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ályázataink  rengeteg  munkát  ad-
nak,  mert  mindegyik  folyamatos
egyeztetést  igényel.  Nagy  örö-

mömre  szolgál,  hogy  a  testület  tagjai
egyre nagyobb intenzitással vesznek részt
ezek lebonyolításában.  Kárpáti Hajnalka
az  egészségügyi,  Csókás  Zsolt a  Vajda-
nap és a Szent-Flórián-napi,  Kocsis Bá-
lint a Tűzoltó Egyesület,  Ádám Zsuzsan-
na pedig mindegyik pályázat lebonyolítá-
sában nagy segítségemre van. Ezúton kö-
szönöm meg fáradozásaikat!

P

Az  Önkormányzat  újabb  pályázatot
adott be, melynek megnyerése esetén 12
kamerából álló kamerarendszer kiépítésé-
re  lenne  lehetőségünk.  Az  elmúlt  idő-
szakban  bekövetkezett  rongálások  meg-
fékezése érdekében úgy gondolom, nagy
szükség lenne egy ilyen rendszerre.

Folyik a volt orvosi rendelő épületében
a  könyvtár  és  civil  központ  kialakítása.
Az építés befejezése várhatóan május vé-
gén lesz. Júniusban, amint a közbeszerzé-
si eljárás lehetővé teszi, szeretnénk elkez-
deni a Kossuth utcai óvoda átépítését is.
Nagy örömömre szolgál, hogy polgárőre-
ink átvehették és már javában használják
az új polgárőr autót. A tűzoltók is gazda-
godtak  egy gázelemző készülékkel,  egy
hőkamerával,  számos értékes  eszközzel,
és  védőfelszereléseik  is  megérkeztek.
Nyár elején kezdődhet a tűzoltó laktanya

bővítése is. 
A  Faluvédő  Egyesület  megnyerte  a

„Kultúrkert”  hátsó  felének  fejlesztésére
beadott  pályázatot,  melynek  keretében
már nem csak a játszótér, hanem a park is
kisebb  léptékű  fejlesztésen  fog  átesni.
Nem rég jött a jó hír, hogy a Vajda-szo-
bor  és  környékének felújítására  benyúj-
tott  pályázaton  is  támogatást  nyert  az
egyesület, így az idén még az is elkészül.

Az  építőipari  képzést  nyújtó  pályázat
keretein belül határidőben elindult az ok-
tatás.  Sajnos a jelentkezőkkel  nem egy-
szerű megértetni, hogy ez nem egy egy-
szerű iskola, hanem szerződéses munka-
viszonyt  létesítettek,  mellyel  rengeteg
kötelezettség is jár. 

A pályázatok megvalósításához renge-
teg pénzre van szükségünk, hiszen szinte
valamennyi  utófinanszírozott,  azaz  saját
forrásból meg kell valósítani, és csak ez-
után lehet az elnyert támogatást igényel-
ni. Ez ügyben többször tárgyaltam a BRB
Bankká  alakult  volt  Takarékszövetkezet
vezetőjével. Gazdálkodásunkat áttekintve
a bank 50 millió forintos folyószámlahi-
telt  tudna nyújtani,  melyet  kizárólag el-
nyert pályázatok finanszírozá-
sára szeretnék fordítani. Ennek
feltétele azonban, hogy az Ön-
kormányzat  számlavezető
bankja a K&H helyett a BRB
legyen.  A BRB Bank igyeke-
zett  egy kedvező folyószámla
vezetési  konstrukcióval  is
megkeresni.  Éves  számlafor-
galmunk a  tavalyi  évben 250
millió forint volt. Ennek szám-
lavezetési díja 2013-ban közel
2,5 millió forintot tett ki. Ugyanez az új
konstrukció  szerint  1,5  millió  forintra
csökkenne.  E  mellett  egy bankautomata
felszerelésében  is  megegyeztünk,  mely
azóta mindenki megelégedésére tökélete-
sen működik

Megnyílt  a  martonvásári  kormányab-
lak,  melynek  ünnepélyes  megnyitóján
egyéb  elfoglaltságom  miatt  az  önkor-
mányzatot és a hivatalt Ádám Zsuzsanna
alpolgármester  és  dr.  Balogh  Lóránd

jegyző képviselték.
A Völgyvidék Leader Egyesülettel ösz-

szefüggésben  több  feladatom  is  volt.
Részben felügyelő bizottsági tagként egy
egyesületi tag felkérésére végeztünk vizs-
gálatot  az  iroda  törvényes  működésével
kapcsolatban,  másrészt  törvényi  kötele-
zettségünknek eleget  téve megszavaztuk
az új alapszabályt. Jelenleg folynak a tu-
risztikai  projektek elbírálásai,  melyet  az
elnökség végez.

15 év után megnyitottuk a Pogány-vári
utat.  Kisebb  simításokra  ugyan  még
szükség  van,  de  lényegében  járhatóvá
vált.  Köszönet a közmunkások, a tűzol-
tók, valamint  Garai Zsolt és emberei ál-
dozatos munkájáért!

Túl vagyunk a parlamenti  választáso-
kon, melynek eredménye önmagáért be-
szél. A választások sikeres lebonyolítása
érdekében a teljes hivatali dolgozói gárda
és az önkéntes segítők munkáját dicséret
illeti. A bicskei körzetben elsőként adta le
jegyző  úr  a  szavazás  végeredményéről
szóló jegyzőkönyvet. Tessely Zoltán kép-
viselő  úrnak  többen személyesen  gratu-
láltunk a szavazás éjszakáján.

A Vajda  János  Általános  Iskolában  a
Vajda-napi  rendezvények  keretében
előbb hét  határra  szóló  versmondó ver-
senyt,  rajzversenyt,  majd  futóversenyt
rendeztek.  Köszönet  a  szervezőknek,
adakozóknak és a segítőknek!

Hosszas beállítások után jól működött
a  focipálya  automata  öntözőrendszere.
Mindaddig,  amíg  meg nem rongálták  a
folyóban  lévő  szívócsonkot.  A  hibát
Szedlák Károly elhárította. Néhány napig
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Balánbánya - új testvérvárosunk
„A testvértelepülési megállapodás ünnepélyes aláírására má-
jus 16-án pénteken este került sor.”
Ádám Zsuzsanna alpolgármester fényképes beszámolója.

11. oldal

Tavaszi készülődés
„A környék legszínvonalasabb vendéglátását és ajándéko-
zását támogatóinknak köszönhetjük, akik ismét megmutat-
ták, mire képes Válban az összefogás.”

4. oldal

BECHTOLD TAMÁS



mind a 20 lámpa állt és világított a Séta-
téren.  Húsvét  alkalmával  egyet  ismét
tönkretettek,  majd azóta folyamatosak a
rongálások. No komment.

Három év után jelentkezett  a Kastély
Kft. új ügyvezetője. Elmondása szerint a
tulajdonosi háttér mind a mai napig nem
rendezett,  de  igyekeznek  a  korábbi  fej-
lesztési elképzeléseket elindítani. Ha már
itt  volt, átvetettük vele a korábbi két év
adóbevallási  ívét.  Várjuk  a  fejleménye-
ket.

Április  30-ig  minden  társulásnak  el
kellett fogadni a 2013. év költségvetésé-
nek módosítását. Így tettük ezt a marton-
vásári  kistérségben  és  a  bicskei  orvosi
ügyeleti társulásban is. 

Átfogó ESZA-vizsgálaton esett át épí-
tőipari  tranzitpályázatunk  is,  melynél
mindent rendben találtak. Ezúton köszö-
nöm meg pályázati partnereink, valamint
Zsebeházyné Bozóki Erika hathatós köz-
reműködését.

A martonvásári  családsegítő  központ,
iskolánk  és  óvodánk  vezetője,  valamint
Kárpáti  Hajnalka  védőnő  és  Bereczki
László kmb. részvételével esetmegbeszé-
lést tartottunk a váli problémás családok-
kal kapcsolatban.

Május 4-én egyéb elfoglaltságom miatt
nem tudtam részt  venni  a  Váli  Tűzoltó
Egyesület Szent Flórián napi megemléke-
zésén, melyért ezúton is elnézésüket ké-
rem. 

A Leier Kft. minden évben pályázatot
hirdet  ingyenes térburkoló kőre.  Ezen a
pályázaton egy kész látványtervvel lehet
indulni. A Sétatér és a Kultúrpark terve-
zőjét  felkértem egy terv  elkészítésére  a
Sárközről. A pályázat  beadási  határideje
május 31. volt.

Május  10-én,  szombaton  dr.  Balogh
Lóránd  jegyző,  Ádám Zsuzsanna  alpol-
gármester, Kocsis Bálint képviselő, vala-
mint Ádám Csaba mellett én is részt vet-
tem a Te Szedd szemétgyűjtési akcióban.
„Jó  mulatság,  férfimunka  volt.”  Köszö-
nöm az iskola pedagógusainak és a felsős
diákoknak a községért végzett munkáját!

Május 11-én a Válvölgye étterem ud-
varán felállított sátorban került immáron
második  alkalommal  megrendezésre  a
Katonanóta  fesztivál.  Az eseményről  az
Echo Tv is beszámolt esti híradójában. 

A május 12-i hét már a hétvégi rendez-
vény,  valamint  balánbányai  vendégeink
fogadása körül forgott. Kedden az egész-
ségnapokról, valamint a tűzoltó egyesület
szakmai  napjáról  tartottunk  megbeszé-
lést.  Véglegesítettük  erdélyi  vendégeink
programját is.

Másnap került sor Martonvásáron a já-
rás  területfejlesztési  programjának meg-
beszélésére a Kormányhivatal munkatár-
saival. 

Péntek reggel érkezett meg a balánbá-
nyai delegáció 4 fővel. A pizzériában el-
fogyasztott reggeli után látogatást tettünk
a Parlamentben, majd este – az intézmé-
nyek, egyházak és civil szervezetek veze-
tőivel közösen - ünnepélyes keretek kö-
zött  sor került  a  testvérvárosi  szerződés
megkötésére. Szombat délelőtt a marton-
vásári óvoda- és a Beethoven múzeumot
látogattuk meg, délután a Szabadidőpark-
ban rendezett programokon vettünk részt.
Ezúton külön megköszönöm Ádám Zsu-
zsannának,  Kárpáti  Hajnalkának, Kocsis
Bálintnak és végül de kiemelten Csókás
Zsoltnak  a  rendezvények  sikeréért  vég-
zett kiemelkedő munkáját!

Vasárnap  vendégeinkkel  a  szentmise
után a Tűzoltó Múzeumot, a Vajda-házat,
valamint  a  váli  erdészházat  tekintettük

meg. A búcsú előtt egy remek ebédet fo-
gyaszthattunk el a pizzériában. Délutáni
programként  Felcsúton  a  Puskás-akadé-
miát  látogattuk  meg.  Ezúton  szeretném
kifejezni  köszönetemet  a  Válinka  nép-
tánccsoport  tagjainak  az  erdélyi  vendé-
gek fogadásában végzett segítségükért!

Május 25-én választhattuk meg hazánk
Európa  Parlamenti  képviselőit.  Bár  a
részvétel az országos átlag fölött volt, így
is csupán a választásra jogosultak negye-
de élt törvény adta jogával. A választások
mindig  nagy terhet  jelentenek  a  hivatal
dolgozóinak, akik egész vasárnap szolgá-
latot teljesítenek. Ezúton szeretném meg-
köszönni nekik és a pártdelegáltaknak ál-
dozatos munkájukat!

Mint  a  beszámolómból  is  kiderült,  a
nyári  „uborkaszezon” idén a folyamatos
fejlesztéseknek  köszönhetően  elmarad.
Kérem a  tisztelt  képviselőket,  hogy to-
vábbra is nagy lelkesedéssel segítsék kö-
zös munkánkat! 
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A Mesevölgy óvoda hírei
„Hol  volt,  hol  nem volt,  volt  egyszer  egy Tulipán
csoport, aki ebben a nevelési évben kezdte meg

vándorútját az óvoda ösvényein.”         6. oldal

Tájékoztatjuk  Vál  Község  Lakosságát,  hogy  Vál  Község  Önkormányzatának
bankszámlaszámai  2014.  május  31-től  -  számlavezető  bank  váltása  miatt  -
megváltoznak. 
Felhívjuk  a  település  lakosságának  figyelmét,  hogy  az  Önkormányzat  számláira
történő  különböző  befizetéseiket,  a  fent  jelzett  dátumot  követően  csak  az  alább
megjelölt,  új  számlaszámokra  teljesítsék,  ellenkező  esetben  a  befizetések,  illetve
utalások sikertelenek lesznek. Kérem, hogy az előzetesen kiküldött, megszüntetésre
kerülő  számlaszámokat  tartalmazó  banki  átutalási  megbízásokat  (postai  sárga-
csekkeket)  megsemmisíteni  szíveskedjenek,  azokra  befizetéseket  semmilyen
formában ne teljesítsenek.
Önkormányzatunk megtette a szükséges lépéseket az új számlaszámokat tartalmazó
banki átutalás megbízások (postai sárga-csekk) legyártására és az érintettek részére
történő  eljuttatására.  Amint  az  új  csekkek  legyártása  megtörtént,  erről  azonnal
tájékoztatjuk a T. Lakosságot és az Adózókat.
Vál Község Önkormányzat Pénzforgalmi Számlaszámai 2014. május 31-től.
Költségvetési számla 58300086-14500242
Építményadó számla 58300086-14500266
Közbiztonsági számla 58300086-14500273
Talajterhelési számla 58300086-14500280
Tart.idő utáni idegenforg.adó 58300086-14500307
Építmény utáni idegenforg.adó 58300086-14500314
Iparűzési adó beszedési számla 58300086-14500321
Önkormányzat egyéb bevételei 58300086-14500345
Önkormányzati Illeték 58300086-14500352
Idegen bevételek 58300086-14500369
Termőföld bérbeadásából sz.bev 58300086-14500376
Gépjárműadó besz.. 58300086-14500383
Bírság alszámla 58300086-14500390
Késedelmi pótlék alszámla 58300086-14500400
Telekadó bevételi számla 58300086-14500431
A számlaszámok változásával járó esetleges kellemetlenségekért előre is megértésüket
és türelmüket kérjük.

Dr. Balogh Lóránd
jegyző
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►Életmentő vetélkedő

Az életmentő vetélkedőre 2-4 fős csa-
patok nevezhettek. Nagy örömünkre va-
lamennyi korosztály képviseltette magát,
voltak általános iskolások, közép- és fel-
sőoktatási  hallgatók,  valamint  felnőttek,
sőt még családok is jelentkeztek.

A Bicskei  mentőállomás  munkatársai
vetített képes előadást tartottak „Amíg a
mentő  megérkezik”  címmel.  Ebből  a
résztvevők megtanulhatták,  mi  a  teendő
égési sérülés, baleset, borospincében tör-
ténő  rosszullét,  vérzés,  epilepszia  vagy
stroke és hasonló események idején.

A munkatársak modellbábun bemutat-
ták az újraélesztés helyes módját, a stabil
oldalfekvés  pontos  helyzetét,  valamint
különböző sebkötözéseket. Ezeket a ver-
senyző csapatok is kipróbálhatták, illetve
elsajátíthatták,  összemérhették  megszer-
zett tudásukat.

A  gyakorlati  feladatok  után  13+1-es
totót  töltöttek  ki,  melyben  a  különböző
helyzetekben  szükséges  teendőkről,  az
elsősegélynyújtásról, valamint az itt hal-
lott ismeretekről kellett számot adniuk.

A vetélkedőn a 3 legjobb csapat aján-
dékban részesült.

►Egyszerűsített  foglal-
koztatás

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabá-
lyait a 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.)
tartalmazza. Egyszerűsített foglalkoztatás
céljából munkaviszonyt létesíteni alkalmi
munkára,  illetve  mezőgazdasági  és  tu-
risztikai idénymunkára lehet. Az egysze-
rűsített  munkaviszony  a  felek  szóbeli
megállapodásával és a törvényben előírt
bejelentési kötelezettség teljesítésével ke-
letkezik. Írásbeli ún. egyszerűsített mun-
kaszerződést csak akkor kell kötni, ha ezt
a munkavállaló kéri, vagy a nem elektro-
nikus úton bevallásra kötelezett munkál-
tató maga dönt a szerződés írásbeli for-
mája mellett. Az egyszerűsített foglalkoz-
tatással kapcsolatos bejelentést a munka-
végzés megkezdése előtt kell teljesítenie
az adózónak elektronikus úton (T1042E
nyomtatványon)  vagy  telefonos  ügyfél-

szolgálaton keresztül (185-ös hívószá-
mon).  Fontos  azonban,  hogy  bármelyik
bejelentési forma csak akkor választható,
ha az adózó rendelkezik ügyfélkapus re-
gisztrációval.  
Amennyiben  az  adózó  -  az  ellenőrzés
megkezdéséig - elmulasztja az egyszerű-
sített munkaviszony bejelentését, úgy az
adóhatóság az eset összes körülményének
mérlegelése  alapján,  a  munkavégzésre
utaló körülmények között talált személyt
biztosítottnak tekinti, és be nem jelentett
alkalmazott  foglalkoztatását  állapítja
meg, az adóhatóság az adózóval szemben
be nem jelentett alkalmazottanként 1 mil-
lió  forintig  terjedő  mulasztási  bírságot
szab ki.

Egy új, Android és iOS platformokon
elérhető  mobilalkalmazás  segíti  az  egy-
szerűsített  foglalkoztatás  gyorsabb beje-
lentését,  így ezt  a jövőben akár 20 má-
sodperc alatt is megtehetjük.

Az EFO 2014 – Egyszerűsített Foglal-
koztatás Bejelentés nevű ingyenes alkal-
mazást  a  Nemzeti  Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. (NISZ) a Budapesti Mű-
szaki  Egyetemmel  közösen  fejlesztette
ki.  A használatához  viszont  kell  a  Ma-
gyarország.hu-n, vagyis az Ügyfélkapun
való  regisztráció  is.  Az  egyszerűsített
foglalkoztatás  mezőgazdasági  vagy  tu-
risztikai  idénymunkás,  illetve  alkalmi
dolgozók esetében alkalmazható. Alkalmi
munkásnak  számít  az,  aki  legfeljebb  5
egymást követő napon, egy hónapon be-
lül  legfeljebb  15  napig,  egy éven  belül
pedig legfeljebb 90 napig dolgozik.

Minimálisan kifizetendő bérek az egy-
szerűsített  foglalkoztatás  kapcsán  2014-
ben:  
-  minimálbér  (584 Ft/óra)  85%-a,  azaz
496 Ft/óra, vagy 
-  a  szakképzettséget  igénylő  munkakö-
rökben  garantált  bérminimum  (679
Ft/óra) 87%-a, azaz 591 Ft/óra.
-  egyszerűsített  foglalkoztatás  keretében
az  1000 Ft-os  vagy 500 Ft-os  közteher
erejéig  maximálisan  kifizethető  napi
munkabér  összege  2014-ben:  9  340
Ft/nap/fő.

A munkáltató által  fizetendő közteher
mértéke a munkaviszony minden naptári
napjára munkavállalónként:
- mezőgazdasági idénymunka esetén 500
forint,
- alkalmi munka esetén 1 000 forint, 

A  munkáltatónak  a  közteher-fizetési
kötelezettségét a tárgyhónapot követő hó-
nap  12-éig  kell  a  NAV  Egyszerűsített
foglalkoztatásból  eredő  közteher  befize-
tések  10032000-06057763  beszedési
számla javára teljesítenie.

Öregség nyugdíj melletti munkavégzés
szabálya azokra a személyekre vonatko-
zik, akik saját jogon rendelkeznek öreg-
ségi nyugdíjjal, betöltve a rájuk vonatko-

zó öregségi nyugdíjkorhatárt. Az öregsé-
gi  nyugdíj  mellett  munkát  végzőknél  a
legfontosabb információ, hogy a munká-
val szerzett jövedelmet korlátozás nélkül
felvehetik,  annak mértéke nem befolyá-
solja a nyugdíj folyósítását. Természete-
sen  mivel  jövedelemszerzésről  van  szó,
ezért a munkáltatónak az ő alkalmazásuk
esetén is kell járulékokat fizetni, illetve a
nyugdíjas  munkavállaló  is  fizet  a  jöve-
delméből járulékokat, melyek a követke-
zőképpen alakulnak. A munkáltatót érintő
költségek a 27 % szociális hozzájárulási
adó, illetve az 1,5 % szakképzési hozzá-
járulás. A foglalkoztatottat terhelő járulé-
kok ebben az esetben a 16 % személyi jö-
vedelemadó, a 10 % nyugdíjjárulék, és a
4 % természetbeni egészségbiztosítási já-
rulék.
Forrás:
www.icteuropa.hu
maxinfo.hu
nav.gov.hu
Nemzeti Jogszabálytár, njt.hu

Kőszegi László 
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FIGYELEM!
A Községháza előterében bankautoma-
tát  helyezett  el  a  Buda  Regionális
Bank. Az automata éjjel-nappal rendel-
kezésükre áll.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat  továbbra  is  szívesen  átveszi  a
használt ruhákat. Különösen gyerekru-
hákat keresnek a Szolgálatnál.  Kérem
Önöket, hogy ne a konténerbe dobják
be a használható ruhákat, hanem hoz-
zák be hozzánk. Köszönjük szépen.

Dancsi Tiborné családgondozó

Felhívás papírgyűjtésre!

Kérjük a kedves váli lakosokat, hogy a
háztartásban  feleslegessé  vált  papírt
(újságot, és egyéb hulladékot) ne dob-
ják ki! A Váli Mesevölgy Óvoda részé-
re a Noda Tex Kft telephelyén (Magtár
u.  1.)  a  kihelyezett  konténerben  hét-
köznap  8-16  óráig,  szombaton  8-12
óráig gyűjtjük. Aki nem tudja elszállí-
tani, az legyen szíves június 25-én 14
óráig a háza előtti hídra összekötve ki-
rakni. Segítségüket előre is köszönjük! 

Az óvoda gyermekei és dolgozói

http://njt.hu/
http://nav.gov.hu/
http://maxinfo.hu/
http://www.icteuropa.hu/


A 22.  Vajda  János  Szavalóversenyre,
mely  másodízben  egészült  ki  a  sajátos
nevelési igényű gyermekek számára ren-
dezett szavalóversennyel, 18 településről
165 versmondó érkezett. A rekordszámú
versenyzőt  6  helyszínen  10  korcsoport-
ban értékelte a zsűri, melynek tagjai kö-
zött  köszönthettük  Pápai  Erika,  Kálid
Artúr,  Juhász  Róza és  Csomor  Ágnes
színművészeket is.

A szép oklevelek, könyvjelzők, köny-
vek, belépőjegyek, édességek, torták, ér-
mek és egyéb tárgyjutalmak, felajánlások
is színvonalassá tették tavaszi versenyso-
rozatunkat, mely a szavalóversenyen kí-
vül 150 versenyzőt felvonultató matema-
tika versenyt, és több mint 200 főt meg-
mozgató  futóversenyt  is  tartalmazott.  A
rajzpályázat  kiállított  munkái  csodálatos
hátteret varázsoltak a versenyekhez.

A pontos,  lelkiismeretes  szervezés  a
pedagógusok áldozatos munkáját dicséri.

A környék legszínvonalasabb vendég-

látását  és ajándékozását  támogatóinknak
köszönhetjük,  akik  ismét  megmutatták,
mire  képes  Válban  az  összefogás.  Kö-
szönjük  mindenkinek  a  munkáját,  fel-
ajánlását:

Vál Község Önkormányzata, Szülőföl-
dem  Vál  Alapítvány,  VABRIK  PINCÉ-
SZET,  Vígszínház,  Új  Színház,  Vörös-
marty Színház, Petőfi Irodalmi Múzeum,
Szülői Munkaközösség, TERRAPLÁZA,
Válvölgye Étterem és Pizzéria, Faluvédő
Egyesület, FAMÍLIA üzlet,  Bechtold Ta-
más,  Szabó Éva,  Grépály András és  Fis-
kus Olga,  Molnár Szilárd,  Kerekes Kor-
nél, Lukács Ferenc, Tóth Zoltánné, Szed-
lák Károly,  Kótiné Keresztes Zsuzsanna,
Csókás Zsolt és  Csókás Kata,  Körtélyesi
István, Juhász Béla, Szokó Attila, Vranek
Péter,  Fiskus Béla,  Tarné Szederjesi Mó-
nika,  Szatlmayer Zsuzsanna,  Mihálovics
István és  Zsuzsanna,  Gali Rita,  Oroszné
Demeter Szilvia, Kiss Zoltánné, Darabos
Zoltán,  Liber András,  Kocsis Bálint,  Ju-

hász  Viktor,  Zsebeházy  Róbert,  Bali  Já-
nosné,  Szabó László,  Trejtnar Anita,  Ba-
ladikné Csigi Mária,  Bali Jánosné, Vaál
Cukrászda. 

A  grillázstortákhoz  nyújtott  támoga-
tást:

Kótiné  Keresztes  Zsuzsanna,  Mihálo-
vics Zsuzsanna,  Somlainé Kovács Erzsé-
bet,  Oroszné Demeter Szilvia,  Körtélyesi
Adrienn,  Csókás  Kata,  Drozdikné  Szed-
lák  Anita, Forrás  Erzsébet,  Horváth
Zsolt, Koch Tamás,  Rajkányi Kata,  Déri-
né Fodor Piroska, Vranekné Berta Ildikó,
Pikóné  Elek  Mónika,  Ádám  Zsuzsanna,
Szatlmayer Zsuzsanna, Nagy Zsolt, Szed-
lákné Pintér Hajnalka.

Fotók: Kovácsné Darabos Erzsébet,
Oroszi Lászlóné, Fiskus Olga
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Tavaszi készülődés
A kora tavasz az idei évben is a versenyek időszaka
volt iskolánkban. Április elejére célegyenesbe érke-
zett a felkészülés a Vajda napi versenyekre.

KOVÁCSNÉ DARABOS ERZSÉBET igazgatóhelyettes



►Versenyeredmények

A 7-8. évfolyamosok számára Szombat-
helyen megrendezett országos történelem
verseny döntőjében  Kocsis Dávid 7.osz-
tályos tanuló 16. helyezést ért el.

A megyei diákolimpián:
2. Dömsödi Balázs 8.o 100m
2. Raffael Zsolt 6.o távolugrás

XXII. Kerékpáros iskolakupa megyei 
döntőjében:
1. Körmendi Dávid 7.o
2. Nagy Illés 5.o

A "Ki a mester két keréken" megyei ver-
senyen
1. Nagy Illés 5.o
A Zrínyi Ilona megyei matematikaverse-
nyen:
6. Trejtnár Ágnes 5.o

A megyei katasztrófa versenyen:
3. Ábrahám István, Kecskés István, Mi-
hálovics Dániel, Mihálovics Zoltán csa-
pat

A tankerületi rajzversenyen, Baracskán:
1. Csókás Norina 1.b
1. Dudás Zsuzsa 7.o
3. Érfalvi Bálint 2.a
A Szitakötő magazin fotópályázatán:
1-3. Grépály Domonkos 2.a

A diákolimpia területi fordulóján:
1. Dömsödi Balázs 8.o 100m futás
1. Dömsödi Balázs  8.o távolugrás
1. Palya Boglárka 8.o 1500m futás
1. Raffael Zsolt 6.o távolugrás
1. Ihász Mercédesz 6.o 600m futás
1. Raffael Zsolt 6.o egyéni összetett atlé-
tika többpróba
2. Schmidt Ferenc, Raffael Zsolt, Szendi 
Iván, Körmendi János, Dömsödi Sze-
basztián, Déri Mátyás csapat
2. Palya Boglárka 8.o egyéni többpróba
2. Schmidt Gréta 5.o 600m futás
2. Körmendi János 5.o 600m futás
2. Körmendi Dávid 7.o 1500m futás
2. Dömsödi Balázs 8.o egyéni többpróba
3. Papp Kristóf 6.o 600m futás
3. Szedlák Zsófia 7.o 60m futás
1. lány váltó
1. fiú vált

A kisiskolások közlekedési kupája verse-
nyen:
2. alsós csapat

Az ercsi tankerületi „Gyors ész hamar 
kész” matematika versenyen:
2. 6. osztályosok csapata

A területi Vajda matematikaversenyen:
1. Somlai Kornél 1.b

1. Mihálovics Dániel 8.o
2. Papp Péter 1.b
2. Rajkányi Bence 3.o
3. Körmendi Dominik 4.o
3. Trejtnár Ágnes 5.o
3. Schmidt Ferenc 6.o
3. Kocsis Dávid 7.o

A területi Vajda szavalóversenyen:
1. Darabos Nóra 1.a
1. Molnár Sára 2.b
1. Lukács Ákos 7.o
2. Dudás Zsuzsa 7.o
3. Csókás Norina 1.b
3. Kiss Noémi 3.o
3. Papp Nóra 5.o
Különdíjasok:
Drozdik Martin 1.b, Baladik Richard 1.a, 
Gulyás Milán 2.b, Denkovics Anna 2.a, 
Érfalvy Bálint 2.a, Vranek Bence 3.o, 
Molnár Kitti 4.o, Kecskés Vivien 5.o, 
Ihász Mercédesz 6.o

A pázmándi körzeti matematikaverse-
nyen:
2. Papp Péter 1.b

A pázmándi körzeti szavalóversenyen:
1. Csókás Norina 1.b
2. Kiss Noémi 3.o
3. Darabos Nóra 1.a

A pázmándi körzeti sakkversenyen:
1. Körtélyesi Richárd 2.a
1. Körmendi Dominik 4.o
1. Schmidt Gréta 5.o
1. Schmidt Ferenc 6.o
1. Kocsis Dávid 7.o
2. Rajkányi Bence 3.o
2. Dömsödi Balázs 8.o
3. Tulipán Dániel 6.o

A megyei sajátos nevelési igényű tanu-
lóknak szervezett szépíró versenyen:
1. Gulyás Milán 2.b

A ráckeresztúri kémia csapatversenyen:
1. Déri Klaudia és Mihálovics Dániel 8.o
A tordasi matematika csapatversenyen:
1. Schmidt Ferenc és Tulipán Dániel 6.o
3. Körmendi Dominik 4.o

A XXIII.  Battyány kupa sakkversenyen:
1. Schmidt Gréta (5. o.), 1. Kocsis Dávid
(7.  o.),  2.  Körmendi Dominik (4.  o.), 3.
Schmidt Ferenc (6. o.)

A "Téli madaraink " vetélkedő országos 
döntőjében: 1. Déri Klaudia, Vranek 
Hedvig, Mihálovics Dániel, Mihálovics 
Zoltán (8. o.) csapat

A XXII. Kerékpáros iskola kupa országos
döntőjén 9. Körmendi Dávid (7. o.) 

Szabó Éva
igazgató

►Pillangó hírek a Váli
Mesevölgy Óvodából

„Arany nappal, ezüst holddal
Beragyognám életedet csillagokkal.”

Ezt a szép gondolatot a Pillangó cso-
portos gyermekek valósággá varázsolták
május első hetében. Szeretetteljes, titkos
készülődés  után  végre  elérkezett  az  a
nap,  mikor  felköszönthették  édesanyju-
kat.  Lángra  gyúlt  arccal,  ragyogó  sze-
mekkel,  izgatottan  énekeltek-verseltek
annak, aki a legfontosabb számukra a vi-
lágon. Csak úgy áradt a boldogság, öröm,
szeretetet.

Soha meg nem ismételhető,  gyengéd,
megható pillanatokkal ajándékozták meg
egymást: anya és gyermek.

***
Érzelmileg  feltöltődve,  a  napokat

számlálva május 9 –én Tatán teremtünk.
Óvodánk  hagyományai  szerint  szülők

nélkül,  óvó- és  dajka  nénik  szerető,  vi-
gyázó  kíséretében  keltünk útra.  Érkezé-
sünkkor birtokba vettük a várhoz közeli
játszóteret.  Nagyszerű  mozgásfejlesztő
játékokat próbáltak ki a gyermekek, ami-

hez bátorságra és erőre is szükség volt. 
A kiadós mozgás után a várban múze-

umpedagógus  néni  fogadott  bennünket.
Ő  elmesélte  nekünk  Zsigmond  király,
Mátyás  király rejtélyes  történetét,  az  itt
folyó harcokat, a várkapitány életét.

A városnéző kisvonatból elkápráztatott
bennünket a táj: a tó és a város együttes
látványa.  Közben  megéheztünk,  meg-
szomjaztunk, de sebaj, a vendéglőben fi-
nom pizzával és fagyival vártak minket.

A hazafelé  vezető  úton  még megcso-
dáltuk Európa legnagyobb fémből készült
madarát  (15  m szélesek  a  szárnyai).  A
Turul alatt  készítettünk néhány képet és
hazaindultunk. Kissé fáradtan, de jóked-
vűen, épségben érkeztünk meg.

A nap folyamán „pillangócskáink” ér-
deklődőek, kedvesek, illemtudóak voltak
mindenütt. Büszkék lehetünk rájuk. Em-
lékezetes  szép  napunk  kerekedett.  Kö-
szönjük  a  SZMK  lelkes  támogatását,
nagy  örömet  okoztak  vele  minden  kis-
gyermeknek.

Rozbach Józsefné
Oroszi Ferencné
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►Maci híradó

Az elmúlt időszakban ismét számos ér-
dekes,  izgalmas  élményben  volt  része
csoportunknak.

A víz világnapja alkalmából rajzkiállí-
tást rendeztünk, amelybe óvodánk apraja-
nagyja  bekapcsolódott.  Változatos  tech-
nikájú  és  témájú  alkotások  születtek,
amelyeket a Válvölgye Étterem és Pizzé-
ria  éttermi  részében tudtunk kiállítani  a
gyermekek  és  az  érdeklődők  örömére.
Köszönjük Marton Józsefnek és feleségé-
nek,  hogy  helyet  adtak  gyermekeink
munkáinak.

Április 9-én bemutató foglalkozást tar-
tottunk a drámapedagógia iránt érdeklődő
kollégák  részére.  Munkaközösségünk
tagjai Szárról, Tabajdról, Tordasról, Kajá-
szóról és Válról érkeztek. Célunk az volt,
hogy bemutassuk a Kolontos Palkó című
népmese  feldolgozása  kapcsán,  hogyan
hat  a  mese  a  gyermek  személyiségére,
hogyan  fejlődik  fantáziája,  kreativitása,
gondolkodása,  együttműködő képessége,
figyelme,  beszédkészsége.  Jó  hangulatú
délelőttöt töltöttünk el együtt!

Április  14-én vendégségben jártunk a
Szent Mihály majorban. Reggelizés után
busszal  indultunk  útnak.  Gyönyörű  ter-
mészeti környezetben sok állatot láttunk.
Mindenki  találhatott  magának  „kedven-
cet”, sokan az emuk előtt ácsorogtak leg-
tovább, mondván, „olyan viccesek ahogy
futnak, meg csipegetik kézből az össze-
vágott  almát”.  Hazafelé  gyalog  jöttünk,
de szinte észre sem vettük a hosszú utat,
annyira el voltunk foglalva az élmények-
kel.  Köszönjük  a  Lukács  családnak a
meghívást, nagyon jól éreztük magunkat.

Fébertné Ág Erzsébet (Zsóka néni)
Elekné Tárnok Judit (Judit néni)

►Szülős kirándulás a
Vadasparkba

Egy tavaszi  reggelen buszra szálltunk
az apróságokkal. Úti célunk a Budakeszi
Vadaspark volt.

Sétáltunk,  túráztunk,  közben  figyel-
tünk:  új  ismeretekkel  lettünk  gazdagab-
bak a vadon és ház körül élő állatokkal
kapcsolatban. Sok kisgyerek első autóbu-
szos útja volt. Még hegymászásra is volt

alkalmunk: a szikla tete-
jéről  elégedett,  bátor
hangon  kiáltottunk:
„ Szikla hívja Földet!” s
közben integettünk.

Természetesen  haza-
fele nem lehetett kihagy-
ni  a  finom  diósdi  Os-
várth  Cukrászda  fagyi
kínálatát,  az  érdi  nagy
játszóteret,  aranyhalas,
szökőkutas tavat.  A nap
sikeréről a csillogó gye-
rekszemek,  fülig  érő
mosolyok  mindent  el-
árultak! Köszönet a Szü-
lőknek, köszönet a busz-

sofőrnek!
Jövőre ugyanitt, ugyanígy!

Juliska néni, Csilla néni, Mónika néni
és a Csiga csoport „ apróságai”

►Hol volt, hol nem volt...

„A mese  az  egyetlen  hatékony etikai
oktatás a kisgyerekek számára, mert ab-
ban van jó és rossz, a legkisebb királyfi
megküzd a sárkánnyal, vagyis felveszi a
harcot a rossz ellen. Van benne élet és ha-
lál, igazmondás és hazugság, vagyis min-
den, ami egy etikai világképhez tartozik.”

Vekerdy Tamás

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy Tulipán csoport, aki ebben a nevelési
évben kezdte meg vándorútját az óvoda
ösvényein. Ez az út tele volt próbákkal,
amelyekkel naponta szembe kellett nézni
és ki  kellett  állni.  Néha nehezebben,  de
néha viszont könnyebben küzdöttek meg

a  felmerülő  akadályok-
kal. A sok küzdelem vé-
gül elnyerte méltó jutal-
mát és siker koronázta a
sok gyakorlást (az étke-
zéseknél  a  szék  már
nem csúszott,  a  játékok
a  helyükre  vándoroltak,
a  versek  és  mondókák
beröppentek  a  kis  fe-
jecskékbe,  a  ruhák  a
megfelelő testrészre ke-
rültek...).  Az  út  végén
azonban  minden  kis-
gyermek  „igazi”  óvo-
dássá vált!

Mesélők:
        Szokó Attiláné

Vranekné Juhász Hedvig
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Katonanóta fesztivál
„Ez a nap nem jöhetett volna létre összefogás, 
kitartás, szorgalom és ötletek nélkül!”

9. oldal

HIRDETÉS
ÖNKORMÁNYZATI

INGATLAN
ÉRTÉKESÍTÉSRE

Vál Község Önkormányzata „az ön-
kormányzat vagyonáról” szóló 18/2012.
(IX. 06.) önkormányzati rendelete, vala-
mint a 151/2011. (XI. 29.) számú önkor-
mányzati határozat 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, tehermen-
tes,  üresen álló  ingatlan,  a  következő
helyiségekből áll:  3  szoba,  közlekedő,
konyha, fürdőszoba, WC, kamra. A la-
kóépület  összkomfortos.  A  lakáshoz
egy 4 m2-es terasz is tartozik, valamint
közös használatú udvar, parkolási lehe-
tőséggel.  Az ingatlan állapota átlagos.
Az  épület  jó  megközelítési  lehetőség-
gel, a település központjában található.

A minimális irányár:

7.000.000.- Ft

azaz Hétmillió  forint  (mely összeget
általános  forgalmi  adó  fizetési  kötele-
zettség nem terhel).  További informá-
ció kérhető,  valamint a vételi  szándék
bejelenthető  a  Polgármesteri  Hivatal-
ban. 



Mindjárt  az  elején,  8-án  (szombaton)
„Micsoda  NŐ  nap”  volt,  filmvetítéssel,
jókedvvel, kávéházi hangulattal. Nemzeti
ünnepünkre  kokárdákat  készíthettek  az
olvasók,  és  közben  meghallgathatták  a
szalagrózsa történetét, vagy megoszthat-
ták az ezzel kapcsolatos lexikális és gya-
korlati tudásukat is. 

2014. március 20-a és 27-e között im-
már 15. alkalommal került sor az Internet
Fiestára a magyar könyvtárakban, az In-
formatikai és Könyvtári  Szövetség szer-
vezésében, a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával, hogy minél többen ismerjék
meg a világháló nyújtotta kibővült lehe-
tőségeket. A 2014-es, jubileumi Fiesta le-
hetőséget nyújtott arra, hogy az Internet
rendkívül  gazdag  és  állandóan  fejlődő
kulturális anyagait bemutassuk, a könyv-
tárak az online kulturális tartalmakkal is
megismertessék a használóikat, a telepü-
lések lakóit vagy az oktatási intézmények
diákjait.  Cél  az  internet  végtelen  és  le-
nyűgöző  lehetőségeinek  bemutatása,
amelyek a kulturálódást, szórakozást, is-
meretek elsajátítását könnyítik meg, segí-
tik a tanulást, lehetővé teszik a kulturális
eseményekről való ismeretszerzést, és új
szolgáltatásokat  hoznak  a  mindennapok
világába.  A digitális  médiatartalmakhoz
való  hozzájutás  egyúttal  esélyegyenlő-
ségre is lehetőséget biztosít. A rendezvé-
nyek alkalmat adtak arra, hogy a könyv-
tárosok és az előadók prezentálják az iro-
dalmi oldalak, adatbázisok, blogok válto-
zatosságát,  bemutassák  a  legfontosabb
művészeti  – képzőművészeti  weboldala-
kat  a  könyvtárhasználóknak.  A zenei  és
filmes netes programok nemcsak a fiata-
lokat, hanem az idősebb korosztályt is ér-
dekelte.  Idén  külön  hangsúlyt  kapott  a
magyar kultúra – a magyar népzene, kép-
zőművészet,  irodalom  –  weboldalainak
bemutatása. 

Az idei év információi és témái:  NET
– KULTÚRA – KÖNYVTÁR . Ezen kí-
vül  a  Vörösmarty  Mihály  könyvtárból
küldött,  az  internettel  kapcsolatos  totók
kitöltői  között  jutalomkönyveket  sorsol-
tunk ki. 

Március  29-én  szombaton
szószaporítás  helyett
gyógynövénytöveket,  magokat,  egyéb

szaporító  anyagokat  cserélgettünk,  vagy
juttattunk  annak,  aki  kért.  Szó  szerint
közelebbről  megismerkedtünk  a  fekete
nadálytővel,  tinktúrát  is  készítettünk.
Különleges  tavaszi  vitaminsalátákat  és
tisztító  teát  kóstolhattunk.  Igen  finom
volt, Köszönjük! 

Kulturális  Kávéház
programsorozatunk  április  12-én  a
költészet  napjához  kapcsolódott,  hogy
ünnepeljünk  minden  költőt,  mert  ők
azok,  akik  anyanyelvünk  legszebb
kifejezéseivel  helyettünk  is
megfogalmazzák,  amit  mindannyian  el
szeretnénk mondani.

„Szállj  költemény,  szólj  költemény
mindenkihez  külön-külön,  hogy  élünk
ám és van remény, - van idő, csipjük csak
fülön.” (József A. 1937. március)

Vendégünk  volt  Dóka  Andrea és
Szersén Gyula színművész, Benke László
író-költő, Borbély László író. 

Benke  László  a  Hét  Krajcár  Kiadó
igazgatója  összeállított  egy  műsort
legújabb  kötetéből:  Hová  lett
aranytrombitád?  -  válogatott  versek,  de
hangzottak  el  részletek  a  85.  Ünnepi
Könyvhétre  megjelenő  A  szerelem
erőterében  című  könyvből  is  Dóka
Andrea és  Szersén Gyula színművészek
tolmácsolásában.  A  versek  kisebb
csokrokban  történő  előadása  közben
Benke  Lászlót  bemutatta  és  vele
beszélgetett  Borbély  László  író,  Az
otthonkereső  életrajzi  regény
felhasználásával. A kiadó ajándékkönyvei
kölcsönözhetők a községi könyvtárban!

Április  17-én  és  18-án  húsvétra
hangolódtunk ajtódíszek és gömbnyuszik
készítésével. 

Április  23-a  A könyv  napja.  Ezen  a

napon született Janikovszky Éva Kossuth-
díjas  magyar  író-költő,  és  Miguel  de
Cervantes.  Április  23-án  született,  és
(később)  szintén  április  23-án  halt  meg
William  Shakespeare.  A  könyv  napja
célja,  hogy  felfedezzük  az  olvasás
szépségét,  és  ösztönözzük  egymást  a
könyvek  forgatására  a  mai  rohanó
világban, ezért az olvasók április 23-a és
30-a között javaslatot tehettek, milyen új
könyvek  kerüljenek  a  községi
könyvtárba.

Felhívás az olvasókhoz

Az  ünnepi  könyvhét  egyedülálló
magyar  kulturális  rendezvénysorozat,
évről  évre  töretlen  sikerrel  és
népszerűséggel.  A  könyvfesztivál
megtartását  a  Literatura  irodalmi
folyóirat  főszerkesztője,  Supka  Géza
javasolta  a  Magyar  Könyvkiadók  és
Könyvterjesztők  Egyesülése  (MKKE)
1927-ben  Lillafüreden  tartott  éves
közgyűlésén.  Az  ő  kezdeményezésére
tartották  meg  az  MKKE  szervezésében
az  első  ünnepi  könyvhetet  1929.  május
12. és május 20. között. A rendezvényhez
2001-től kapcsolódnak a gyermekkönyv-
napok. Az érdeklődőket a hagyományos
programok  mellett  kísérőprogramok  is
várják, vagyis az aktuális könyvújdonsá-
gok,  kulturális  programok,  dedikálások
mellett, beszélgetések és zenei előadások
is. A 85. Ünnepi könyvhét és 13. Gyer-
mekkönyvnapok keretében A Vörösmarty
Mihály  Könyvtárral  közösen  keressük
Vál  község  legolvasottabb  könyvét.  A
győztes  könyvre  szavazók  között  juta-
lomkönyveket  sorsolunk ki.  Bővebb in-
formáció a Községi Könyvtárban (Vajda
János u. 36.), telefon: 30/86-86-876,
e-mail: konyvtar@val.hu 

Csókás Elekné
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Könyvtári közlemények

Kedves Olvasók!
Visszatekintve Március hónapra, többször is nyílt
lehetőség az ünneplésre.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő
lapzártája:

2014. július 11. péntek

Várjuk írásaikat, beszámo-
lóikat, olvasói leveleiket,

fotóikat, melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

mailto:alpolgarmester@val.hu
mailto:konyvtar@val.hu


►Borverseny

A Váli  Borversenyen  a  39  bor  közül  6
arany, 8 ezüst és 12 bronz minősítés szü-
letett.

Arany minősítés:
Bencsik Ferenc - királyleányka
Katona József - bíborkadarka
Körtélyesi Dezső - szürkebarát
Nagy Zoltán - vegyes fehér
Képli Lajos - olaszrizling
Ujszászi József - vegyes fehér

Ezüst minősítés:
Bencsik Ferenc - muskotály
Bencsik Ferenc - szürkebarát-bianka
Gebauer István - vegyes fehér
Rekettyei István - vegyes fehér
Klein Károly - vegyes fehér
Kecskés Béla - vegyes fehér
Mikus György - kékfrankos
Juhász Viktor - vegyes fehér

Bronz minősítés:
Juhász Viktor - vegyes fehér
Juhász Benjámin - vegyes fehér
Kőszegi László - sárga muskotály
Simon László - vegyes fehér
Simon László - szürkebarát
Denkovics József - vegyes fehér
Kárpáthegyi István - vegyes fehér
Szabó Károly - vegyes fehér
Almádi Attila - olaszrizling
Tóth Vilmos - vegyes fehér
Ifj. Almádi István - vegyes fehér
Mikus György - vegyes fehér

8    civilek oldala
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Szent Flórián-nap
„A konferencián a tűzoltó társadalom neves és elis-
mert képviselői tartottak előadást.”

10. oldal

G Ó L Y A H Í R E K
MÁRCIUS

Bartus Botond

ÁPRILIS

Drozdik Szofi, Nagy Margit,
Gazdik Léna, Bencsik Róza,

Kovács Márk János

MÁJUS

Lakatos Jázmin,
Segesdi Péter, Marton Henrik

GRATULÁLUNK!

PROGRAMAJÁNLÓ

Június 14. Legegészségesebb étel vetélkedő
Június 23-tól Napközis tábor
Június 30-tól Református gyermekhét
Július 5-6. Válvölgye Étterem Labdarúgó Kupa
Július 12. Anna-bál és Polgárőrnap
Július 20. A barokk útja kiállításmegnyitó és játszóház

Templomi barokk koncert
Július 26. Egészségnap
Július 31. Véradás



►Beszámoló a II. Válvölgyi
Katonanóta-fesztiválról

Szép napra virradtunk május 11-én va-
sárnap, a II. Válvölgyi Katonanóta-feszti-
vál reggelén. Reméltük, hogy kitart a jó
idő  egész  napra,  hogy lelkesedésünk és
izgatottságunk se hagyjon alább a nap fo-
lyamán,  ez  előbbi  nem sikerült,  viszont
utóbbival semmi probléma nem volt. Sőt!
Ahogy érkeztek a fellépő csoportok, egy-
re  jobban  alakult  a  nap,  és  egyre  több
vendég érkezett. A fesztivált két hónapos
előkészület  előzte  meg,  szervezés,  kon-
zultálás,  szponzorok,  segítők felkutatása
és lefixálása. Április elejére már összeállt
a  programterv, köszönhetően a rengeteg
csoportnak  és  egyéni  fellépőnek,  akik
megkeresésünkre azonnal pozitív válasz-
szal  reagáltak  és  azoknak,  akik  megke-
restek minket, van-e még esetleg mód és
szabad időpont a fellépésükre. Természe-
tesen minden produkció nagyon színvo-
nalas és színes volt. 

A fesztivált a fellépők közös felvonu-
lásával  indítottuk  a  Közösségi  Háztól  a
Válvölgye Étteremig, ahol a már előzete-

sen  felállított  sátor  alatt  a  színpad  és  a
technika készen állt  fogadásukra.  A fel-
vonulást és a műsort Fonyód Város Ön-
kéntes  Tűzoltó  Egyesületének  Zenekara
kezdte, melyet  Zsohár Melinda, háziasz-
szony  irányításával  és  konferálásával  a
megnyitó beszédek követtek: Marton Jó-
zsef (a Válvölgye Gasztronómiai Kulturá-
lis és Turisztikai Egyesület elnöke) meg-
nyitója,  Tessely  Zoltán (országgyűlési
képviselő) köszöntője és meglepetés pro-
dukciója,  és  Kiss  Balázs (Honvédelmi
Minisztérium) köszöntője,  amit  Herman
Aisa és Koch Dorottya (Vál) hegedűjáté-
ka követett. Ezek után következett a fel-
nőttek műsora:  Katonáné Kun Emese és
Mezei Gábor (Vál) duója ámulatba ejtette
a közönséget, fellépett még a Búzavirág
Dalkör (Tabajd), Kozma Sándor (Bicske),
Mária  Nyugdíjas  Klub  (Újbarok-Bod-
mér),  Magyar  Nóta  Kedvelők  Klubja
(Bicske), Bazsalicska Citerazenekar (Da-
bas-Sári), Visegrádi Férfi Dalkör, Nagy-
lóki Bakakórus,  Segesdi András és  Beli-
cza  Dávid (Vál),  Váli  Vadvirág  Dalkör,
Csákvári „Cimborák” Férfikórus,  a Böl-
lön Betyár Brigádok, Vox Váli és Válinka

Néptánccsoport 30 perces közös pro-
dukciója,  ami  kuriózum.  A  napot
Kapi Gábor „Nótáskapitány” egy fe-
lejthetetlen  műsorral  gazdagította.
Külön köszönet a Bíbor Néptánccso-
portnak, hogy erre a napra, erre az al-
kalomra mindent félretéve egy külön-
legesen színvonalas és fantasztikusan
dinamikus  műsorral  zárták  a  feszti-
vált.

A fesztivál alatt a Válvölgye Étte-
rem üveg felületein egy I. világhábo-
rús képekből, újságokból, képeslapok-
ból összeállított  kiállítást  lehetett,  le-
het megtekinteni egészen május 23-ig.
Utána  áthelyezzük a  kiállítást  a  Kö-
zösségi Házba.

Szeretném megköszönni a rengeteg
segítséget  Gali  Ritának,  Zsohár  Me-
lindának,  Váli  Tűzoltó Egyesületnek,
Váli Önkéntes Tűzoltóságnak, a Váli
Közös  Önkormányzati  Hivatalnak,
Schmidt  Ferencnek és  családjának,
Váli Polgárőrségnek, Válvölgye Étte-
rem dolgozóinak,  Csókás Zsoltnak és
a Noda Produkció Kft-nek. Külön kö-
szönet a fellépőknek, a kézműves ter-
mékeket  árusítóknak  és  a  közönség-
nek, hogy a rossz időjárás ellenére ki-
tartottak! Ez a nap nem jöhetett volna
létre összefogás, kitartás, szorgalom és
ötletek nélkül!

Jövőre, veletek, ugyanitt!

Marton József
VGKTE elnök

►Moksa elixír
Az előző számban bemutattam a Mok-

sa Elixírt, most ki kell egészítenem né-
hány változás miatt. Idézem Jakab István
szavait, a VN TV szerkesztőjét.

„Milyen  az  értékteremtő  tudás?”  „Az
igazi érték nem feltétlenül a pénz. Az iga-
zi érték az, ami a környezetnek és a Föld-
nek is a javát szolgálja. Az igazi értékte-
remtést  nem feltétlenül az iskolában tu-
dod elsajátítani, mert ez belőled fakad, s
mindenkinek  van  egy  küldetése,  amit
meg kell találnia.” Úgy érzem én megta-
láltam! Megtaláltam olyan magyar talál-
mányú  termékben,  termékekben,  ame-
lyek minden ember és élőlény (ideértve
az állatokat is)  egészségének,  lelkiálla-
potának javát szolgálja.

2014. május 1-vel a Moksa Elixir Kft.
átalakult:  Móksha  Gyógyír  Zrt-vé,  és
Móksha  Csepp  lett  a  termék  neve.
Logónk is megváltozott,  a doboza,  cso-
magolása  és  honlapjaink  is  ezt  tükrözi.
Sem az ára, sem hatásmechanizmusa nem
változott.  Újdonság  még,  hogy  két
gyógynövény, a Százszorszép és a Gyer-
mekláncfű információival  tovább gazda-
godott a hatása,  és mivel  sok a húgyúti
probléma mindkét nemnél, ezért tinktúra
formájában a Cickafark és a Körömvirág
segíti  egészségünk  megőrzését.  Bővebb
tájékoztatással szívesen állok rendelkezé-
sére azoknak, akiknek fontos az egészsé-
gük megőrzése, vagy problémáik vannak.
Keressetek  honlapomon:  agica48.moks-
hacsepp.hu,  itt  sok  terméktapasztalatot
láthattok, de megtaláltok a Facebookon is
és a Moksha Tv filmjeit nézve sok hasz-
nos info segít tudatosan élni.

A váli forgatás szervezés alatt áll,  re-
mélem sikerülni fog. Amint pontosítottuk
az  időpontot  és  megkapom  a  témakört,
12-15 főt keresek, akivel riportot készít-
hetünk.  Várok minden korosztályból  je-
lentkezőket, nyugdíjas, tanár, vállalkozó,
akár hallott róla,  akár szedi,  vagy soha-
sem hallott még a Móksha Cseppekről. A
forgatás  várható ideje:  2014. 07. 25-26-
a, a következő Egészségnap idején.

Végezetül mit is jelent az a szó, hogy
Móksha? Ez egy szanszkrit szó, és náluk
ez olyan kifejezést és érzést jelent, mint
nálunk a  keresztény világban az  Ámen.
Békességet  a  lelkünkben,  hitet,  nyugal-
mat,  szeretetet,  mindazt,  amit  Te  érzel,
amikor ezt a szót átéléssel kimondod.

Szép,  nyugodt,  napsütéses,  boldog
nyarat  kívánok mindenkinek:  a  Diákok-
nak nagyon jó vizsgákat és továbbtanulá-
si  lehetőséget,  a  Pedagógusoknak  jó  és
tartalmas pihenést, a Hivatal dolgozóinak
is kívánok szép élményeket a nyárra, és
nekünk  magunknak  is  sok  örömöt,  jó
egészséget minden VÁLI embernek.

Barnáné Ravasz Ágnes
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►Egész napos rendez-
vénnyel  adóztak  Szent
Flórián emlékének

A Váli Tűzoltó Egyesület május 17-én
egy egész napos rendezvény sorozat ke-
retén belül  emlékezett  meg Szent Flóri-
ánról,  a  tűzoltók  védőszentjéről.  A ren-
dezvény  fedezetét  a  Mezőgazdasági  és
Vidékfejlesztési Hivatal által pályázat út-
ján elnyert pénzösszeg biztosította. A dél-
előtt  folyamán  konferencián  vehettünk
részt,  ahol  Váradi  Endre elnök  úr  kö-
szöntötte a vendégeket és tőle kaphattak
a jelenlévők egy rövid történelmi áttekin-
tést a 129 éves egyesület eddig elért ered-
ményeiről. A köszöntőt követően a tűzol-
tó társadalom neves és elismert képvise-
lői tartottak előadást.

A konferencia összefoglaló zárásaként
Nagy István alelnök úr kiemelte, hogy az
ilyen rendezvényekre szükség van, mert
az egyesületek ilyenkor kapnak teljes ké-
pet a Magyar Tűzoltóság helyzetéről, és a
rendezvényt eredményesnek értékelte.

A délután folyamán a Szabadidőpark-
ban  folytatódtak  a  programok,  ahol  a

gyermek és felnőtt programok folyamato-
san váltották egymást. A fellépők kaval-
kádját egy rövid időre az elismerések át-
adásának ceremóniája szakította meg. El-
ismerésben  részesült  a  fellépők közül  a
Flórián  Band  zenekar,  akik  a  Magyar
Tűzoltó  Szövetség  emlékplakettjét  kap-
ták meg a tűzoltóság népszerűsítéséért.

 Az Egyesület tagjai közül 60 éves tűz-
oltó munkája elismeréseként –  Vranekné
Juhász Hédi által készített - emléktárgyat
vehetett át Szabó István. Az Önkormány-
zati  Tűzoltóságok  Szövetsége  Szedlák
Károlynak ÖTOSZ Érdemkereszt tűzoltó
tagozat  ezüst  fokozatát,  Vass  Attilának
ÖTOSZ  Érdemkereszt  tűzoltó  tagozat
bronz  fokozatát  adományozta.  A  Fejér
Megyei  Tűzoltó Szövetség  Váradi  End-
rénét 30  éves,  Szedlák  Istvánt 25  éves
szolgálatért éremmel tüntette ki. Gratulá-
lunk az elismerésben részesülteknek!

A rendezvényt  megtisztelte  jelenlété-
vel Fridrich Imre örökös tiszteletbeli pa-
rancsnokunk  és  a  legidősebb  tűzoltónk
Kecskés  István is,  akiknek  ezúton  sok
erőt, egészséget kívánunk. A rendezvény
fővédnöke  Dobson  Tibor dandártábor-
nok, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke
volt,  lebonyolítója  Csókás Zsolt a  Noda
produkció Kft. ügyvezetője. 

Nagy István
alelnök

►A  Fejér  Megyei  Ka-
tasztrófavédelem felhívá-
sai

Darazsak, méhek elleni
védekezés

A nyár  beköszöntével  egyre gyakrab-
ban  keresünk  programokat  a  természet-
ben és egyre több időt töltünk a szabad-
ban. Ilyenkor előfordul, hogy a megszo-
kottól  eltérő  veszélyforrásokkal  találjuk
szemben  magunkat.  Az  egyik  ilyen  ve-
szélyt az olyan rovarok jelentik, amelyek
csípése  nemcsak  fájdalmat,  hanem akár
komolyabb szövődményeket is okozhat. 

Magyarországon két olyan elterjedt ro-
varcsoport (darazsak, méhek) él, amelyek
csípése nagy fájdalommal és  esetenként
enyhe,  ritkábban  súlyos  következmé-
nyekkel jár. Ezek a rovarok általában sa-
ját  védelmük  érdekében  támadnak  em-
berre, amit úgy lehet megelőzni, ha elke-
rüljük a fészküket és a lehető legkevésbé

ingereljük  őket.  A rovarokat  vonzzák  a
szabadon hagyott ételek, cukros folyadé-
kok, ezért a szabadban mindig csomagol-
juk vagy zárjuk el a magunkkal vitt élel-
miszereket. Egy kis odafigyeléssel köny-
nyen megelőzhető a baj, elkerülhető egy
kellemetlen találkozás ezekkel az ízeltlá-
búakkal. Tavasszal és nyár elején indul az
úgynevezett méhrajzás, amely a méhek-
nél természetes folyamat. Ilyenkor szapo-
rodik  az  állomány  és  lecserélődnek  az
anyák. Rajzási időszakban gyakran talál-
kozhatunk a méhekkel lakott területen is.
Ilyen  esetben  nem  szabad  megijedni,
semmiképpen ne akarjuk leverni, lerázni
a megtelepedett rovarokat, csak akkor tá-
madnak, ha veszélyben érzik magukat, il-
letve a családot.

Amennyiben a méhek, darazsak olyan
helyen  tartózkodnak,  ahol  emberekkel
való érintkezésük elkerülhetetlen, ne kí-
séreljék  meg eltávolítani  a  fészket  és  a
rovarokat, hanem hívjanak szakembert. 

Az országos, ezen belül pedig a Fejér
megyei  szakemberek  elérhetőségeiről  a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság honlapján tájékozódhat:

Méhbefogók országos listája, elérhető-
ségeik:

http://fejer.katasztrofavedelem.hu/le-
toltes/document/fejer/303-mehbefo-
gok-orszagos-lista.pdf

Az  alábbi  linken  további  hasznos  in-
formációkat találnak az ízeltlábúak elleni
védekezésről:

http://fejer.katasztrofavedelem.hu/le-
toltes/document/fejer/302-merges-izeltla-
buak-modszertan.pdf

Pályázat

Kreatív pályázatot hirdet az Országos
Tűzmegelőzési Bizottság.  Hatékony tűz-
megelőzési kommunikáció címmel és té-
makörben hirdet  kétkörös – országos és
megyei  –,  felmenő  rendszerű  alkotópá-
lyázatot a 10-18 év közötti fiatalok szá-
mára az Országos Tűzmegelőzési Bizott-
ság. A pályázat célja megtalálni azokat a
különösen  kreatív,  ötletes  és  tetszetős
kommunikációs megoldásokat, amelyek-
kel az eddigieknél is  hatékonyabban ér-
hető el a tűzmegelőzéssel érintett célkö-
zönség.

Az  országos  pályázat  fővédnöke  dr.
Bakondi György tűzoltó altábornagy, or-
szágos  katasztrófavédelmi  főigazgató,  a
Fejér megyei  pályázatoké  Magosi Lajos
tűzoltó ezredes, megyei igazgató. Az or-
szágos bírálóbizottság elnöke Berki Imre,
a  Katasztrófavédelem Központi  Múzeu-
mának vezetője lesz.

A pályamunkákat  négy  kategóriában
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várjuk:
• plakát  műfajban készíthető A4-es  mé-
retű grafika  vagy fotó,  illetve  webolda-
lakra tervezett banner;
• ugyancsak  lehet  pályázni  hanganyag-
gal,  tizenöt  másodperces  rádiós  spotot
kell  elkészíteni,  amely  természetesen  a
tűzmegelőzés témáját népszerűsíti;
• a videós-filmes kategóriában ugyanezt
várjuk a pályázóktól egy harminc másod-
perces kreatív film formájában;
• a  negyedik  kategóriában  weblappal,
bloggal, közösségi oldal tervével és mo-
bil eszközökre készített alkalmazással le-
het pályázni.

A megyei  bírálóbizottság  kategórián-
ként három-három, tehát összesen tizen-
két  alkotást  fog díjazni.  Az első helyen
végzett  pályamunkák  automatikusan
részt vesznek az országos versenyben is.
A bírálatnál a kreativitás, az esztétika, a
nyelvtan, a társadalmi hasznosság és ter-
mészetesen a tűzvédelmi szakmai szem-
pontok  figyelembevételével  határozza
meg a sorrendet a bíráló bizottság.

A  pályaműveket  e-mail-ben  vagy
elektronikus adathordozón lehet  benyúj-
tani július 31-ig a Fejér Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság címére. A pályá-
zóknak fel kell tüntetniük nevüket, élet-
korukat,  e-mail  címüket,  mellékelniük
kell továbbá a szülő vagy gondviselő be-
leegyező nyilatkozatát is. Az életkori ha-
tárok tekintetében a pályázónak a beérke-
zési  határidő  napján  betöltött  életkorát
veszik figyelembe a bírálók.

A  megyei  pályázatok  eredményét
szeptember  15-én,  az  országos  eredmé-
nyeket szeptember 30-án tesszük közzé.

Postacím:  8001  Székesfehérvár,  Pf.
238

E-mail: fejer.mki@katved.gov.hu
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/hi-

rek/1791-kreativ-palyazatot-hirdet-az-or-
szagos-tuzmegelozesi-bizottsag

Farkas-Bozsik Gábor
tűzoltó százados

megyei katasztrófavédelmi szóvivő 

►Református hírek
Nyári gyermektáborunkat 2014. júni-

us 30 – július 5. (hétfőtől szombatig) tart-
juk  a  református  Gyülekezeti  Házban
(Vál, Kossuth u. 8.). A hét témája a bibli-
ai Sámuel élete, akit Isten már gyermek-
korában  megszólított,  elhívott,  hogy ta-
nítványa, követője legyen. Szeretettel vá-
runk minden érdeklődő gyermeket a kis-
csoportos korosztálytól a 8. osztályos fia-
talig. A gyermekekkel korcsoportok sze-
rint  foglalkozunk.  A tábor ingyenes,  ki-

adásainkat  adományokból  biztosítjuk.
Köszönünk  minden  felajánlást,  támoga-
tást. 

Jubileumi  konfirmandus  találkozót
tartunk  2014.  június  22-én,  vasárnap  9
órától  a  váli  református  templomban.
Szeretettel várjuk azokat, akik 10, 20, 25,
30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak gyü-
lekezetünkben. Az alkalom végén szere-
tetvendégséget tartunk, ahol felidézzük a
régi emlékeket. 

Minden  vasárnap  9  órára  szeretettel
várjuk a gyermekeket a  gyermek-isten-
tiszteletre a Gyülekezeti Ház kistermébe!
„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig
a Krisztus beszéde által” (Róma 10,17.)

Áldás, békesség!
Farkas Balázs István

►Balánbánya – az új test-
vértelepülésünk

Önkormányzatunk  meghívására  2014.
május 16-18-ig településünkön vendéges-
kedett az Erdélyi Balánbánya polgármes-
tere  és  néhány  képviselője,  akiket  a
Válinka  néptánccsoport  tagjai  szállásol-
tak el.

A testvértelepülési megállapodás ünne-
pélyes  aláírására  május  16-án  pénteken
este  került  sor  a  Válvölgye  Étterem  és
Pizzériában,  ahol  velünk  ünnepeltek  az
intézmények, egyházak és civil szerveze-
tek vezetői, képviselői is.

Ádám Zsuzsanna
alpolgármester
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II. Válvölgye Étterem Labdarúgó Kupa

Helyszín: Vál Sportpálya

július 5. szombat 14:00 óra: Vál KSE – Szár KSE
július 5. szombat 16:00 óra: FS FC – Váli Öregfiúk
július 5. szombat 18:00 óra: Martonvásári SK – Bakonyszombathely KSE

július 6. vasárnap 10:00 órától: U14-es villámtorna

10:00 Vál - Bakonyszombathely
10:30 Szár – Martonvásár
11:00 Bakonyszombathely – Szár
11:30 Martonvásár – Vál
12:00 Vál – Szár
12:30 Bakonyszombathely – Martonvásár

július 6. vasárnap 14:00 óra: Mérkőzés a 3. helyért
július 6. vasárnap 16:00 óra: DÖNTŐ
július 6. vasárnap 18:00 óra: Aquital FC- Bfc Siófok

Mindenkit szeretettel várunk!


