való  kö-
zös  étkeztetéseket  pe-
dig valamennyi vállal-
kozó  ingyen,  felaján-
lásból, saját költségén
vállalta, így tudta a te-
lepülés ezt a négy na-
pos  programot  mini-

mális  költségvetésből  megszervezni.  Vál
Község Önkormányzata köszönetet mond
mind  a  vendéglátó  családoknak,  mind
pedig  azoknak  a  helyi  vállalkozóknak,
gazdáknak, szervezőknek, akik aktív rész-
vételükkel,  anyagi  segítségükkel,  egyéb
felajánlásukkal időt, energiát nem kímél-
ve  támogatták a német  testvéreink  szín-
vonalas vendéglátását. – A Szerk.)
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NEUALBENREUTH-I TESTVÉR-
VÁROSI TALÁLKOZÓ 2013

A Neualbenreuth-i  testvérvárosból  35  fő  érkezett
Válba 2013. május 23-án csütörtökön délután. 

BECHTOLD TAMÁS polgármester

P á l y á z a t i  h í r e k

A Váli Faluszépítő és -védő Egyesület 14,5 millió forint Leader-támogatást nyert  a Széchenyi utcai játszótér és a
Sétány felújítására.

***
A Vál Községi Sportbarátok Egyesülete, valamint az Önkormányzat 10-10 millió forintot költhet pályázati forrásból
egészségnevelésre. A programok kidolgozás alatt állnak.

***
Az óvodabővítésre benyújtott pályázatunkat első körben forráshiányra hivatkozva elutasította a Belügyminisztérium,
de remény van arra,  hogy decemberig  további  pályázatok nyerhetnek támogatást.  Sajnos így szeptemberre  már
biztosan nem tudjuk megvalósítani a Kossuth utcai óvoda bővítését.

***
Az energetikai pályázatok elbírálását uniós utasításra felfüggesztette a kormány. Bízunk benne, hogy az ellenőrzés, és
a  pályázati  feltételek  pontosítása  után  kedvező  elbírálásban  részesül  önkormányzatunk,  és  folytathatjuk
intézményeink energetikai korszerűsítését.



►Változás munkaügyben
Illetékességváltozás miatt a váli állás-

keresők  már  nem a  bicskei  Munkaügyi
Központhoz, hanem a Martonvásári Járá-
si Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsé-
géhez tartoznak 2013. július 1. után. Az
álláskereső  ügyfeleket  és  munkáltatókat
érintő szolgáltatások igénybevétele a Já-
rási Munkaügyi Kirendeltség Ercsiben a
Fő u. 34. szám alatt az alábbi napokon ér-
hető el:

hétfő 8.00-14.00 óráig 
kedd ügyfélfogadás szünetel 
szerda 8.00-14.00 óráig 
csütörtök 8.00-14.00 óráig 
péntek 8.00-12.00 óráig 

Telefon: +36 (25) 520-750
Fax: +36 (25) 520-751

Váliaknak feltétlenül kedvezőbb, hogy
a  fenti  ügyfélfogadási  idő  mellett  Mar-
tonvásárra, a Szent László Völgye Segítő
Szolgálat  irodájába  (2462 Martonvásár,
Szent  L.  u.  20.)  is  mehetnek  az  alábbi
időpontokban:

hétfő 8.00-12.00 óráig 
csütörtök 8.00-12.00 óráig 

Ebben a két időpontban az álláskereső-
ket érintő ügyeket intézhetik (ellátás irán-
ti  kérelmek  befogadása,  jelentkezések
rögzítése,  egyéb ügyfelet érintő szolgál-
tatások teljesítése).

►Diákmunka
Államilag támogatott  pályázat  kereté-

ben Vál Község Önkormányzata 1,6 mil-
lió forintot nyert 16-25 év közötti, tanulói
vagy hallgatói  jogviszonnyal  rendelkező
diákok nyári foglalkoztatására. A diákok
után nem kell az önkormányzatnak járu-
lékot fizetnie, bérüket teljes egészében a
pályázati összeg fedezi. A nagy érdeklő-
désre  való  tekintettel  –  július  1-től  au-
gusztus 31-ig – félállásban dolgozhat ha-
vonta  16-16  fiatal.  A Munkaügyi  Köz-
pontban  való  regisztrálás  után  a  diákok
orvosi  vizsgálaton  estek  át,  valamint
munka- és balesetvédelmi oktatásban ré-
szesültek.  A napi  4  órás  foglalkoztatás
során a diákok lecsiszolták és újra festet-
ték a buszmegállókat és a hirdetőtáblákat,
kigyomlálták  az  emlékhelyek  környékét
(Vajda-szobor, I. világháborús emlékmű,
temető) és virágokat ültettek, vagy a Sza-
badidőparkot tették rendbe. Voltak, akik
az óvodában segédkeztek, valamint a hi-
vatal  irattárának  rendezésében  vettek
részt.  Feladataik között  szerepelt  az eb-
összeírásra szolgáló adatlapok kihordása
is, páran pedig az egy hetes nyári kézmű-
ves  gyerektáborban  segítettek  Csókásné
Anikónak.  Néhányan  –  Szabó  Éva és

Ádám Zsuzsanna vezetésével – több na-
pon  keresztül  a  múzeumi  gyűjteményt
szortírozták  és  tették rendbe,  ennek kö-
szönhetően  megújult  a  Vajda-emlékház
és a Tűzoltómúzeum berendezése.

Zsebeházyné Bozóki Erika

►Ügyeleti rend
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk településünk lakosságát,
hogy Vál Község Önkormányzat Képvi-
selő-testületének  10/2013.  (IV.  30.)  ön-
kormányzati rendelete értelmében a Váli
Közös Önkormányzati Hivatalban, 2013.
július 22-e és  2013. augusztus 25-e kö-
zött igazgatási szünet lesz. Ezen időszak
alatt  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal
csak ügyfélfogadási időben és ezen idő-
pontban  is  csak  ügyeleti  szinten  műkö-
dik.

Az igazgatási szünet időszakára terve-
zett szabadságolások miatt, az ügyintézé-
si  határidők  meghosszabbodására  kell
számítani. Kérjük T. ügyfeleinket és a te-
lepülés  lakosságát,  hogy fenti  körülmé-
nyeket  a  hivatalos  ügyeik  intézésénél
mindenképpen  vegyék  figyelembe,  az
esetleges kellemetlenségek elkerülése vé-
gett. Megértésüket köszönjük.

►Ebösszeírás
Tisztelt Váliak!

Márciusi számunkban már felhívtuk fi-
gyelmüket  a  kötelező  ebösszeírásra,  és
kértük Önöket, hogy a hatékony munka-
végzés érdekében töltsék ki  és juttassák
el a Hivatalba az adatlapokat.

Sajnos  az  adatszolgáltatás  akadozik,
mivel csak nagyon kevés adatlap érkezett
be. Ezért a diákok segítségével ismét va-
lamennyi  háztartásba  eljuttattuk a kitöl-
tendő papírokat.  Kérjük Önöket, ha van
kutyájuk, töltsék ki a lapokat (ahány ku-
tya,  annyi  lapot),  és adják le a Hivatal-
ban. Természetesen aki ezt már megtette
korábban, és újra kapott adatlapot, annak
még egyszer nem kell kitöltenie. Együtt-
működésüket köszönjük, és várjuk a pa-
pírokat a hivatalban!

Dr. Balogh Lóránd jegyző
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MÁJUS

Fekete Júlia Fruzsina
Vranek Norbert
Burián Blanka

JÚNIUS

Tamasovics Hanna Mia

Gratulálunk!



zeptemberben  a  Váli  önkormány-
zat  Vajda  János  Iskolájaként  200
tanulóval kezdtük a tanévet és jú-

niusban a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó  Központ  Váli  Vajda  János  Általános
Iskolájaként fejeztük be. 

S
A 2012/2013-as tanévben ismét színes

programokban, változatos rendezvények-
ben,  versenyekben  gazdag  tanévet  zá-
runk.

Fő feladatunk természetesen a sok új
ismeret  átadása,  elsajátíttatása.  Ebben
nagy segítségünkre volt korszerű tanesz-
közparkunk,  interaktív  táblá-
ink,  számítógépeink.  Azonban
a tanórán kívüli  rendezvények
során a gyerekek megtapasztal-
hatták az összetartozás örömét,
jelentőségét  is,  folyamatosan
megtanulják környezetünk tisz-
teletben  tartását,  a  természet
szeretetét is.

Akadályverseny,  diákönkor-
mányzati rendezvények, Hallo-
ween party, Lámpás felvonulás,
Mikulás  buli,  Farsang,  Vajda
napi  rajzkiállítások,  szavaló-,
futó- és matekversenyek, sajá-
tos  nevelési  igényű  gyerekek
szavalóversenye,  biciklis  aka-
dálypályák,  túrák,  kirándulások,  színház
és mozilátogatások színesítették minden-
napjainkat.  Dekorációs  verseny  tartotta
mozgásban  egész  évben  a  felsősöket,
mert a győztes ajándéka egy kirándulós,
tanítás nélküli nap volt. Ezt a 6. osztály
nyerte  meg  magának.  Az  idei  évben
énekkarra is járhattak tanulóink, a könyv-
tár is kinyitott. Az emelt óraszámban ta-
nított informatikát tanuló gyerekeink 8.-
ban ECDL Start kártya büszke tulajdono-
saivá váltak. A folyamatos úszásoktatás is
meghozta gyümölcsét.  Diákjaink délutá-
nonként sportolhattak,  aerobic és  aikido
is várta az érdeklődőket. Beindult az is-
kolarádió és kétszer jelent meg a színes,
érdekes  iskolaújság.  Az  iskolagyümölcs
program  keretében  rendszeresen  almát,
almalevet kaptak az alsósok. Híreinkkel,
eredményeinkkel,  képeinkkel  jelen  va-
gyunk  a  facebookon,  követhetnek  ben-

nünket a mindig friss honlapon is. Min-
den társadalmi ünnepről színvonalas mű-
sorral emlékeztünk meg, a hétfő reggeli
Himnusz  éneklés  eredményét  pedig  jó
volt hallani ünnepségeink elején. 

Délutánonként  az  érdeklődő diákok a
művészeti  iskola  különböző  tanszakain
vehettetek  részt.  Feléledt  és  csodaszép
előadással  zárta az évet  két  néptánccso-
portunk, sok kis diákunk tanulhatott ze-
nét  is.  Képzőművészeti  csoportunk  az
idei  évben  meseországot  varázsolt  zsi-
bongónk falaira.

Nyári,  napközis jellegű táborunkat  az
idei évben június 24-től tartottuk. A spor-
tos és  kézműves programokban dúskáló
héten pedagógusaink szabadságuk terhé-
re, ingyen foglalkoztak a gyerekekkel.

Köszönöm a kedves kollégáim sikeres,
állhatatos munkáját, melynek eredménye-
képpen rengeteg sikert  érhettek  el  szor-
galmas tanulóink.

Sikeresek  voltunk  a  megye  szavaló,
matematika, rajz és sportversenyein, több
megmérettetésen az országos szinten is jó
helyezéseket értünk el. 

A tanévzáró ünnepélyen legsikeresebb
tanulóinknak könyvjutalomban  részesül-
tek.

1.osztály:  Kiss  Dávid,  Denkovics
Anna,  Kedves  Orsolya,  Ihász  Gréta,
Kecskés  Zsombor,  Molnár  Sára,  Hőgyi
Vanda

2. osztály:  Jankó Réka,  Balogh Tama-
ra, Kiss Noémi, Rajkányi Bence

3.  osztály:  Koch Dorottya,  Körmendi
Dominik,  Molnár Kitty,  Andrusek Dorka,
Szokó Aletta, Vranek Boglárka

4.  osztály:  Rajkányi  Boróka,  Prior
Martin,  Kedves  Réka,  Kóti  Fruzsina,
Trejtnar Ágnes, Füredi Elina, Papp Nóra

5. osztály: Schmidt Ferenc, Nagy Ben-
jamin, Ihász Mercédesz

6. osztály:  Póti Eszter,  Dudás, Zsuzsa,
Körmendi Dávid, Kocsis Dávid

7. osztály: Mihálovics Dániel, Dömsö-
di Balázs

8. osztály:  Herczku Éva,  Almádi Bian-
ka, Papp Renáta, Ujcz Luca.

Körmendi  Sándor az  országos  diák-
olimpián elért 3. helyezéséért.

A  Zrínyi  Ilona  matematika  verseny
legeredményesebb  tanulója  iskolánkból:
Schmidt Ferenc. 

Andrusek  Anikó nyugdíjas  pedagógu-
sunkat mindenki ismeri. Szíve soha nem
engedi, hogy elfelejtse a váli iskolát. Az

idei tanévtől minden évben ju-
talmazunk  természettudomá-
nyokban sikeres  gyermeket  az
ő  felajánlásával.  Idén  Mihálo-
vics Dánielé Anikó néni külön-
díja. Köszönjük a felajánlást, és
békés  nyugdíjas  éveket  kívá-
nunk Anikó néninek. 

Krúdyné  Kaposvári  Ágnes
felajánlott két gyermek számá-
ra egy hosszú hétvégét sok-sok
sportolási  lehetőséggel.  A  két
tanuló,  a  két  sikeres  sporto-
lónk,  akik Ági  néni  keze alatt
nőtték  ki  magukat:  Dömsödi
Balázs és Körmendi Sándor.

Némethné Szarka Szilvia fel-
ajánlásából  két  tanulónk  ván-

dorkupát vihetett haza egy évre. A kupa
Jó tanuló, jó sportolónak jár. A két nyer-
tes:  Déri  Klaudia és  Nagy  Illés volt.
Nagy Illés ezen kívül az országos közle-
kedésbiztonsági versenyen elért 6. helye-
zéséért egy társasjáték jutalomban is ré-
szesült.

Kárpáthegyi  Péter a  Terraplázába
ajánlott fel egy családi belépőt. Kiss Noé-
mi 2. osztályos tanuló kapta kiemelkedő
versenyeredményeiért.  Köszönjük  a  fel-
ajánlásokat!

Köszönjük  a  szülői  munkaközösség-
nek, hogy sok év után ismét fehér asztal
mellett ünnepelhettük a pedagógusnapot.
Köszönjük  a  képviselő-testületnek  is,
hogy támogatták és az állami átvétel óta
is támogatják iskolánkat, rendezvényein-
ket, a gyerekeket.

Tehát  elérkezett  a  tanév  vége,  végre
ránk köszönt a szabadság, amiért kemé-
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Óvodai élet
Kocsis Irén óvodavezető útravalója a
vakációra.

8. oldal

ISKOLAI HÍREK
„…elmúlt, ennek is vége, az iskola udvara
üresen áll…”

KOVÁCSNÉ DARABOS ERZSÉBET igazgató



nyen megdolgoztunk. Lezárunk egy idő-
szakot, egy eredményes tanévet, s várjuk
az  újat.  Elégedetten  állapíthatjuk  meg,
hogy alapvető céljainkat elértük, kitűzött
feladatainkat teljesítettük. Tanulóink hal-
mozták a sikereket, ismét érettebbek let-
tek egy évvel! 

Igazgatóként búcsúzom az újság olva-
sóitól, egyben köszönöm mindenkinek a
bizalmát, támogatását. Az új iskolaveze-
tésnek pedig jó munkát és szorgalmas di-
ákokat kívánok a következő évekre.

►Könyvtári közlemények

Többszöri  egyez-
tetés  után  a  Vörös-
marty  Mihály  me-
gyei könyvtár mun-
katársai  végre  elju-
tottak ide a községi
könyvtárba,  és  el-
kezdődött  a  könyv-
tári  szolgáltatás  ki-

alakításának  folyamata.  Hamarosan  va-
donatúj  könyvek  is  érkeznek  a  megyei
könyvtárból. 

Folyamatosan
zajlanak  a  könyv-
tári  tematikus
programok:  A má-
jusi kézműves ked-
dek az újrahaszno-
sítás  jegyében  tel-
tek.  Az informáci-
ós  világnap  alkal-
mából  felhívtam a
figyelmet,  hogy
gyermekeknek,  fi-
ataloknak  segít  a
Kék vonal: A 116-
111-es hívószámon
az  egész  ország-
ból,  bármilyen ve-
zetékes  vagy  mo-
biltelefon  hálózat-
ból,  éjjel-nappal
ingyen  hívható  a
bántalmazástól  és
elhanyagolástól  a
párkapcsolati,  csa-
ládi  és  iskolai
problémákon  át  a
kortárs  durvaságig
és magányig terje-
dő  okokból.   Ha
zsúfoltak  a  vona-
lak:  emil@kek-vo-
nal.hu

Megemlékez-
tünk  a  nemzeti
összetartozásról,  a  magyar  feltalálókról
és a Hősök napjáról. Kulturális Kávéhá-
zunkban május 9-én Batsányi János em-
lékezete és egy krokodil is a társaságunk-
ban tartózkodott. Június 21-én a zene ün-
nepét  összekötve  Weöres  Sándor  100.
születésnapjával,  a  Vox Váli  tagjai  éne-
kelt versekkel színesítették az estét. Sok
szíves köszönet érte!

Csókás Elekné
könyvtáros

►Összefogás
Köszönetünket fejezzük ki minden váli

lakosnak, akik a Szurok lányoknak szer-
vezett gyűjtésben segítettek. Élelmiszert,
pénzt  és  nagy  mennyiségű  ruhaneműt
kaptak a lányok.

►EU élelmiszersegély
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-

gálat  ismét  pályázott  a  Székesfehérvári
Egyházmegyei  Karitásznál  EU  Élelmi-
szersegély programra. Szabadbattyánról a
szállítást  a  Polgármester  Úr  szervezet
meg.

Június 28-án 8.00 – 17.00 óráig lehe-

tett átvenni az élelmiszert. Előzetesen ér-
tesítést kaptak az érintettek. A településen
összesen 1810 kg liszt,  1144,5 kg csiga
tészta és 140,94 kg C-vitamin lett kioszt-
va.  Korábban  felmérést  készítettünk,  az
iskolából az osztályfőnökök, az óvodából
az óvónénik, védőnő, szociális és gyám-
ügyi ügyintéző segített a lista elkészítésé-
ben.  A KSH létminimum adatait  kellett
figyelembe venni.

4 főig 99 család, 5 főtől 38 család ré-
szesült  élelmiszerben,  ez  összesen  480
fő. A Karitász a családok létszáma alap-
ján  határozta  meg  a  mennyiségeket,  ez
alapján lehetett az osztást elvégezni.

Dancsi Tiborné
Családsegítő és

Gyermekjóléti Szolgálat
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A hónap elején az édesanyákat köszön-
töttük. Május 17- én pénteken délután pe-
dig gyereknapot tartottunk a Kossuth ut-
cai óvoda udvarán: a szülők segítségével
versenyekkel,  ügyességi játékokkal,  me-
sével  szórakoztattuk az  apró népet.  Kü-
lönlegessé tette a napot, hogy ebéd után
nem  kellett  aludni  a  gyermekeknek.  A
lelkes szülők cukorkával, nutellás és lek-
város  kenyérrel,  szörppel  tették  még
szebbé az ünnepet. Reméljük az érdeklő-
dő-jelenlévő szülők is jól érezték magu-
kat. 

Hagyomány  óvodánkban a  csoportok
év  végi  kirándulása.  Az Alma nagycso-
port egy forró májusi napon a Gárdonyi
rönkvárnál  „csatázott”,  majd  a  pákozdi
Arborétumban élvezték a tóra nyíló szép
kilátást.  Utána  vidám,  fergeteges  játék
következett a park játszóterén. Ez a ját-
szótér a hatalmas csúszdájával mindenki-
nek maradandó élményt nyújtott.

A Pillangó csoport  középsős gyerme-
kei május végén a szülőkkel és az óvoda-
pedagógusokkal  Budapestre  kirándultak
a fővárosi Állatkertbe. (Eddig a csoport-
ból 3 gyermek járt  ott.)  Az őszies,  csö-
pörgős időjárás ellenére szülők, gyerme-
kek  élvezték  ezt  a  napot.  A kirándulás
csúcsa volt a hajókázás a Dunán. 

A Maci  kis-  középső  csoport  szintén

Budapestre, a Bábszínházba utazott el a
szülőkkel,  ahol  megnézték  a  „Marcipán
cica” kalandjait. Az utazás és a mese is
nagy élmény volt számukra.

A kis Csigák, legkisebbjeink még csak
a falun belül  kirándultak:  Családi napot
szerveztek júniusban.

Május  31-én  pénteken  délután  a  Kö-
zösségi Házban tartottuk a nagycsoportos
óvodások évzáróját. Színvonalas verses –
mesés – zenés búcsúzó műsort láthattak a
szülők, rokonok, vendégek. Bátran kiáll-
tak  a  gyerekek,  büszkék  lehettek  rájuk
szüleik és az óvó nénik. Köszönet a Szü-
lői Szervezetnek, és minden támogatónk-
nak.

Az  SZMK  évek  óta  segíti  az  óvoda
mindennapjainak szebbé tételét, a tárgyi
környezetünk gazdagítását. Nagyon sokat
dolgoztak az idei év során is: papírt gyűj-
töttek, aktív résztvevői voltak a Népmese
napjának,  Márton  –  napi  –Vajda  napi
„büfét”  rendeztek,  Katalin  bált  szervez-
tek, Mikulás csomagot készítettek a gye-
rekeknek,  az  Adventi  vásáron  büféztek,
támogatták  a  játékvásárlást,  az  óvodás
gyereknapot,  a nagycsoportosok év végi
kirándulását.  Retro  discokat  szerveztek.
Falu szintű gyereknapot tartottak az isko-
lai SzMK-val közösen. Köszönjük nekik.

A szülők és támogatóink egyéb módon

is  rendszeresen  támogatták  az  óvodás
gyerekeket:  fénymásoló  papírral,  fény-
másolással, játékok javításával, varrással,
pénzbeli adománnyal, kültéri virágtartók-
kal, csatornajavítással, villanyszereléssel,
asztalosmunkával, víz- gáz rendszer javí-
tásával, fuvarozással, stb. Köszönjük ne-
kik.

Az óvodai és iskolai SZMK és az Ön-
kormányzat kedves meglepetésként szín-
vonalas gyerek műsorral, virággal és sze-
retetet sugárzó vendégfogadással köszön-
tötte a település pedagógusait. Köszönjük
a szervezőknek, felkészítőknek ezt a kel-
lemes délutánt.

Jó  pihenést,  sok  szép  élményt  kívá-
nunk mindenkinek a nyárra. 

Zelk Zoltán: Vakáció

Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán

vagy pusztára?
Folyópartra

vagy erdőre?
Faluszéli

zöld mezőre?
Lepkét fogjunk

vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak

hegyet másszunk?
Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű a

vakáció!

Kocsis Irén
óvodavezető

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a váli
óvoda új neve augusztus 1-jétől:

Váli Mesevölgy Óvoda
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Bíborok
Csókás Elek útibeszámolója a 
néptáncegyüttes külföldi útjáról.

10. oldal

„MÁJUS:
GYÖNGYVIRÁG NYITOGATÓ...”

Az év talán legszebb időszaka az illatos, virágos, ki-
rándulós  május  hónap.  Az  óvodában,  mint  mindig,
programokkal zsúfolt ez a hónap. Így volt ez az idén is.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



►Trianon

1920. június 4. – a trianoni békediktá-
tum  emléknapja.  A Váli  Faluszépítő-és
védő Egyesület immár 5. éve emlékezett
meg arról a napról, amikor a háborúban
győztes  antant  szövetség  hatalmai  és  a
segítségükkel  létrejövő  utódállamok  és
kormányaik  mindent  elkövettek,  hogy
Magyarországot gazdaságilag, katonailag
tönkretegyék.  Sok  esetben  egységes
tömbben élő magyar lakosságú területe-
ket is elcsatoltak. Minden harmadik ma-
gyar nyelvű állampolgár idegen állam te-
rületére került. 

A trianoni tragédiára emlékezve június
4-ét a magyar Országgyűlés 2010-ben a
Nemzeti  összetartozás  napjává nyilvání-
totta. Az Országgyűlés a törvény elfoga-
dásával  kinyilvánította:  „a  több  állam
fennhatósága  alá  vetett  magyarság min-
den tagja és közössége része az egységes
magyar nemzetnek”. Amíg a magyarság
egészében megvan az összetartozás tuda-
ta, az egymásért érzett felelősség, az ön-
ző egyéni  érdekek és  anyagi  javak  haj-
szolása helyett a nemzet érdekeiért vállalt
szolgálat, addig ez a nemzet erősödik.

A 6. osztályosok és a Vadvirág Dalkör
műsora ezt a gondolatot hangsúlyozta. A
közadakozásból vett trianoni emlékzász-
ló, melyet a tűzoltók vezetésével a refor-
mátus templomból a katolikus templom-
ba kísértünk és a torony előtti emlékmű-
nél  fél  árbocra  eresztett  országzászló  a
hétköznapokon is segít abban, hogy visz-
szaemlékezzünk,  gyászoljunk  vagy  pél-
dát merítsünk múltunkból.

Szabó Éva

►Felhívás

Az óvoda folyamatosan gyűjti a papírt
a Nodatext (Magtár  u.  1) udvarán elhe-
lyezett konténerben, nyitvatartási időben.
H-P:  8-17,  Sz:  8-15 óra  között.  Akinek
gondot  okoz  az  elszállítás  és  már  van
összegyűjtött mennyisége, attól elszállít-
juk. (ovoda-szmk@googlegroup.com)

 Csókás Kata
30/975-5519

►Gyermeknap

Ismét  rengeteg  energiával  készülőd-
tünk a sokadik alkalommal megrendezett
nagyszabású váli gyermeknapra. Az óvo-
dai  és  iskolai  SZMK  kitartó  munkája
mellett nagyon nagy segítséget nyújtottak
az esemény támogatói, segítői. Köszönet
azoknak a szülőknek is, akik év közben –
pl. bálok alkalmával  – hozzájárultak eh-
hez a színvonalas rendezvényhez. Nélkü-
lük nem sikerült volna!

Idén is nagy sikert aratott, többek kö-
zött, a baracskai BV-sek kutyás bemuta-
tója, a népi játékok, a kerékpár- és a rajz-
verseny. E nap fénypontja, mint mindig,
a lánchinta volt, kicsik és nagyok számá-
ra egyaránt.

Előző  évekhez  hasonlóan  több üstből
áradt a különböző pörköltek evésre csábí-
tó illata. A büfében szorgos kezeknek kö-
szönhetően sült a lángos, a kürtöskalács,
a chips krumpli, főtt a virsli, a kukorica.
Az időjárás is kedvezett, a torkukat öblí-
teni és hűsíteni vágyókat hideg sörök és
üdítők várták.

Mi pedig szeretettel várunk mindenkit
a következő gyermeknapra is!

Briga Anikó

Buja Nyár

Mint dús keblű asszony,
ha ölén gyenge csecsemőt táplál,
úgy öleled magadhoz az
érlelendő világot, ezerarcú nyár.

Bő esőtől ázott Föld,
új életet nevel,
gyümölcsfák zöld lombja piros ajkú
cseresznyét, meggyet érlel.

Tengernyi búzakalász ring a határban,
maggal teli nehéz feje húzza lefele,
érik már, érik már…hamarosan,
lesz új fehér kenyér házad népének 
asztalán.

Lesz, lesz út mentén napraforgók
sárga kalapos fején mag millió,
mosolyognak, integetnek neked,
ha reggeli Nap fordítja arcukat feléd.

Lobogó, tüzes kéjnő vagy te,
Buja Nyár…illatod,
napod melege, esőd hűsítő cseppje az,
mire minden lény szerelemmel vár.

Nyári égen van még bárányfelhő,
szél viszi, aztán meg hozza őket,
vad viharok fákat tépnek, de hajnalra 
elül a szél…
Napom kél…s mint régen… én várlak 
Téged…

Könnyű, lenge kék palástban,
tenger felől ha sós szél suhan.
Távolban valahol Csajkovszkijt játszik
egy fürge kéz, oly édesen fájó 
zenefutam…

Várlak, hogy érkezz hozzám,
Buja Nyárban kéklő tenger vizén…
szemem behunyom, s érzem…
érintésed édesen selyem leheletét…     

Vál, 2013. július 9. 
Tóth H. Györgyi
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►A Bíborok
szlovéniai útja

Június 29-én kora reg-
gel indultunk útnak szlo-
vén  barátaink,  a  Juliana
néptánccsoport  meghívására  Szlovéniá-
ba.  Az  első  utunk a  tengerhez  vezetett,
pontosabban  Izolába.  Ez  egy  gyönyörű
igazi  mediterrán  város.  Kora  délutáni
megérkezésünket  követően  kis  pihenés,
nézelődés következett, illetve séta a ten-
ger partján, majd színpadbejárás, ugyanis
mindjárt az első este 1 órás műsorral szó-
rakoztattuk a közönséget. Nem gondoltuk
volna, hogy ennyien lesznek, bár a szer-
vezők ezt előre mondták. Este 9 órára tel-
jesen megtelt a tér, ahol a színpad állt, és
igazi  mediterrán  hangulat  uralkodott  az
amúgy is éppen borfesztivált ünneplő vá-
rosban. A műsorunknak nagyon nagy si-
kere  volt,  rengeteg  tapsot  és  elismerést
kaptunk, sőt egy szlovéniai szerb csoport
külön gratulált és ajándékkal is meglepett
bennünket.

A  következő  napokban  kisebb-na-
gyobb kirándulásokat tettünk. Jártunk Pi-
ranban, egy igazi gyöngyszeme az Adriá-
nak. Fürödtünk a tengerben is többször.
Elutaztunk  Olaszországba  is  az  Isonzó
folyó partján lévő Doberdóba, hogy fejet
hajtsunk  az  I.  világháborúban  elesettek
előtt. Megkoszorúztuk a 4. Magyar Kirá-
lyi Honvéd Gyalogezred emlékművét, és
elénekeltük  a  „Kimegyek  a  doberdói

harctérre” kezdetű dalt. Visszafele meg-
álltunk Triesztben is egy kis városnézés-
re,  kikapcsolódásra.  Igazi  olasz  tenger-
parti  kisváros,  mindenkinek  nagyon tet-
szett.

Kedden a hegyek felé indultunk. Első
utunk predjamai sziklavárhoz vezetett. A
szomszédos településen megtekintettük a
postojnai  cseppkőbarlangot,  amely  az
egyik  legcsodálatosabb  a  világon.  A 27
kilométeres  barlangrendszer  körülbelül
4700  méternyi  járatszakaszát  járhattuk
be, 3500 métert vonattal, 1200 métert pe-
dig gyalogosan. Kisvasúttal jutottunk el a
barlangtermekig, ahol 2 óra hosszat cso-
dálhattuk  a  hatalmas  képződményeket.
Ezt  követően  elindultunk  a  következő
szálláshelyre a fővárosba, Ljubjanába. A
szállásunk a főváros sétáló utcájának kel-
lős közepén volt. Ha kiléptünk az utcára,
már  színes  forgatagban találtuk  magun-
kat, és amerre a szem ellátott, mindenhol
éttermek,  kávézók,  cukrászdák  hívogat-
tak tele emberekkel, még hajnali 2 órakor
is. Leírhatatlan hangulata volt az egész-
nek, főként a Ljubjanica partján.

Szerda délelőtt dr. Szent-Iványi István
Magyarország  szlovéniai  nagykövete
megmutatta nekünk a fővárost egy gya-
logtúra keretében. Olyan érdekességekkel
is találkoztunk, amelyek nem szerepelnek
az  útikönyvekben.  Délután  útnak  indul-
tunk  szlovén  barátainkhoz,  ahol  igazi
vendégvárás  volt:  zenével  étellel-itallal,
tánccal, jókedvvel. A hegyekben a szállá-
sunk Krajnska Gora városban volt. A szo-

bák ablakából csodálatos látvány tárult a
szemünk elé, 2000 méteres hegyek vettek
körül bennünket. Itt  több országból vol-
tak vendég csoportok, és mi több este is
rendeztünk táncházat a többiek nagy örö-
mére, mivel ők is bekapcsolódhattak.

Az elkövetkező napokban a baráti cso-
port  tagjaival  együtt  néztük meg a kör-
nyék nevezetességeit. A bledi tó kis szi-
getére is eljutottunk, felmentünk a várba
is. Voltunk a Száva folyó forrásánál és a
Planica-i  nagy világversenyeket rendező
síugró  sáncnál  is,  melynek tetejére  töb-
bek fel  is  gyalogoltak (773 lépcsőfok!).
Láthattuk a Slava vízesését is. Esténként,
délutánonként  bemutattuk  táncainkat.
Volt,  amikor  csak  mi  egyedül,  de  volt,
amikor a vendéglátókkal együtt szerepel-
tünk. Táncoltunk Krajnska Gora főterén
több  száz  embernek,  hatalmas  sikerrel,
tapsvihar kíséretében. A vendégcsoporttal
közösen léptünk fel a Hotel Lek szálloda
rendezvénytermében,  a  vendégseregnek.
A nézők és saját magunk örömére a két
csoport közös táncával ért véget a Folk-
lórest. Szerepeltünk fent a Vogel-hegyen
is (1500 méter magasban).  Nagy ováció
fogadta a csoportot. Rengeteg figyelmes-
séget,  kedvességet  kaptunk  a  szlovén
csoporttól egész idő alatt. Volt egy közös
vacsora,  ami  természetesen  táncba  tor-
kollott. Együtt járta a két csoport a polkát
és a csárdást is. 

Vasárnap  reggel  miután  kijelentkez-
tünk a szálláshelyünkről elindultunk ha-
zafele,  de még megálltunk a vendéglátó
csoportnál a kultúrházban Hrusicában. Itt
egy igazi búcsúzó bulit csaptak vendéglá-
tóink.  Nagyon  nehezen  sikerült  feljut-
nunk a  buszra  a  hosszas  és  bensőséges
búcsúzkodás miatt, de még elindulás után
is okoztak meglepetéseket. Azzal váltunk
el  egymástól,  hogy eljönnek  a  jövő  év
szeptember  első  szombatján  lévő  Váli-
Völgyi Vigasságokra.

Hazafele  az  úton  már  szövögettük  a
terveket merre, hova visszük a csoportot,
ki  mit  biztosít:  Hirtelen  annyi  program
jutott eszünkbe, amellyel több hétig ven-
dégül  lehetne  látni  bárkit,  de  ez  majd
csak  a  jövő  évi  vigasságok  gondja.  Az
idei vigasságok viszont mindjárt itt lesz,
szokás szerint minden év szeptember első
szombatján, az idén szeptember 7-én. 

Vasárnap este érkeztünk haza Szlové-
niából, és a buszban nótás jókedv uralko-
dott. Mindenki fáradt volt, de tele élmé-
nyekkel.  Nagyon gyorsan  teltek  a moz-
galmas napok,  de megérte elmenni  kül-
földi barátainkhoz.

Ezúton  is  köszönjük  azok  segítségét,
akik  hozzájárultak  az  utunk  sikeréhez:
BOTÉSZ,  Bencze  Józsefné  Irénke  néni,
Csicsó  Gábor,  Csókás  Zsolt,  Gali  Rita,
Marton József és felesége, Önkormányzat
Vál.

Csókás Elek
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►”Építkezz okosan!”
… hangzott mottónk az idei Gyermek-

héten a Református Egyházközségben. 
Lelki értelemben mindannyian építke-

zünk,  építjük  az  életünk  házát.  Zákeus
felismerte,  hogy Jézus nélkül  csaló,  ha-
zug,  boldogtalan,  magányos  az  élete,
ezért befogadta az Urat a házába és a szí-
vébe (1. nap). Fontos, hogy ne homokra,
hanem sziklára, Jézus Krisztusra építkez-
zünk (2. nap). A háznak van ajtaja, ame-
lyen keresztül Isten csodáiról is hírt kap-
hatunk (3.  nap).  Az ablakon kiesett,  ám
csodálatos módon megmenekült fiú törté-
nete arra tanít minket, hogy Istennél sem-
mi sem lehetetlen (4. nap). A béna ember
barátai még a tetőt is megbontották azért,
hogy  társukat  Jézushoz  vigyék  –  hozz
magaddal  te  is  másokat  Jézushoz  (5.
nap)!

A délelőtt a történetek tanulásán kívül
sok énekléssel, játékkal és tízóraival telt.
Délután számháború, gyümölcsbújócska,
akadályverseny és fehérvárcsurgói kirán-
dulás várt a gyerekekre. Esténként arról
tanultunk, hogy a gyülekezetben egy test
tagjai vagyunk – mindenki más testrész,
más-más képességekkel és feladatokkal. 

A gyermekhetet családos délután zárta
közös ebéddel, családos akadályverseny-
nyel  és  külön felnőtteknek,  külön gyer-
mekeknek  szóló  programmal.  Nagyon
örülünk, hogy a sok iskolás gyerek mel-
lett egy nagy csapat óvodás is eljött kö-
zénk nap mint nap. Pénteken pedig a szü-
lők tették teljessé a közösséget. 

Ezúton szeretnénk megköszönni  min-
den kedves felajánlást, amely a táborunk-
ra érkezett! 

Imádkozunk azért,  hogy a részt  vevő
gyerekek életében valósággá váljon a kö-
zösen  tanult  aranymondás:  „Boldogok,
akik hallgatják az  Istennek beszédét,  és
megtartják azt” (Lukács 11:28).

Farkasné Riskó Zsófia

►Sültkrumpliból
osztálykirándulás?!

A cím – bármily furcsa –, de igaz is le-
het!

Miről is van szó? Iskolánk a Faluvédő
Egyesület  közreműködésével  júniustól
gyűjti  a  használt  sütőolajat,  amit  az
ATEV nevű cég elszállít és feldolgoz. A
leadott használt sütőolaj kilójáért 57 Ft-ot
kapunk.

Miért is fogtunk bele a gyűjtésbe? 

 Azért, mert az étolaj többszöri fel-
használásakor  rákkeltő  anyagok  is
felszabadulhatnak.
 Tárolása gond.
 Óvjuk  környezetünket,  s  ezáltal
egészségünket. A kiöntött olaj szeny-
nyezi a talajt és vizeinket. Egy csepp
olaj 25 liter vizet szennyez be!
 Gazdaságos, mert az elhasznált ola-
jat újrahasznosítják: biodízel olajat és
üzemanyag adalékot készítenek belő-
le.

 Mindezzel még gyermekeinket is tá-
mogathatjuk.

Nagyon  örültünk  ennek  a  lehetőség-
nek, mert a sütőolaj gyűjtésével óvhatjuk
környezetünket,  természetvédelemre  ne-
velhetjük gyermekeinket, ugyanakkor is-
kolánknak a nehéz gazdasági helyzetben
bevétele is származhat belőle.

Kedves váliak!
Kérünk mindenkit, akinek szintén fon-

tos a környezetvédelem, hogy az elhasz-
nált olajat egy max.2,5 literes zárható fla-
konban, szűretlenül (akár nejlonszatyros-
tól)  az  iskola  Sárköz  felőli  bejáratánál,
valamint az Egészségház melletti szelek-
tív  gyűjtőknél  elhelyezett  citromsárga
gyűjtőkukákba helyezzék el. (Igény ese-
tén  más  forgalmas  helyre  is  kérhetünk
gyűjtőedényt.) Mindenki segítségét előre
is köszönjük! Bízom benne, ha mindany-
nyian  összefogunk,  lesz  a  „sültkrumpli-
ból osztálykirándulás”!

►Köszönetnyilvánítás

Az elmúlt időszakban országszerte, így
kis falunkban is megtapasztalhattuk a ter-
mészet szélsőséges megnyilvánulásait. S
erre a globális felmelegedés miatt sajnos
egyre többször kerülhet sor. Az egymást
követő felhőszakadás,  jégeső sokunknak
okozott  kárt.  Elöntött  pincék,  lakások,
járhatatlan  utak,  eliszapolódott  árkok,..
Az efféle károk jó részét a biztosítás (már
ha van) nem vagy csak kis mértékben té-
ríti.

„Hegylakóként” sosem gondoltam vol-
na,  hogy  több  gondom  lesz  a  vízzel,
mintha  folyóparton  laknék.  A pincémet
negyedszer öntötte el az agyagos ár, s tu-
dom ezzel nem vagyok egyedül. Sajnos a
felszíni  csapadékelvezetés  hatalmas
pénzt  felemésztő  projektje  után  nagyon
sok helyen semmit sem javult a helyzet.
Sőt...! Lakók és önkormányzat sziszifuszi
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küzdelmet vív az elemekkel, gyakran ta-
pasztaljuk meg, milyen is az, „ahol a víz
az úr”. Minden nagyobb, gyors eső után
újra és újra kezdhetjük elölről – szeren-
csés esetben „csak” az iszap elhordását.
Szükség volna végleges, jó megoldásra –
ehhez pedig sok pénzre.

Szívből  remélem,  hogy sikerül  olyan
pályázatot  elnyernie  az  önkormányzat-
nak,  ami  végre  megnyugtatóan  rendezi
sokunk gondját,  hogy ne  kelljen  retteg-
nünk, ha gyülekező felhőket látunk, s dö-
rög az ég. Ebben az áldatlan helyzetben
nekem, s sok „bajtársamnak” mindig se-
gítettek  a váli  tűzoltók.  Akár emberma-
gasságú  szennyezett  vizet  kellett  már
nem egyszer  kiszippantaniuk  a  pincém-
ből,  akár  leesett  tetőcserepet  pótolniuk,
mint  a  legutóbbi  vihar  után.  A sok  évi
„árvíz  elleni  küzdelmemben”  mindig
gyorsan  és  önzetlenül  siettek  a  segítsé-
gemre.  Bízom  benne,  hogy  az  önkor-
mányzat ideiglenes vízelvezető beavatko-
zása, s a remélt végleges csapadékelveze-
tés  után  egyre  kevesebbszer  szorulunk
emiatt a segítségükre. De addig is meg-
nyugtató az a tudat, hogy ha baj van, van
Válban egy csapat, akikre mindig számít-
hatunk. Köszönöm!

►Színház

Színházbérletek rendelhetők a székes-
fehérvári  Vörösmarty Színház előadásai-
ra.

40 fős csoportért a színház  díjmentes
buszt küld!

Ízelítő a kínálatból:
Diákbérlet:
5 előadás: 8.800,-Ft,
3 előadás: 5.280,- Ft.
1. Indul a bakterház, 2. Lear király 3.

My Fair  Lady  4.  Koldus  és  királyfi  5.
Sárarany

Kisiskolás:
2 előadás: 3.000,- Ft.
1.  Kincsek  szigete,  2.  Koldus  és  ki-

rályfi
Ovis:
2 előadás: 1.400,- Ft.

1. Boribon és Annipanni, 2. Kalandok
Zenebóniában

Továbbá felnőtt, középiskolás, nyugdí-
jas bérletek széles választéka. Gyerekek-
nél  a  fizetés  két  részletben:  szeptember
27-ig,  ill.  október  30-ig,  felnőtteknél  a
megrendelőlap leadásakor.

Bérletek rendelhetők szeptember köze-
péig:  Pásztor Máriánál (  Ürményi  J. u.
46., Tel.: 30/349- 4164), valamint az óvo-
da, a nyugdíjas klub és a községi könyv-
tár  vezetőinél.  Mindenkit  szeretettel  vá-
runk!

Pásztor Mária

►Véradás

Kedves egészséges Embertársunk!
Beteg  embertársaink  nevében  kérjük

Önt, vegyen részt legközelebbi véradóna-
punkon. A véradás helye: Közösségi Ház
A  véradás  ideje:  2013.  augusztus  14.
szerda  15:00-18:00  óráig.  Véradásával
hozzájárul a beteg, vérre szoruló emberek
gyógyulásához.  Önzetlen  segítségét  kö-
szönjük! 

A helyi Vöröskereszt vezetősége

►Vigasságok

A Bíbor néptánccsoport
mindenkit szeretettel vár

szeptember 7-én szombaton délután a
3. Váli Völgyi Vigasságok

rendezvényére. Ismét lesz felvonulás,
változatos programok, kézműves foglal-

kozások, táncház. Részletes program 
augusztus végén várható.

►Sport
Megrendezésre került az 1. Vál-völgye

Footgolftorna  Felcsúton  május  25-én.
Csapattagok:  Szedlák  Béla,  Nagy  Tibor,
Mayer Attila és  Klein Károly. A felcsúti
Noll-tanyán a kilenclyukú pályán 145 rú-
gással  Vál  nyerte  a  tornát.  32  rúgásból
abszolválta a feladatot Mayer Attila, aki a
szétrúgásban győzött. Elnyerte az egyéni
győztes  címet.  A fiúk  Vál-völgye  Foot-
golftorna Vándorkupával tértek haza.

***
Marton  József a  Vál-völgye  Pizzéria

séfje  alapította  meg  július  13-14-én  a
Vál-völgye  Étterem Kupát.  A Vál  KSE
elnökével, Klein Károllyal hagyományte-
remtő szándékkal hívták meg Szár, Szár-
liget  és  Bakonyszombathely  csapatát,
hogy mérkőzzenek meg a házigazda Vál
csapatával a kétnapos tornán. 

Szombaton Szár KSE és Szárliget kö-
zötti mérkőzés eredménye 12:0-ra végző-
dött. Szintén szombaton játszott a megye
II. osztályú Vál KSE és a megye III. osz-
tályú Bakonyszombathely csapata, a váli-
ak  6-1-re  nyertek.  Góllövők:  Németh
Kristóf (3),  Egresi Gyula,  Zágoni Leven-
te és Petényi Tamás. 

Vasárnap Szárliget és Bakonyszombat-
hely  mérkőzött  a  3-4.  helyért.  4:3-ra
nyert a Szárliget. A döntő este 6 órakor
került sorra. Szár KSE 5:0-ra verte a váli-

akat. Így a Szár csapata nyerte meg a ku-
pát. 

A mérkőzések után az okleveleket és a
díjakat Marton József adta át. A legjobb
góllövő Nyitrai Róbert (Szár KSE), a leg-
jobb mezőnyjátékos Zágoni Levente (Vál
KSE) és a legjobb kapus Marton Henrik
(Bakonyszombathely  KSE)  lettek.  Mar-
ton József és Klein Károly tájékoztatása
szerint  jövőre  több,  magasabb  osztályú
csapatokat is meghívnak a tervezett ván-
dorkupa tornára. 

Klein Károly
elnök
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