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Tisztelt Váliak!

Hamarosan  elérkezik  a  2010-2014-es
önkormányzati ciklus vége. Október 12-
én öt évre választhatjuk meg községünk
új vezetését. Kérem engedjék meg, hogy
rendkívüli  módon,  a  közmeghallgatásra
is készülve ne csupán az elmúlt évről, ha-
nem az eltelt négy éves ciklusról szóljak.

Bizonyára  vannak  olyanok,  akik  azt
mondják,  nem sok  minden  változott  az
elmúlt években. Nem volt hatalmas, lát-
ványos beruházás, mint más településen,
a  Kastéllyal  sem történt  semmi és  még
csak új  óvoda sem épült.  Valóban nem.
Viszont mindazért, ami megvalósult, ke-
ményen megdolgoztunk, semmi nem hul-
lott az ölünkbe.

2010 októberében a község a csőd szé-
lén állt. A kifizetetlen számlaállomány, a
befejezetlen  pályázati  beruházások  és  a
felvett hitelek összege 168 millió forintra
rúgott.  Folyamatosan kötötték ki  az  ön-
kormányzati  intézményekben  a  villanyt,
a gázt. Feladataink a válság menedzselé-
sére  korlátozódtak.  A költségek  draszti-
kus  lefaragása  mellett  sikeres  ÖNHIKI
pályázatainknak  köszönhetően  közel  50
millió  forintot  kaptunk  a  kormánytól.
Adósságainktól  végérvényesen  2013  ja-
nuárjában szabadultunk meg, amikor egy
kormánydöntésnek  köszönhetően  az  ál-

lam átvállalta maradék adósságainkat és
hiteleinket, közel 89 millió forint összeg-
ben. 

A  kezdeti  nehézségek  azonban  nem
csupán anyagi jellegűek voltak. Munka-
ügyi perekből is bőven kijutott az elmúlt
négy évben. Vázsonyi Istvánnéval közös
megegyezésre törekedtünk, sikerrel. Tóth
Ferencné és dr. Kiss Tamás ellen első fo-
kon  megnyertük  a  pereket,  a  bíróság
mindösszesen 21 millió forintot ítélt meg
a javunkra. Másodfokú ítélet 2014. év vé-
gén várható. Krúdy Péterrel is megegye-
zésre törekedtünk, ezért kifizettük az ál-
tala megjelölt összeget. Késedelmes fize-
tés  miatt  azonban  a  per  mégis  elindult,
melyet  azóta  átvett  és  megnyert  a  Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ.

Ilyen feszült  légkörben kezdtünk dol-
gozni,  melyet  csak  fokoztak  a  megkez-
dett, de száz sebből vérző korábbi pályá-
zati beruházások. Ma, mindenki örömére,
áll és jól működik az Egészségház házi-
orvosi és védőnői részlege egyaránt. El-
készült a Szent István tér - Kossuth utca
új  aszfaltburkolata,  melynek  önrészét
még a ciklus elején sikerült kifizetnünk.
Megépült a Szabadidőpark és a Vajda ut-
cai  óvoda  előtti  játszótér,  valamint  to-
vább épült a Mély úti támfal is, melyre a
befolyt  vis  major  támogatást  elődeink
működésre költötték el.

Pénzügyi helyzetünk javítására további
segítség volt, amikor 2013-tól a Vajda Já-
nos Általános Iskola átkerült  a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ kezelé-
sébe.  A közigazgatás  terén  is  rengeteg
változást hozott az elmúlt négy év. Vál a
Martonvásári Járás tagja lett, és a bicskei
kistérségből  átkerültünk  a  martonvásári
kistérségbe. Az építéshatóság és a család-
segítő  szolgálat  székhelye  is  Martonvá-
sár. Az orvosi ügyelet és a szakorvosi el-
látást  biztosító  egészségügyi  központ
székhelye Bicskén van. Kajászóval közös
önkormányzati hivatalt hoztunk létre. 

Idén  bankot  is  váltottunk,  melynek
több előnye is van. A korábbi Vértes Ta-
karékszövetkezet,  új  nevén  BRB  Bank,
melynek helyben fiókja is van, bankauto-

matát helyezett ki az önkormányzat épü-
letébe.  Ezzel  szintén  egy  régi  vágyunk
teljesült.

Arra hamar rá kellett jönnünk, hogy a
község fejlesztését csak és kizárólag pá-
lyázatok  útján  tudjuk  megvalósítani.
Igyekeztünk olyan beruházásokat indíta-
ni, melyek csökkentik kiadásainkat, eme-
lik az életszínvonalat, illetve a közösség
érdekeit szolgálják Válon. 

Mára napelemek termelik az áramot a
hivatalban, a Vajda utcai óvodában és az
általános iskolában. A 80 millió forintos
beruházásnak köszönhetően drasztikusan
lecsökkent áram számláink összege. 

Civil szervezeteinkkel összefogva több
sikeres  pályázatot  írtunk  és  nyertünk
meg, melyeknek köszönhetően 2012-ben
megújult  a  Szent  István  téri  Tűzoltó  és
Községi Emlékház közel 16 millió forint
értékben. Tavaly a Sétatérben a sétány és
a Széchenyi utcai játszótér készült el 15
millióból, valamint 10 millió forintból a
sportöltözők felújítása és az automata ön-
tözőrendszer, ami locsolja a pálya gyepét.
Ugyanilyen  civil  együttműködéssel  ké-
szül el hamarosan a kultúr-park hátsó te-
rülete,  a  Vajda-szobor  és  környezete
együtt  közel  10 milliós  támogatással.  A
Váli  Tűzoltó  Egyesülettel  sikeresen  pá-
lyáztunk védőruhákra és nagy értékű mű-
szaki eszközökre, rendezvényre, valamint
a laktanya bővítésére összesen 35 millió
forint  összegben.  Polgárőreink  minden
igényt  kielégítő  terepjárót  kaptak  egy
közbiztonságot  növelő  pályázatnak  kö-
szönhetően 6,4 millió forint értékben. 

Nemrég volt a közel 19 millió forint-
ból a régi orvosi rendelő helyén kialakí-
tott  és  megújult  többfunkciós  közösségi
tér és könyvtár átadása, mely idáig mos-
tohább körülmények között ugyan, de két
éve ismét működik Csókásné Anikó ve-
zetésével.

Egész nyáron tartott az építés és hama-
rosan  teljesen  elkészül  a  Kossuth  utcai
óvoda bővítése és  korszerűsítése.  A fel-
újított épület modern igényeket szolgáló,
minden hatósági  engedélynek megfelelő
kialakításában nem csak a kivitelező cég

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

v á l I n f óv á l I n f ó

Új lelkivezető
„Szolgálatom  nemcsak  a  katolikus  hívekhez,  hanem
minden jószándékú emberhez szól...”
Szemere János katolikus plébános bemutatkozása

8. oldal

Az óvodai élet hírei
„A felújítás nagy előrelépés lesz a Kossuth utcai épület-
nél...”
Kocsis Irén óvodavezető nyárról és ovikezdésről

6. oldal

BECHTOLD TAMÁS



emberei, hanem a 150 millió forint érték-
ben elnyert építőipari tranzitpályázat ke-
retein belül képzett kőművesek, festők és
ácsok is dolgoztak. A pályázatban kötele-
ző elem volt közmunkások foglalkoztatá-
sa is. 

Sajnos az elmúlt négy évben útépítésre
nemigen volt pályázat. A Kisköz utca és a
„Sárköz” terveit elkészítettük, a pályáza-
tok benyújtásra kerültek, de sajnos siker-
telenek voltak. Szűkös kereteink ellenére
mégis új aszfaltburkolattal láttuk el a Jó-
kai utcát, a Templom sor felét, az Aligvá-
ri  utat.  Javításokat  végeztünk  a  Petőfi,
Damjanich,  Vajda,  Rákóczi  és  Ürményi
utcákon. Még az idén javítjuk a „Sárköz”
kátyúit  és  a  Kerek-domb  alatti  utat.  A
műszaki  problémák ellenére  büszke  va-
gyok arra, hogy a Pogányvár felé vezető
utat több mint tíz év után sikerült meg-
nyitnunk. Több helyen létesítettünk víz-
védelmi műtárgyakat, a vízelvezető árok-
rendszer  takarítását  közmunkások  segít-
ségével oldottuk meg. 

A Sportegyesület és az Önkormányzat
egészséges  életmódra  nevelő  pályázato-
kat nyert, melyeknek köszönhetően szű-
rővizsgálatokkal,  egészségügyi  tanács-
adással,  előadásokkal  színesített  egész-
ségnapokat szerveztünk, voltak egészség-
ügyi  állapotfelmérések  és  különböző
sportfoglalkozások, versenyek, túrák, ve-
télkedők, előadások, táborok.

2011-ben sokévi huzavona után megal-
kottuk és elfogadtuk az új rendezési ter-
vet. Ennek köszönhetően megoszthatóvá
váltak a régi  életmódhoz igazodó nagy-
méretű telkek. 

A falukép a főúton sokáig kirakodóvá-
sárhoz  hasonlított  az  alkalomszerűen
megjelenő árusok miatt. A Tűzoltó Egye-
sület  gondozásában  „Piacteret”  hoztunk
létre  a  tűzoltóság  melletti  aszfaltos  pá-
lyán.  A tavaszi  szemétszüretek  és  a  Te
Szedd mozgalomhoz való csatlakozások
alkalmával sok illegális szeméttől szaba-
dítottuk meg a falu bel- és külterületeit.

Mindig  nagy  öröm  volt  számunkra,
amikor egy-egy ünnepi rendezvényt szer-
vezhettünk  a  nagyközönség  számára.
Ilyenek  voltak  nemzeti  megemlékezése-
ink,  melyben  minden  alkalommal  nagy
segítségünkre voltak a Vajda János Álta-
lános Iskola tanárai és tanulói. A hagyo-
mánnyá vált rendezvényeket tovább szí-
nesítettük és új programokat indítottunk.
Mindig sok volt az érdeklődő az idősek
karácsonyán,  az  Adventi  vásáron  és  a
Vajda-napi  rendezvényeken.  Az  elszár-
mazottak  találkozóját  összekapcsoltuk  a
csemete-fa ültetéssel, melynek nagy sike-
re van a kisgyermekes családok körében.
Az idős vagy rászoruló váliakra nem csak
a  rendezvényekkor  gondoltunk.  Kará-
csonykor ajándékcsomaggal köszöntöttük

a 75 év felettieket, minden évben szociá-
lis tűzifaosztást tartottunk.

Valamennyi  civil  szervezettel  és  cso-
porttal  igyekeztünk együttműködni,  ren-
dezvényeiket, működésüket a lehetősége-
inkhez mérten támogatni, munkájukat el-
ismerni. Büszkék vagyunk rájuk, mert te-
vékenységük nélkül kevesebbek lennénk.

Testvérvárosi  kapcsolatainkat  fontos-
nak  tartottuk  megújítani  és  elmélyíteni.
Több alkalommal találkoztunk külföldön
és  idehaza  a  kölcsönös  vendéglátásnak
köszönhetően. Az erdélyi Balánbányával
ebben  az  évben  kötöttünk  testvérvárosi
szerződést.  Számomra  különleges  alkal-
mak voltak azok is, amikor külhoni test-
véreink előttem tették le az állampolgár-
sági esküt.

A rengeteg tennivaló mellett természe-
tesen  jövőnkre  is  gondolunk.  Terveink
egy részét sikerült megvalósítani, de ma-
radtak még szép számmal ötletek. Parla-
menti  képviselőnk, Tessely Zoltán kéré-
sére elkészítettük hosszabb távú fejleszté-
si koncepciónkat, mely nem csupán épí-
tett  örökségünk  elemeinek  felújítását
vagy az energetikai  fejlesztéseket tartal-
mazza. Részei még munkahelyek terem-
tését  szolgáló  új  beruházások,  valamint
egészségügyi,  kulturális,  vallási  életünk
fejlesztését  célzó projektek  is.  Az elkö-
vetkező  években  ezek  megvalósításáért
szeretnénk dolgozni.
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Könyvtárhírek
Szeptembertől új programok            
várják a könyvtárba látogatókat.

7. oldal

B a l á n b á n y a i  l á t o g a t á s  k é p e k b e n



►Választások

A Helyi Választási Bizottság kisorsolta
a polgármester- és képviselőjelöltek sza-
vazólapon szereplő sorrendjét.

A  polgármester  jelöltek  szavazóla-
pon szereplő sorrendje:

1. Zsirai Győző
2. Bechtold Tamás János

Érvényesen szavazni csak egy jelöltre
lehet  a  jelölt  neve melletti  körbe tett  X
vagy + jellel!

A  képviselőjelöltek  szavazólapon
szereplő sorrendje:

   1. Kocsis Bálint
   2. Csókás Zsolt Károly
   3. Kőszegi László
   4. Ádám Zsuzsanna
   5. Dudás Béla
   6. Krúdy Péter Zoltán
   7. Nagy István
   8. Tóth Zoltán Józsefné
   9. Tóth Antal Lajos
10.  Kárpáti Hajnalka Mária
11.  Schmidt Ferenc
12.  Feketéné Tekler Irén

Érvényesen  szavazni  legfeljebb  6  je-
löltre  lehet  a  jelölt  neve  melletti  körbe
tett X vagy + jellel! ( Legfeljebb 6 jelölt-
re lehet szavazni, tehát 1, 2, 3, 4 vagy 5
jelölt bejelölése esetén is érvényes a sza-
vazat,  amennyiben  a  körbe  tették  az  X
vagy + jelet.)

(A jelöltek  bemutatkozása  az  október
elején  megjelenő  választási  különszám-
ban lesz olvasható – A Szerk.).

Váradi Endréné
Helyi Választási Iroda

►Építőipari  tranzitpályá-
zat  –  sikeres  együttmű-
ködés az óvoda felújítása
során

Vál Község Önkormányzata régi „tar-
tozását” rótta le azzal, hogy a Váli Mese-
völgy Óvoda Kossuth utcai épületét hasz-
nálhatóvá,  lakhatóvá,  korszerűvé  tette
legkisebb  állampolgártársaink,  gyereke-
ink, unokáink, a helyi óvodások számára.

A munka eredményét a szülők és min-
den érdeklődő maga is megtekintheti egy
későbbiekben  egyeztetett  időpontban,
amikor Bechtold Tamás polgármester né-
hány szóban összefoglalja az elmúlt 3 hó-
napot, és körbevezet minden kedves szü-
lőt a megújult óvodában.

A kivitelezést végző Szegletkő Generál
Kft-n kívül jelentős szerepet vállalt a fej-
lesztésben a Jövő Sportcsillagai Közhasz-
nú Alapítvány. Az Alapítvány a TÁMOP
1.4.6-13/1-2013-0007-es képzési és mun-
kahely-teremtési  célú  pályázat  kapcsán
konzorciumi partnere Önkormányzatunk-
nak, ahol legfontosabb feladata a válvöl-
gyi,  képzésbe  vont  szakmunkástanulók
oktatásának  szervezése  és  munkabérük
kifizetése. Ez utóbbi célra a pályázati tá-
mogatás csak 2/3-os finanszírozást nyújt,
így  az  alapítvány  a  különbözetet  saját
forrásokból kell, hogy kipótolja. 

Az Alapítvány alapítói, Stolz Tamás és
Kovács  János látva  azt,  hogy az  óvoda
terv  szerinti  külső-belső  felújítására  az
Önkormányzat által  elnyert  támogatás –
különösképpen  a  folyamatosan  fellépő
extra  műszaki  többlet  feladatok  miatt  –
nem elegendő, felajánlották, hogy a kép-
zési  időszakban  általuk  foglalkoztatott
kőműves, festő és ács tanoncokat térítés
nélkül  a  kivitelező  Szegletkő  Generál
Kft. – így közvetve az Önkormányzat –
rendelkezésére bocsátják.

Természetesen nem a kivitelező támo-
gatása volt ezzel a döntéssel a cél, hanem
az, hogy az óvoda a szűkös források elle-
nére is teljes egészében elkészüljön. Vál
praktikus képzési helyszínként is szolgált
a közös képzési  és munkahely-teremtési
pályázat során, így a konzorciumi partne-
reknek is jól jött a lehetőség.

Az  óvodabővítéssel  párhuzamosan  a
Vajda  János  utcai  óvoda  kisebb  festési
munkálataihoz és az általános iskola tető-
javításához, valamint folyosó és tanterem
festéséhez is biztosított szakembereket az
Alapítvány,  ellenszolgáltatás  nélkül.  Itt
az Önkormányzatnak csak az anyagkölt-
ségeket és az extra szakmai feladatok dí-
ját kellett biztosítania.

Az Alapítvány által  „befektetett”  élő-
munka értéke a 3 helyszínen a 3 hónap
alatt több millió forintot tett ki, így nél-
külözhetetlen volt a felújítási, átalakítási
projektek megvalósításához. 

Az  Önkormányzat  ezúton  is  köszöni
ezt a segítséget. Külön öröm számunkra,
hogy  saját  óvodánk  felújításában  saját
községünk polgárai ilyen nagy arányban
vették ki részüket. Így lesz igazán miénk
településünk!

Ádám Zsuzsanna
alpolgármester
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KÖZMEGHALLGATÁS

Vál Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

2014. szeptember 29-én
hétfőn 18:00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST

tart a Faluházban.

Napirend:

1. Vál Község Önkormányzat
    2010-2014-es ciklusának
    tevékenységéről szóló
    beszámoló 
2. Vál Község Önkormányzat
    terveinek ismertetése 
3. Bejelentések 

Jöjjenek el, szóljanak hozzá,
mondják el véleményüket,

kérdezzenek!

G Ó L Y A H Í R E K
JÚLIUS

Barna Vince

AUGUSZTUS

Dombi Bianka
Hajnal Melissza Lilla

GRATULÁLUNK!



Külön  öröm  számunkra,  hogy  35-en
kezdik az iskolát, biztosak vagyunk ben-
ne,  hogy  jókedvükkel,  huncutságukkal
még nagyobb életet hoznak falaink közé.
Reméljük, hogy jól érzik majd magukat,
és  sok sikert  érnek el  tanulmányaik so-
rán.  Vidám  esküszöveggel  avattuk  őket
az iskola tanulóivá.

A 3. osztályosok színvonalas műsorát
Nagy  Imréné  és  Gremspergerné  Sáfrán
Szilvia állította össze.

A tavalyi évnyitón nagyon sok újdon-
ságról kellett beszámolnom. Új közneve-
lési törvény alapján kezdtük az évet, na-
gyon sok tanárváltozás történt. Idén már
más a helyzet. A tavaly megszokott rend
szerint  folytatjuk  a  munkát.  Lesznek
szakkörök,  első  osztályosoknak  külön
napközi, néptánc- és úszásoktatás, az is-
kola felügyeletet  biztosít  minden tanuló
számára  16  óráig.  Tanárváltozás  is  alig
történt. Egy új kollégát szeretnék bemu-
tatni:  Drankovits Réka tanítót,  aki  most
kezdi pályáját. Kívánom, hogy érezze jól
magát körünkben! Még egy ének szakos
kolléga  érkezésére  várunk,  és  utána  el-
mondhatjuk,  hogy  ebben  a  tanévben  is
minden tantárgyat szakosok látnak el.

A nyár  mozgalmasan  telt.  Köszönöm
kollégáimnak,  hogy egy héten keresztül
színvonalas programokkal tehettük tartal-
massá  diákjaink  szünidejét.  A felsősök
egy sportos agárdi nyaraláson, az alsósok
érdekes foglalkozásokkal színes, változa-
tos  kirándulásokkal  feledtették  a  tanév
fáradalmait.

A nyáron  hatalmas  munkák  zajlottak
az iskolában. Több mint 1 millió forintot
kaptunk  részben  az  önkormányzattól,
részben a tankerülettől. Ennek köszönhe-
tően megvalósulhatott az alsó tagozaton a
tantermek és folyosó lábazatának festése,
a vizesblokkok meszelése, a tornaterem,
emeleti csarnok teljes festése, a csaptele-
pek felújítása, mosdók felszerelése.

A felső tagozaton a volt 5. osztályt tel-
jesen felújítottuk (világítás csere, falbur-

kolat  csere,  parketta  csiszolás  és  lakko-
zás, festés-mázolás), a 6. osztály és hátsó
zsibongó teljes műanyag lábazatát eltávo-
lítottuk, a fal újravakolása után sor került
a 6., 7. és 8. osztály és a folyosók, mos-
dók teljes festésére. Kicseréltük a tönkre-
ment radiátorokat.

Felújítási munkálatok történtek az épü-
leten is. A beázások miatt elkerülhetetlen-
né vált  a  tetőjavítás és  a bádogos mun-
kák.  A megsüllyedt  járólapot  helyreállí-
tottuk, a Szt. István tér felőli oldalon az
esővíz elvezetést megoldottuk.

Egyetlen  tervünk  hiúsult  csak  meg
pénzhiány miatt,  de bízom benne,  hogy
szeptember végéig ezt  is  megoldjuk, ha
találunk támogatókat. Kérjük, segítsék is-
kolánkat,  hogy egy  tanterem padlózatát
megújíthassuk. Kb. 150 ezer forintba ke-
rülne az új PVC padló. 

40 ezer forintot kaptunk az elmúlt év-
ben  elektronikus  hulladék  gyűjtésért,
szeptemberben papírt gyűjtenek iskolánk
tanulói. Reméljük, a Váli Völgyi Vigas-
ságon könyvárusításból  szintén  befolyik
egy kis pénz.

A  fennmaradó  hiányt  adományokból
szeretnénk  biztosítani,  hogy  tanulóink
kulturált környezetben tanulhassanak. 

Külön  szeretnék  köszönetet  mondani
Kecskés  Attilának,  Schmidt  Ferencnek,
Fábián Lászlónak, akik térítés nélkül vé-
gezték el munkájukat, valamint az iskola
tisztaságának,  a  felmerülő  problémák
megoldásának  érdekében  egész  nyáron
végzett  munkájáért  Fábián Lászlónénak,
Kun Istvánnénak,  Pappné Akli  Móniká-
nak, Kleinné Szabó Erzsébetnek és Mihá-
lovics  Zoltánnak.  Köszönjük  az  önkor-
mányzat  pályázatának  keretében  nálunk
dolgozó  festő,  ács  és  kőműves  tanulók
munkáját is.

Szeretnénk,  és  mindent  megteszünk
annak érdekében,  hogy gyermekeink si-
kereket érjenek el tanulmányiakban, a ze-
nében  és  a  sportban.  A tanulás  mellett
fontosnak tartjuk a közösségépítést, új él-
mények szerzését  is.  Az elmúlt évekhez
hasonlóan osztálykirándulások, sportver-
senyek, nyári tábor, közös színházlátoga-
tás is szerepel terveinkben. 

A  szülők  számára  nyitott  iskola  to-
vábbra  is  fontos  célunk.  Az  első  szülői
értekezletre  szeptember-október  folya-
mán  kerül  sor.  Minden  tanárnak  van
egyéni  fogadóórája,  előzetes  jelentkezés
után bármikor felkereshetik őket, de fél-
évente  1-1  közös  fogadóórát  is  tartunk.
Novemberben  nyílt  napot  szervezünk,
amikor  a  tanórákra  is  betekinthetnek.
Kérjük, idén is éljenek a lehetőségekkel!
Figyeljenek  oda  gyermekükre,  legalább
hetente tájékozódjanak az ellenőrző és az
elektronikus napló segítségével. Ha gond
van, azonnal kérjenek segítséget!

Kérem,  kövessék  figyelemmel  isko-
lánk  honlapját,  ahol  minden  lényeges
eseményről  információt  nyújtunk.
(http://iskolaval.blogspot.hu/)

Kívánok mindannyiunknak sikerekben
gazdag,  vidám 2014/15-ös tanévet,  gaz-
dagodjunk tudásban és emberségben!
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Újabb tanévet kezdtünk
Az évnyitóra a hagyományokhoz híven a nyolcadi-
kosok kísérték az első osztályosokat.

SZABÓ ÉVA igazgató



VálInfó
2014. szeptember 18. programok, meghívók    5



A gyermekek nagyon jól  érezték ma-
gukat,  sok élményhez,  ismerethez jutot-
tak. A tervezéskor nyári  kánikulai  időre
készültünk, aztán sajnos egész héten vi-
haros,  felhőszakadásos  idő  volt,  ami  a
programok módosítását tette szükségessé.

Első napon kézműves foglalkozás volt:
Az állatok életéről, és környezetünk óvá-
sáról beszélgettünk. Pillangót, csigát haj-
togattunk, és ragasztottunk papírból. Eső
utáni sétán a Titkos úton csigákat, lepké-
ket és madarakat figyeltünk meg.

Második napon agyagozás technikájá-
val  ismerkedtek  óvodásaink.  Hédi  néni
bemutatott  néhányat  az  általa  készített
dísztárgyak közül, majd segítette a kicsi
ujjakat  a  tányérok,  poharak,  medálok
megformázásában,  majd  a  díszítésében.
Az  elkészült  alkotásokat  a  kemencében
kiégette, a gyermekek eltehetik emlékbe. 

A harmadik napon gyümölcsnapot tar-
tottunk:  miért  kell  a  szervezetünknek  a
gyümölcs?  Milyen gyümölcsöket ismer-
nek, melyiket szeretik, nem szeretik (mi-
ért).  Nagyméretű,  színes  gyümölcsöket
festettünk, majd kiállítást  rendeztünk be
belőle. Görögdinnyét kóstoltunk, az idő-
közben kisütő nap örömére a szabadban.

Negyedik napon: Viharos, narancssár-
ga  riasztásos  nap-  Budapestre  kirándul-
tunk a Mini Citybe, ahol kicsiben ismer-
kedhettek a gyerekek a felnőttek világá-
val. Orvosi, fogorvosi munka, rendőrség,
közlekedés,  vásárlás,  fodrászat  játékos
kipróbálására is lehetőségük volt. Beszél-

gettünk  munkáról-pihenésről,  egészség-
ről-betegségről, a használt eszközökről.

A tábor  gyermekei  közül  többnek  az
utazás  maga is  nagy élmény volt,  mert
ritkán utaznak autóbusszal. A nagyváros
lüktetésének érzékelése is igen emlékeze-
tes élmény lett. (Köszönjük szépen Sze-
rencsés  Józsefnek,  hogy  egész  évben

kedvezményesen  vitte  kirándulásra  óvo-
dásainkat.)

A napot  fagylaltozással  zártuk.  Eper,
citrom,  málna,  erdei  gyümölcs  ízekből
választhattak 2-félét. Megbeszéltük, hogy
a gyümölcsöket milyen sok étel készíté-
sénél felhasználják, még a fagylaltnál is. 

A tábor utolsó napján végre kisütött a
nap, és mi a gyermekekkel a focipályára
és  a  mellette  lévő  szabadidőparkba  vo-

nultunk.  Labdajátékokat,
versenyjátékokat  játszot-
tunk.  A  fiúk  fociztak  is,
ügyesen  mondogatták  az
ovi-focisok,  hogy  hogyan
kell szabályosan focizni.

A  versenyek  győzteseit
megtapsoltuk, a végén okle-
velet kaptak, akik részt vet-
tek a játékokban.

Az  óvodás  gyermekek-
ben  személyes  példánkkal
és élmények, ismeretek biz-

tosításával tudjuk megalapozni az egész-
séges életvitel szokásait. Ezt tettük e tá-
borban, és folytatjuk az óvodai élet kere-
tei között szeptembertől.

A Vajda utcai óvodában a nyáron tisz-
tasági meszelés és parketta lakkozás egé-
szítette ki a nyári nagytakarítás munkáit.
Köszönjük Nagy Attilának a parkettalak-
kozás anyagi támogatását, és Szabó Atti-
lának, hogy a lakkozás munkálatait ebben
az évben is elvégezte.

Készül  a  Kossuth  utcai  óvoda.  Ami-
korra ez az újság megjelenik, már remé-
lem,  hogy  birtokba  is  vehetjük.  Mind-
egyik óvodában 2 csoport fog működni.
A 2014-15-ös nevelési évben a Vajda ut-
cai óvodába járnak a Maci és a Csigabiga
nagycsoportosok. A Kossuth utcai óvodá-
ba  a  Tulipán  középső  csoport,  és  az  új
kiscsoport, a Napocska csoport kerül el-
helyezésre.

Az óvoda bővítése által  lesz mindkét
épületben 2 normál méretű csoportszoba,
fejlesztőszoba, nevelői szoba. A felújítás
nagy előrelépés lesz a Kossuth utcai épü-
letnél: villany, vízvezeték, fűtés korszerű-
sítés, nyílászáró csere, ez mind a jobb el-
látást fogja szolgálni. Akik eddig a Vajda
utca  kicsi  csoportszobájába  jártak,  egy
szép, világos, nagyobb szobában tölthetik
napjaikat  mostantól  a  Kossuth  utcában.
Nagy szeretettel készülünk a gyermekek
fogadására,  igyekszünk  minél  otthono-
sabbá és hangulatosabbá tenni a kialakí-
tott új tereket.

A  későbbiekben  előre  meghatározott
időben szívesen megmutatjuk az érdeklő-
dőknek a felújított Kossuth utcai óvodát.
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VVV negyedszer
Képes beszámoló a szervezőktől 
a 4. Váli Völgyi Vigasságokról

10-11. oldal

Az óvodai élet hírei
Július  utolsó  hetében  a  TÁMOP  6.1.2.-11/1-2012-1429
egészségfejlesztési pályázat keretében nyári tábort
szerveztünk.

KOCSIS IRÉN vezető óvónő



Vál Község Önkormányzata az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program Da-
rányi  Ignác  Terv  pályázatán  kedvezmé-
nyezett lett „Civil Szolgáltató Központ és
Könyvtár” kialakítására,  így igazi  lelke-
sedéssel és sok segítséggel május végén-
június elején átköltöztünk az új könyvtár-
ba,  amely  tradicionális,  korszerű,  és
vonzza az érdeklődőket. Az élményszerű-
séget a használó, az olvasó elégedettsége
igazolja vissza. A könyvtár az egyik leg-
fontosabb közösségépítő hely. Mindenki-
hez szól: az olvasni nem tudó, nem szere-
tő  hátrányos  helyzetű  állampolgártól  a
magasan képzett szakemberig, a társada-
lomtól elzárkózva élőn át  a közösségért
élő  emberekig.  Összefogja  a  különböző
dokumentumtípus  használóit.  Egy  hely,
ahol  jó  lenni.  Így  a  könyvtári  tábort  is
igényelték a tavalyi résztvevők, ezért jú-
lius elején „kiolvasó” tábort szerveztünk.
Ez után felüdülést jelentett a júliusi Ká-
véházi Nyár. 

A Civil Szolgáltató Központ és
Könyvtár  ünnepélyes  megnyitójára  Au-
gusztus 1-jén került sor. Külön köszönöm
Kiss Dóra és Dudás Zsuzsa közreműkö-
dését!  Az  ünnepséget  Bechtold  Tamás
polgármester úr nyitotta meg, Ádám Zsu-
zsanna alpolgármester asszony a kivitele-
zésről  és  a  fejlesztésről  szólt.  A Vörös-
marty  Mihály  könyvtár  részéről  Márky
Balázs az Állományalakító és feldolgozó

osztály vezetője beszélt a Könyvtárellátá-
si  Szolgáltató Rendszerről,  amely a fal-
vak, kistelepülések lakói számára közve-
títi  a  hazai  könyvtári  rend  egésze  által
nyújtott szolgáltatásokat. A Könyvtárellá-
tási  Szolgáltató Rendszer  (KSZR) célja,
hogy az 5000 főnél kisebb lakosságszá-
mú településeken élők minőségi könyvtá-
ri  szolgáltatásokhoz  jussanak.  A KSZR
szolgáltatási  szerződések kötésével teszi
lehetővé,  hogy  központi  pénzforrások
felhasználásával a községi könyvtárak ál-
lományába  rendszeresen  kerüljön  friss
szak- és szépirodalom, folyóiratok, javul-
janak a tárgyi feltételek. Az ellátó könyv-
tár a települések igényeinek megfelelően
gondoskodik  a  szolgáltatásról.  A 2012.
évi CLII. törvénnyel módosított, a muze-
ális intézményekről,  a nyilvános könyv-
tári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény az önkormányza-
tok  kötelező  feladatává  tette  a  helyi
könyvtári  ellátás  biztosítását.  Ennek

egyik lehetséges módjaként a községi ön-
kormányzatok szerződést köthettek a me-
gyei könyvtárral a települések könyvtári
ellátásának  megszervezésére.  Fejér  me-
gyében  2013  januárjától  37  település
csatlakozott a KSZR-hez. A szerződésben
a települési  önkormányzatok  vállalták  a
könyvtári  szolgáltató  helyek  működésé-
hez  szükséges  személyi/tárgyi/technoló-
giai feltételek biztosítását. A Vörösmarty

Mihály Könyvtár munkatársai pedig a
rendelkezésére bocsátott, csak erre a cél-
ra  felhasználható  állami  támogatással  -
előzetes  ismereteik,  a  helyszíni  állapot-
felmérések, valamint a könyvtáros kollé-
gákkal való egyeztetések alapján - végzik
a szakmai munkát az érintett települése-
ken.

Az  augusztusi  Kulturális  Kávéházban
az új kenyér mellé új közösségi progra-
mok lehetősége is került az új könyvtár-
ba. Köszönjük Jutka néninek a gyönyörű
és finom kenyeret és a gazdagon terített
asztalt. Mindenkit köszönet illet, aki bár-
mivel hozzájárult a rendezvények sikeré-
hez.

Szeptembertől új programok is várják
a könyvtárba látogatókat. Bővebb infor-
máció  a  Könyvtárban  (Vajda  János  u.
36.),  telefon:  30/86-86-876,  e-mail:
konyvtar@val.hu
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Kedves Olvasók!
Továbbra is szeretettel várok minden érdeklődőt a
megújult és kibővült könyvtárban.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

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. 



A  hosszúra  nyúlt  lelki-tudományos
képzés  természetes  folyományaként,
amely majd tíz évet ölelt fel, elérkezett az
idő  az  önálló  lelkipásztori  szolgálatra.
Ennek  a  szolgálatnak  az  előzményei  a
papképzés  előtti  egyetemi  tanulmányi
éveimre nyúlnak vissza.

Érettségi után a Pázmány Péter Katoli-
kus  Egyetem  német-lengyel  szakán  vé-
geztem. Ekkor döntöttem úgy, hogy papi
pályára  lépek.  Döntésem lengyelországi
tartózkodásom alatt  erősödött  meg ben-
nem,  ahol  ösztöndíjasként  közel  másfél
évet éltem. A diploma megszerzését kö-
vetően Spányi  Antal  püspök atyánál  je-
lentkeztem  felvételre  a  papnövendékek
közé, aki a Központi Papnevelő Intézetbe
küldött Budapestre. Papszentelésem után
hároméves római tanulmány következett,
amelyet  egyházjogi  szaklicenciával  zár-
tam. A római kiküldetésből hazatérve egy
évig  káplánkodtam  Székesfehérváron  a
Jézus Szíve plébánián, amellyel párhuza-
mosan  az  egyházmegye  szentszéki  jogi
ügyeinek előkészítésével voltam megbíz-
va.  Ez  idő  alatt  püspök atya  kinevezett
helyettes bírósági helynöknek.

Idén  augusztus  elsejével  kaptam meg
dispozíciómat a váli, tabajdi és kajászói
katolikus  egyházközségek  lelkipásztori
szolgálatára, ahová nem érkeztem tervek
nélkül, sőt a tervek az idő múlásával és a
lehetőségek felmérésével csak gyarapod-
tak. 

Vallási téren szükségesnek látom a lel-
ki élet megújítását, amelyet a hagyomá-
nyos liturgikus ünnepléseken túl a lelki-
ségi mozgalmak segítségével és a fiatal-
ság megszólításával tervezek megvalósí-
tani.  Különösen  is  fontos  számomra  az
elesettek,  elhagyatottak,  betegek  és  ki-
szolgáltatottak  sorsa,  akikkel  mind pap-
ként,  a  szentség-kiszolgáltatások  révén,
mind emberként, a látogatások és találko-
zások révén, szeretnék kapcsolatban ke-
rülni.

Szolgálatom nemcsak  a  katolikus  hí-
vekhez,  hanem minden  jószándékú  em-
berhez szól, akiket a kultúra és a község
egyéb rendezvényein keresztül szeretnék
elérni.  A  kulturális  élet  fellendítéséhez

szeretnék hozzájárulni egy hangverseny-
sorozat  megszervezésével,  amelynek
helyszínéül  kiválóan  alkalmasnak  bizo-
nyul az ország egyik legnagyobb és leg-
szebb műemlék temploma, a  váli  római
katolikus templom. Már ebben a félévben
több előadó fellépésével számolunk, akik
közül elsőként Trautsch Éva és Trautsch
Ildikó zenész  testvérpáros debütál  szep-
tember  20-án  szombaton  17.00  órakor,
Mozart,  Bach  és  más  ismertebb  barokk
kori  szerzők  műveivel.  A  hangverseny
nyilvános és  ingyenes,  mindenkit  szere-
tettel várunk.

Természetesen  nem  elhanyagolható  a
hitoktatás kérdése, amely a jelenlegi tan-
évtől  kezdve  –  kötelező  és  választható
minőségében egyaránt – mind a nyolc év-
folyamban  elkezdődött.  A  jelentkezők
létszáma arra a reményre ad okot, hogy a
szülők komolyan veszik gyermekük val-
lási nevelését.

Talán  nem ismeretlen  a  község  lakói
előtt a katolikus templom, a mauzóleum
és a harangtorony állapota, amelyek fel-
újításra  szorulnak.  Terveim szerint  ezek
helyreállítása egy éven belül megkezdő-
dik.

Tekintve,  hogy  három  egyházközség
felelős vezetése van rám bízva, sajnálat-
tal  konstatálom,  hogy nem tudok annyi
időt  tölteni  Válon,  amennyi  szükséges
lenne.  Éppen  ezért  mindazon  célkitűzé-
sek  megvalósításához,  amelyek  bennem
és a hívekben felmerülnek elengedhetet-
len az együttműködés és az erők összefo-
gása.  Rajta  leszek,  hogy  ez  plébánosi
szolgálatom alatt megvalósuljon és meg-
erősödjön.
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Nosztalgia túra
Újra Vajda Gárda kirándulás
Kőszegi László a részletekről 

12. oldal

Bemutatkozó
Első plébánosi helyemre örömmel és várakozással
érkeztem.

SZEMERE JÁNOS plébános

►Mustgáz - veszélyes is
lehet a szüreti időszak

Ősszel  kezdetét  veszi  a  szüret  idő-
szaka,  ilyenkor jellemző veszélyforrás
a mustgáz. Évente mintegy ötven alka-
lommal riasztják a katasztrófavédelem
tűzoltóit mustgáz miatt, gyakran halá-
los kimenetelű balesethez is vezethet a
figyelmetlenség.

A mustgáz a must erjedése során fel-
szabaduló szén-dioxid gáz, amely szín-
telen, szagtalan, a levegőnél körülbelül
másfélszer  nehezebb.  Ebből  adódóan
zárt helyiségekben, a levegőt kiszorít-
va, a föld közelében terül el. Nagyobb
koncentráció  belégzése  oxigénhiányos
állapotot okozhat, ami kihat a központi
idegrendszer  működésére.  Ennek jelei
szédülés,  hányinger,  álmosság, mentá-
lis  zavar  és  eszméletvesztés.  Nagyon
fontos ilyenkor a borospince tulajdono-
sok, üzemeltetők odafigyelése, mivel a
szén-dioxid a borkészítés folyamata so-
rán, erjedés közben szabadul fel olyan
mennyiségben,  amely  veszélyeztetheti
az egészséget, az életet. 

Magyarországon évente mintegy öt-
ven  alkalommal  riasztják  mustgázzal
összefüggő  esetekhez  a  tűzoltókat.  A
riasztások  jelentős  részében  már  nem
lehet segíteni, mert nagyon gyorsan be-
következik az eszméletvesztés és a ful-
ladásos halál. 

A balesetek megfelelő körültekintés-
sel és elővigyázatossággal megelőzhe-
tőek. Fontos a  pincék megfelelő szel-
lőztetéséről  gondoskodni,  a  hordókat
lehetőség szerint nagy térben kell elhe-
lyezni, és nagyban növeli a biztonságot
a szén-dioxid-érzékelő használata is. A
megelőzés érdekében lehetőség szerint
ne menjünk egyedül a pincébe, mindig
legyen velünk valaki, aki szükség ese-
tén segítséget tud hívni. A pincébe de-
rékmagasságban  magunk  előtt  tartott
égő gyertyával indokolt csak lemenni.
Amennyiben a gyertya lángja kialszik,
az  egyértelmű jele  annak,  hogy nincs
elegendő oxigén a helyiségben, ilyen-
kor azonnal el kell hagyni a pincét, mi-
vel az ott tartózkodás életveszélyes. 

Mustgáz  miatt  bekövetkezett  bal-
esetnél kizárólag légzőkészüléket vise-
lő ember segíthet, e nélkül a segítő is
könnyen áldozattá válhat.

Veszély esetén hívja a katasztrófa-
védelmet  a  105-ös  segélyhívó  szá-
mon!

Fejér Megyei Katasztrófavédelem
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►Vigasságok negyedszer

Ismét  túl  vagyunk egy VVV-n (Váli-
Völgyi  Vigasságok),  immár  a
negyediken.  Ahogyan  ez  már  lenni
szokott  a  mostani  rendezvény  is  kicsit
más volt, mint az eddigiek. Az idei már
pénteken  elkezdődött  a  református
gyülekezeti  házban  Kárpáti  József  és
tanítványai  kiállításának  megnyitójával,
majd  a  református  templomban  a
jótékonysági  koncerttel.  A
visszajelzésekből  leszűrhető,  hogy
mindkettőre van igény és közönség is. A
szombati  vigadalom  –  mondhatni  –  a
szokott  mederben  zajlott,  persze  új
szereplőkkel  tarkítva.  A  Bíbor
néptánccsoportot,  az  általa  rendezett
vigasságokon  éppen  a  második
koreográfia  bemutatása  után,  egy
kellemes  meglepetés  érte.  Bechtold
Tamás  polgármester  és  Ádám  Zsuzsa
alpolgármester  átadták  Vál  Község
képviselőtestületének határozata alapján,
a  „Vál  településért”  emlékérmet,  a
néptánccsoport  kulturális  munkájának
elismeréseként.  A  csoport  minden
tagjának  nagyon  jólesett  az  elismerés,
hiszen  ennek  a  rendezvénynek  a
megszervezése, lebonyolítása is hatalmas
feladat, sok munka volt, és a fesztiválon
kívül  még  sok  más  programot  is
szervezünk,  illetve  tevékenyen  részt
veszünk a község kulturális életében. 

Most még kedves barátaink, a Juliana
Folklorna  Skupina  néptánccsoport  is
vendégeskedett  nálunk,  viszonozva
elmúlt  évi  szlovéniai  látogatásunkat.
Szintén emelte a rendezvény színvonalát,
hogy  elfogadta  a  meghívást  és  a
rendezvényt  megnyitotta  őexc.  Ksenija
Škrilec nagykövet asszony.

Az  esti  táncház  is  remekül  sikerült,
fantasztikus  hangulatban,  de  sajnos  a
végét  kicsit  elmosta  az  eső.  Az  eddigi
visszajelzésekből  azt  szűrhető  le,  hogy
ismét sikerült egy jó programot szervezni
a  községben.  A koncerttel  és  a  befolyt
adománnyal  még  segíthettünk  is  a
rászorulóknak.  Ezúton  is  szeretnénk
megköszönni  azt  a  sok  biztatást  és
jóindulatot,  amit  kaptunk  az  előző
rendezvény óta.

Itt is szeretnénk megköszönni azoknak
a segítséget, akik tevékenyen részt vettek
a  támogatásban  és  a  rendezvény
lebonyolításában.

Zajép Kft.,  Válvölgye étterem és piz-
zéria,  Szerencsés  József,  Secu-Alarm
Kft., BOTÉSZ. Szerencsejáték Zrt., BRB
Bank,  Báder  fogadó,  Galenus  Kiadó,
Noda produkció, továbbá

Botos  István,  Cifka  Miklós,  Csicsó
Gábor,  Dömsödiné  Körtvélyesi  Andrea,
Értelmi  Fogyatékosok  és  Pszichiátriai
Betegek  Otthona  lakói  –  Tordas,  Gali
Rita,  Hájas László,  Hájasné Krán Kata-
lin, Hermann Ajsa, Juhász István, Katona
Mihály, Katonáné Kun Emese, Koch Do-
rottya, Kovács Norbert (Cimbi), Kovács
Réka,  Körtvélyesi  Ferenc,  Lőrincz  Hor-

tenzia, Mészáros Gyuláné, Mészáros Já-
nos Elek, ifj.  Nagy Imre, Nagy Imréné,
Nagyné Nagy Piroska,  Németh  György,
Németh  Sarolta,  Palya  Árpád,  Pásztor
Mária,  Pernyész  Pálné,  Pintér  Szilvia,
Polgárőrség – Vál,  Református Egyház-
község – Vál, Schmidt Ferenc és család-
ja, Segesdi András, Simándi Péter, Szar-
vas  Istvánné,  Székesfehérvári  Szlovén
Nemzetiségi Önkormányzat, Szilágyi La-
josné, Szombati Zsuzsa, Vadvirág dalkör,
Veing Alma, Vox Váli, Vranekné Juhász
Hedvig.

Köszönjük! Találkozzunk  2015  szep-
temberében is! 

Bíbor néptánccsoport

►Váli Völgyi Vigasságok 

Már  hagyományosnak  mondhatóan
szeptember  első  hétvégéjén  ismét  meg-
rendezésre került a Váli Völgyi Vigassá-
gok, immár negyedszerre. A szervező vá-
li Bíbor Néptánccsoport és segítői hóna-
pok óta dolgoztak azon, hogy ismételten
hangulatos, változatos programmal szóra-
koztassák a közönséget. Az idén két na-
pos és a szlovén táncosok részvételével -
kikkel már évekkel óta ismerik egymást
egy nemzetközi fesztiválról  -  már nem-
zetközi lett a rendezvény.

5-én, pénteken a váli református temp-
lomban vette kezdetét a Vigasság. 17 óra-
kor Farkas Balázs lelkész és Kárpáti Jó-
zsef festőművész nyitotta meg azt a kép-
zőművészeti  kiállítást,  amit  a  Tanár  úr
néhány saját és 8 ifjú tehetség munkáiból
állított össze. Az látogatók megtöltötték a
gyülekezeti ház nagytermét, és érdeklőd-
ve figyelték a megnyitó szavait, majd át-
adták magukat a látványnak.

18 órakor a templomban jótékonysági
koncert kezdődött. A közönséget köszön-
tötte  Farkas  Balázs  lelkész  és  Csókás
Elek,  a  Bíbor  Néptánccsoport  vezetője.
Ezek után Inotay György, a tordasi Ott-
hon  igazgatója,  és  Újszásziné  Bencze
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Irén a tánccsoport tagja és a tordasi Ott-
hon önkéntese  osztotta  meg gondolatait
az  egybegyűltekkel.  Tartalmas  program
következett  ezután,  a  Vox  Váli,  a  váli
Vadvirág Dalkör, Kun Emese és tanítvá-
nyai, Mezei Gábor, Simándi Péter, Nagy-
né Nagy Piroska, Inotay György és Mé-
száros János Elek előadásában. A refor-
mátus templom akusztikája csak fokozta
a  prózai  és  zenei  élményt,  amit  többen
meg is  könnyeztek.  Habár  az  szereplők
többsége  amatőrnek  számít,  az  előadás
bármelyik koncertteremben megállta vol-
na  a  helyét,  a  csodás  énekhangok  és  a
hangszerek  harmonikus összhatása  min-
denkit elvarázsolt. A kb. 150 ember a két
és  fél  óra után feltöltődve, élményekkel
gazdagabban térhetett haza.

A közönség  adományaiból  összegyűlt
pénzösszeg, 111.000,- Ft a tordasi Értel-
mi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek
Otthonának lakói kulturális és sport ren-
dezvényeinek támogatására szolgál majd.
Köszönet érte! A tordasi  Intézmény mel-
lett, mintegy kiegészítő támogatást nyújt-
va az Otthon lakóinak, aktívan működik
egy civil szervezet is, amit 21 éve hozott
létre néhány lelkes dolgozó, a „Jövőt Ne-
kik is” Alapítvány. Az Alapítvány szerve-
zésében jött létre két éve egy pályázat se-
gítségével a tordasi Önkéntes Pont, ami-
nek a létezését és munkáját egyre többen
megismerik, és szerencsére a váli Önkor-
mányzattal kitűnő az együttműködés is.

Szombaton, 6-án, a táncé volt a fősze-
rep. Kora délután már a készülődés utol-
só  simításai  után  felcsendültek  a  hang-
szerek, indult a vigalom, majd a résztve-
vők felvonulása is a Közösségi házból a
Válvölgye Étterem udvarára, ahol a szín-
pad és a nézők várták az előadókat. A ha-

gyományosan  felállított  bábuk,  boszor-
kák, szellemek, őszi dekorációk  csak fo-
kozták a hangulatot. 

Két fiatal hölgy vezette a műsort, már
harmadik alkalommal: Veig Alma és Ko-
vács Réka. 

A színpadon  elsőként  Őexc.  Ksenija
Skrilec Szlovénia magyarországi nagykö-
vete köszöntötte a vendégeket magyar és
szlovén nyelven, és kihangsúlyozta, a né-
pek  közötti  barátságnak  milyen  fontos
pillérei  ezek a helyi
kezdeményezésű,
baráti alapokon szer-
veződött  kulturális
rendezvények.

Hagyományosan a
házigazda  Bíbor
Néptánccsoport  nyi-
totta  a  műsort  egy
felsőmarosmenti  to-
borzóval, amit a kö-
zönség minden alka-
lommal  vastapssal
jutalmaz,  mint  most  is.  A  Szlovénia
észak-nyugati részéről, a Julian Alpokból
érkezett Folklorna Skupina Juliana tánco-
sai következtek. A fülbemászó dallamok,
a színes  viseletek,  a  mosolygó arcok,  a
tánc ritmusa, a szép koreográfia, az élő-
zene varázsa nagy hatással volt a közön-
ségre.  A  szereplők  felsorolása  nélkül,
hisz  az  olvasható  volt  a  plakátokon,
örömmel láttuk a különféle stílusban tán-
coló,  több korosztály képviselőit  a  kör-
nyező  településekről,  de  távolabbról  is.
Közel  négy  órán  keresztül  élvezhette  a
közönség  a  változatos  koreográfiákat,  a
színes viseletetek szemet gyönyörködtető
látványát,  más vidékek és  nemzetiségek
táncait. 

A fellépők között ott volt a Tordasi Re-
zeda tánccsoport is, egy moldvai koreo-
gráfiát  előadva.  Produkciójuk  sikeréhez
az is hozzájárult, hogy már nem először
szerepeltek ezen a színpadon, a közönség
már ismerősként fogadta őket. Előadásuk
végén Csókás Elek, a szervezők részéről
szimbolikusan átadta a jótékonysági kon-
cert  bevételét  Gulyás  Károlynak,  aki  az
Otthon lakója és a tánccsoport  oszlopos
tagja.

 A szervezők igyekeztek mindenre fi-
gyelni,  a kulturált  öltözési  lehetőséget a
Közösségi Házban biztosították, ingyenes
étkezési lehetőség volt, az önkéntes segí-
tők révén folyamatosan minden apróság-
ra próbáltak figyelni, hogy zökkenőmen-
tes legyen az esemény. Kis meglepetéssel
is  készültek  minden  fellépőnek,  termé-
szetesen kézműves ajándékkal.

Voltak népi játékok a gyerekek részére,
kézműves  foglakozás,  kézműves  termé-
keket árusító vásározók is. Egy „félelme-
tes” pulyaszedő, zsákos ember is feltűnt a
tömegben, aki a rossz gyerekeket riogat-
ja, esetenként „elviszi”. Ez a népi hagyo-
mány vidékenként változik. Nagy riadal-
mat,  majd  nevetést  okozott  a  közönség
soraiban. 

A Bíbor Néptánccsoport ezen a délutá-
non  megkapta  a  „Válért”  Érdemérmet,
amit  az  évek  során  végzett  tevékenysé-
gükkel joggal ki is érdemeltek. 

Este nyolc óra körül az Étterem parko-
lójában egy fergeteges táncház vette kez-
detét, először magyar, majd szlovén tán-
cok tanulásával,  aminek tíz  óra előtt  az
eső vetett véget. 

Köszönet a BÍBOR Néptánccsoportnak
a sok munkáért, kitartásért, Csókár Elek-
nek a már számtalanszor bizonyított szer-
vezői  tevékenységéért,  köszönet  a  TÁ-
MOGATÓKNAK és SEGÍTŐKNEK. Ez
ismét egy csapatmunka volt, ami minden
alkalommal  türelmet,  empátiát,  kitartást
és sok munkát takar. Nem utolsó sorban
köszönet  minden SZEREPLŐNEK és  a
KÖZÖNSÉGNEK.

Élmény volt! Találkozzunk 2015-ben!
Gali Rita

Fotók: a szervezők és a résztvevők

VálInfó
2014. szeptember 18. civilek oldala    11



 Vál Község Önkormányzatának időszaki tájékoztatója | H-2473 Vál, Vajda János utca 2. | +36 (22) 559-407 | Felelős kiadó: 
Bechtold Tamás polgármester | Szerkesztő: Ádám Zsuzsanna alpolgármester | Tipográfia: Ádám és Ádám Mérnök Iroda | Nyomda: Ritter Nyomda

VálInfó 

VálInfó
2014. szeptember 18. civilek oldala    12

BABARUHA BÖRZE

Sokadik  alkalommal  került  megrende-
zésre a VÁLI BABABÖRZE.

Szinte  már  állandó  az  eladók  csapata!
Tényleg olcsón 100, 200, 300 forintért lehet
venni  szép ruhákat,  cipőket,  játékokat.  Én
is mindig bevásárolok a lányomnak.

Erika a lelkes matrica árus minden alka-
lommal árulja a szebbnél szebb mesefigurá-
kat.

Igyekszem valami újjal is meglepni a vá-
sárlókat és vendégeket hívok. A júniusi bör-
zén  karikás  kendőket,  hordozókat  lehetett
próbálni és vásárolni, most az augusztusin a
tabajdi  Jármy  manufaktúra  kecsketejes
szappanait hozta el nekünk Noémi, pár ér-
zékeny bőrű baba és anyuka örömére. Meg
kell hogy mondjam, a csokis-mentás szap-
pan azóta is a kedvencem :-)

Terveim  között  szerepel,  hogy  legyen
majd egy zenés Ringatós börze!

Akinek nem sikerült eljönni a börzére, az
a  FACEBOOK-on  is  megtalálja  a  váli
anyukákat és portékáikat a BABABÖRZE
VÁL csoportban.

Az anyukák nevében köszönöm az Ön-
kormányzat és a Marton házaspár támoga-
tását.

Következő börzénket október elejére ter-
vezzük,  VÁRUNK  MINDENKIT  SOK
SZERETETTEL!!!

Bereczki Zsuzsa
06/20/522-9086

    ÚJRA  TÚRA
Nosztalgia Vajda Gárda kirándulást szervezünk
Indulás: 2014. október 23. csütörtök 8:00 óra
a Pizzéria elől
Érkezés: 15:00 óra körül
Táv: kb.15 km a Vértesben
(Vitány vár, Mátyás kút)
Szalonnát vagy egyéb sütni valót
hozzatok magatokkal
Költség: megegyezés szerint
Minden régi túrázót várunk, keresd a Vajda Gárdát a facebookon,
bővebb információkat ott találsz!

Müller Károly, Kőszegi László

Októbertől az Iskolában


