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z iszonyatos csapadékhiány erő-
sen  rányomta  bélyegét  a  mező-
gazdaságra  és  környezetünkre

egyaránt.  Sajnálatos  módon  a  szárazsá-
gon  túl  az  is  rengeteg  problémát  okoz,
hogy ha viszont elered az eső, akkor egy-
szerre  hullik  le  egyhavi  mennyiség.
Ezeknek a vis major eseményeknek kö-
szönhetően  egyre  gyakrabban  éri  olyan
kár  a  községet,  melyek  kijavításához  a
Belügyminisztérium vis major alapjához
kell  fordulnunk.  Ezeknek  a  pályázatok-
nak a 30%-os önrészét saját költségveté-
sünkből  kell  finanszíroznunk,  az  eljárás
bonyolult és hosszadalmas, de nincs más
lehetőségünk.

A

Nagy segítséget  és egyben nagy szer-
vezést igénylő terhet is jelentett az állam
által finanszírozott nyári diákmunka. Erre
azok a tanulók jelentkezhettek, akik 16-
25  évesek  és  jelenleg  is  tanulói  jogvi-
szonyban  állnak  valamely  közép-  vagy
felsőfokú intézménnyel. Az erre kapható
pénzügyi keret véges volt, így amikor ki-
derült, hányan jelentkeztek, július és au-
gusztus hónapra szétosztva, 4 órában tud-
tuk foglalkoztatni a 32 jelentkezőt. Mun-
kájuknak  köszönhetően  megújultak  a
buszmegállók és a hirdetőtáblák, a Vajda-
ház  és  a  Tűzoltómúzeum  berendezése,
dolgoztak szobraink, emlékhelyeink kör-
nyezetének  rendbetételénél,  temetőink-
ben. Közterületeinken árkot takarítottak,
szemetet szedtek, és a volt Targó telephe-
lyén is elindult a rendbetétel. Segítségük-
kel kiselejteztük az önkormányzati irattá-
rat,  valamint  nagy segítséget  jelentettek
az önkormányzati, óvodai és iskolai dol-
gozóknak ügyes-bajos dolgaikban. A sok-
sok  pozitív  tapasztalat  mellett  volt  né-
hány negatív és rengeteg tanulság is. So-

kan  talán  csalódtak,
amikor  kiderült,  mi-
lyen munkát szánunk
a diákoknak. Vicces-
nek tűnhet, de bizony
probléma  volt  azzal,
ki tolja végig az utcán a talicskát. Gondot
okozott az is, hogy nagyon rövid idő állt
rendelkezésre a munkák leszervezésére, a
hozzájuk szükséges anyagok beszerzésé-
re. Biztos vagyok benne, mindannyian –
diákok és foglalkoztatók – rengeteget ta-
nultunk ezalatt a két hónap alatt. Köszö-
nöm minden résztvevő munkáját!

Folyamatosak  az  egyeztetések  a  Váli
Családsegítő és  Gyermekjóléti  Szolgálat
átszervezéséről. A korábban gesztorként,
társulásban ellátott szakfeladatot 2014-től
a  martonvásári  központú  Szent  László
Völgye  Segítő Szolgálathoz  csatlakozva
szeretnénk  ellátni.  Ennek  okai  pusztán
anyagi  természetűek.  A korábbi  társulás
tagjai  új  társulást  alakítottak  Felcsúttal,
ezért  lépéskényszerbe  kerültünk,  mivel
így a szakfeladat önállóan finanszírozha-
tatlanná vált. A korábban nálunk ellátott
Óbarokkal megtörtént az iratok átadás-át-
vétele.  A gondozókkal sikerült  békében,
közös  megegyezéssel  elválni.  Ezúton  is
köszönöm elvégzett munkájukat!

A község hulladékszállításával kapcso-
latban egyre kevesebb a panasz, országos
szinten  viszont  akadnak  problémák.  A
10%-os  rezsicsökkentés  céljával  talán
mindannyian egyetértünk, ám a szolgál-
tatók  által  kiszámlázott  díjakról  nehéz
volt  megegyezni,  mivel  régiónként  más
és más árakon dolgoztak. Volt, aki csilla-
gászati  összegekért  dolgozott,  amiből
könnyű volt  10%-ot engedni.  Ám azok,

akik tisztességes áron dolgoztak, köztük
sok önkormányzati  cég,  nehezen  tudják
kigazdálkodni  a  díjcsökkentést.  Ezúton
szeretném felhívni a váliak figyelmét, él-
jenek a szelektív hulladékgyűjtés lehető-
ségével. Ez nem csak a háztól történő el-
szállítást jelenti, hanem az önkormányzat
udvarán  elhelyezett  szelektív  hulladék-
gyűjtő konténerek használatát is. Arra kü-

lön  szeretnék  minden
jóérzésű válit megkér-
ni, hogy a konténerek-
be  csak  és  kizárólag
olyan  hulladékot  he-
lyezzenek,  amelyik
fajtát  azon  feltüntet-
tek.  Továbbá  azt  is
kérném, hogy a konté-
nerek mellé ne helyez-
zenek  hulladékot!
Minden  alkalommal,

amikor a konténerekbe építési törmelék,
állattetem vagy egyéb háztartási hulladék
kerül,  közmunkásaink kénytelenek kivá-
logatni, mert ellenkező esetben a szolgál-
tató nem viszi el vagy vegyes hulladék-
ként külön kiszámlázza az elszállítást az
önkormányzatnak.

Önkormányzatunk  több  civil  szerve-
zettel  karöltve  pályázatokat  nyert.  Ezek
az együttműködések azért  fontosak,  mi-
vel ilyen módon tudjuk segíteni a civile-
ket  céljaik  megvalósításában,  illetve  az
általuk beadott pályázatok kedvezőbb fi-
nanszírozásúak. Ettől függetlenül a kivi-
telezésre felvett hitelek járulékos költsé-
geit, kamatait az önkormányzat fizeti ki,
és a pályázatok megírását is mi vállaljuk
fel.  A Buda Takarék több éve parterünk
ezek finanszírozásában. Idén is velük tár-
gyaltunk, úgy tűnik sikerrel. Elnyert Le-
ader-pályázataink  közül  a  Faluvédő
Egyesület közreműködésével 14,5 millió
forint értékben megújul a Széchenyi utcai
sétány és a játszótér, a Sportegyesületnek
köszönhetően  pedig  közel  10  millióból
tetővel, külső hőszigeteléssel megújulnak
a focipálya melletti öltözők, automata ön-
tözőrendszerrel  fogjuk  locsolni  a  pályát
és egy kisebb edzőpálya is épül. Ezen kí-
vül  két  –  egyenként  közel  10-10 millió
forint értékű – pályázat  által egészséges
életmódot népszerűsíthet a településen az
önkormányzat  és  a  sportegyesület,  me-
lyeknek keretében egészségnapok, külön-
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A Váli Mesevölgy Óvoda hírei
„Intézményünk  augusztus  óta  viseli  ezt  a  nevet.  Nagyon
örülünk neki, hogy végre kedves, szép, egyedi nevünk van.”
Kocsis Irén vezető óvónő útravalója az évre.
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Újdonságok az iskolában
„Kívánok mindannyiunknak sikerekben gazdag, vidám, élmé-
nyekkel teli 2013/14-es tanévet!”
Szabó Éva igazgató tanévkezdő írása.
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böző szűrővizsgálatok, sportprogramok,
előadások lesznek. 

További elbírálásra váró pályázataink:
az  önkormányzati  és  oktatási  épületek
energetikai fejlesztését célzó kb. 80 milli-
ós beruházás, melynek tartalma nyílászá-
rócsere,  külső  hőszigetelés  és  fűtéskor-
szerűsítés,  valamint  az  építőipari  szak-
mákban  OKJ-s  felnőtt  képzést  indító
mintegy 150  milliós  foglalkoztatási  pá-
lyázat.  A Leader-en  keresztül  ismét  pá-
lyázott a Tűzoltó Egyesület is: a tűzoltó-
laktanya  épületének  tetőtéri  bővítését,
eszközfejlesztést és rendezvény szervezé-
sét célozzák meg 35 millió forint érték-
ben, továbbá a Faluvédő Egyesület az ősz
folyamán nyújt be pályázatot 5 millió fo-
rint értékben Leader-pihenőpont kialakí-
tására, melynek során a Vajda-szobor és
környéke újulna meg.

Újabb pozitív változást jelent minden-
napjainkban az új szolgáltató által hely-
ben főzött ebéd. Reményeim szerint mire
az újság megjelenik, minden közétkezte-
téssel kapcsolatos nehézséget leküzdünk.
Bízom benne, hogy minél többen élnek a
lehetőséggel,  és  nem  marad  senki  sem
éhes!

Örvendetes tény, hogy községünk kul-
turális életében több említésre méltó ese-
mény is történt. Itt szeretném kiemelni a
Katonanóta-fesztivált,  a  Búcsúi  bált,  a
III.  Váli  Völgyi  Vigasságokat,  illetve  a
mára teljes szolgáltatást nyújtó könyvtári
szolgáltatást.  Köszönet  illeti  a  lelkes
szervezőket az elvégzett munkáért.

Augusztus 8-án a Váli Önkormányzati
Tűzoltóság és  a  Váli  Tűzoltó Egyesület
szervezésében megemlékezést  tartottunk
Reppman  Károly  hős  tűzoltó  hadnagy
emlékére. Karcsi emléke örökké szívünk-
ben él.

Meglepetésként ért minket, amikor au-
gusztusban az önkormányzat egy magán-
személytől ajándékba kapott egy telket az
Anna-hegyen.  Ezúton  szeretném  még
egyszer  megköszönni  az  ajándékozók
nagylelkűségét!

Hamarosan hosszú eljárás végére kerül
pont  akkor,  amikor  újra  megnyílik  a
Hosszú-dűlő  felé  vezető  Pogányvári  út.
Ezzel egy több tízéves probléma oldódik
meg remélhetőleg mindenki örömére.

Végül de nem utolsó sorban köszöne-
temet szeretném kifejezni a Váli Polgár-
őrség minden tagjának az iskolakezdéssel
kapcsolatos segítségükért, valamint külön
kiemelném  ifjabb  és  idősebb  Hoppár
György munkáját,  akik bodza-tolvajokat
fogtak  az  Öreg-hegyre  vezető  úton.  Bí-
zom benne, hogy a bűnösök megkapják
méltó  büntetésüket,  polgárőreink  pedig
méltó jutalmukat!

►Hivatali tájékoztatások

Kérjük, a hatékony munkavégzés érde-
kében tartsák be a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendjét, ne feledjék, hogy
kedden és csütörtökön nincs ügyfélfoga-
dás!

***
Az új pénztári nyitva tartás:

hétfőn 13:00-16.00 óráig
csütörtökön 08:00-12:00 óráig.
Megértésüket köszönjük!

***
Vál Község Képviselő-testülete rende-

letet alkotott a piacok és vásárok tartásá-
ról. A lakossági véleményezés idő lejárta
után hatályba lépő rendelet szerint 2013.
október 01-től az alkalmi árusítás helye a
Tűzoltóság  mögötti  betonos  focipálya,
ideje  kedden  és  pénteken  06:00-16:00
óráig, szombaton 06:00-12:00 óráig lesz. 

***
A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. október 2-án szerdán egész nap 
zárva tart az áramszünet miatt. Megérté-
süket köszönjük!

Dr. Balogh Lóránd
jegyző
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Tűzoltóink
Vabrik Zoltán parancsnok 
beszámolója az eredményekről.
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Emlékfoszlányok…

Fekete zászló lobog az iskola bejá-
rata  fölött.  Minden  reggel  eszembe
jut valami… 1983. októberében har-
minckét  elsőst  ebédeltettem  a  régi
iskolakonyhán. Kicsit bizonytalan vol-
tam még. Ott ebédelt Gyuszi bácsi is,
mint  tekintélyes  tanácselnök.  Mel-
lém  lépett,  és  akkor  először,  –  de
utána  még  nagyon  sokszor  –  azt
mondta: Föl a fejjel leány, megoldod!
És  mosolygott.  Megoldottam. Aztán
ő lett az igazgató. A tagiskolában dol-
goztam,  ahol  nem  éreztem  jól  ma-
gam. Ő mellém állt, segített, közösen
ezt is megoldottuk.  Később egy bo-
nyolult  órarendkészítés után elmen-
tem hozzá, hogy a kislányomért nem
tudok  délre  eljutni,  és  sír.  Mosoly-
gott,  és  miattam  elrontotta  a  saját
órarendjét.  Hogy  ne  sírjon  a  kicsi.
Mindig  támogatott,  segített.  Néha
úgy  küldött  órára  bennünket,  hogy
„Jöjjünk indulatba,  kollegák!” Óralá-
togatás esetén szünet végén megfog-
ta a széket, és megkérdezte, hogy el-
kísérhet-e.  Az  utóbbi  időben magá-
nyosan,  kutyájával  kísérve  ment  a
házunk előtt nap mint nap a szőlőbe.
Egyre  nehezebben.  Végül  nem  jött
már  többé…  Gyuszi  bácsi,  nyugodj
békében…

Kovácsné Darabos Erzsébet

G Ó L Y A H Í R E K
JÚLIUS

Kun Zoé
Diósi Zselyke

AUGUSZTUS

Kovács Márk

Gratulálunk!

Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

2013. október 10-én
csütörtökön 18:00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST

tart a Községháza
nagytermében.

Napirend:

1. Vál Község Önkormányzata 
2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló 

2. Vál Község Önkormányzata 
2014. évi terveinek ismertetése 

3. Bejelentések 

Jöjjenek el, szóljanak hozzá,
mondják el véleményüket,

kérdezzenek!



ár a tankönyvosztáskor jó volt
látni  csillogó  tekintetüket,
ahogy  legszívesebben  rögtön

kikapták volna a kezünkből a könyveket,
hogy  belemerülhessetek  egy  számukra
már  régóta  vágyott  új  világba.  A tanító
nénik,  Oroszi Lászlóné és  Kovácsné Da-
rabos  Erzsébet már  a  nyár  elejétől  azt
tervezte, hogyan fogadja tanítványait, ho-
gyan segítsenek nekik és szüle-
iknek.  Nagyon  készültek  arra,
hogy  minél  emlékezetesebbek
legyenek  az  első  napok,  aztán
pedig az együtt  töltött  évek. A
gyerekek  ekkor  kapták  meg  a
Szülői munkaközösség támoga-
tásával készült sálakat és nyak-
kendőket  is,  amelyekkel  jelké-
pesen is az iskola tanulóivá vál-
tak. A hangulatos, vidám évnyi-
tó műsort, amelyet Fiskus Bélá-
né állított  össze és  a  Vox Váli
együttes kísért, a 3. osztályosok
adták elő.

M

Az oktatás és az iskola veze-
tősége,  valamint  a  tanári  kar
változása miatt valószínűleg so-
kan várakozóan tekintenek az elkövetke-
ző  év  elé:  vajon  rájuk  nézve  kedvező
vagy kedvezőtlen hatással lesz-e? Kérem,
előre ne ítéljenek, várják meg az eredmé-
nyeket! Természetesen a sikerek elérésé-
hez  csak  közös  együttgondolkodással,
szülők, gyerekek,  pedagógusok összefo-
gásával juthatunk el.  Kovácsné Darabos
Erzsébetet  kértem fel,  és  ő elvállalta az
igazgatóhelyettességet. Sok új kollégánk
van, de nekik köszönhetően ebben a tan-
évben minden tantárgyat szakosok látnak
el:  Berecz  Botondné elsős  napközit,
Izsákné Várbíró Judit angolt,  földrajzot,
természetismeretet, Markovics Ágnes raj-
zot,  Simó Ágnes biológiát,  Sulyok Zoltán
fizikát,  Tarczali  Jenő éneket tanít  majd.
Külön örömmel köszönthetjük kollégáink
között  volt  tanítványunkat,  Tóth Edinát,
aki  tanító,  informatika műveltségterület-
tel. Kárpáti József és Krúdyné Kaposvári
Ágnes ettől a tanévtől nem tanít iskolánk-
ban, de Kárpáti Józseffel délután a művé-
szeti  iskola  képzőművészeti  óráin  to-
vábbra is találkozhatnak tanítványai.

A nyáron hatalmas munkát végzett az
iskola tisztaságának, a felmerülő problé-

mák megoldásának érdekében Kun Ist-
vánné,  Mihálovics  Zoltán és  Molnár
Lászlóné. Molnárné Ági a nyár végén tá-
vozott  az  iskolából,  az  ő feladatát  Pap-
pné Akli Mónika, Kleinné Szabó Erzsébet
fél-fél állásban látja el.

Bízom benne, hogy pedagógusok, szü-
lők, ebben a tanévben is közös céllal, kö-
zös  akarattal  együtt  dolgozunk,  törek-

szünk arra, hogy az év folyamán minél
több gyermekünk érjen el sikereket tanul-
mányaikban,  zenében  vagy  akár  sport-
ban. És bár az iskola alapvetően a tanu-
lásról  szól,  fontos,  hogy  élményeket  is
adjon. Az osztálykirándulások, sportver-
senyek, a nyári tábor, egy közös színház-
látogatás mind-mind új élményekkel gaz-
dagíthat, és nem utolsó sorban fontos épí-
tőkockája lehet  egy valódi közösség ki-
alakításában,  formálásában. Az idei  tan-
évtől rengeteg szakkör közül választhat-
nak a gyerekek, hogy tartalmasan tölthes-
sék el délutánjaikat: természetjáró, orosz,
kézimunka, helytörténeti, angol, kézi- és
kosárlabda,  aerobic,  programozás,  kéz-
műves, gitár, katasztrófavédelem, kerék-
páros ügyességi stb.

Olyan változások lépnek életbe a neve-
lés, oktatás területén, amelyek célja egy
hatékonyabb és jobban működő oktatási
rendszer  kialakítása.  Erről  bővebben ol-
vashatnak  Az  Emberi  Erőforrások  Mi-
nisztériuma Tanévkezdő EMMInens ösz-
szeállításában. Ennek elérhetőségét hon-
lapunkon is megtalálják. 

Néhány,  mindenkit  érintő  lényeges
változást említenék:

- Az új tanévtől az 1-8. évfolyamokon
felmenő rendszerben az állam térítésmen-
tesen biztosítja a tankönyveket a diákok
számára. Ez azt jelenti, hogy idén az első
évfolyamosoknak már nem kellett  fizet-
niük a tankönyvekért. Tudni kell viszont,
hogy  nagyon  vigyázni  kell  ezekre  a
könyvekre,  hiszen  év  végén  vissza  kell
adni, hogy a következő évfolyam is hasz-
nálhassa.

- 2013 szeptemberétől az első és ötö-
dik évfolyamon lesz kötelező az erkölcs-
tan, illetve hit- és erkölcstanoktatás. Ezen
évfolyamok  mindegyike  számára  bizto-
sítva  lesz  a  tantárgyak közötti  választás
lehetősége is, de tanév közben nem lehet
tantárgyat módosítani, a csoportokat tan-
év közben nem lehet átszervezni. Ez vo-
natkozik  a  májusban  választott  szakkö-
rökre is.

- A köznevelési törvény sze-
rint „általános iskolában a neve-
lés-oktatást  olyan  módon  kell
megszervezni, hogy a foglalko-
zások  legalább  tizenhat  óráig
tartsanak”, és „a tanuló köteles-
sége, hogy ezeken a foglalkozá-
sokon részt vegyen”. Ugyanak-
kor  a  törvény  lehetőséget  ad
arra is, hogy a szülő kérelmére
az  igazgató  saját  hatásköre
alapján  ez  alól  felmentést  ad-
hasson.

A tanév során sok tekintetben
folytatjuk  a  régi  hagyományo-
kat,  de  lesznek  változások  is.
Kérjük a szülőket, hogy minden

olyan  negatív  jelenséget,  problémát,  je-
lezzenek vissza,  ami gyermekük tanulá-
sát, életét zavarja. Az első szülői értekez-
letre szeptember-október folyamán kerül
sor. Minden tanárnak van egyéni fogadó-
órája,  előzetes  jelentkezés  után ilyenkor
felkereshetik őket, de félévente 1-1 közös
tanári  fogadóórát  is  tartunk.  November-
ben nyílt napot szervezünk, amikor a tan-
órákra is betekinthetnek. Kérjük, éljenek
a  lehetőségekkel!  Ismerjék  meg  jobban
az  iskolánkban  folyó  munkát.  Figyelje-
nek  oda  gyermekükre,  legalább  hetente
tájékozódjanak az ellenőrző és az elekt-
ronikus napló segítségével. Ha gond van,
azonnal kérjenek segítséget, mert két hét-
tel az évzárás előtt már nincs esély a javí-
tásra.

Kérem,  kövessék  figyelemmel  isko-
lánk  honlapját,  ahol  minden  lényeges
eseményről információt nyújtunk.

Kívánok mindannyiunknak sikerekben
gazdag,  vidám,  élményekkel  teli
2013/14-es tanévet!

 iskolaval.blogspot.hu
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Újdonságok az iskolában

Szeptember 1-jén a hagyományoknak megfelelően
a  8.  osztályosok  kísérték  az  1.  osztályosokat  az
óvodából az iskolai évnyitóra.

SZABÓ ÉVA igazgató

Fotó: Kovácsné Darabos Erzsébet



 tervezett óvodabővítés a Kossuth
utcában a nyáron nem valósulha-
tott meg, mert nem nyert a pályá-

zat, amely az anyagi fedezete lett volna
(decemberben még egy elbírálása lesz a
pályázatnak, hátha akkor…) Ez azt jelen-
ti, hogy erre a nevelési évre már biztosan
nem tudunk több gyermeket  fogadni  az
óvodába. 91 óvodás jár jelenleg az óvo-
dánk 4 csoportjába.

A

Az óvodai étkeztetést szeptembertől a
Válvölgye Gastro Kft. látja el. A vállal-
kozó a Közösségi Házban főz, a térítési
díjat  is  ott  lehet  befizetni.  Lehet  fizetni
utalványokkal  is,  reméljük  ez  segítség
lesz a szülőknek.

Óvodánk  Szülői  Munkaközösségének
aktív csapata a nyáron is sokat dolgozott
önzetlenül  a  gyermekekért:  nagyszerű
gyermeknapot rendeztek, majd Anna-na-
pi retro disco-t tartottak. Köszönjük fára-
dozásukat.

Gyűjtik a szülők az óvodának a papírt
is folyamatosan. A NODA TEXT (Mag-
tár u. 1.) udvarán lévő konténerbe el lehet
helyezni  a  háztartásokban  feleslegessé
vált papírt. Nagyon megköszönjük a falu
lakóinak,  ha  ezután  is  támogatják  ilyen
módon az óvodás gyermekeket. De ked-
ves  Váliak!  A  konténerbe  háztartási
hulladékot és  gipszet,  építési  törmelé-
ket tilos beletenni! Senkit nem szeretnék
megbántani, de el kell mondani, hogy va-
laki  két-három doboznyi szemetet  tett  a
papírgyűjtő  konténerbe,  amit  így  nem

vesznek át.  Kérem, hogy máskor ezt ne
tegyék, mert akkor kárba vész azok mun-
kája, akik autóikkal begyűjtik a boltokból
a kartonokat, és elfuvarozzák azok papír-
jait, akik nem tudják megoldani a szállí-
tást. Van néhány család, aki rendszeresen
összegyűjtötte a faluban a használt papírt
azoktól, akik ezt kérték. Szívesen fogad-
nának  segítőket  a  papírgyűjtéshez  és  a
Szülői munkaközösség más munkáihoz is
a szülők. „Több kéz, hamar kész!” - ezzel
szoktuk biztatni az óvodásokat, de most
hadd mondjam ezt a szülőknek is. Segít-
senek minél többen, hiszen miden gyer-
mek részesül abból is, amit a gyűjtésből,
rendezvények  bevételeiből  meg  lehet
venni.

Az  évkezdéskor  szembesültünk  vele,
hogy az  óvodákon több a rossz  kilincs,
zár, mint a jó. Udvardi Istvánt hívtuk se-
gíteni.  Szorgos keze nyomán most min-
den ajtónk jól zár,  és még ígéretet  kap-
tunk a Kossuth utcai óvoda hátsó ajtójá-
nak  a  megjavítására  is,  ami  évek  óta
rossz. A javításokat munkadíj nélkül vé-
gezte, e helyen is köszönöm munkáját.

Petykó Béla bácsiék jószívvel gondol-
nak az óvodásokra. Az előző években a
kertjükben termett finom almával ajándé-
kozták meg a gyerekeket, az idén pedig
játékokat  adományoztak  az  óvodának.
Köszönjük nekik.

Az idei évben ismét sok a nagycsopor-
tos: 40 gyermek. Szeretnénk élvezetessé
tenni  számukra  az  óvodai  életet,  ezért

többféle program lehetőséget biztosítunk:
kézműves foglalkozást, zene-ovit, katoli-
kus és református hittant, és megbeszélés
alatt áll az óvodai néptánc előkészítő. 

A  Gárdonyi  Nevelési  Tanácsadóhoz
fog községünk területileg tartozni  (mar-
tonvásári  járás),  ők fogják a logopédusi
és a gyógytestnevelői ellátást biztosítani
szeptembertől nagycsoportosainknak.

Készülünk  a  Népmese  napjára,  őszi
családi napokra. Sok a tervünk, majd be-
számolunk  eredményeinkről,  örömeink-
ről.  Napsugaras,  szép, hosszú őszt  min-
denkinek.

Őszi főzőcske

Keresek egy üstöt,
mindent bele gyűjtök.
Bokor alól mogyorót,
nagy fű közül a diót,

árokpartról gesztenyét,
tölgynek sárga levelét,
csipkebogyó bokrot,
mindent bele hordok.

Fakanállal a kezemben
énekelek jókedvemben,
gyönyörű szép színekben
ősz pompázik üstömben.
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A Váli Mesevölgy Óvoda hírei
A nyári szünet után ismét élettel, gyerekzsivajjal teli a Váli Mese-
völgy Óvoda. Új nevét intézményünk 2013. augusztus óta viseli.
Nagyon örülünk neki,  hogy végre  kedvesebb,  szép,  egyedi  ne-
vünk van.  Talán a tavaszi  zsongás idejére  sikerül  megszervez-
nünk majd egy vidám óvoda - névadó programot is.

KOCSIS IRÉN vezető óvónő

A közétkeztetést 2013. szep-
tember 1-tõl a Válvölgye Gasztro
Kft. látja el a településen. A szol-
gáltató helyben főz, így újra igazi
konyhaként  működhet a  Közös-
ségi  Ház földszintje.  A kedvező
ajánlatnak  köszönhetően  az  in-
tézményi  térítési  díjak  csökken-
tek a tavalyihoz képest.

***
Az önkormányzat 150 millió fo-

rint  értékű  foglalkoztatási  pályá-
zatot nyújtott be, melynek kereté-
ben  45  fő  számára  építőipari
szakmák OKJ-s oktatása indulna
a településen.

Vál község képviselő-testülete
– az óvoda dolgozóival  egyetér-
tésben – döntött  arról,  hogy au-
gusztus 1-től  az óvoda új  neve:
Váli Mesevölgy Óvoda.

***
Az  intézményvezetői  posztra

egyetlen  pályázat  érkezett,  me-
lyet  Kocsis  Irén  korábbi  megbí-
zott vezető nyújtott be. A testület
egyhangúlag támogatta  a  pályá-
zatot, és szeptember 1-től 5 évre
Kocsis Irént bízta meg az intéz-
mény vezetésével.

A Vajda János Általános Iskola
igazgatói  pozíciójára  szintén
egyetlen pályázó volt, Szabó Éva
korábbi igazgató. Mivel ez év ja-
nuárjától  az  iskola  fenntartója  a
Klebelsberg  Iskolafenntartó  Köz-
pont, a képviselő-testület az igaz-
gatóválasztás  során  csak  véle-
ményezési  joggal  rendelkezik,
ilyen  minőségében  támogatta  a
pályázatot. Az iskolaigazgatók ki-
nevezéséről  a  miniszter  döntött,
így  a  következő  5  évre  Szabó
Éva lett a váli iskola igazgatója.

A helyben indítandó nyelvtan-
folyamokra több mint százan ad-
ták  be  jelentkezési  lapjukat.  A
nyelviskola,  mellyel  együttműkö-
dési megállapodást kötött az ön-
kormányzat, folyamatosan pályá-
zik a nyelvtanfolyam indításának
jogára. Tájékoztatjuk az érdeklő-
dőket, hogy ha sikerül is tanfolya-
mot indítani, csak kezdő szintűre
lesz lehetőség. Felhívjuk az érin-
tettek  figyelmét,  hogy  ha  még
nem regisztráltak a  www.tudaso-
dajovod.hu weboldalon,  feltétle-
nül  tegyék  meg,  mert  enélkül
nem vehetnek részt a projektben.

Ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k

http://www.tudasodajovod.hu/
http://www.tudasodajovod.hu/


 községi könyvtárban a leglátoga-
tottabb  programok  az  „Ügyes-
ked(d)j”  elnevezésű  tematikus

napok, ahol a kisebb gyermekeket kísérő
szülők, nagyszülők is belefeledkeznek az
alkotás örömébe. Sokszor nem lehet tud-
ni,  ki  segít  kinek:  szülő  a  gyermeknek,
vagy a gyermek a szülőnek, de mire elké-
szül  az  alkotás,  mindketten  többet  kap-
nak,  mint egy tárgy,  amit  hazavihetnek.
Az  alkotás  közben  beszédbe  elegyedve
az  idősebb  korosztály  körében  gyakran
elhangzik,  hogy  „bezzeg  az  én
időmben!....”  vagy „régen  volt,  hogy is
volt?”  Ezért  olyan  értékteremtő  hagyo-
mányőrző  tábor  szervezését  határoztam
el,  ahol  az  összeállított  fejlesztő  folya-
matban nem-formális és informális tanu-
lással  ismerkedhettek  meg a  résztvevők
szűkebb  környezetükkel.  A tevékenység
célja  a  fiatalok  megismertetése  az  újjá-
éledő  népi  mesterségekkel,  az  önállóan
létrehozott  „alkotások”  örömének  és
hasznosságának a megélése, ismeretszer-
zés cselekvésbe ágyazottan.

A

Minden  nap  meghatározott  tematika

szerint  zajlott  9-15  óráig.  A résztvevők
délben  a  Válvölgye  étteremben  ebédel-
hettek a községi önkormányzat támogatá-
sával.  Első nap megtudhatták a résztve-
vők, hogyan jutunk el a kendertől a vá-
szonig,  amiből  mindenki  elkészítette  a
saját tarisznyáját, abba gyűjtötték a tábor
során készített csuda alkotásokat. Máso-
dik nap  Vranekné Juhász  Hédi fazekas-
mestert látogattuk meg fazekas műhelyé-
ben. A résztvevők különböző technikával
készíthettek  használati  tárgyakat  agyag-
ból. A legnagyszerűbb alkotások a faze-
kaskorongon  születtek,  és  kiégetés  után
mindegyiket haza lehetett vinni. Harma-
dik nap bőr mobiltelefon-tartó tokot ké-
szítettünk szironyozással és almásolással.
Negyedik  nap  valódi  papírsárkányokat
keltettünk életre.  Ötödik nap a nemeze-
léssel ismerkedtünk meg. Sok szíves kö-
szönet a támogatóknak:  Pintér Szilvi,  id.
Rekettyei  István,  Rekettyei  Dániel,  Vál
Község Önkormányzata.

A tábor végén megkértem a résztvevő-
ket, hogy név nélkül írják le véleményü-
ket az itt eltöltött öt napról. (Változtatás
nélkül közlöm, csak a helyesírási hibákat
javítottam!)

„Szerintem  a  mesélős  rész  maradjon
jövőre is.  Nagyon jó volt  ez a  pár nap.
Legközelebb is beiratkozok. Köszönöm,
hogy részt vehettem, és remélem, jövőre
is találkozunk. Nagyon szépen köszönök
mindent amit készítettünk, és ezt az 5 na-
pot! Kár, hogy nem tart tovább! Időköz-
ben  az  emberek  sok  másik  oldalát  is
megismertem! A vicceset, a furfangosat,
a jót, a rosszat, az örömöt és a csalódott-
ságot! Köszönöm ezt az 5 napot!  : ) Na-
gyon jól volt  megtervezve a tábor.  Sze-
retnék jövőre is jönni! Nagyon jó volt ez
a tábor! Végre nem unatkoztam otthon!

Megtanultam sok mindent,  ami  hasznos
dolog, amikor unatkozik az ember. Példá-
ul  elkészíthet  egy  papírsárkányt  vagy
akár egy új telefontartó tokot! Köszönöm
az  élményt!!  …  Jó  volt  megrendezni!
Szeretnék jönni  jövőre is  és  nagyon jól
éreztem magam. Remélem jövőre is lesz
ilyen tábor.”

Kulturális  Kávéházunkban  júliusban
Bródy  Sándor,  augusztusban  Gárdonyi
Géza születésének 250. évfordulóját ün-
nepeltük. 

A Községi  könyvtár  is  csatlakozott  a
Könyvtárellátási  Szolgáltató  Rendszer-
hez, amely a falvak, kistelepülések lakói
számára közvetíti a hazai könyvtári rend-
szer  egésze  által  nyújtott  szolgáltatáso-
kat. Így a megyei könyvtár közvetítésével
központi támogatással tudja fejleszteni a
megyei  községi  könyvtárakat.  Ennek
megfelelően már új könyvek is érkeztek,
melyeket több is követ még.

Várom  a  Kedves  Olvasókat  kedden,
csütörtökön és pénteken 1400-1800 óráig.
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Könyvtári közlemények

A könyvtári nyár kiemelkedő eseménye a „Csuda-
tarisznya hagyományőrző tábor” volt. 

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

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. Elszármazottak

találkozója
Vál Község Önkormányzata

idén is megrendezi
hagyományos találkozóját

a községből elszármazottak részére.

Szeretettel hívjuk
Önt és kedves családját

2013. október 05-én szombaton
délelőtt 10.00 órától
a Közösségi Házba,

ahol találkozhatnak régi ismerőseikkel.

Vendégvárás a Közösségi Ház előtt
2013-as Csemete-fa ültetés az Egész-
ségháznál
Köszöntő és műsor a Közösségi Házban
Ebéd, beszélgetés, ismerkedés

Kérjük, tisztelje meg rendezvényünket,
és amennyiben lehetősége van rá,
támogassa egy kis sütivel, borral!

Csemete-fa ültetés
2013. október 05-én

szombaton 10:15 órakor
szeretettel várjuk a

2012-ben és 2013-ban született
csemetéket és szüleiket

a 2013-as Csemete-fa ültetésre,
valamint a 2012-es emléklapok

átadására.



 versenyen összesen nyolc csapat
indult, és a legjobbak képviselhe-
tik majd Fejér megyét a veszpré-

mi  regionális  fordulón.  A  rendezvényt
Németi László tü. alezredes, a Fejér Me-
gyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság
igazgatóhelyettese nyitotta meg a tűzoltó-
laktanya  udvarán.  A  versenyen  induló
csapatok  mérték  összes  tudásukat  és
ügyességüket.  Ezen  belül  is  külön  érté-
kelték  a  tűzoltás  vezetésre  jogosult  irá-
nyítók, a beosztottak, a gépkocsivezetők,
valamint  összesítettben  az  egész  csapat
helytállását.  A verseny egy elméleti  fel-
adatsor kitöltésével indult, majd a Duna-
parton  a  gépkocsivezetőknek  egy  veze-
téstechnikai pályát kellett időre és minél
kevesebb hibával teljesíteniük. Végül egy
összetett  feladatsort:  motoros  láncfűrész
segítségével  egy forgalmi  akadály meg-
szüntetést, majd hidraulikus mentőkészlet
segítségével,  ahol  egy  lezárt  épületből
több személyt kellett kimenteniük, vala-
mint  sugárszerelést  is  magába  foglaló
mentési és tűzoltási feladatot kellett sike-
resen megoldaniuk a csapatoknak.

A

Az eredményhirdetésen  Magosi  Lajos
tü. ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatója adta át az
elismerő okleveleket és kupákat a részt-
vevő versenyzőknek és csapatoknak.

Eredmények:

Irányító kategóriában
1. Váradi Roland, Vál

Beosztotti kategóriában:
1. Babucs Péter, Vál

2. Tihanyi Tamás, Vál
Gépkocsivezetői kategóriában:

3. Horváth László, Vál
Csapat összetett eredmény:

1. Váli Önkormányzati Tűzoltóság

A váli csapat első helyen továbbjutott a
május 30-án Tapolcán megrendezésre ke-
rült felmenő rendszerű Országrészi Tűz-
oltó Szakmai Vetélkedőre. A tapolcai volt
Kinizsi laktanyában megtartott versenyen
Somogy,  Vas,  Fejér,  Komárom-Eszter-
gom, Győr-Moson-Sopron megyékből to-
vábbjutott 10 csapat mérte össze tudását.

A verseny két  részből  tevődött  össze.
Az első részben a csapatok elméleti tudá-

sukról adtak számot, a második részben
pedig  vezetéstechnikai  és  gyakorlati
szakmai felkészültségüket mutatták be. A
látványos gyakorlati feladatokban egy te-
repen  kiépített  vezetéstechnikai  tesztpá-
lyán  mérték  a  gépjárművezetők  idejét,
ügyességét,  majd  egy szimulált  tűzeset-
nél  (feltételezés  szerint  veszélyes  anya-
gokat feldolgozó épületbe villám csapott
és tűz keletkezett, a 3 szintes épület leg-
felső  szintjén  több  embert  a  tűz
körülzárt),  ahol  „sérülteket”  is  kellett
menteni a tűzoltás közben, az egész csa-
pat került górcső alá több kritériumot is
figyelembe véve. Az esős időjárás ellené-
re,  ami  nehezítette  a feladat  végrehajtá-
sát, minden induló csapat derekasan helyt
állt.

Eredmények:

Irányító kategóriában:
1. Váradi Roland, Vál

Beosztotti kategóriában:
1, Vass Attila, Vál

2. Tihanyi Tamás, Vál
3. Babucs Péter, Vál

Gépkocsivezetői kategóriában:
3. Horváth László, Vál

Csapat összetett eredmény:
1. Váli Önkormányzati Tűzoltóság.

A győztes csapat továbbjutott a Komá-
rom-Monostori  erődben  megtartandó
döntőbe.

A Komárom- Monostori erődben meg-
tartott  döntőről  röviden.  A döntőbe  19
csapat jutott be az ország különböző me-
gyéiből. 

A hat állomáson oldott meg különféle
feladatokat, természetesen időre és lehe-
tőleg hibapont  nélkül.  A megmérettetést
minden csapat a tesztlapok kitöltése után
a vezetéstechnikai  pályán folytatta,  ahol
az esélyegyenlőség jegyében valamennyi
gépjárművezető ugyanazt a teherautót ve-
zette végig. 

Amikor itt végeztek, mindenki beült a
fecskendőbe, és elindultak a további fel-
adatok felé. Menet közben azonban aka-
dály  keresztezte  útjukat,  ami  egyben  a
verseny-állomást is jelentette. Az „úttor-
laszt”  képező,  meghibásodott  járművet
félre kellett tolniuk és megfelelően rögzí-

teniük. Továbbhaladva a verseny helyszí-
néül szolgáló Monostori erőd egyik szeg-
letében mentési teendőjük akadt a tűzol-
tóknak, saját magukat és másokat kellett
menteni. Az épületbe hárman mentek be,
az első emeletről két tűzoltót kötéltechni-
ka alkalmazásával leeresztettek, a harma-
dik pedig önmentést hajtott végre. 

A következő feladat a műszaki mentés
volt. Ennél az állomásnál egy fának ütkö-
zött,  roncsolódott  járművet  találtak,
melynek  vezetője  annyira  megsérült,
hogy  nem  tudott  önerőből  kimászni,  a
légzsákok nem nyíltak ki.  A csapatok a
saját fecskendőjükre málházottakon kívül
az  előre  odakészített  felszereléseket  is
használhatták a mentési  munkálatokhoz,
a  sérült  állapotáról  a  helyszínen  lévő
mentőorvos tájékoztatta őket (a feladatot
nehezítette, hogy a mentendő személy élő
személy  volt).  A  pályabírók  technikai,
taktikai,  elsősegély-nyújtási  szempontok
szerint értékelték a beavatkozók teljesít-
ményét. Figyelték az eszközök, a beren-
dezések  alkalmazását,  a  védőfelszerelé-
sek használatát, valamint azt, hogy hol és
hogyan bontják meg az autó karosszériá-
ját, mennyire gondoskodnak közben a sé-
rült védelméről. Szempont volt a felderí-
tés, a mentési terv, az irányítás és a csa-
patmunka milyensége, ahogyan bántak a
gerincsérült autóvezetővel. 

Utolsó feladatként tüzet kellett oltani-
uk a csapatoknak. De nem egyszerű tü-
zet,  hanem  egy  lezuhant,  ráadásul  fel-
fegyverzett  katonai  helikopterét,  amely-
ben még a pilóta is beszorult és a lángok
miatt  közvetlen  életveszélyben  volt.  A
közvetlen  életveszély  nagy  fontosságú
volt  a  feladat  megoldásának  értékelésé-
nél,  hiszen  ennek  elhárításával  kellett
kezdeni a versenyzőknek, a gép tüzének
oltása csak ezután következhetett. A heli-
kopter  „fegyverzetébe”  töltött  „éles lő-
szer”  a  tűzoltók érkezésekor felrobbant,
ezt  megfelelő  pirotechnikával  imitálták.
A bírák ezen a helyszínen arra figyeltek,
hogyan közelítik  meg a csapatok a légi
járművet, megfelelő biztonsági zónát je-
löltek-e  ki,  szereltek-e  védősugarat,  jól
választották-e  meg  az  oltóanyagot,  mi-
lyen  volt  a  rádió  forgalmazás,  rendben
volt-e a tűzoltók védőfelszerelése.

A fent említett feladatokból is látszik a
feladatok  nehézsége,  bonyolultsága,  en-
nek ellenére komoly sikert ért  el  csapa-
tunk.

A Váli Önkormányzati Tűzoltóság csa-
pata a 3.  helyezést  érte el.  Gratulálok a
csapat tagjainak a sikeres szerepléshez és
ahhoz,  hogy VÁLI tűzoltók a legmaga-
sabb szinten is sikeresen képviselték la-
kóhelyüket. 
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Új plébánosunk
Főtisztelendő Orvos Levente 
bemutatkozása.

9. oldal

A váli tűzoltók szereplése
A IX.  Országos Tűzoltó  Szakmai  Vetélkedőjének  megyei
fordulóját rendezték 2013. május 9-én Dunaújvárosban. 
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►3. Váli-Völgyi Vigassá-
gok – kicsit másképpen

Mivel  már  több helyen  is  jelent  meg
cikk a 3.  Váli-Völgyi Vigasságokról,  én
inkább a  háttérmunkákba  szeretnék  egy
kis betekintést nyújtani.

Amikor  lezajlik  a  rendezvény,  tulaj-
donképpen máris tervezzük a következőt.
Minden évben bővítjük a bábukészletet,
ami komoly összefogás eredménye. A Bí-
bor néptánccsoport tagjai  a munka, csa-
lád mellett  szakítanak  időt  erre.  Egyéb-
ként ezek az alkalmak mindig nagyon vi-
dám hangulatban telnek. Mire egy bábu
elnyeri végleges formáját, megannyi tör-
ténet, tréfa, jókedv, móka, kacagás övezi.
Régen  a  tollfosztás,  kukoricamorzsolás
közben lehetett ilyen hangulat. 

A  bábuk  születésével  párhuzamosan
készülnek a fellépőknek szánt ajándékok
is. Mindig saját készítésű ajándékkal kö-
szönjük meg a résztvevőknek a Váli-Völ-
gyi Vigasságokon való szereplést.

Ahogy beérkeznek a csoportok jelent-
kezési lapjai, és kiválasztásra kerülnek a
résztvevők,  máris  készítjük  az  emlékla-
pokat, tervezzük a műsort. 

A szponzorok keresése szinte minden-
napos  feladat.  Sajnos  egy-egy  fesztivál
sikere  nagyban  múlik  azon  is,  hogy
mennyi  támogatót  sikerül  megnyerni  az
ügynek.  Mivel  egy ilyen fesztivál  meg-
rendezése anyagilag sem kis feladat (aki
már rendezett ilyet nagyon jól tudja), így
nagyon fontos, hogy a Bíbor néptánccso-
port  mennyi  támogatást  tud  szerezni.  A
szponzorokon  kívül  rengeteg  pályázatot
készít, és küld el  Csókásné Anikó és  Fá-
biánné Gabi. Egy pályázati anyag össze-
állításával hihetetlenül sok feladat, utána-

járás van, és sokszor mégis sikertelen.
Ahogy közeledünk időben szeptember

első szombatjához – mivel minden évben
ekkor rendezzük a Váli-Völgyi Vigassá-
gokat – fokozódik az izgalom. Színpad,
díszlet,  sátor,  padok,  székek,  pavilonok
stb. – ki viszi, hozza, ki intézi az útlezá-
rás ügyeit,  ki  fogadja a vendégeket stb.
Kézműves-foglalkozás  szervezése,  vásá-
rosokkal való egyeztetés,  pénzügyek in-
tézése,  ebédjegyek  osztása,  plakátok
meghívók  nyomtatása,  fellépési  sorrend
összeállítása… És  mikor  már  úgy gon-
doljuk, hogy minden készen áll, kiderül,
hogy  még  hiányzik  kukoricaszár,  még
vissza kell rakni a plakátot, amit lefújt a
szél,  nem  jók  a  játékok,  mert  előzőleg
máshol tönkretették, nem jó a sorrend va-
lamelyik csoportnak, át kell írni az egé-
szet…

A Bíbor néptánccsoport minden tagjá-
nak van feladata bőven egy ekkora ren-
dezvény megszervezésénél,  kivitelezésé-
nél.  De  minden  fáradságot  elfelejtünk,
mikor látjuk a lelkes közönséget, kapjuk
a pozitív visszajelzéseket, a vastapsot. 

A vigasság utáni vasárnap kissé fárad-
tan, de már sokkal felszabadultabb han-
gulatban takarítunk. Takarítjuk a faluhá-
zat, a Pizzéria udvarát, próbáljuk vissza-
állítani  az  eredeti  állapotot.  Végül  egy
közös ebéd közben mérleget készítünk, s
tervezzük a következőt! A Bíbor néptánc-
csoport vezetője,  Csókás Elek a néptánc-
csoport minden tagjának megköszönte az
aktív  közreműködést,  én  pedig  ezúton
szeretném megköszönni neki és családjá-
nak,  hogy összefogta,  igazgatta,  intézte,
szervezte, irányította a rendezvényt.

Az  idei  esemény  apró  közvélemény-
kutatásából  kiderült,  hogy  nemcsak  a
szomszédos településekről  voltak kíván-

csiak a Váli-Völgyi Vigasságokra, hanem
Budapestről,  Enyingről,  sőt  Izraelből  és
Philadelphiából érkezett látogatók is lel-
kesen tapsoltak a fellépő csoportoknak.

Legyen ez így a jövőben is, találkoz-
zunk 2014 szeptemberének első szombat-
ján!

Körtvélyesi Vali

►”Jók ezek a váliak!”

Ismétlem magam:  vártuk  ezt  a  szep-
tember 7-i napot! Ezután a hosszú, forró,
eseménytelen nyár után végre várhattunk
valamit.

Aki már szervezett ilyen eseményt, az
tudja, hogy mennyi levél, telefon, e-mail,
személyes  megbeszélések  sorozata,  idő-
egyeztetés stb.  előzi  meg a nagy napot.
És akkor még nem beszéltünk az anyagi
áldozatokról.  Éjszakai  felriadások:  mit,
kit felejtettünk el. Rengeteg fizikai mun-
ka- színpad, nézőtér, foglalkoztatók, kéz-
műves sátrak, bábok, feliratok elhelyezé-
se, ruhák rendbetétele, kivasalása és nem
utolsó  sorban  a  táncok  gyakorlása.  De
öröm is a készülődés, jópofa ötletelések,
sok nevetés, szárnyalás.

Mindezt megoldotta a Bíbor néptánc-
csoport és az a sok jóindulatú segítő, aki
körülveszi őket és örül a sikereiknek. El-
sősorban a helyszínt adó  Marton házas-
pár, akik időről időre meglepik közönsé-
güket  nívós  rendezvényekkel  (legutóbb
pl. a Katonadal fesztivál) Köszönjük ne-
kik.  A vigasságok  meghívóján  fel  van
tüntetve a támogatók névsora. Mindenki-
nek köszönet! Egy valakit azért emeljünk
ki. Pintér Szilvi és anyukája, akik „öltöz-
tetik” a táncosokat, énekeseket, varrják a
bábok alapjait. Nagy munka ez, köszön-
jük!

VálInfó
2013. szeptember 24. civilek oldala    7

Fotó: Budai Viktória



A Váli-Völgyi Vigasságok immár har-
madszor sikerült! Köszönhető ez annak,
hogy a Bíbor csoport jó közösség, olyan,
mint egy család. Az idősebb odakiált a fi-
únak „Csikó! Gyere ide!”

A Bíborok hívják és várják a környék
táncosait,  énekeseit,  elsősorban  a  váli
együtteseket. A színpadra termett, felsza-
badultan, gyönyörűen éneklő, profi Vad-
virágokat – reggelig hallgatnánk őket. Az
egyre  bátrabb  Vox-Válit,  akiknek  külön
köszönet a Csapó István által megzenésí-
tett  Vajda  vers  gyönyörű  előadásáért.
Örülünk, hogy hangszerkészletük dobok-
kal és ütőgardonnal (Jankó Csaba készí-
tette)  bővült.  A Dinasmás  lányok  újból
elbűvölték a közönséget. Itt ne feledkez-
zünk meg az álomszép ruhákat elkészítő
Kittyről.  Óvónő  koromból  még  emlék-
szem arra a pici, vézna, csupa izgő-moz-
gó fiúcskára, akiből mára izmos akroba-

tatanonc lett. Hajrá Szilárd!
Igazi partner a közönség volt. Értő, lel-

kes és hálás közönség. 
Nagy tapsot kapott Áder János köztár-

sasági elnök úr üdvözlete, amit dr. Szőke
László úr  a  Bíbor néptánccsoport  lelkes
„hódolója” olvasott fel.

Tapsot kapott Orbán Viktor miniszter-
elnök úr adományozó levelének felolva-
sása. Nagyon örültünk neki, hálásak va-
gyunk érte, köszönjük. De ha már május-
ban  kelteződött  ez  a  levél,  nem  kellett
volna inkább István király, az Államala-
pítás,  és az Új Kenyér napján – amikor
„az egész ország együtt volt” megajándé-
kozni a váliakat?!

Az előttem ülő csákvári  házaspárt el-
bűvölte  a  fergeteges  előadás.  A  hölgy
odafordult  a  férjéhez  és  lendületesen
mondta: „Jók ezek a váliak!”

dr. Dávid Györgyné
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Emléktábla
Deákné dr. Bartha Katalin emlék-
táblájának avatásáról...

11. oldal

Véradás
Augusztusban  rendkívüli  véradásra  hív-

tunk  véradókat  egy  nagyon  súlyos  beteg
lány  műtétéhez.  A  kórház  orvosai  azt
mondták, hogy sok vér kell a műtéthez, és
csak akkor tudnak hozzáfogni, ha a család
biztosítja  a  beteggel  azonos  vércsoportú
donorokat.  A  család  a  helyi  Vöröskereszt
szervezet segítségét kérte,  hisz  itt  vannak
nyilvántartva  a  rendszeres  véradók.  Min-
den megszólított véradónk az első hívó szó-
ra ment segíteni Budapestre, és adta vérét.

A család köszönetét  tolmácsolom azok-
nak, akik részt vettek ebben a segítő akció-
ban. Jó erőt és egészséget kívánok nekik és
minden véradónak!

Tárnok Lajosné
VK titkár

A 3.Váli-Völgyi Vigasságok a visszajelzésekből és megjelent
cikkekből, valamint a helyszíni gratulációkból következtetve is
jól sikerült. A rendezvény fényét emelte, hogy meghívásunkat
elfogadta és a rendezvényt megtisztelte (valamint a műsorszá-
mokat elmondása szerint nagyon élvezte), dr. Szőke László úr a
Köztársasági Elnöki Hivatal igazgatója, a Bíbor néptánccsoport
barátja.

Úgy éreztük, ismét jól sikerült összeválogatni a fellépőket és
kitűnő  programlehetőséget  tudtunk  nyújtani  annak  a  több
száz vendégnek, aki megtisztelte rendezvényünket. Valamelyik
újságban jelent meg, hogy ez a rendezvény a Váli-völgy legna-
gyobb rendezvénye lett az évek során. Gondolom ezért is vá-
lasztotta ezt a rendezvényt Tessely Zoltán képviselő úr, hogy a
meglepetés erejével tudja a polgármester úrral hivatalosan is
közölni, amit a község lakói már egyébként tudtak. Ez a mozza-
nat számunkra is teljesen váratlan volt, rögtönözni kellett, de
nagyon örülünk, hogy a közönség jól kezelte a váratlan ese-
ményt, és a kis kitérő után ismét folytatódott a jó hangulat. 

Mindenesetre nagyon köszönjük mindenkinek, aki támogat-
ta,  segítette  a  Bíbor  néptánccsoportot  a  vigasságok  sikeres
megrendezésében.

Kiemelt támogatók:
Zajép Kft, Válvölgye Étterem és Pizzéria, Cemex Kft, Szeren-

csés József,  SECU-ALARM Kft,  Noda produkció,  Botész,  Leier
Kft., Buda Takarék, Galenus Lap- és Könyvkiadó Kft.

Segítőink:
ifj. Bencze Dezső, Cifka Miklós, Csicsó Gábor, Gali Rita, Geb-

auer Istvánné, Hájas László, Hájasné Krán Katalin, Horváth Pé-
ter,  ifj. Nagy Imre,  Juhász István,  Kárpáti József,  Kovács Réka,
Lőrincz Hortenzia,  Németh György,  Németh Sarolta, Vál Köz-
ség Önkormányzata, Palya Árpád, Pintér Szilvia, Váli Polgárőr-
ség,  Rekettyei István,  Schmidt Ferenc és családja,  Szarvas Ist-
vánné, Veing Alma, Vranekné Juhász Hédi.

Találkozzunk 2014 szeptemberének első szombatján!
Csókás Elek

Bíbor Néptánccsoport

Köszönet

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő átadja a Bizonyságlevelet         
(Fotó: Gali Rita)

Dr. Szőke László úr a megnyitón
(Fotó: Budai Viktória)



Ezután egy évet dolgoztam, majd fel-
vételt  nyertem az  Ybl  Miklós  Műszaki
Főiskola  Magasépítési  szakára,  ahol  az
első évet sikerrel elvégeztem. Ezután kü-
lönbözeti  vizsgával  átjelentkeztem  a
BME  Építészmérnöki  Karának  nappali
tagozatára.  Itt  1995-ben  szereztem épí-
tészmérnöki oklevelet.

Egyetemi  éveim  vége  felé  komoly
változás  állt  be  életemben.  Megtértem,
vagyis felnőtt módon megtaláltam katoli-
kus  hitemet,  melyet  gyermekkoromban
Édesanyám nevelt belém, és amelyet ko-
rábban elhagytam. Megtérésemben mér-
földkőnek  bizonyult  Mindszenty  József
bíboros  emlékiratainak  elolvasása  mint
első  a  sorban  és  legfontosabb,  azután
Szent Ágoston vallomásainak, ill. Rózsás
János Keserű ifjúság c. önéletrajzi regé-
nyének  olvasása,  de  Bolberitz  Pál atya
bibliaóráiból is igen sokat merítettem. E
folyamatért mindenekelőtt Istennek adok
hálát,  de  afelől  sincsenek  kétségeim,
hogy Édesanyám, valamint az akkor már
megboldogult Nagyanyám és pap Nagy-
bácsikám (Pinke József, élete utolsó felé-

ben sárszentmihályi plébános) imádsága,
illetve  közbenjárása  is  fontos  szerepet
játszott ebben.

Szakmámban igaz  nem sokat  dolgoz-
tam, mégis büszke vagyok rá, hogy e rö-
vid  időt  olyan  emberek  mellett  tölthet-
tem, mint  Ferencz István és  Puhl Antal
Ybl-díjas  építészek.  Nem egész  egy  év
munka után tudniillik papi szolgálatra je-
lentkeztem  Balás  Béla kaposvári  me-
gyéspüspöknél.  A  Központi  Papnevelő
Intézetben és a Veszprémi Szeminárium-
ban végeztem teológiai  tanulmányaimat.
2000-ben  püspököm  pappá  szentelt  és
megkezdtem a papi szolgálatot. Jelmon-
datom, melyet Mindszenty József bíboros

iránti  tiszteletből  választottam,  a  követ-
kező: „…Istenért, Egyházért, Hazáért…”.
E hitvallásként értelmezhető szavak a bí-
boros úr 1948-as elhurcolása előtti utolsó
nemzethez intézett szózatában hangoztak
el. A teljes mondat így szól: „Állok Iste-
nért, Egyházért, Hazáért, mert ezt a köte-
lességet  rója  rám  a  nagyvilágon  legár-
vább népem történelmi szolgálata. Nem-
zetem szenvedése mellett a magam sorsa
nem fontos”.

Káplán  voltam  Kaposváron  a  Szent
Margit  –  Szent  József  plébánián (2000-
2001),  valamint  a  nagykanizsai  Jézus
Szíve plébánián (2001); plébános Göllén
(2002-2004),  Somogysámsonban  (2005-
2012)  és  Balatonszárszón  (2012-2013).
2013-ban  egyházmegyét  váltottam.  Új
püspököm Spányi Antal Válra nevezett ki
plébánosnak.

Időközben  beiratkoztam  a  Pázmány
Péter  Katolikus  Egyetem  Hittudományi
Karának PhD képzésére és 2007 nyarán
teológiai  licenciátust  szereztem.  Remél-
hetőleg jövőre meg tudom védeni a disz-
szertációmat.

Nagy reményekkel  vágok neki  Válon
is a lelkipásztori munkának, mint ahogy
eddig is az említett szolgálati helyeimen.
Elsősorban nyilvánvalóan a lelki élet fel-
lendítése a célom, de épp így fontosnak
tartom a templomok és a plébánia felújí-
tását is.
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Új plébánosunk bemutatkozása
1970-ben születtem Budapesten. A Móricz
Zsigmond  Gimnáziumban  (Bp.  II.  ker.)
érettségiztem 1988-ban. 

ORVOS LEVENTE plébános

►Lelkipásztori beiktatás

A  Váli  Református  Egyházközség
presbitériumának meghívására vendégek-
kel telt meg szeptember 15-én, vasárnap
délután  három órakor  a  váli  református
templom. A beiktatási ünnepi istentiszte-
leten  Farkas  Balázs  István lelkipásztor
életére,  szolgálatára  kérték  Urunk  áldá-
sát, aki feleségével és két lá-
nyával egy éve került Válba
a  gyülekezet  meghívására.
Az ünnepi alkalmon dr. Sza-
bó  István,  a  Dunamelléki
Református  Egyházkerület
püspöke hirdette Isten igéjét
az 1.Timóteus 4, 12. alapján:
„Senki  meg  ne  vessen  ifjú
korod miatt, hanem légy pél-
dája  a  hívőknek  beszédben,
magaviseletben,  szeretetben,
hitben, tisztaságban.” A pré-
dikáció  után  a  Vértesaljai
Református  Egyházmegye
esperese, Agyagási István ik-
tatta  be  tisztségébe  a  lelki-

pásztort,  átadva neki a templom kulcsát
és a hivatal pecsétjét. Ezután a több mint
harminc palástos lelkész egy-egy igével
kérte Isten áldását a beiktatott lelkipász-
tor életére. Az ezt követő nyilvános pres-
biteri gyűlésen többek között a gyüleke-
zetben korábban 17 évig szolgáló Kenye-
ressy Károly gyöngyösi lelkipásztor mon-
dott  köszöntőt,  majd  az  évfolyamtársak

nevében Nagy János madocsai lelkipász-
tor idézte fel közös élményeiket. A gyüle-
kezet gondnoka, Bencze Dezső az Ézsaiás
42, 6-ban olvasható igével köszöntötte az
új lelkipásztort, és elhangzottak Bechtold
Tamás polgármester  köszöntő  szavai  is.
Végül  a  hittanos  gyermekek hegedűvel,
verssel,  az  ifjúsági  csoport  tagjai  pedig
lelki énekekkel fejezték ki örömüket. Az

ünnepi alkalom végén a lel-
kipásztor  bizonyságtétele
következett,  amelyben  el-
mondta,  hogyan  vezette  őt
Isten a hit útján, hogyan bá-
torította, amikor elcsüggedt
vagy félt, és hogyan értette
meg,  hogy  csak  ha  teljes
szívből hisz Jézus Krisztus-
ban, akkor lehet kedves Is-
ten előtt az élete. Kifejezte
háláját  az  előtte  szolgáló
lelkipásztorok  sok  munká-
jáért,  és Isten segítségében
bízva  szeretné  hirdetni  az
igét  Válban,  szolgálni  csa-
ládjával együtt. Fotó: Bencze Katalin



►Ifjúsági hét Polgárdin

„És amiket tőlem hallottál sok bizony-
ság  által,  azokat  bízzad  hív  emberekre,
akik másoknak a tanítására is alkalma-
sak lesznek.”

Idén a váli református gyülekezet ifjú-
sága  Polgárdin  egy  felejthetetlen,  él-
ménydús  hetet  töltött.  Tizennégyen  vet-
tünk részt a táborban. Remek szállásunk
volt,  közel  az  étteremhez,  ahol  minden
nap ebédeltünk, és a vasútállomástól sem
volt olyan messze. Délelőttönként a Tisz-
teletes  úr  tartotta  a  foglalkozásokat,  Ti-
móteus II. levelét tanulmányoztuk. Utána
elvonultunk csoportokba, fiúk-lányok, és
beszélgettünk a minket foglalkoztató té-
mákról. Majd meglátogattuk az éttermet,
ahol  finomakat  ettünk.  A délutánok zö-
mét a Balatonon töltöttük fürdéssel. Es-
ténként  pedig  filmet  néztünk,  társasoz-
tunk, és sokat nevettünk. Hétfőn volt egy
vendégszolgálónk, akinek az élettörténe-
tét  hallgathattuk.  Egy  unalmas,  szabad
percünk sem volt, és az alvásra sem for-
dítottunk túl sok időt. Rengeteg élmény-
nyel gazdagodva kellett hazajönnünk, bár
mi  még szívesen  maradtunk volna.  Re-
méljük,  több  ilyen  alkalmat  tölthetünk
még együtt!

Molnár Bianka
Csókás Márta

►Babaruha börze

Szeptember  második szombatján  nyi-
totta ki kapuit az első - váli anyukák se-
gítségével létrejött - baba- és gyerekruha
börze. Jókedvű anyukák kínálták a gye-
rekruhát minden asztalnál. Szép számban

jöttek a vásárlók is, csupa anyuka és kis-
mama, elvétve egy-egy apuka. Gyerekek
játszottak az asztalok között az éppen ott
fellelhető játékokkal. 

Már aznap megbeszéltük az anyukák-
kal, hogy egy második börzét is tartunk
november 16-án szombaton. Sok téli ru-
hával és játékkal, karácsonyi hangulattal
várjuk majd a váliakat és a környékbelie-
ket. A nagy érdeklődésre való tekintettel
már  egy  nagyobb  teremben  fogadjuk  a
lelkes eladókat és vásárlókat.  Gyereksa-
rok lesz berendezve a kicsiknek, úgyhogy
reméljük, teljes családok látogatnak majd
ki hozzánk.

Utolsó  gondolatként  szeretném  meg-
köszönni mindenkinek a lelkesedést és a
támogatást.

Bereczki Zsuzsa

►Katonanóta 
fesztivál

2013. augusztus 3-án el-
ső  ízben  rendeztük  meg a
Válvölgye  Étteremben  a
Katonanóta  fesztivált,  me-
lyen víg és keserves, ismert
és sohasem hallott katona-
nóták és -dalok csendültek
fel  szabadtéri  színpadun-
kon. Nagy örömünkre több
mint 20 formáció lépett fel,
melyek  délután  2-től  este
8-ig  váltották  egymást.  A
fesztivál  díszvendégeként
Mészáros János Elek lépett
fel. Reméljük, ezzel a fesz-
tivállal hagyományt terem-
tünk itt a Válvölgyében.

Szeptember 27-28-29-én
Torkos  hétvégére  várjuk
vendégeinket vad-,  hal-  és
pizzaételeinkből.

November  8-án  (pénte-
ken) ismét megtartjuk - im-
már  harmadik  alkalommal
-  a  Magyar  Nóta  estjét.
Asztalt  foglalni  a  06-
20/201-1397  vagy  a  243-
134-es  telefonszámokon,
vagy  személyesen  lehet.
Sok szeretettel várunk min-
denkit!

Marton József és felesége
Válvölgye Étterem és

Pizzéria

►Bodzatolvajok

Szeptember 6-án délután lakossági be-
jelentés  érkezett  a  Váli  Polgárőrséghez,
miszerint  az  Öreghegyen  Nagy  Sándor
bodzásában  tolvajok  garázdálkodnak.
Polgárőreink rögtön a helyszínre siettek,
ahol 5 személyt találtak egy kisteherautó-
val, amin – ahogy a későbbiekben kide-
rült - már 560 kg bodza is volt. Amint a
tolvajok észlelték a polgárőrök jelenlétét,
felhagytak  tevékenységükkel  és  gépjár-
műjükhöz szaladtak, amivel nagy sebes-
séggel  elindultak.  A polgárőrök  egyből
utánuk eredtek, majd megelőzve őket si-
került megállítaniuk és a rendőrség kiér-
kezéséig  visszatartani.  Így  ezen  bodza
tolvajok is rendőrkézre kerültek!

Polgárőrség
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Fotó: Bencze Katalin

Szüreti felvonulás és bál 
Idén a  Váli Polgárőrség Ifjúsági Tagozata vállalta,

hogy megrendezi a szüreti felvonulást és bált.
Szeptember 28-án szombaton a déli harangszóra in-

dul a felvonulás a tűzoltószertártól. 
A felvonulás tervezett menete (kisebb-nagyobb elté-

rések előfordulhatnak):
1215  Rákóczi. u. vége 
1230 Gólya fészek
1250 Csokonai vége 
1310  Vajda J. u. – Kisköz kereszteződés
1330  Petőfi u. vége
1350  Petőfi u. közepe 
1410 Petőfi u. eleje
1430  Damjanich u. első kanyar
1445  Damjanich u. vége
1505 Kossuth u. vége
1525 Kossuth u. közepe 
1545 Kossuth u. eleje - kőhíd
1605 Szent István tér 
1625 Arany vége
1645 Bem u. 
1700 Pizzéria

Este a Válvölgye Étterem és Pizzériában kerül meg-
rendezésre a Szüreti  bál,  mely 21.00 órakor a nyitó-
tánccal veszi kezdetét. A belépő 500,- Ft, kapunyitás
20:30-kor. A zenéről és a jó hangulatról a Váli félnótá-
sok gondoskodnak.

Szent Mihály-napi tűzgyújtás
2013. szeptember 29.

Az „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!” orszá-
gos programsorozathoz csatlakozva szeretettel várunk
mindenkit  a  Szent  Mihály-napi  tűzgyújtásra  2013.
szeptember 29-én vasárnap este 21.30-kor a Kultúr-
parkba. A közös tűzgyújtáson zsíros kenyérrel, forralt-
borral, teával várjuk a beszélgetni vágyókat. Töltsünk
el egy kellemes közös estét! 

Vál Község Önkormányzata

Fotó: Bereczki Zsuzsa



letének meghatározó állomása volt
Beregszász. Itt volt az első munka-
helye, itt  ismerte meg édesapámat,

itt vásárolták meg első közös otthonukat,
s  három testvéremmel  együtt  itt  szület-
tünk...  s  Beregszászban  élte  meg  élete
legnagyobb  tragédiáit.  Elvesztette  édes-
apámat, otthonát, s az állását. Szenvedé-
sek özöne várt  rá,  mégis  élete  legszebb
élményei,  emlékei Beregszászhoz kötöt-
ték.

É

Élete, sorsa, pályája tele volt különle-
ges fordulatokkal. Özvegyen, négy gyer-
mekkel vált egyetemi oktatóvá és kiváló
tudóssá, 23 évesen doktorált először, s 75
évesen szerezte meg az Akadémia Dokto-
ra címet.

2000  januárjától,  2008  augusztusáig
Válon élt, velünk.

Tankönyvéből én is tanultam az egye-
temen.

Tanítványai  a  gimnáziumban  és  az
egyetemen egyaránt rajongva szerették.

A Beregszászi  gimnázium volt  diákja
így emlékezik rá: „Az anyaországból Be-
regszászba  fiatal  tanárokat  helyeztek,
köztük egy törékeny,  a felsős  diákoknál
mindössze  néhány  esztendővel  idősebb
hölgy:  Dr.  Bartha  Katalin…  Tekintélyt
parancsoló cím, s hamarosan igazolódik,
hogy  ezt  a  jelzőt  sokoldalú  ismeret,
mélyreható  szaktudás  alapozza  meg.
Mondogatták,  hogy  az  órák  határozott
rendben, fegyelmezetten folynak, és nem
lehet készületlenül felelni. Ugyanakkor a
merev és mesterkélt Tanárúrnő megszólí-
tást rövid időn belül felváltja a „Kató né-

ni”. Így is meg lehet adni a na-
gyon is megszolgált tiszteletet,
s nem kell felemelt hangerővel
fegyelmezni… S az eredmény:
az  osztály  tanulmányi  átlaga
jobb, mint a többi osztályé” 

Egy volt egyetemi hallgató-
ja,  későbbi  kollégája  pedig
ilyennek látta: „Mindenki által
szeretett  tanár  voltál.  Olyan
ember,  akiből  sugárzott  a  ha-
tártalan  jóindulat  és  tisztelet
mindenki felé.  Akinek szavai-
ból derű, világosság és értelem
áradt.  Ízelítőt  kaptunk tőled a
tudomány szeretetéből, a tudo-
mányos  alázatból,  s  abból  is,
hogy az  igazmondás  és  a  bá-
torság olyan értékek, amelyek-
nek csendes,  de annál határo-
zottabb képviseletére egy élet-
tel  lehet  példát  adni.…Igazi
pedagógussal találkoztunk, aki
kereste, felismerte és üdvözöl-
te  mindenkiben  a  jót.  Ezáltal
pedig valóban nevelte – növe-
kedésre késztette - tanítványa-
it.”

Az emléktábla alapítói a Be-
regszászért  Alapítvány,  a  Be-
regszászi  Gimnázium,  s  a
Nyelvtudományi Társaság vol-
tak. Örömmel és megnyugvás-
sal tölt el, hogy emlékét ezen-
túl tábla őrzi szeretett gimnázi-
uma falán.

Artainé Deák Anikó
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Őszre hagyom

Ha Nyár lennék, Buja Nyár,
Testamentumba vésném, rád hagynám,
Érlelő hónapjaim minden vagyonát, 

Színes – szomorú csendes Ősz.
De csak egy vagyok a sok közül,
Ki ölelte, szerette, szívébe zárta,

Aztán pedig elherdálta,
Termékeny hónapjaid minden aranyát.

A májusi eső a felvert porba
Zöldellő mezőket szőtt lábam alá,

Selyem fű nőtt, bugája magba szökött,
Majd illatos szénává vált.

Gyermekkacajt hoz felém a szél,
Mezítelen talpukat csiklandozza fű

Ha futkosnak a réten, vízimadár szárnya csattog,
Tovarepülnek, ha őszi felhők gyűlnek az égen. 

Terebélyes lombja fáknak, 
Mosolygó, édes gyümölcsöt adtál,

Ránk hagytad ezt is Buja Nyár,
Édes ízed földi testeket táplál.

Hűvösek a hajnalok, 
A Nyár már-már odébb áll,

Őszi ködök érkeznek reggelente,
Fázós madaram ül, száraz fa ágán.

Nem ébredek hangjára, elrepült délre,
Rozsdavörös levelek hullnak,

Betakarják a hullott diót,
Fának tarka köpenyével.

Itt voltál Buja Nyár, fogtad a kezem…Kedves,
Engedlek…ha menned kell…ha muszáj,

Jön az Ősz…ő sző nekem majd, testem alá,
Párás, színes levelekből puha nyoszolyát…  

Vál, 2013. augusztus 4.
Tóth H. Györgyi

Emléktábla-avatás
Megható és felemelő érzés volt a Bereg-
szászi  gimnázium  falánál  állni  édes-
anyám emléktáblájának avatásán. Ha él-
ne, nagyon boldog lenne.

ARTAINÉ DEÁK ANIKÓ



►Sporthírek

Elkezdődött  a  2013-2014-es  futball
szezon. Köszönet az Önkormányzatnak a
100.000 Ft-os támogatásért, hogy csapa-
taink elindulhassanak a bajnokságon.

A pályán  felújítási  munkákat  végez-
tünk  társadalmi  munkában.  Ifj.  Szedlák
Károly és  Mákszem Tivadar megjavítot-
ták a szivattyút és üzembe helyezték a lo-
csolót,  ezáltal  tudtuk  locsolni  a  pályát.
Nagy  Tibor megjavította  a  megrongált
kispadokat,  melyhez  Krain  Bálint aján-
lotta fel  a  faanyagot.  A kijavított  kispa-
dok és a korlát le lett festve a váli festők
által: Szedlák Péter, Horváth István, Mol-
nár  István,  Molnár  Márk és  Kovács-
Szántó  József,  Becsei  Tibor.  Köszönet
mindenkinek a VÁL KSE vezetőségének
nevében.

A Bozsik programosokkal és az U-14-
es korosztállyal  Sinkó Csaba és  Magyar
Balázs foglalkozik.  A  ifjúsági  csapat
edzője  Nagy Béla,  a felnőtt  csapaté  Zá-
goni Lajos maradt.

Eddigi eredmények: 

U- 14
Bicske - Vál 0-0

Ifjúsági
1. forduló: Vál - Ercsi 0-12
2. forduló: Fehérvárcsurgó - Vál 14-0
3. forduló: - 
4. forduló: Vál - Bodajk 0-5

Felnőtt
1. forduló: Vál -Ercsi 0-6
2. forduló: Fehérvárcsurgó - Vál 1-2
3. forduló: Vál - Csákvár II. 5-1
4. forduló: Vál- Bodajk 2-3

Öregfiúk
1. forduló: Csákvári TK - Vál 7-2
2. forduló: Vál - Pátka 3-2

Minél több szurkolót várunk a mérkő-
zésekre,  hogy  buzdítsák  a  csapatokat.
HAJRÁ FIÚK! HAJRÁ VÁL!!!

Klein Károly

(Még  az  idén,  az  ősz  folyamán
elkezdődik  a  sportpálya  automata
öntözőrendszerének  kiépítése,  az
öltözők  felújítása,  valamint  egy
kisebb  edzőpálya  építése.  A
beruházáshoz  az  egyesület  Leader-
pályázaton  nyert  9.334.285,-  forint
támogatást. - A Szerk.)

Főiskolás, egyetemista
fiatalok, figyelem!

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer
2014. évi kiírása.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási  Ön-
kormányzati  Ösztöndíjrendszer  célja,  az
esélyteremtés  érdekében  a  hátrányos
helyzetű,  szociálisan  rászoruló  fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása. E
cél  elérésének  érdekében  a  Kormány
mind  központi  költségvetési,  mind  ön-
kormányzati  forrásokat  is  mobilizál.  A
pályázati  űrlapok  elektronikus  kitöltésé-
nek és az önkormányzatokhoz történő be-
nyújtásának határideje:

2013. november 15.

A pályázat a kormany.hu
és az emet.gov.hu oldalakon érhető el.
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VálInfó

Felnőtt csapatunk             Fotó: Klein Fanni

Ifjúsági csapatunk     Fotó: Klein Fanni

A Válinfó következő lapzártá-
ja:  2013.  november  10.  Várjuk
írásaikat, beszámolóikat, olvasói
leveleiket, fotóikat, melyeket az
alpolgarmester@val.hu  e-mail
címre küldhetnek el.


