
V. évfolyam 4. szám – 2014. július 22. Vál Község Önkormányzatának tájékoztatója

Utolsó testületi ülésünket 2014. május
29-én  tartottuk.  Azóta  a  következő  ese-
mények történtek. 

Május utolsó napján tartotta a Marton-
vásári  Művészeti  Iskola  hagyományos
évadzáró  gáláját,  melyen  a  néptáncosok
és a népzenészek léptek föl. Előtte az au-
lában a képzőművészeti hallgatók kiállí-
tása nyílt meg. 

Június  1-jén  a  szülői  munkaközössé-
gek  vezetésével  pedagógus-napi  ünnep-
ségre voltam hivatalos. A mára hagyomá-
nyosnak nevezhető rendezvényre mind az
óvodai, mind az iskolai pedagógusok és
technikai dolgozók is hivatalosak voltak.
Fiskus  Olga vezetésével  szinte  minden
gyermek  korosztály  képviseltette  magát
az ünnepi műsorban. Köszönöm minden-
ki munkáját!

Megtörtént  az  új  könyvtár  átadása.
Csókás  Elekné  Anikó vezetésével,  vala-
mint  Kriston  Simon  Tamásné hathatós
közreműködésével átköltözött új helyére
a  könyvtár.  Közmunkásaink  is  tevéke-
nyen részt  vettek a könyvek és bútorok
áthordásában, valamint a takarítási mun-
kákban. Mindenkinek köszönet áldozatos
munkájáért. Külön köszönöm  Krain Bá-
lintnak és  az  építésben  résztvevőknek
végzett kiváló munkáját!

Június 7-én szintén a szülői munkakö-
zösségek  szervezésében  jött  létre  a  ha-
gyományos gyermek-napi rendezvény. A

szülők ismét kitettek magukért. A gyere-
kek semmiben nem szenvedtek hiányt. Jó
érzés volt látni a vidáman csillogó gyer-
mekszemeket.  Köszönöm  mindkét
SZMK odaadó munkáját!

A rendezvény a  focipályán  és  a  sza-
badidő parkban zajlott. A terület rendbe-
tételét a Vál KSE két vezetőségi tagján,
Klein  Károlyon  és  Szedlák  Bélán kívül
közmunkásaink  végezték.  Külön  köszö-
nöm az SZMK tagjainak, hogy a területet
ugyanolyan  rendben  adták  vissza,  mint
ahogyan kapták!

Közterületeink fűnyírását továbbra is a
Váli  Önkormányzati  Tűzoltóság  tagjai
végzik.  Munkájukat  segítve,  azt  kiegé-
szítve  közmunkásaink  végzik  a  feladat
másik felét. Így mára ismét rendben van
a Kultúrkert, az Újhegy-úti árok és árok-
part, valamint a Hősi fasor növényei.

Június 10-én Berhidán tartották a Vaj-
da-szobor környékének felújítását szolgá-
ló pályázat  nyitó  rendezvényét.  Az ese-
ményen  Ádám  Zsuzsanna képviselte
Vált. Köszönöm fáradozását! 

Alpolgármester  asszony  továbbra  is
rengeteg terhet vesz le vállamról, sokszor
erején  felül.  Hathatós  közreműködése
nélkül  nem jött  volna  létre  a  könyvtár,
nem indult volna el a Kossuth utcai óvo-
da átépítése és nem kezdődhetnének ha-
marosan a tűzoltó laktanya átépítési mun-
kái sem. De nem csak az építési jellegű
munkákban segít, így például június 22-
én egyéb elfoglaltságom miatt Ő köszön-
tötte az önkormányzat nevében a 10 éves
Vadvirág dalkört. Ezúton gratulálok én is
a dalkör fennállásának és kiváló működé-
sének 10. évfordulójához!

Ha már az előbb szóba került a Kos-
suth  utcai  óvoda  átépítése,  itt  jegyzem
meg és  egyben megköszönöm az építő-
ipari  tranzit pályázatban résztvevő tanu-
lók és a közreműködő alapítvány képvi-
selőjének, Stolz Tamásnak aktív részvéte-
lét  a  felújítás  lebonyolításában.  Az  Ő
munkájuk nélkül az elnyert támogatásból
még  a  szükséges  önrésszel  együtt  sem
jöttünk volna ki a keretből. A kivitelezést
a Szegletkő Kft. végzi.

Június  12-én  búcsúztattuk  Fiskus  Bé-
láné  Olgit nyugdíjba  vonulása  alkalmá-
ból. Külön köszönöm Olginak a meghí-
vást, és ezúton kívánok minden szépet és
jót nyugdíjas éveire!

13-án, pénteken az iskolai évzárón és
ballagáson vettem részt. Az egyik műsor-
szám alatt  az összes iskolai  diák együtt
énekelt.  Parádés  volt  hallgatni.  Gratulá-
lok a műsort betanító pedagógusoknak az
elvégzett munkához!

14-én, szombaton az egészség pályáza-
tunk újabb  állomásához  érkeztünk.  Saj-
nálatos  tény,  hogy nagyon kevesen vol-
tunk jelen, pedig állítom sok fontos dol-
got  hallhattunk  Marton  Józseftől  az
egészséges  ételekről,  s  mi  több,  meg is
kóstolhattuk azokat.

Az  egészség  pályázat  további  prog-
ramjainak egyeztetésére június 23-án ke-
rült sor. 

Előzetes  információnk  szerint,  ismét
megnyílik a középületek energetikai fej-
lesztését szolgáló pályázati forrás. Ennek
érdekében felújítják és kiegészítik a ko-
rábbi pályázat anyagát a Thermo Épgép
Kft. szakemberei. 

Június  25-én  újabb  esetmegbeszélést
tartunk a martonvásári családsegítő szol-
gálat  vezetőjének vezetésével.  Ezeken a
megbeszéléseken mindig jelen van  Dan-
csi Tiborné Inci, mint a szolgálat munka-
társa,  Kárpáti  Hajnalka védőnő,  Kocsis
Irén óvodavezető,  Szabó Éva iskolaigaz-
gató,  Bereczki  László körzeti  megbízott
és  jómagam.  Fontos,  hogy a  problémás
családokról  és  egyénekről  mindannyi-
unknak  információnk legyen,  mert  sok-
szor csak így jut a tudomásunkra egy-egy
krízishelyzet és csak így tudunk segíteni
a bajbajutottakon. 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
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10 éves a Vadvirág dalkör
„Eltűnődtem, hogy milyen gyorsan szállnak az évek. Éppen
10 éve alakult meg a Vadvirág Dalkör...”
Tóth H. Györgyi gondolatai az esemény kapcsán

8. oldal

Megújult a könyvtár
A  Civil  Szolgáltató  Központ  és  Könyvtár  ünnepélyes
megnyitója  augusztus  1-jén  18  órakor  kezdődik,  minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

7. oldal

Július 26-án ismét

EGÉSZSÉGNAP
Szűrővizsgálatok, sportprogramok

Vendégünk:

Monspart Sarolta

BECHTOLD TAMÁS



►Figyelem!

A gázszolgáltató felhívása

A gázszolgáltató megkeresésére felhív-
juk a lakosok figyelmét arra, hogy az el-
múlt években több esetben is előfordult,
hogy  az  üres  telkeken  található  inaktív
gázcsonkot a lakosok fűkaszálás közben
elvágták, melynek következtében gázöm-
lés, veszélyhelyzet keletkezett.

Kérjük Önöket, hogy a telkek kaszálá-
sát a gázcsonkok környezetében különös
körültekintéssel  végezzék!  Javasoljuk,
hogy  a  fűnyírás  előtt  a  gázfelállásokat
előzetesen  derítsék  fel  és  jelöljék  meg,
hogy az esetleges balesetveszély kialaku-
lását elkerüljék!

Ezen kívül felhívjuk a figyelmet arra,
hogy az ingatlan előtti esetleges fatelepí-
tés  esetén  előzetesen  egyeztessenek  a
gázvezetékek helyéről, mert a gerinc és a
leágazó vezetékek 2-2 méteres védő öve-
zetén belül fás szárú növény (fa, bokor)
telepítése tilos!

Ingatlanok karbantartásával
kapcsolatos felhívások,
tanácsok, gondolatok

Tisztelt váli Ingatlantulajdonos!
Felhívjuk  a  váli  Ingatlantulajdonosok

figyelmét arra, hogy az ingatlanjaikon és
az ingatlanok előtti közterületeken az al-
lergizáló  gyomnövényeket,  füvet  rend-
szeresen vágják le, a telkeiket folyamato-
san tartsák karban!

Kérjük önöket,  hogy allergiás  ember-
társaik és saját maguk érdekében is for-
dítsanak különös figyelmet a ritkán hasz-
nált,  külterületi,  zártkerti  földterületek
rendszeres kaszálására is, azokat is rend-
szeresen vágják, vagy kaszáltassák.

Mivel az ingatlanok karbantartása min-
den esetben a tulajdonos feladata és fele-
lőssége, ezért hamarosan megkezdődik a
gyomos rendezetlen ingatlanok felderíté-
se és szankcionálása.

Kérjük továbbá önöket, hogy amennyi-
ben  elhanyagolt,  gyomos  területről  tud-
nak – legyen az akár önkormányzati tu-
lajdonban  –  jelentsék  felénk,  hogy  a
szükséges lépéseket megtehessük.

Az  elmúlt  évek  tapasztalatai  alapján
kérjük önöket, hogy az önök kezelésében
lévő  vízelvezető  árkokra,  átereszekre  is
fordítsanak különös figyelmet. Az ingat-
lanjaik  előtti  árokszakasz  takarítása  és
karbantartása ugyanis az Ingatlantulajdo-
nos feladata! A nyáron gyakran lezúduló
és a településen károkat okozó záporok,
zivatarok vizének elvezetése, a villámár-

vizek elleni védekezés ugyanis csak ak-
kor lehet sikeres, ha mindenki eleget tesz
ezen kötelezettségeinek és a víz minden-
hol el tud folyni.

Ezért  kérjük önöket,  hogy az  árkokat
rendszeresen tartsák karban,.a gazt, sze-
metet, iszapot szedjék ki. Az árokból ka-
szálás után a lekaszált füvet is szedjék ki!
A feltöltődött,  eliszapolódott  árokszaka-
szokat  újra  ki  kell  ásni.  A kapubejárók
alatti átereszeket is takarítsák rendszere-
sen,  mert  az  eltömődött  átereszen a  víz
nem tud elfolyni, és ez csak az előtte lévő
árokszakasz  felöltődéséhez  vezet.  Azo-
kon a helyeken, hol a lefedett árokszaka-
szok nem takaríthatóak megfelelően, akár
külső segítség kérése vagy a szakasz fel-
bontása is szóba jöhet. Sajnos a lefedett
árokszakaszok tisztítása nekünk,  az  Ön-
kormányzatnak is nagy nehézség,  mivel
nem rendelkezünk speciális eszközökkel,
de  tavasszal  a  problémásabb helyek  ki-
tisztítása a KPM segítségével megtörtént.

Azoknak  az  ingatlantulajdonosoknak,
akiknek  az  ingatlana  több  közterületi
csatlakozással is rendelkezik, sajnos na-
gyobb  a  karbantartandó  közterületi  és
árokszakaszuk is, de kérjük ne felejtkez-
zenek el a kevésbé frekventált, nem fő ut-
cai  szakaszokról  sem.  Ilyen  problémás
pontok például a Katona Lajos és az Ür-
ményi utcák páratlan oldali telkeinek Új-
hegy  utca  felé  eső  telekvégei,  vagy  a
Kossuth utca páros oldali telkeinek Ady
Endre utca felé eső telekvégei is.

És végezetül hadd hívjam fel a figyel-
met arra, hogy mind a gyomok és allergi-
záló növények, mind a záporok, villámár-
vizek  elleni  védekezés  közös  ügyünk,
melyben  csak  együtt,  közösen  lehetünk
sikeresek,  erőfeszítéseink  csak  akkor
hoznak  eredményt,  ha  mindenki  tesz  a
közös cél érdekében!

Miklósi Tibor
Településüzemeltetési, -fejlesztési

és műszaki előadó
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Válvölgye Focikupa
„...sokan voltak kíváncsiak arra, hogy mit tudnak 
azok, akik nem a képernyőn szántják a pályát..”    

10. 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

H i v a t a l i  t á j é k o z t a t ó



►Tájékoztatás a vagyon-
védelemről

A  vagyon  elleni  bűncselekmények
megelőzése érdekében szóróanyagok se-
gítségével hívja fel a lakosság figyelmét
a  Bicskei  Rendőrkapitányság  Bűnügyi
Osztálya a fokozott körültekintésre. 

Amikor elmennek otthonról, ne felejt-
sék el  becsukni  az  ablakokat,  bezárni  a
bejárati- és a teraszajtót. Ha van elektro-
nikus riasztórendszer, mindenképpen ak-
tiválják! 

Amennyiben melléképület  is  található
a telken, a mechanikai biztonság minimá-
lis követelményeit itt is meg kell teremte-
ni! Ha van az építményen ablak, célszerű
ráccsal ellátni. Az ajtót ajánlott biztonsá-
gi  zárral,  valamint  komolyabb  lakattal
bezárni. 

Amennyiben a szerszámtároló egysze-
rűbb építmény, nem szabad benne értéke-
sebb szerszámokat és kisgépeket tartani! 

Ha kerti munkát végez, vagy rövid idő-
re elmegy otthonról (akár a szomszédba),
minden esetben zárja be a kaput, ablako-
kat, illetve az ajtót, hogy megelőzzük a
besurranást! 

Tájékoztassa  szomszédjait,  ha  hosz-
szabb  időre  megy  el!  Kérje  meg  őket,
hogy figyeljenek ingatlanára! 

Ha Önhöz betörtek, azonnal értesítse a
rendőrséget!

Ne változtassa  meg a  helyszínt,  mert
ez  megnehezíti  a  nyomok  rögzítését  és
későbbiekben az elkövetők felkutatását! 

►Vagyonvédelem az üdü-
lőövezetekben  és  a  hét-
végi házak környékén

A  vagyon  elleni  bűncselekmények
megelőzése érdekében szóróanyagok se-
gítségével hívja fel a Bicskei Rendőrka-
pitányság Bűnügyi Osztálya az üdülőöve-
zetekben és a hétvégi házas övezetekben
tartózkodók figyelmét a fokozott körülte-
kintésre. 

Amennyiben gépkocsival megy hétvé-
gi házához, minden esetben zárja be gép-
kocsiját, a benne lévő értékeit ne hagyja a
gépkocsiban észre vehető helyen, helyez-
ze biztonságba. 

Amikor haza indulnak, ne felejtsék el
becsukni az ablakokat, bezárni a bejárati-
és  a teraszajtót.  Ha van elektronikus ri-
asztórendszer, mindenképpen aktiválják! 

Ha hosszabb ideig nem tartózkodnak a
nyaralóban,  hétvégi  házban  értékes  hír-
adástechnikai,  háztartási  eszközöket  és
egyéb kisgépeket ne hagyjanak az épület-
ben!  Az  ott  maradt  értékekről  ajánlatos
leltárt készíteni (típus megjelöléssel, gyá-
ri  számmal,  ismertetőjegyekkel,  esetleg
fényképpel). 

Amennyiben melléképület  is  található
a telken, a mechanikai biztonság minimá-
lis követelményeit itt is meg kell teremte-
ni! Ha van az építményen ablak, célszerű
ráccsal ellátni. Az ajtót ajánlott biztonsá-
gi  zárral,  valamint  komolyabb  lakattal
bezárni. 

Amennyiben a szerszámtároló egysze-
rűbb építmény, nem szabad benne értéke-
sebb szerszámokat és kisgépeket tartani! 

Ha kerti munkát végez, vagy rövid idő-
re elmegy, minden esetben zárja be a ka-
put, ablakokat, illetve az ajtót, hogy meg-
előzzük a besurranást! 

Tájékoztassa  szomszédjait,  ha  hosz-
szabb ideig nem keresi fel kiskertjét, hét-
végi házát! Kérje meg őket, hogy figyel-
jenek ingatlanára! 

Ha Önhöz betörtek, azonnal értesítse a
rendőrséget: 

Bicskei Rendőrkapitányság
2060 Bicske, Kisfaludy u. 56.

06/22-566-020 vagy 107,
vagy 112-es segélyhívó szám!

Ne változtassa  meg a  helyszínt,  mert
ez  megnehezíti  a  nyomok  rögzítését  és
későbbiekben az elkövetők felkutatását!

Az áldozattá válás elkerülése érdeké-
ben, fogadják meg tanácsainkat!

Bereczki László KMB
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BORÚS GONDOLATOK
Bizonyára minden jóérzésű váli lakos szomorúan tapasztalja, hogy bizonyos emberek és ember csoportok abban lelik örömüket, ami

másoknak fájdalmat okoz. Vajon milyen azoknak a lelki világa, akiknek a rongálás, garázdaság vagy mások tulajdonának ellopása okoz
örömöt. 

Sajnálattal tapasztalom, hogy sokszor az elkövetőket saját szüleik, nagyszüleik mentegetik különböző, véleményem szerint álindo-
kokkal. Az egyiknek nem volt meg a betevő falat, azért ’kényszerült’ lopni. A másik beteg ember, akitől emiatt mindent el kell tűrni, a
harmadik csak gyermeki csínytevést követett el, a negyedik pedig nem volt beszámítható állapotban.

Azt gondolom, ezeknek a negatív folyamatoknak egyszer és mindenkorra véget kell vetnünk. Nem tűrhetjük ölbe tett kézzel a Séta -
tér lámpáinak megsemmisítését, nem tűrhetjük tovább a temetői és közterületi lopásokat, nem tűrhetjük tovább a kocsmák környékén
kialakuló éjszakai ordibálást, üvegtörést, garázdaságot, nem tűrhetjük tovább, hogy egyesek nem tudnak szabályosan közlekedni. Szá-
mukra elfogadható a veszélyes száguldozás, a lejárt forgalmival, jogosítvány nélkül, részegen való motorozás, autóvezetés.

Sokunkat feszít a kérdés: - Igen, de akkor mit tehetünk ellene?
Sajnos a bölcsek kövével én sem rendelkezem, de néhány alapvető dolgot megállapíthatunk. Válon alapvetően szabály- és törvény-

tisztelő emberek élnek. Az az elenyésző, ám annál harsányabb kisebbség, aki nem képes törvényeinket betartva élni, nem való ebbe a
faluba. Persze mindig is voltak ilyen emberek, csak nem mindegy melyik korban éltek. Sokan sírják vissza azokat az időket, amikor
Zobák Pál körzeti megbízott egy-két jól irányzott pofonnal bírta rá a garázda elemeket a helyes magatartásra. Az akkor, adott törvényi
háttérrel megengedhető volt, és másnap a kijózanodott delikvens kért bocsánatot éjszakai viselkedéséért, és itt az ügy le is zárult. 

Ma ez elképzelhetetlen. A garázda, bűnöző elemek olyan magabiztosan jönnek-mennek a faluban, mintha a törvény őket védené. A
törvénytisztelő polgár pedig inkább félrenéz, mintsem feljelentést tegyen, hiszen fél a retorzióktól, illetve nincs arra ideje, hogy bíró-
ságra járjon tanúskodni. Polgárőreink és körzeti megbízottunk időt és energiát nem kímélve végzik dolgukat. A Bicskei Rendőrkapi-
tányság is növelte jelenlétét. Talán ennek köszönhető, hogy ketten ebből a körből már a rendőrség vendégszeretetét élvezik. 

Remélem, híre megy a szombat hajnali esetnek, és a bűnözők illetve bűnöző hajlamú elemek visszafogják magukat. Legjobban per -
sze annak örülnék, ha Vált messze elkerülnék és soha többet nem kellene velük küzdenünk.

Sajnos a közterületi kamerarendszerre beadott pályázatunk nem nyert, de a Földtulajdonosi Közösségnek, illetve a korábbi adomá -
nyozóknak köszönhetően a rendszer legfontosabb elemei hamarosan mégis kiépítésre kerülnek.

 Bízom benne, hogy ha a működő rendszernek köszönhetően több lesz az elfogás, nő a biztonságunk, ezzel párhuzamosan csökken a
bűnözői hajlam is.                                                                                                                                                             Bechtold Tamás



Mozgalmas,  örömökkel,  bánatokkal,
rengeteg munkával járó tanévet zárunk a
mai napon. 

Ez  volt  az  első  olyan  tanév,  amikor
már nem az önkormányzat, hanem a Kle-
belsberg  Intézményfenntartó  központ
volt az iskola fenntartója. Ez természete-
sen nem jelentette azt, hogy megszakadt
a kapcsolat a településsel, hiszen fontos
feladatunknak tartjuk, hogy a gyerekeket
a  hagyományok  őrzésére,  a  közösség
szolgálatára  neveljük.  Minden  községi
rendezvényen részt vettünk, és az önkor-
mányzat ugyanúgy, ahogy a martonvásári
tankerület  nagyon  sok  támogatást  nyúj-
tott  a  működéshez,  rendezvényeinkhez.
Nélkülük sokkal szerényebben bonyolít-
hattuk volna le programjainkat, versenye-
inket. Köszönet érte.

Az oktatás területén bekövetkezett sok
változás beindítása, működtetése egyrészt
új  feladatokat,  másrészt  sok lehetőséget
jelentett  tanárnak,  diáknak egyaránt.  Si-
keres, színvonalas évet zárunk. 

13  különböző  szakkör  közül  választ-
hattak  tanulóink.  Alsó tagozatos  diákja-
ink  közül  többen  csatlakoztak  az  OTP
Bank Bozsik programjához, Bicskére jár-
tak úszni elsőseink és ötödikeseink

Több ünnepi pillanat jellemezte az el-
múlt évet. Volt zongorakoncert, zenedél-
után,  népmese  napi  előadás,  karácsonyi
koncert, farsangi bál.

A Tankerületnek és a Szülőföldem, Vál
Alapítványnak köszönhetően új székeket,
gitárt, az iskola logójával ellátott pólókat
vettünk; felújítottuk az informatika terem
székeit,  a tornaszerek jelentős részét;  új
radiátort  tettünk a leghidegebb terembe;
az  interaktív  táblás  termekbe  fehértábla
került; újra festettük az alsó tagozat táb-
láit……

A Vajda-napok versenysorozata példa-
mutató  összefogásról  tett  tanúbizonysá-
got.  Ilyen  nagyszabású  eseményre  még
nem  került  sor  iskolánkban.  Köszönjük
mindenkinek a hozzájárulást,  az áldoza-
tos munkát.

Külön köszönetet szeretnék mondani a
Schmidt  Ferenc vezetésével  működő
SzMK-nak. Lehetetlent nem ismerve dol-

goznak egész évben azért,  hogy tanuló-
inknak felejthetetlen  pillanatokat,  az  is-
kolának el nem évülő hírnevet szerezzek.

Nem régen azt a mondatot olvastam az
egyik internetes oldalon egy versenyered-
ményünk  után:  mindig  ennyi  sikeres,
okos,  ügyes  gyerek  járt  az  iskolánkba,
vagy csak most többet tudunk róla? Azt
hiszem,  mindegyik  állítás  igaz  a  maga
módján. Annyi sikert értünk el az idei év-
ben  sport-,  természettudományos,  mate-
matika, kémia, szavaló, katasztrófa-, ke-
rékpáros,  rajz-,  sakkversenyeken,
hogy most itt  nincs lehetőség min-
det felsorolni. Az önkormányzat új-
ságjában és a honlapunkon nyomon
követhetik. Szeretném viszont külön
említeni  azokat, akik országos ver-
senyen szerepeltek.  Dudás Zsuzsa a
Regösök  húrján  országos  szavaló-
versenyen ezüst minősítést kapott, a
7-8. osztályosoknak rendezett törté-
nelemverseny  országos  döntőben
Kocsis Dávid 16. helyet ért el, a „Ki
a mester két keréken?” országos ke-
rékpáros döntőjében Nagy Illés 7., a
kerékpáros  országos  kupa  döntőjé-
ben Körmendi Dávid 9. helyezést ért
el. A 8. osztályosok közül a Téli ma-
daraink vetélkedő országos döntőjé-
ben a Déri Klaudia, Vranek Hedvig,
Mihálovics  Dániel  és  Mihálovics
Zoltán összetételű  csapat  első  lett.
Dömsödi  Balázs ugyan  bejutott  a
100 méteres síkfutásban a diákolim-

pia országos döntőjébe, de sajnos megbe-
tegedett, így nem tudott indulni a döntő-
ben.  Nagyon  büszkék  vagyunk  rájuk,
ahogy  minden  diákunkra,  akik  szorgal-
mukkal, magatartásukkal hitet adnak ne-
künk a folytatásához. Köszönöm tanára-
iknak és szüleiknek, hogy ezeket az ered-
ményeket elérték.

Itt szeretném megragadni az alkalmat,
hogy köszönetet mondjak kollégáimnak.
Tudom, hogy sokan kétkedéssel fogadják
azt  az  állítást,  hogy  tanárnak  lenni  az
egyik legnehezebb hivatás.  De belegon-
doltak-e abba, hogy legalább napi 6 órá-
ban foglalkozunk a gyerekeikkel, de ott-
honra is marad még feladat bőven, nem
beszélve a hétvégi programokról? Tanít-
juk,  neveljük,  fegyelmezzük,  versenyre
készítjük, felzárkóztatjuk őket, úgy, hogy
közben  nem  veszíthetjük  el  a  hitünket,
türelmünket.  Mindezt azért,  mert  igazán
azt szeretnénk, hogy sikeres, boldog, tu-
dással,  erkölcsi tartással felvértezett  fel-
nőttek  legyenek  egyszer.  Konfliktusok
ugyanúgy vannak,  ahogy a családi  ház-
ban is. De higgyék el, nem az a jó tanár,
aki elnézi a kisebb-nagyobb stikliket, hi-
bákat, hanem az, aki következetesen pró-
bálja  nevelni  gyermeküket.  Köszönöm
tanártársaimnak egész éves munkájukat.

Egy szomorú-örömteli  hírt  kell  meg-
osztanom önökkel.  Szomorú,  mert  elvá-
lásról szól, örömteli, mert egy olyan kol-
légát kell köszöntenem, aki egész életpá-
lyájával példát mutatott nekünk. Kedves
kollégánk, tanító nénink,  Fiskus Béláné,
Olgi néni megkezdi nyugdíjas éveit. Kö-
szönjük az együtt töltött éveket,  és hogy
mindig számíthattunk rá! Kívánjuk, hogy
megelégedésben, békében, örömben, sok
pihenéssel teljenek nyugdíjas évei!
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Részletek a tanévzáró és a bal-
lagási beszédből

Kívánok mindannyiunknak sok pihenést, tartalmas idő-
töltést, sok élményt a nyárra, és találkozunk augusztus
végén az évnyitón. 

SZABÓ ÉVA igazgató



Kedves Ballagó diákjaink!

Nem csak a jövőről szeretnék nektek
most beszélni. Próbáltam összeszedni az
emlékeinket  rólatok.  Ti  voltatok  az  az
osztály, amelyik a legtöbb osztályfőnököt
fogyasztotta  el  (összesen  nyolcat,  ha
meggondoljuk, a fél  tanári  kart).  Ahogy
Anna néni mondja: amilyen az osztályfő-
nök, olyan a bandája. Nektek akkor elég
sokat kellett változni az évek alatt. Emlé-
keztek, hogy elsőben még két külön osz-
tályba jártatok? Az egyikben, Erzsi néni-
ében lepkék sorakoztak a falon, a másik-
ban  101 kiskutya  figuráiban  olvashattá-
tok a neveteket. Mikor hatodikban össze-
vontak  benneteket,  még 28-an  voltatok.
Mára  22-en  maradtatok.  Talán  ezért  is
kellett, hogy igazi osztályközösséggé vál-
jatok, és ne engedjétek el egymást.  Sok
bajt  megéltetek  együtt,  az  összetartozás
ezért  is  fontos számotokra.  Mikor meg-
kérdeztem az  alattatok  járó  osztályokat,
hogyan  jellemeznének  benneteket,  ez
volt az első, amit ők is mondtak. Az ösz-
szetartásnak sok rétege van: összetartot-
tatok a bajban, de a közös balhékban, a
bohóckodásban,  a  tréfákban  is.  Persze
nálatok is voltak viharos szerelmek, nagy
barátságok,  ahogy összeveszések,  szakí-
tások is. 

Anna néni segített abban, hogy minél
több titkot el tudjak árulni rólatok, hiszen
van, akit nem tanítottam. Legnagyobb ér-
demetek, hogy nyíltak, őszinték vagytok,
még  a  legféltettebb  titkaitokat  is  kiko-
tyogjátok annak, akiben megbíztok. Sok-
szor úgy éreztem, én is ezek közé az em-
berek  közé  tartoztam,  bár  lehet,  hogy
csak az angol felelést akartátok megúszni
egy  lelkizős  téma  felvetésével.  Mindig
segítőkészek voltatok, akár egy hegyet is
elhordtatok volna – csak addig se kelljen
tanulni. 

Azért persze volt tanulás is, versenyek
is.  Kimagasló  eredményeket  értetek  el
sportban,  katasztrófavédelemben,  a  ma-
tek, kémia, helyesírási, szavaló és törté-
nelem versenyeken.

Milyen kép marad meg rólatok emlé-
keinkben?  Hogy  fogunk  emlékezni
rátok?

Ahogy ültök a szünetben az udvari lép-
csőn, a felsőbbrendűség tudatával nézitek
a rohangáló ötödikeseket, és tervezitek az
utolsó kétnapos kirándulást,  Hédi szüle-
tésnapjával  és  a  nem  alvással.  Vagy
ahogy ültök a szaletli alatt az asztalon, lá-
batokat lazán a padra téve és szúrós te-
kintettel, de cseppet sem megijedve vár-
játok  a  fenyegetően  közeledő  ügyeletes
tanárt.  Ahogy megbújtok  az  osztályban,
hogy ne kelljen kimenni szünetre……

De  nem  csak  közösség  voltatok,  ha-
nem 22 különálló személyiség, akiknek a
csínytevéseire,  szép  feleleteire,  nyílt  te-
kintetére sokáig emlékezni fogunk.

Kívánom nektek, hogy legyen benne-
tek hit, bátorság és erő úton lenni, min-
den nap útra kelni. Legyen erőtök szünte-
lenül  keresni  az  igazságot.  Azért,  hogy
részesüljetek az élet  ajándékaiban; azért
hogy  örömökben,  kihívásokban  legyen
részetek,  és  hogy örömöt  tudjatok  adni
azoknak, akik között éltek.
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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. 

G Ó L Y A H Í R E K

JÚNIUS

Takács Abigél
Mikus Dóra

Deák Viktória

GRATULÁLUNK!

Megkezdődött a Vajda-szobor és
környéke felújítása. Először a ke-
rítéselemeket  javítják,  tisztítják,
festik, majd a szobor és a lábazat
következik,  végül  a  térkövezés,
növénytelepítés,  utcabútorok  ki-
helyezése. A beruházás várható-
an szeptember végére készül el. 



►Legegészségesebb étel
vetélkedő

A vetélkedőre való jelentkezést előze-
tese regisztrációhoz kötöttük a kóstoltatás
miatt.

Nagy  örömünkre  több  korosztály  is
képviseltette  magát,  voltak  fiatalok,  kö-
zépkorúak és idősebbek is.

A Válvölgye Étterem és Pizzéria gya-
korlott  séfje  tartott  előadást  az egészsé-
ges táplálkozásról. Ennek során szó esett
az  alapanyagok vitamin-,  szénhidrát-  és
zsírtartalmáról.  Marton  József  külön  is-
mertette a gabonafélék, a halak, a húsok
és a zöldségek csoportját és az azokra vo-
natkozó  adatokat,  tudnivalókat.  Elhang-
zott, hogy hazánkban az európai átlaghoz
képest  nagyon alacsony a zöldség- és a
halfogyasztás.  Megtudhattuk többek kö-
zött,  hogy miben  gazdag  a  halak  húsa,
miért egészséges a szárnyashús, miért ér-
demes  vörös  húsokat  is  fogyasztani  és
milyen jótékony hatásai  vannak a gabo-
naféléknek.  Külön  fejezetet  szentelt  a
méltatlanul elfeledett kölesnek, és ismer-
tette élettani hatásait.

Az előadás során kitért konyhatechno-
lógiai kérdésekre is, ismertetve az egyes
elkészítési  módok  előnyeit-hátrányait.
Próbált újabb, eddig még kevéssé ismert
lehetőségeket is megismertetni a jelenlé-
vőkkel.

Az  előadás  után  a  résztvevők  egy
13+1-es totót tölthettek ki, melynek kér-
déseit  az  elhangzott  előadás  anyagából
állították össze. A vetélkedőn legeredmé-
nyesebben  válaszolók  ajándékutalvány-
ban részesültek.

Ezt követően került sor a három fogá-
sos reform menü kóstoltatására. Elsőként
hideg joghurtos eperkrém levest szolgál-
tak fel, melynek lényege, hogy sűrítésé-
hez nem használtak lisztet, így szénhidrát
és  kalóriatartalma  minimális.  Második
fogás  egy  zöldséges  rakott  köles  volt,
mely  újdonságként  szolgált  a  kóstolók
számára, de mindenkinek nagyon ízlett.

 Harmadikként  pedig
tonhalas  saláta  fetasajttal
került az asztalra, melynek
elkészítése  roppant  egy-
szerű, viszont nagyon táp-
láló és  egészséges.  Az el-
készített  ételek  alapanya-
gait is bemutatták, így pl. a
jó minőségű tonhalkonzer-
vet vagy a kölest, és ismer-
tették elkészítési módját is.

A program végén kötetlen beszélgetés-
re került sor, ahol tapasztalatcserére nyílt
lehetőség, további kérdéseket tehettek fel
az érdeklődők, valamint megtekinthették
a fűszerkertet is. 

Ádám Zsuzsanna
Fotók: Tóth Adrienn
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Sakkélet Válon
Zelena  Zsolt  beszámolói  a  váli  sakkozók  remek
eredményeiről!

11. oldal



Kedves Olvasók!
Vál Község Önkormányzata az Új Ma-

gyarország Vidékfejlesztési program Da-
rányi  Ignác  Terv  pályázatán  kedvezmé-
nyezett lett „Civil Szolgáltató Központ és
Könyvtár”  kialakítására,  így  májusban
folytatódtak a könyvtári költözések. Kü-
lön köszönet  illeti  azokat  az  Olvasókat,
akik  felajánlott  munkájukkal  segítették
ezt az időigényes, fáradságos folyamatot.

Májusban  a  Múzeumok  Majálisához
kapcsolódtunk  a  Kulturális  Kávéház
programsorozatában. 

Május  17-én  az  információs  társada-
lom  világnapja  volt  a  könyvtárban.  Az
„információs társadalom” kifejezés való-
színűleg Japánból ered, az 1960-as évek-
ből, ahol a gazdasági válságok hatására a
túlélés és a siker érdekében az ipar "tu-
dás-intenzív" ágazatait  mozgósítják,  fel-
értékelődik az  információ  értéke.  Tadao
Umesao 1963-as előrejelzésében elsőként
fogalmazza meg az információs társada-
lom kialakulását és használja az informá-
ciógazdaság kifejezést.

A XXI. században még inkább megha-
tározó, hogy kinek milyen értékes  adat,
információ van a birtokában. A központ-

ban  az  információ-feldolgozó  technoló-
gia áll, és jellemzője az élethosszig tartó
tanulás is. Az információhoz ma már kor-
látlanul,  szűretlenül,  felülbírálatlanul
hozzá lehet  jutni,  nem úgy, mint Platon
korában, aki a tudást egy elfogott és ka-
litkában őrzött galambhoz hasonlítja. Az
információs társadalomban a lokális érté-
kek, a hagyományok szerepe, jelentősége
valóban  megnövekszik,  érdemes  olyan

lehetőségeken gondolkozni, hogyan lehet
a modern infokommunikációs eszközöket
annak érdekében is felhasználni, hogy a
hagyományok  visszaépülését  segítsük  a
közösségek életébe. 

A jubileumi 85.  Ünnepi  Könyvhét  és
13. Gyermekkönyvnapok rendezvényeire
június 12-16 között került sor, amelyhez
könyvtárunk  is  csatlakozott.  Az  ünnepi
könyvhét  egyedülálló  magyar  kulturális
rendezvénysorozat,  évről  évre  töretlen
sikerrel  és  népszerűséggel.  Supka  Géza
kezdeményezésére  tartották  meg  az
MKKE  szervezésében  az  első  ünnepi
könyvhetet 1929. május 12. és május 20.
között.  A rendezvényhez  2001-től  kap-
csolódnak a gyermekkönyvnapok.

Bővebb információ a Községi Könyv-
tárban  (Vajda  János  u.  36.),  telefon:
30/86-86-876, e-mail: konyvtar@val.hu 
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Könyvtári közlemények

A Civil Szolgáltató Központ és Könyvtár ünnepélyes
megnyitója  augusztus  1-jén  18  órakor  kezdődik,
minden érdeklődőt szeretettel várunk!

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

következő lapzártája:

2014. szeptember 12.
péntek

Várjuk írásaikat,
beszámolóikat,

olvasói leveleiket,
fotóikat, melyeket az

alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

VálInfó
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►Évforduló

Odakint tombol a nyár. Idebent kedves
társaság jött össze. Beszélgettünk, vicce-
lődtünk, régi társasági eseményekre em-
lékeztünk. Néha egy kedves dallamot dú-
doltunk. Először egyet...aztán jött  a  kö-
vetkező…

Egymás szavába vágtunk, mint a türel-
metlen gyerekek,  és  kérdezgettünk egy-
mást: Ezt ismered? Csak a dallamára em-
lékszem…ki tudja a szöveget??

Ilyen és  ehhez hasonló kérdések röp-
ködtek a konyhában, miközben Valikával
a  süteményt  kavartuk.  Édes  illat  terjen-
gett  a  levegőben,  időnként  belenyaltam
az  édes  kevert  sütibe…így ellenőriztem
az állagát, hogy mikor kerülhet a sütőbe. 

Pista,  Valika  férje  közben vendégem-
mel kellemes nedűt, igazi jászsági pálin-
kát kóstolgattak. 

Közben egyik  nóta  a  másik után  jött
elő emlékeinkből. Népdalok.

Pista és Valika a városból, Budapestről
költöztek  ide  az  utcánkba.  Képzett  ze-
nész,  szaxofonon  játszik,  felesége  vala-
mikor  népdalversenyeket  nyert  távoli
szülőföldjükön,  Nyíregyháza környékén.
Egy korosztály vagyunk. A kor amelyben
felcseperedtünk az ország minden részén
hasonló zenei kultúrán nevelte az ifjúsá-
got. 

A világhírű „Kodály módszer” adta azt
a  mindenki  számára  elérhető  minimum
zenekultúrát, amelyen kisiskolásként fel-
nőttünk, és  ki-ki  a  maga tehetsége  által
tovább művelhette kedve szerint. Ők ket-
ten a Dalkör tagjai, rendszeresen fellép-
nek  különböző  rendezvényeken,  ahova
hívják őket.

Most évfordulóra készültek, ezért süt-
jük a sütit. 

Nem lennék hű önmagamhoz, ha nem
játszadoznék  el  a  „generációs  váltás”
gondolattal.

Éppen tíz évvel ezelőtt két fiatal jelent
meg az utcánkban, éppen a velünk szem-
ben eladó házat nézegették.

Vékony,  hosszú  barna  hajú  lány,  és
párja aki szintén vékony barna fiatalem-
ber.

A  régi  típusú  gangos  parasztházat
mustrálták. Aztán hamarosan ők lettek a
lakói  is.  Boglárka  és  Endre.  Csendesen
jöttek-mentek,  ismerkedtek  az  utcabeli-
ekkel. Ők is a városból, Budapestről jöt-
tek.  Aztán  egy  napon  kellemes  dallam
szűrődött  odaátról.  Tiszta,  csilingelő
hang,…népdal…aztán szállt, egyre szállt
a domboldalon…

Ma már három kislányukkal élik itt  a
maguk fiatalos újgenerációs életét. A na-
gyobbik  lányka  már  népdalversenyen is
részt vett. 

Eltűnődtem,  hogy  milyen  gyorsan
szállnak az  évek.  Éppen 10  éve  alakult
meg a Vadvirág Dalkör, amelyet Boglár-
ka akadályt nem ismerve vezet évről év-
re. Eszembe jut régi fiatal énem, aki ha-
sonlóan lelkes volt. Boglárka az új, fiatal
generáció lelkes tagja, aki csodálatos len-
dülettel  képes  közvetíteni  azt  a  magyar
népdalkincset a Dalkör által, amely mé-
lyen beleivódik a hallgatóság lelkébe, ér-
zelemvilágába. 

Minden Dalkör-tagnak csak gratulálni
tudok a 10 éves szép teljesítményért. 

2014. június 22. vasárnap délután em-
lékezetes dátum marad a váliak számára.
Ezen  a  napon  volt  a  megemlékezés  a
DALKÖR megalakulásának 10. évfordu-
lójára. 

Bensőséges, barátságos, lélekmelenge-
tő megemlékezés volt. Gratulálok. 

Egy Kodály idézettel kívánok további
szép sikereket a jubiláló Dalkörnek.

„Mondd meg nekem, mit dalolsz, meg-
mondom, ki vagy. A bennünk tovább zen-
gő  dallamok és  foszlányaik  olyat  valla-
nak  felőlünk,  amit  semmi  lélekelemzés
nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek
rejtett zugaiba, ahova másképp nem fér-
kőzhetünk”

Tóth H. Györgyi
Fotók: Kiss Bálintné
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Szombaton Egészségnap
A  Vál  Községi  Sportbarátok  Egyesülete  ismét
Egészségnapot szervez a váli lakosok számára.

12. oldal



►Református gyerekhét
A  Váli  Református  Gyülekezetben

idén is megrendezésre került a gyerekhét.
A héten  megismerkedhettünk  Sámuel

történetével. Hallhattunk születéséről, el-
hívásáról. 

Minden napra volt egy központi igaz-
ság és egy aranymondás.

Az első napi központi igazság: Kitartó-
an  imádkozz,  és  az  ehhez  kapcsolódó
aranymondás:  „Ha  segítségül  hívtok  és
állhatatosan  imádkoztok  hozzám,  akkor
meghallgatlak  benneteket.”  /Jeremiás
29:12/. Isten megtanított arra, hogy szün-
telenül imádkozzunk.

A második napi központi  igazság: Is-
ten téged is szólít, az aranymondás pedig:
„Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád.” /
1Sámuel 3:9/, amely a gyerekhét fő igéje
volt.

A harmadik napi központi igazság: Is-
ten azt akarja, hogy egyedül csak benne
bízz, az aranymondás: „Bízzatok az Úr-
ban mindenkor” / Ézsaiás 26:4/.

A negyedik napi központi igazság: Is-
ten a te Urad akar lenni, az aranymondás
pedig „Én az Úr vagyok a te Istened” /
2Mózes 20:2/.

Az ötödik napi központi igazság: Töre-
kedj arra, hogy Isten akarata szerint élj,
és az aranymondás: „Isten akarata szerint
éljétek életetek idejét” / 1Péter 4:2/.

Délutánonként kézműveskedtünk, a fi-
úk focizhattak és jókat játszottunk. Csü-
törtökön  egész  napos  kiránduláson  vol-
tunk Bakonyszentkirályon, illetve Csesz-
neken, ahol felsétáltunk a várhoz is. 

Idén  szombaton  volt  a  záró  alkalom,
családi nap volt. Minden csoport bemu-
tathatta,  hogy mit  tanult  a héten és egy

közös ebéddel zártuk a hetet.
Hálás vagyok Istennek ezért a hétért és

remélem, hogy jövőre is lesz.
Koch Dorottya

►Műsorterv

2014. szeptember 5. péntek

17:00 óra

Kárpáti József és tanítványai kiállításá-
nak megnyitója a váli református gyüle-
kezet i házban

18:00 óra

Jótékonysági koncert a tordasi Értelmi
Fogyatékosok  és  Pszichiátriai  Betegek
Otthona  lakói  javára  a  váli  református
templomban. Fellépnek:
Kun Emese és tanítványai, Koch Doroty-
tya  és  Hermann  Ajsa  (hegedű),  Mezei
Gábor (harmonika), Kecskés Péter (orgo-
na), Mészáros János Elek (ének), Simán-
di  Péter  (ének),  Vadvirág  Dalkör,  Vox
Váli (ének)

2014. szeptember 6. szombat

délelőtt

Zenés hívogató zenekarral Vál utcáin

délután

14:00 órától Fergeteges felvonulás a falu
főutcáján,  felvonulnak a fellépő csopor-
tok (kb. 300 fő).

14:30-tól a színpadon az aktualizált mű-
sornak  megfelelően  fellépnek  az  alábbi
csoportok:
Bandiera  Csoport  –  Agárd,  Bíbor  nép-
tánccsoport – Vál, Dinasma – Vál, ECDS
Martonvásár-Dynamic  Dance  Crew,
Folklorna  Skupina  Juliana  –  Szlovénia,
Laguna KTSE senior csoportja – Székes-
fehérvár,  Mányi  mazsorett csoport,  Nő-
tincsi  néptánccsoport,  Rezeda  tánccso-
port –  Tordas, Vadrózsák Néptáncegyüt-
tes  Cavinton  senior  csoportja  –  Buda-
pest, Vecernica néptánccsoport – Sóskút,
Vida Renáta és Fülep Péter – Bicske, Vil-
lő néptánccsoport – Martonvásár, Reze-
da néptánccsoport  –  Vál,  Zorica  Tánc-
csoport – Ercsi

A programok ideje alatt:  Mesterségek
műhelye, helyi értékek vására, népi játé-
kok, kézműveskedések, tombola.

A rendezvény zárásaként  nemzetközi
táncház.

A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!
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►Focikupa

Néhányan csodálkoztak - már tavaly is
-, hogy én, mint futballrajongó és ráadá-
sul „betelepült”, mit akarok egy futball-
tornával  itt  Válon.  Ráadásul  idén  július
5-6-ra szerveztük a II. Válvölgye Étterem
Labdarúgó Kupát, pont a Labdarúgó Vi-
lágbajnokság idejére. Ennek ellenére so-
kan voltak kíváncsiak arra, hogy mit tud-

nak azok, akik nem a képernyőn szántják
a  pályát.  Nagyon  kitett  magáért  a  Vál
KSE vezetősége és az Önkormányzat is,
ugyanis pénteken, mikor elkezdtünk sát-
rat állítani és büfét berendezni, már egy
gyönyörűen karbantartott, kulturált pálya
várt minket.

Tavaly,  mikor  elindítottuk  ezt  a  ván-
dorkupát hagyományteremtő szándékkal,
-  melyet  első alkalommal  Szár  vitt  el  -

egy kicsit a foci sze-
relmeseinek  szeret-
tünk  volna  kedves-
kedni,  hogy  legyen
itt  helyben  egy  év-
ben egyszer egy ün-
nep,  egy  esemény,
egy  alkalom,  ahol
összegyűlhetnek, hó-
dolhatnak  szenvedé-
lyüknek,  átadhatják
tapasztalataikat  az
utókornak  és  nem
utolsó  sorban  szur-
kolhatnak, ehetnek-i-
hatnak, jól  érezhetik
magukat.A  tavalyi-
hoz  hasonlóan,  idén
is  2  napra  terveztük
a megmérettetéseket.
A szombati  napot  2
órakor  nyitotta  meg
a Vál KSE és a Szár
KSE, egy fergeteges
mérkőzéssel.  Régi
kapcsolataimnak  és
baráti  összekötteté-
seimnek köszönhető-
en a Tatabányai  Bá-
nyász Öregfiúk elfo-
gadták  meghívásun-

kat és szombaton 4 órakor egy nagyon
barátságos kis meccsen megmérettettek a
Váli Öregfiúkkal. A szombati napot egy
ugyancsak színvonalas  mérkőzéssel  zár-
tuk,  a  Martonvásár  játszott  a  Bakony-
szombathellyel. Úgy gondoltuk, a szom-
bati napot megkoronázhatjuk este egy kis
zenés  dínom-dánommal,  köszönet  érte
Csicsó Gábornak.

A vasárnapot egy U14-es villámtorná-
val  kezdtük.  Ezek  után  következett  a
szombati mérkőzések alapján a harmadik
és az első helyért a küzdelem. A bronz-
éremért  Bakonyszombathely  mérkőzött
meg Vállal, utóbbi nyert, ezzel a harma-
dik hely kérdése eldőlt. A döntőt Szár és
Martonvásár  játszotta,  utóbbiak  győzel-
mével fejeződött be, s ezzel a vándorku-
pa  Martonvásárra  került  át.  A vasárnap
megkoronázásaként  elfogadta  meghívá-
sunkat két NB-s csapat is, a BFC Siófok
és az Aqvital Csákvár. Szeretnék köszö-
netet  mondani  minden  támogatónak,
minden egyes résztvevőnek, minden em-
bernek, aki valamilyen formában hozzá-
járult az idei Válvölgye Étterem Labdarú-
gó Kupához. Köszönet elsősorban Schne-
ider  Bélának és  a  Magyar  Labdarúgó
Szövetség  Fejér  Megyei  Igazgatóságá-
nak,  hogy támogattak minket  érmekkel,
ajándéktárgyakkal.  Köszönet  Bechtold
Tamás polgármester  úrnak,  köszönet
Oláh Erikának és a Dr. Kelen Kozmetix-
nek az ajándékcsomagokért, Indi Károly-
nak és a Friss ’98 Bt-nek,  Horváth Zol-
tánnak és a Heti Aprónak, Szerencsés Jó-
zsefnek és nem utolsó sorban a Vál KSE
vezetőségének és családtagjaiknak a ren-
geteg segítségért:  Klein Károly,  Szedlák
Károly, és Nagy Imre.

Marton József
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A megye II. tavaszi tabellája

OSZ-CAR
megye II.

felnőtt

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

2013-201436 32 34 28 25 30 30 30 29 31 19 20 21 18 17 6

36 40 31 31 32 18 17 16 9 13 9 8 6 4 1 6

1. Ercsi 2:3 3:0 3:1 1:2 5:0 9:0 0:1 3:2 1:0 6:1 6:1 5:1 7:1 3:1 5:0 30 23 3 4 115- 26 72
2. Tordas 1:4 0.2 1:4 6:3 1:1 2:2 4:2 8:0 3:2 8:3 3:0 4:2 7:2 3:2 5:2 30 23 3 4 104- 51 72
3. Pusztavám 1:1 0:5 1:4 1:2 3:1 4:0 4:1 8:2 3:0 2:0 13:0 5:0 5:1 7:0 5:2 30 21 2 7 93- 33 65
4. Vál 0:6 3:4 0:0 2:3 1:2 4:2 5:1 7:5 2:1 5:1 4:5 6:1 5:0 3:1 4:0 30 19 2 9 90- 59 59
5. Bodajk 2:8 1:3 0:1 2:3 3:0 5:2 2:1 3:2 2:3 2:1 1:2 0:0 6:1 7:1 11:0 30 18 3 9 91- 53 57
6. Pákozd 3:0 2:2 0:1 0:0 1:2 1:0 2:1 4:1 3:1 1:4 10:0 3:0 6:2 3:1 1:1 30 14 6 10 56- 41 48
7. Iszkaszentgyörgy 0:3 7:0 3:1 2:3 0:2 2:1 4:3 2:1 2:2 1:1 7:3 1:1 5:3 3:0 6:0 30 14 5 11 74- 62 47
8. Csákvár II.* 2:2 2:3 1:2 2:1 2:0 2:1 0:3 3:1 6:1 1:1 16:0 3:0 1:1 2:1 7:1 30 13 7 10 82- 54 45
9. Mány* 1:1 1:5 1:5 4:2 1:3 3:0 1:1 0:2 7:1 4:0 4:1 5:3 4:2 3:0 4:1 30 11 5 14 71- 76 37

10. Pettend** 0:3 0:4 1:4 5:1 2:0 2:1 4:2 1:2 2:0 2:0 9:3 3:1 5:2 2:2 4:3 30 13 5 12 63- 65 36
11. Pázmánd 0:4 0:6 0:4 1:3 2:2 0:1 0:3 3:1 2:2 1:1 2:1 2:1 6:2 1:0 2:2 30 7 7 16 40- 81 28
12. Pátka 2:3 1:2 3:1 0:3 0:8 0:0 2:1 2:2 2:0 1:2 4:2 3:4 4:1 8:1 1:3 30 8 4 18 57-123 28
13. Fehérvárcsurgó 0:3 0:1 1:0 1:2 2:3 0:0 1:3 1:1 0:1 1:1 1:0 5:0 2:0 3:1 5:0 30 7 6 17 40- 62 27
14. Vértesacsa 0:3 0:3 0:5 3:5 4:4 0:2 4:2 3:3 3:3 3:3 8:0 1:1 2:1 2:1 2:2 30 5 7 18 57-110 22
15. Kápolnásnyék 0:1 1:3 1:2 1:4 1:3 1:2 0:2 4:4 1:1 2:0 2:3 7:5 3:1 7:1 4:3 30 5 3 22 47- 95 18
16. Gyúró 0:5 0:4 0:3 1:3 0:8 2:3 1:6 1:7 1:7 0:3 1:1 2:2 1:1 2:3 1:0 30 2 6 22 33-122 12

* 1 pont levonás
** 8 pont levonás



►III. Bencze Emlékver-
seny

Június 7-én került megrendezésre Vá-
lon  a  Fejér  Megyei  Gyermek  Sakkver-
seny Sorozat 4. állomása.

Ezt  a  versenyt  Klári  néni  és  Gyuszi
bácsi emlékére - akik sokat tettek azért,
hogy a sakk ne kerülhessen feledésbe fa-
lunkban – Bencze Emlékversenynek ne-
veztük el.

A versenyen 56 versenyző vett  részt,
mellette számtalan kísérő látogatott el te-
lepülésünkre. Négy korcsoportban zajlot-
tak a küzdelmek: külön kerültek értéke-
lésre az 1-2. osztályosak; a 3-4. osztályo-
sak; az 5-8. osztályosak, valamint a nem
általános iskolai tanulók.

A legjobb váli versenyzőnek járó ván-
dorserleget (immár második alkalommal)

Körmendi  Dominik negyedik  osztályos
tanuló szerezte meg, aki a hat partijából
három  pontot  tudott  összegyűjteni,  így
korcsoportjában a hetedik helyen végzett.
Teljesítményének  értékét  növeli,  hogy
ezen a versenyen részt vettek a székesfe-
hérvári,  dunaújvárosi  sakkiskola,  vala-
mint a megye számos településének tanu-
lói is.

Köszönettel  tartozom  Marton  József-
nek,  aki  annak  idején  a  vándorserleget
„létrehozta”,  valamint biztosította a ver-
seny helyszínét a Faluházban. Köszönöm
Blaskó Józsefnek – mindenki Józsi bácsi-
jának – az első helyezetteknek felajánlott
Váli fagylaltkelyheket!

Zelena Zsolt
Fotók: Ádám Csaba
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PROGRAMAJÁNLÓ
A NYÁRRA

07.24. Hagyományőrző
eszközök próbája

07.26. Egészségnap
07.31. Véradás

08.09. Biciklitúra

08.19. Búcsúi bál

Megyei sakk csapatbajnokság

Véget értek a Fejér Megyei I. Osztályú Sakk Csapatbajnokság küzdelmei.
A martonvásári és váli sakkbarátok által 2008-ban alapított MartonVál SC ebben

az évben nagy küzdelmek után az ötödik helyet szerezte meg, azonos pontszámmal,
mint a harmadik helyen végzett tavalyi bajnok, a móri csapat. A tabelláról leolvas-
ható, hogy nagyon kiegyensúlyozott volt a mezőny.

Az utolsó fordulóban a fehérvári  csapattal  csaptunk össze,  megfelelő eredmé-
nyünk esetén a második helyet is megszerezhettük volna. Sajnos, 3½:4½-re alulma-
radtunk. Mint utóbb kiderült, az ellenfelünknél jogosulatlanul ült asztalhoz – már
nem is először – az elsőtáblás játékosuk, amiért a fehérvári csapatot büntetőpontok-
kal sújtották. Amennyiben számunkra írták volna jóvá ezt a pontot, úgy meglett vol-
na az áhított második hely…

Csapatunkban ebben az idényben a következő játékosok ültek asztalhoz ( játszott
partik száma/ szerzett pontok): Horeczky Tibor 4/2½; Farkas László 6/2; Sziklai Ist-
ván 6/2½; Schaum Béla 4/2½; Katona Vilmos 5/1; Dolinka Zsolt 1/0; Zelena Zsolt
6/2;  Horváth Péter 6/3,5;  Kelemen Krisztián 6/4;  Zelena Viktor 3/2½ és  Marton
Szabolcs 1/1.

Megye I. Csb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Sárosdi SE 6 4 5 3 5½ 4
2. Etyeki KSE 2 4 3 4½ 6 4½
3. Móri SE 4 4 4½ 4 2½ 4½
4. Bodajk SE 3 5 3½ 4 4½ 3½
5. MartonVál SC 5 3½ 4 4 3½ 3½
6. Fehérvár SE II* 2½ 2 5½ 3½ 4½ 7
7. Királysakk SE II 4 3½ 3½ 4½ 4½ 1
* 2 pont levonás 
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