
tisztelt váli polgárok!

Magam és a megválasztott képviselő-testület nevében
köszönetet szeretnék mondani  Önöknek,

hogy részt vettek és ránk szavaztak
az október 12-i önkormányzati választáson.

Köszönjük a bizalmat, a leadott voksokat, a támogatásokat.
Ígérjük, hogy legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint

továbbra is Vál település fejlődéséért
és a váli emberekért fogunk dolgozni.

Minden erőnkkel azon leszünk,
hogy a megkezdett fejlesztéseket tovább vigyük,

új beruházásokat indítsunk, munkahelyeket teremtsünk
és a váli polgárok életkörülményeit javítsuk.

Bechtold Tamás

polgármester

                                                                                                    

A  KOKA S . . .     
Épp öt éve, 2009. november 11-én jött a szomorú hír, el-

vesztettük  Náci  bácsit.  Nem jön  többet  a  kék  trabanttal,
nem zsűriz a rajzversenyen, nem hallhatunk már varázsla-
tos mesét tőle...  Tudtuk, hiányozni fog. Halálának ötödik
évfordulóján önéletrajzi gondolataival emlékezünk rá:

„Nagy  nehezen megtaláltam a főiskolát,  álltak már  ott
gyerekek,  mindenkinek volt  a  kezében szén  és  rajztábla,
csak nálam nem volt semmi. Megsajnáltak, az Izabella utca
sarkán volt egy művészellátó, elkísértek, vettem szenet, pa-
pírt, táblát, az utolsó fillérem is elfogyott. Láttam a nevem
a táblán bementem, amikor csengettek, leültem egy bakra,
és néztem, ahogyan rajzolnak. Én is vittem rajzokat. Öreg-
anyámat, ahogy a folyosón aludt. De kellett oda akt is, ami
Válban nem volt egyszerű. Beállítottam az unokatestvére-
met a csicsóka közé meztelenül. Az volt az előkészítő ta-
nulmány. Második hétre is átmentem, aztán fölvettek.

Amit  most  mondok, az első  felvételi  napon zajlott  le.
Előttem egy vállas ifjú ült, nagy szeme volt, láttam, amikor

rám nézett. Vonalakat rajzolt, aztán kibújt a vonalakból az

arc szeme, szája, orra. Én nem úgy rajzoltam. Vége lett a
napnak, ment ebédelni, akinek volt rá. Én meg odakinn egy
padon néztem az eget. Egyszer csak valaki megérinti a vál-
lam és azt hallom: „Miért nézed ilyen keserűen az eget?”
Hátranéztem, hát  az a vállas gyerek volt,  akinek előttem
vonalakból bújtak ki a rajzai. Mert nincs se pénzem, se

„Festek, mert boldog vagyok.

Festek, mert boldogtalan vagyok.

Festek, mert boldogok az emberek. 

Festek, mert boldogtalanok az emberek."

szállásom, se ismerősöm, elmegyek haza Válba. „Gyere ve-
lem,  mutatok valamit.” Ment előttem felvágott  fejjel,  fü-
tyült  az égre, az egyik lába rossz volt,  sántított,  kezében
egy  fafokos.  Odaértünk  a  Damjanich  utcába,  bementünk
egy házba. Nagy fehér, kétszárnyas ajtó volt, odabenn szal-
ma,  azon holmik,  benn már  feküdtek,  ültek páran.  A fiú
megszólalt:  „Hoztam egy  embert,  fogadjátok  be.”  Akkor
alakult a Dési Huber Kollégium. Aki pedig engem odavitt,
Nagy Laci volt, a költő.

Ádám Zsuzsanna



►Választási eredmények

Megválasztott polgármester:
1. Bechtold Tamás János – 78,19% (724 
szavazat)
További sorrend:

2. Zsirai Győző – 21,81% (202 szavazat)
A megválasztott képviselők:
1. Kárpáti Hajnalka Mária (646 szavazat)
2. Ádám Zsuzsanna (582 szavazat)
3. Kocsis Bálint (508 szavazat)
4. Csókás Zsolt Károly (491 szavazat)
5. Kőszegi László (452 szavazat)
6. Krúdy Péter Zoltán (444 szavazat)
További sorrend:

7. Dudás Béla (395 szavazat)
8. Schmidt Ferenc (364 szavazat)
9. Tóth Zoltán Józsefné (190 szavazat)
10. Nagy István (183 szavazat)
11. Tóth Antal Lajos (143 szavazat)
12. Feketéné Tekler Irén (101 szavazat)

►Rendőrségi felhívás

Családi házak, lakások biztonsága

Az őszi és a téli idő-
szak betörőknek kedvez,
ugyanis az utcák a korai
sötétedés és  a hideg idő
miatt  már  késő  délután
elnéptelenedik  Fontos
tudni,  hogy  a  betörések
egy  kis  odafigyeléssel

megelőzhetők. A betörők ellen a leghaté-
konyabb védekezés a megfelelő bejárati
ajtó és biztonsági zár használata. 

A legmodernebb ajtó azonban mit sem
ér,  ha  a  lakásból  való  távozáskor  vagy

akár  éjszaka  megfeledkezünk  annak
kulcsra zárásáról. 

Családi házak esetében nemcsak a be-
járati, hanem a mellékajtók, valamint fő-
ként a földszinti ablakok megfelelő zárá-
sa  is  kiemelt  fontosságú.  Készítsünk az
otthon tárolt értékeinkről, műszaki beren-
dezéseinkről  fényképes  katalógust,  me-
lyeket célszerű biztonságos helyre elmen-
teni. Ne feledjék: a legtöbbet mi magunk
tehetünk saját biztonságunkért!

A villanyóra szekrényét zárjuk bizton-
ságosan, hogy a behatoló ne tudja előre
elsötétíteni  a  lakást,  illetve  ezzel  együtt
az elektronikus riasztást is kiiktatni.

Helyezzünk  ki  minden  bejárathoz
mozgásérzékelőt,  hiszen egy olyan lám-
pa,  amely  a  mozgást  érzékelve  hirtelen
felkapcsol, elbizonytalaníthatja a betörő-
ket,  mivel ezt annak jeléül veszik, hogy
az adott háznál vigyáznak a biztonságra.

Betörők  kedvelik  ősszel  és  télen  a
16.00 órától  20.00 óráig terjedő idősza-
kot, ugyanis ilyenkor korán sötétedik, és
könnyen kifigyelhetik, hogy ahol a redő-
nyök nincsenek leengedve és sötét van a
lakásban,  ott  még  nincsenek  otthon.
Hasznos  lehet  ilyen  esetben  egy  vagy
több kisméretű beltéri lámpa, ami sötéte-
désre világítani kezd. Ez a betörőket elri-
asztja, mivel azt hiszik, hogy otthon van-
nak.

A LEGTÖBBET ÖN TEHET A BIZ-
TONSÁGÁÉRT!

Bicskei Rendőrkapitányság

►Salak, hamu

Tisztelt váli ingatlantulajdonosok!

A salak, hamu elszállítását az esetlege-
sen  szunnyadó  parázs  tűzveszélyességi
kockázata  miatt  biztonsági  okokból  a
kommunális hulladéktól elkülönítve szál-
lítjuk.

A salak, hamu elszállításának időpontjai:

2014. november 24.
2014. december 22.
2015. január 26.
2015. február 23.
2015. március 23.

Lehetőség szerint a salakot kérjük 120
liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edényben,
(amennyiben ez nem lehetséges, megfe-
lelő teherbírású legfeljebb 120 liter űrtar-
talmú zsákban) legfeljebb 20 kg súlyha-
tárig kihelyezni az ingatlan előtti  közte-
rületre  a  megjelölt  szállítási  napokon,
reggel 7 óráig.

A többlet salak, hamu hulladék elszál-
lítása  a  kommunális  (háztartási)  többlet
hulladék  elszállítására  jogosító  matrica
felhasználásával  lehetséges,  amely  meg-
vásárolható  a  Família  Kereskedésben
(Vál, Rákóczi u. 73.)

VHG Nonprofit Kft.

►Kormányablak

Tisztelt Ügyfeleink!
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal (Székes-
fehérvár) tájékoztatása alapján a Marton-
vásári kormányablak (2462 Martonvásár,
Budai u. 1.) nyitva tartása 2014. decem-
ber 01-től az alábbiak szerint változik: 

hétfő         7:00-17:00
kedd         8:00-16:00
szerda       8:00-16:00
csütörtök  8:00-18:00
péntek       8:00-16:00

A megváltozott nyitvatartási időben is
forduljanak hozzánk bizalommal.

Dr. Koltai Gábor sk.

Martonvásári Járási Hivatalvezető
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Leader pihenőpont
 Megújult a Vajda-szobor

 Ádám Zsuzsanna írása

7. oldal

A civil központ és könyvtár beruházás záró kifizetési kérel-
mét szeptemberben benyújtottuk, a támogató szervezet a hely-
színi szemlén hiánypótlás nélkül mindent rendben talált. Az új
könyvtárban rengeteg program várja a látogatókat.

Az óvoda beruházás az eredeti műszaki  tartalommal szep-
tember végén elkészült.  A belső átalakításon és nyílászárócse-
rén kívül teljesen új lett  a villanyhálózat,  a fűtési  rendszer, a
vízhálózat. Az elszámolást év végéig kell benyújtanunk.

Az egészségpályázat október 31-én lezárult. November ele-
jén benyújtottuk a záró kifizetési kérelmet.

A Vajda-szobor mellett kialakított Leader pihenőpont októ-
ber elejére elkészült. A Váli Faluszépítő és -védő Egyesület már
be is nyújtotta a kifizetési kérelmet.

A tűzoltószertár építési beruházása szeptember végén elkez-
dődött.  A lépcsőház  és  a  tetőszerkezet  már  szerkezetkész.  A
munkálatokat folyamatosan haladnak, ezért kérjük, a balesetve-
szély elkerülése végett csak indokolt esetben közlekedjenek az
építési terület környékén.

Az építőipari tranzit pályázatban résztvevők képzése befeje-
ződött, jelenleg az elméleti és szakmai vizsgák zajlanak.

P á l y á z a t i  t á j é k o z t a t ó



Vasárnap reggel  a  Közösségi  Házban
10 órától üdvözölték egymást a rég nem
látott ismerősök. Fél 11-kor az egészség-
ház  előtt  köszöntöttük  a  tavalyi  évben
született apróságokat. A 2013-ban elülte-
tett fa előtt lelepleztük a kis fémtáblát a
19 új jövevény névsorával. Minden gyer-
mek kapott egy kedves emléklapot, majd
közösen elültettük a 2014-es év újszülöt-
teinek  emlékfáját.  A faültetésen  szülők,
nagyszülők és elszármazott vendégeink is

serényen részt vettek. Múlt és jövő pilla-
natnyi találkozását élhettük meg.

A Csemete-fa ültetése után a Közössé-
gi Házban az általános iskola 3.b osztá-
lyos tanulói kedveskedtek ünnepi műsor-
ral  a  vendégeknek.  Felkészítő  tanáruk
Nagy Imréné tanító.

Majd a Vadvirág dalkör tagjainak által
ismerős  dallamok csendültek  fel.  Dalta-
nulásra is sor került, vidám hangulatban
megénekeltették a jelenlévőket.

Kocsis  János nyugalmazott  gitártanár,
Jankóné  Csapó  Noémi,  Gremspergerné
Sáfrán Szilvia tanító gitárelőadása emelte
a műsor színvonalát.

Bechtold Tamás polgármester úr tele-
pülésünk elmúlt négy évének nehézségei-
ről  és  eredményeiről  adott  átfogó  tájé-
koztatót.

Ezután a Válvölgye Étterem és Pizzé-
ria által  készített  kétfogásos ebéd került
felszolgálásra.  Az  ételek  kínálásában  a
képviselő-testület tagjai segédkeztek. Az
asztalon többféle ínycsiklandó sütemény
kínáltatta  magát,  melyet  váli  lakosok
ajánlottak fel, vagy az elszármazott ven-
dégek hoztak magukkal. Az ízletes ételek
elfogyasztása  után  szintén  felajánlásból
vörös és fehérborok derítették jókedvre a
vendégeket.

Délután  három  órakor  lassan  kezdett
távozni  a  társaság,  de abban megegyez-
tek,  hogy  jövőre  ismét  szeretnének  itt
lenni.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
minden kedves válinak, akik adománya-
ikkal lehetővé tették rendezvényünk sike-
res  megszervezését.  A fellépőknek,  s  a
felkészítő pedagógusoknak szívből gratu-
lálunk.

Fotók: Ádám Csaba

VálInfó

2014. november 20. önkormányzatunk    3

MEGHÍVÓ
A Válinka néptánccsoport

szeretettel meghív
minden váli lakost

2014. december 13-án szombaton,
18 órára a Közösségi Házba

a Balánbányai
Botorka fesztiválról tartandó

élménybeszámolóra.

G Ó L Y A H Í R E K

OKTÓBER

Dömsödi Noémi

GRATULÁLUNK!

Faültetés elszármazottakkal

Október  19-én vasárnap az előző évek hagyomá-
nya szerint ismét találkozóra jöttek Vál község el-
származott polgárai.

KÁRPÁTI HAJNALKA képviselő



A kicsiknek, sajnos egy hónap késéssel
indult az év, de szeptember 29-től nekik
is megkezdődhetett az óvodai életük. Az
óvoda barátságossá  és  otthonossá  tétele
érdekében  sokat  fáradoztak  az  óvodai
dolgozók,  kezük  nyomán  szép  lett  az
óvoda.  Köszönjük  a  segítséget  a  költö-
zésben a tűzoltóságnak, és a Tündérkert
munkatársainak.  Köszönjük  a  szabás  –
varrásban,  függönyök  elkészítésében
közreműködők lelkes és kreatív munkáját
(Piroska néni, Rózsi néni, Terike néni). A
Foltvirág varrókör is folyamatosan szépí-
ti az óvodát igényes munkáival.

Óvodai  névadó-  és  átadó  ünnepséget
tartunk 2014. november 21-én délután 17
órakor, melyre minden érdeklődőt szere-
tettel  várunk.  Nézzék  meg  az  óvodát,
örüljenek velünk!

A Kossuth  utcai  óvoda  udvarának  a
fejlesztésére  is  már  nagyon  vártunk.  A
nagyobb,  komplex  mászókák  igen  drá-
gák,  ezért  évekig  csak  terveztük,  hogy
majd ha lesz rá pénz… Ezért is nagy az
örömünk, hogy végre sikerült egy kéttor-
nyos, fa játszóeszközt beszerezni. A meg-
vásárlását  több  szervezet  tette  lehetővé:
„A Váli  Gyermekek  Jövője”  alapítvány
(az  óvoda  alapítványa)  támogatta
600.000 Ft-tal, az óvodai Szülői Szerve-
zet  100.000 Ft-tal,  és  az Önkormányzat

kiegészítette a vételárat. A gyermekek él-
vezettel játszanak a mászókán, miközben
mozgásuk  ügyesedik,  erősödnek,  meg-
szeretik a mindennapos mozgást, ami az
egészséges  életvitel  egyik  fontos  ténye-
zője.

„A Váli Gyermekek Jövője” alapítvány
a  személyi  jövedelemadóból  származó
1%-okból tudta támogatni a  játékeszköz
vásárlását.  Kérjük,  aki  teheti,  az idén is
támogassa  az  alapítványon  keresztül  az
óvodásokat.

A Szülői Szervezet támogatását is na-
gyon köszönjük. Ők az év során más al-
kalmakkor is segítenek: pl. a Katalin bál
bevételéből  a  gyermekek  karácsonyi  já-
tékvásárlására adnak támogatást. Kérjük,
aki  teheti,  vegyen részt  a  jótékony célú
rendezvényen.

Munkatársaink közül egy óvó néni, és
egy dajka néni november második felétől
nyugdíjba  megy.  Köszönjük  nekik  az
együtt töltött éveket, a szeretetüket és se-
gítségüket a gyermekek és a felnőtt kö-
zösség felé. Jó egészséget és hosszú, bol-
dog  nyugdíjas  éveket  kívánunk  Juliska
néni és Terike néni!

A Vajda utcai óvodában a nagycsopor-
tosaink  „laknak”,  szép őszi  élményeiket
az óvó nénik mesélik el.

„Nap csillan a lombon,
sárgul a levél, 
dió héja zörren,
őszi szél zenél.”

          (Veres Csilla: Őszi ragyogó)

Hírek a Maci csoportból

Mozgalmas napokat  és heteket éltünk
át  ismét,  Beköszöntött  az  ősz,  minden
szépségével  azt  sugallva,  hogy  ne  szo-
morkodjunk  a  nyár  elmúlása  miatt,  hi-
szen számtalan örömet, meglepetést hoz
nekünk az előttünk álló időszak. Igyekez-
tünk  is  kihasználni  minden  lehetőséget,
sokat sétáltunk a falu határában, gyűjtö-
gettünk őszi kincseket, zöldségekből csa-
lamádét készítettünk, megemlékeztünk az
állatok világnapjáról. 

Ismét voltunk szüretelni a Szabad he-
gyen,  ahol  szedtünk  szőlőt,  diót,  almát.
Aranka  néni  és  Laci  bácsi  finom  süte-
ménnyel  és  szörppel  várt  bennünket  és
egy nagyon hangulatos délelőttöt tölthet-
tünk náluk. Köszönet érte!

Részt  vettünk  a  Vajda  szobor,  illetve
Pihenő  pont  átadásán,  ahol  énekeltünk,
verseket mondtunk és körjátékot játszot-
tunk.  Nagyon készültünk a Márton napi
lámpás felvonulásra is,  ami szintén  re-
mekül sikerült. Őszi terveink közt szere-
pel  még  az  új  könyvtár  meglátogatása,
Anikó nénivel már egyeztettünk időpon-
tot, úgyhogy izgatottan várjuk és számol-
juk, hogy mikor jön az a nap!

 
Tárnok Judit és

Fébertné Zsóka óvónénik
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A Váli Mesevölgy Óvoda élete
Nagyon vártuk, hogy birtokba vehessük a felújított
és megszépült Kossuth utcai óvodát.

KOCSIS IRÉN vezető óvónő



A Népmese Napja

Az idén kilencedik alkalommal emlé-
keztünk meg a népmese napjáról. 

Hogy miért is szeretjük a mesét, miért
tápláljuk gyermekeinkben a mese szere-
tetét, miért tartjuk fontosnak a mindenna-
pos  mesélést,  arra  Kádár  Annamária  ad
tömör és átfogó magyarázatot Mesepszi-
chológia című könyvében: 

„A mese optimista életfilozófiája és a
mesei  varázslat  olyan  belső  hitet,  önbi-
zalmat  alapoz  meg,  amely  segít  abban,
hogy a látszólag leküzdhetetlen akadály-
lyal is szembe szálljunk, hogy a minden-
napi nehézségek és problémák közepette
a megoldás keresésében gondolkodjunk.
A mese egy biztonságos értékrendszer ki-
alakulását segíti elő: tiszteletre, szeretet-
re,  kitartásra,  önmagunk  iránti  hűségre
nevel. A józan valóságérzék és a kreatív
fantázia kombinációja olyan erőt ad, ami
segít álmaink megvalósításában, az aka-
dályok  leküzdésében,  céljaink  elérésé-
ben.”

Hála a magyar népmesekincs gazdag-
ságának  minden  évben  más-más  stílusú
mesét   tudunk  bemutatni  közönségünk-
nek.  Az idén  a leghíresebb rátótiádát  A
rátóti csikótojás című mesét játszottuk el.
Helyszűke miatt nagycsoportos óvodása-
ink mellett csak az első osztályosokat lát-
tuk vendégül a Vajda utcai óvodánkban.
Egy  rendkívül  jó  hangulatú  órát  töltöt-
tünk  együtt,  és  mindannyian  igazán  jól
szórakoztunk. 

Köszönöm a „játszótársaknak” Fiskus
Mónikának, Kecskés Anikónak, Körmen-
di Editnek, Körmendi Mónikának, Nagy
Mónikánk,  Tárnok Juditnak, hogy ismét
együtt lehettünk, köszönöm a jó hangula-
tot, az ötleteket, kreativitást.

Köszönjük Csapó Noéminek és Bara-
nyai Marikának a ruhákat! (kép)

 
Fébertné Zsóka

munkaközösség vezető

A Csiga csoport őszi hírei

Újra  beköszöntött  az  új  tanév,  nagy-
csoportosok  lettünk!  Számos  élményle-
hetőség  színesítette  meg óvodai  hétköz-
napjainkat, így pl.:

Szilvaszüret  Kecskés  Józsi  bácsi
gyümölcsösében  a  Varjú-  delelőnél:

minden  kisgyerek  szedhetett  egy  vödör
szilvát saját részre, ill. igen nagy mennyi-
ségű gyümölcsöt kaptunk az egész óvoda
számára!  Hálás köszönet  érte!  Gyereke-
ink, mint szorgos hangyák szedték, szed-
ték,  aztán  ették,  ették,  ették  a  szilvát  –

öröm  volt  őket  nézni.
Utunk biztonságát  a  pol-
gárőr  bácsik  (Hoppár
György és Oroszi László)
óvó  tekintete  kísérte.
Mindig lehet rájuk számí-
tani,  ezúton is  köszönjük
munkájukat.

Családi  nap  Marian-
na-pusztán: egy  szép
délutánt tölthettünk el Vál
eme  gyönyörű  részén,
Vígh Laci bácsi és felesé-
ge, Márti néni vendégsze-
retetét élvezve. Laci bácsi
körbevezetett  bennünket
bio-farmján, mely számos
látnivalót kínált: megcso-
dálhattuk  a  szabadon  le-
gelésző lovakat (a bátrab-
bak  lovat  is  simogattak),
a  lóistállót,  a  baromfiud-
var népes családját (tyúk,
kakas, liba, kacsa), a sár-
ban dagonyázó mangalica
malacokat, az erdő szélén

legelésző  rackajuh  nyájat.  Gyerekeink
szabadon futkározhattak, szaladgálhattak
a nagy füves területen, és amikor kellő-
képpen  elfáradtak,  vendéglátónk  a  sza-
lonnasütőhöz  invitált  bennünket,  ahol
mindenki sütögette a hozott sütnivalóját.
Evés-ivás  után  jöhetett  újra  az  önfeledt
játék  s  már  majdnem sötétedni  kezdett,
amikor  elköszöntünk egymástól.  Termé-
szetesen innen sem mentünk üres kézzel
haza: nagyon finom laskagombát kaptunk
mindenki  nagy  örömére!  Még  egyszer
nagyon  szépen  köszönjük  a  lehetőséget
Laci bácsinak és Márti néninek! Nagyon
jól éreztük magunkat!

Gyalogtúra  a  Vajda-házhoz: fázós
reggel indultunk apróságainkkal az Antali
erdő szélén álló Vajda házhoz. Kerek óra
múlva már vidáman almát falatoztunk a
ház verandáján. Nagyon büszkék voltunk
nagycsoportosainkra,  hogy  minden  fá-
radtságot  nem kímélve,  egyenletes  tem-
póban tudtunk haladni  velük! Fáradt lá-
bakra lábmasszírozást ajánlott fel az óvó
néni-  természetesen voltak,  akik éltek  a
lehetőséggel. A házban is sok volt az ér-
dekes látnivaló: nagyon tetszett a gyere-
keknek a” nagy fakanál”- sütőlapát; a ke-
mence  és  a  bölcső.  Közös  dalos  játék
után a hazaindulás következett:  két „lo-
vas” apuka felajánlotta a segítségét,  így
lovas  kocsin  utazva,  énekszó  kísérettel,
déli  harangszóra meg is  érkeztünk óvo-
dánkba! Nem minden nap közlekedik az
emberfia  lovas  kocsin,  igen  különleges
élmény volt mind a gyerekek és mind a
felnőttek számára ez a lehetőség- nagyon
köszönjük az önzetlen segítséget Balogh
Balázs és Nagy Máté édesapjának!

Őszi  ovigalériánkat  Mihálovics  Ist-
vánné  (Ancsa  néni)  goblein  hímzésű
képei  díszítik: rácsodálkozhattunk  arra,
hogy színes kézimunkafonal és tű segít-
ségével  milyen  gyönyörű  képeket  lehet
varázsolni. A kiállítás különlegessége Vál
címere és  Magyarország címere. Ezúton
is  köszönjük  Ancsa  Néninek,  hogy  egy
kis  időre  kölcsönadta  nekünk  ezeket  az
értékes tárgyakat!

Juliska néni,

Csilla néni,

Mónika néni
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Szívet melengető összefogás ereje mu-
tatkozott meg abban, hogy nemcsak egy
termet sikerült PVC borítás helyett lami-
nált  padlóval  burkolni,  hanem még  egy
osztály parkettáját is felújíthattuk.

Nyáron  az  önkormányzat  és  a  KLIK
szinte erején felüli összegeket fordított az
iskola felújítási munkáira. A tőlük kapott
pénzből kifestettük a teljes felső tagoza-
tot, tisztasági meszelés volt az alsó tago-
zaton,  lebontottuk,  majd  újra  vakoltuk
több helyen a lambériát, javítottuk a tetőt,
sor került a mosdók felújítására, egy osz-
tályban a világítás korszerűsítésére. 

Egy terem padlózatának javítására már
nem maradt  pénze  a fenntartóknak.  So-
kan  megértették:  ha  gyermekeinknek
jobb körülményeket szeretnénk biztosíta-
ni,  össze kell fognunk. Hálásan köszön-
jük a támogatók felajánlásait, akik közül
név  szerint  szeretném  megemlíteni  a
nagy  összeget  felajánlókat:  Eva  Neizer,
Veréph József, Szedlák Károly, Somlai Ti-
bor. Körmendi Jánosné kezdeményezésé-
re 50 ezer forint gyűlt  össze a boltokba
kitett dobozokban, de az iskola tanárai és
tanulói is kivették részüket a feladatból:
papírgyűjtésből 73 ezer, könyvárusításból
20 ezer forint gyűlt össze.

Ennek  a  hatalmas  összefogásnak  kö-
szönhetően nemcsak az osztály padlózá-
sára kerülhetett  sor,  hanem még maradt
annyi pénz, hogy egy másik osztály par-
kettáját is felújíthattuk. Az ehhez szüksé-
ges eszközöket  Szabó Attila biztosította,
a  4  napig  tartó  csiszolást,  lakkozást  az
őszi  szünetben  Héring  József végezte.

Köszönjük támogatóink segítségét!
Programjainkkal  igyekeztünk  színe-

sebbé tenni a tanulók számára a hétköz-
napokat.  Voltak  akadályversenyek,  futó-
verseny, a zene világnapján a Martonvá-
sári  Művészeti  Iskola  tanárai  koncertet
adtak. 

A környezettudatos nevelést továbbra
is  az  egyik  legfontosabb  feladatunknak
tartjuk. A szelektív hulladékgyűjtést már
elfogadtattuk  tanulóinkkal,  és  Pont  Ve-
lem használtelem-gyűjtőprogramunk idén
is bővült. A használt elemeket, mobiltele-
fonokat és az alu-dobozért kapott blokko-

kat  továbbra  is
szerdánként
7.30-45-ig adhat-
ják  le  a  tanulók
az  alsós  tornate-
remnél.  A kapott
kuponokért  sok
érdekes  dolgot
választhatnak  a
honlap  pontbolt-
jából. 

Több  pályáza-
ton  is  eredmé-
nyesen  indultak
tanáraink. 5 hasz-
nált számítógépet

nyert az iskolának Juhászné Kékesi Rita,
4 tanuló vehet részt az 'Útravaló' pályáza-
ton Pásztor  Mária segítségével,  illetve
Nagy Imrénével beadtuk az Út a szakmá-
hoz  pályázatot  6  tanuló  támogatására.
Ennek elbírálása folyamatban van. Ezek
a pályázatok a 7-8. osztályos tanulók to-
vábbtanulását  segítik.  Az  első  osztályo-
sok  Oroszi  Lászlóné segítségével  a  Mo-
solygó fogacskák pályázaton értek el si-
kert. Hamarosan iskolánkban üzembe he-
lyezik a szintén pályázaton nyert 8. inter-
aktív táblát.

A szeptember óta megrendezésre került
versenyeken tanulóink szép sikereket ér-
tek el. Gratulálunk a megyei tűzoltó ver-
senyen 1-2. helyezést elért lányoknak és

a 2-3. helyezést elért fiúknak ugyanúgy,
mint  az alcsúti  Márton-napi  szavalóver-
senyen szereplőknek. Itt 2. helyezést ért
el  Molnár  Sára 3.b.,  3.  helyezett  lett:
Mátyási  Gábor 1.b,  Darabos  Nóra 2.o,
Denkovics  Anna 3.a.  osztályos  tanulók.
Köszönjük tanáraiknak a felkészítést!

6    intézményeink életéből
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Itthonról haza

A Válinka a Botorka fesztiválon

Balánbányai élmények

10-11. oldal

Vajdasulis események
A tanévnyitón elhangzott, majd az újságban megje-
lent felhívásunkra nagyon sokan megmozdultak.

SZABÓ ÉVA igazgató

SÜTIVÁSÁR

2014. november 23-án vasárnap
10.00 órától az iskolában



A Váli Faluszépítő és -védő Egyesület
2014.  október  4-én  tartotta  a  váli  LE-
ADER pihenőpont ünnepélyes átadását.

A beruházás keretében letisztítottuk a
költő bronz  mellszobrát,  helyreállítottuk
és felújítottuk a mészkő talapzatot, vala-
mint a kovácsoltvas kerítést és annak lá-
bazatát. A szobor körüli kis parkba új nö-
vényeket telepítettünk. A szoborkert mel-
lett  térköves járdát  és  parkolót  készítet-
tünk,  itt  helyeztük  el  a  közös  arculatú,
Leader szellemiséget  népszerűsítő infor-
mációs táblát, valamint két padot, hulla-
dékgyűjtőt és kerékpártámaszokat.

Az átadó ünnepségen Ádám Zsuzsan-
na, a pályázó Váli Faluszépítő és  -védő
Egyesület elnöke köszöntötte a vendége-
ket.  Beszélt a Leader program fontossá-
gáról és arról, hogy Vál településen több
mint száz millió forintnyi beruházást va-
lósítottak  meg a civilek  az elmúlt  négy
évben. Ismertette a Vajda-szobor történe-
tét  korabeli  újsághírek  alapján,  és  el-
mondta, mennyire szívügye a szobor sor-
sa  a  váliaknak.  Megköszönte  a  projekt-
ben résztvevő kivitelezők munkáját.

Majd Tóth H. Györgyi, a Vajda Baráti
Egyesület elnöke idézte fel a szoborállí-
tás időszakát és a váliak akkori lelkületét.
Párhuzamot vont  a  mai  időkkel,  mert  a
váliaknak  most  is  fontos,  hogy  megbe-
csüljék és vigyázzanak értékeikre.

Kontics Monika, a Bakony és Balaton

Keleti  Kapuja  Közhasznú  Egyesület
munkaszervezet  vezetője,  az  együttmű-
ködési  projekt  koordinátora ismertette  a
projektben részvevő négy térség nyolc te-
lepülését,  az  ott  elért  eredményeket,  és
felhívta a figyelmet arra, hogy ez a szé-
leskörű  összefogás  országos  szinten  is
példaértékű.  Reményét  fejezte  ki,  hogy
mindenhol  folytatódhat  a  munka  a  Le-
ader  programban,  hiszen  a Leader  célja
nem a felzárkóztatás, ott tud igazán hatá-
sos és eredményes lenni, ahol amúgy is
élő, működő szervezetek vannak.

Bechtold  Tamás  Vál  község  polgár-

mestere beszédében hangsúlyozta, meny-
nyire fontos, hogy a szürke hétköznapo-
kat néha megtörjük egy-egy – a maihoz
hasonló - ünnepi alkalommal, ami össze-
hoz bennünket. Kiemelte, hogy megújuló
tereink közül területileg talán ez a legki-
sebb,  lelki  értelemben  mégis  a  legna-
gyobb.  A beruházás kapcsán emlékezte-
tett a pályázatok fontosságára és a pályá-
zatok által elért eddigi eredményekre.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
úr arról beszélt, hogy az emlékművek, az
épített  és  kulturális  örökség  még romos
állapotában  is  tartást  ad  a  helyieknek.
Gratulált a jó tartású közösségnek a Vá-
lon elért eredményekhez, és támogatta a
Leader program megmaradását.

Az ünnepség során helyi  fellépők ad-
tak műsort. Az óvodások versei és körjá-

téka után a Vox Váli énekkar következett,
majd iskolások szavaltak Vajda-verseket.
A Ledaer pihenőpont átadásán képviselő
úr, polgármester úr és elnök asszony vág-
ta át a szalagot. Az átadott beruházásnál
Farkas  Balázs  református  lelkipásztor
mondott  áldást,  majd  a  Válinka  felnőtt
néptánccsoport fergeteges műsora zárta a
rendezvényt.

A délelőtt folyamán kézműves foglal-
kozást  tartottunk  a  gyermekeknek.  Be-
mutatkozott a Bakony és Balaton Keleti
Kapuja  Közhasznú  Egyesület  is.  Helyi
termékekből  kóstolót  szerveztünk,  ahol
mézet, sajtot, kolbászt, bort, pálinkát, bo-
dzás  limonádét,  süteményt,  almát,  gyü-
mölcslét  és lekvárt kóstolhattak a részt-
vevők. A sátrakra egységes arculati meg-
jelenéssel helyeztük el a táblákat. Az ün-
nepélyes átadó vendégeinek és közremű-
ködőinek emléklapot adtunk át.
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Leader pihenőpont létesült
A pihenőpont a település központjában található -
több mint száz éves - Vajda-szobor és környékén
került kialakításra.

ÁDÁM ZSUZSANNA elnök

ŐSZI SZÖSSZENETEK

Ősz muzsikál

Mi végre vagyunk,
Amikor Ősz muzsikál?
Ha a hajnali ködös csöndben,
Ott belül,
Csak a szív kalapál?
Megszülettünk, élünk… halunk?
Fény vagy sötétség
Mit magunk után hagyunk?
Bölcsek köve oly kevés,
Hogy a világot látni JÓL tudjuk…
Az idő néha áll…
csak szeretni tudj …talán…
borzongok…hűvös a szél…
lábam alatt zizegve zenél
tarka szőnyeggé szőtt
ezernyi színes őszi falevél…

Vál, 2014. november 8.

Mit hoz az ősz...

Mit hoz az ősz, 
Ha a nyár elszáll?
Mi ül ki szívem galambágán?
Hova száll, ó hova már,
Hosszú fehér ökörnyál?
Forró nyári éjszakák
s te csillagos ég,
hova tűntél, hova már?
Szürkék a hajnalok…
Az est csöndjébe 
Harang hangja száll…
A Nap már alant jár…
Ősz ecsete 
arannyal befestette
Fáknak hullni kész 
Levélruháját…

Vál, 2014. november 5.
Tóth H. Györgyi



Vál lakói számára Ürményi József
neve egybefonódik az utókorra hagyomá-
nyozott  épületegyüttesek  sokaságával.
Kevesen  tudják  talán,  hogy  az  egykori
nyitrai  vármegyéből származó földbirto-
kos, aki Nagyszombatban és Bécsben jo-
got tanult, majd írnok, bíró és az udvari
kamara referendáriusa lett, a  Ratio Edu-
cationis –  királyi-állami tanügyi  rendel-
kezés  –  kidolgozóinak  vezetője  volt.
Ezen szolgálataiért kapta meg 1775-ben a
feloszlatott jezsuita rend földjét, Vál me-
zőváros és Agárd birtokát,  majd lett ké-
sőbb  Pest,  Pilis  és  Solt  vármegye  kor-
mányzója, valamint Bács és Fejér várme-
gye  főispánja.  Nyugdíjazásáig  országbí-
róként tevékenykedett.

Az egykori földbirtokosnak az utókor-
ra hagyott művei  közül  a monumentális
templomépület  érinti  leginkább  a  római
katolikus egyházközséget nemcsak lelki,
hanem  anyagi  okokból  is.  Jóllehet  az
épületet számos alkalommal felújították,
a templom ismét olyan állapotba került,
hogy restaurálása elkerülhetetlenné  vált.
Ennek a munkának előkészületeit kezdte
meg elődöm, Orvos Levente atya,  ame-
lyet  a  plébánosi  kinevezésem  utáni  há-
rom hónapban további  mérések és vizs-
gálatok követtek. Plébánosi beiktatásom-
kor  már  kész  tények  vártak  a  templom
felújítását illetően, mivel a felújítási ter-
vek az utolsó fázisban jártak. Ennek kéz-
hez  vételével  következett  a  templomfal
vizesedési mértékének bemérése és a te-
tőszerkezet  állapotának  felmérése,  ame-
lyek a templom maradandóságának nél-
külözhetetlen pillérei. A felújítási munká-
latok  megkezdése  előtt  szükségünk  van
még az építészeti tervtanács és az örök-
ségvédelmi  hivatal  jóváhagyására,  ame-
lyek beszerzésével zöld jelzést kapunk a
beruházás megindításához.

Terveink  szerint  a  templomot eredeti
pompájában állítjuk  helyre,  amely  nem-
csak  külsejének  megújítását,  hanem  a
belső tér  részleges átalakítását  – jobban
mondva visszaállítását – jelenti. A jelen-
legi  oltár elhelyezkedése  liturgikus  és
építészeti szempontból egyaránt szabály-
talan, mivel az oltár maga hajdanán a ke-
resztelőkápolna  részét  képezte,  amely  a
jelenlegi  gyóntatóhelyiségben kapott he-

lyet. Ez az oltár visszakerül eredeti he-
lyére, és helyette egy jelentősen nagyobb,
fából  készült,  mozdítható  oltár  készül,
amely a főhajó és a kereszthajó metszés-
pontjában  áll  majd.  A mozdítható  oltár
meghagyja annak lehetőségét, hogy a ku-
pola  alatti  hatalmas  teret  bármikor  sza-
baddá tegyük egy esetleges hangverseny
vagy  bármely  más  liturgikus  esemény
számára. A gyóntatószék kikerül a temp-
lomtérbe.  A felújítás  tartalmazza egy  új
orgona beépítését  is,  mivel  a  jelenlegi
építmény – a szakemberek egyöntetű vé-
leménye alapján – egyáltalán nem hasz-
nálható komolyabb zenei produkció kivi-
telezéséhez. A sekrestyével szemközti he-
lyiséget – az oratóriumot – ismét eredeti
rendeltetésének  megfelelően,  imaterem-
ként  használjuk,  amely  fűthetővé tételé-
vel alkalmas lesz a különböző csoportok
templomi összejöveteleinek, a téli misék-
nek,  illetve  a  kis-
gyermekes családok
programjainak
használatához.  Ko-
moly kihívást jelent
a sekrestyében talál-
ható szekrénysor re-
noválása, amelyet a
majkpusztai  kamal-
duli  remeteségtől
örökölt  a  templom.
Kevésbé  nehéz,  de
nem  kevésbé  jelen-
tős  feladat  a  vil-
lanyhálózat és ezzel
egyidejűleg a  fűtés-
és  harangrendszer
teljes  felújítása,
amelyet  az  elsők
között  kell  megol-
danunk és helyreál-
lítanunk.

Hogy  ne  szegje
kedvünket  a  sok
előttünk álló teendő
megléte,  szolgálha-
tunk egy jó hírrel is:
a templom hangosí-
tásrendszerének fel-
újítása  októberben
megtörtént,  amely
reményeink  szerint

időtálló lesz, és sokáig szolgálja a híve-
ket.

A templom épületén kívül a harangto-
rony és a temetőben található mauzóleum
renoválása is időszerűvé vált. A harang-
tornyot toronymúzeummá  alakítjuk  át,
ahová a jelenleg a templomban elhelye-
zett ásatási és dokumentációs kiállítás ke-
rül majd, és amennyiben lehetőség nyílik
rá, a torony alatti  kriptát is megnyitjuk a
látogatók előtt.

Egy másik  jó hír,  hogy a  mauzóleum
tetőrekonstrukciójára pályázatot nyújtunk
be,  amelynek  sikeressége  esetén  a  tető-
szerkezetet helyreállítjuk. Ezzel megaka-
dályozzuk  az  épület  állagának  további
romlását. Az épület teljes körű felújítása
egy második ütemben történik majd.

Az  épületek  után  örömmel  adok  hírt
személyesebb ténykedésünkről,  tervezett
programjainkról is. Az adventi időszak –
azaz november 30. és december 24. kö-
zötti idő – hétköznapjain és szombatjain,
hajnali (roráté) szentmisét tartunk a váli
római  katolikus  templomban  reggel  6
órai kezdettel, amelyre szeretettel várunk
mindenkit.

Ugyancsak adventben minden szomba-
ton  gyertyagyújtást tartunk  a  gyerekek-
nek, amelynek részletes programja a mel-
lékelt plakáton olvasható. 
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Események és tabellák
Klein Károly elnök focihírei

12-13. oldal

Katolikus krónika
Hírek a római katolikus egyházközség épületeinek álla-
potáról és helyreállítási munkálatairól, valamint az ad-
venti-karácsonyi  időszak  lelkipásztori  programtervei-
ről

SZEMERE JÁNOS plébános



►Református híreink

Egyházmegyei  bibliai  történetmondó

verseny volt Válon.

Sok éves hagyományt  követve idén a

váli református gyülekezet adott otthont a

bibliai történetmondó versenynek. A Vér-

tesaljai  Református  Egyházmegye  szá-

mos gyülekezetéből érkeztek gyerekek az

általános iskolai korosztályból. Külön ka-

tegóriában versenyeztek az 1-2. a 3-4. az

5-6.  és  a  7-8.  osztályosok.  Két  feladata

volt mindenkinek: egy előre kiadott bibli-

ai  részt  kellett  szó  szerint  elmondani,  a

másik feladat pedig egy szabadon válasz-

tott  bibliai  rész  saját  szavakkal  való el-

mondása volt. Nem volt könnyű kiválasz-

tani a szebbnél szebben elmondott szava-

latok közül, hogy melyik legyen az első

három helyezett. A zsűri elnöki feladatait

Bányai György a felcsúti Letenyey Lajos

Gimnázium, Szakközépiskola és  Szakis-

kola igazgatója látta el, aki a verseny vé-

gén mondott összegző értékelésében bá-

torította a gyerekeket további memorite-

rek  megtanulására.  A  verseny  szerény

ebéddel zárult,  majd a jutalmak kiosztá-

sával:  igés ajándéktárgyakat,  könyveket,

emléklapokat  kaphattak  a  résztvevők.

Mindannyiunk lelki épülésére szolgálha-

tott  a  gyermekek  szájából  hangzó  ige,

amelyet többek könnyek között és igazi

átéléssel  mondtak el.  Reméljük,  hogy a

megtanult igék beleívódtak a lelkükbe és

ezáltal is közelebb kerültek Isten szerete-

téhez. Bízunk benne, hogy lesz még foly-

tatása ennek a közel húsz éve indult kez-

deményezésnek,  amely  gyermeket,  szü-

lőt, hitoktatót is megerősített, felüdített. 

Farkas Balázs István
váli ref. lelkész

►A zsidó temető

A Baracskai BV elítéltjei egy országos

pályázat keretében szimbolikus jóvátételi

munka során kitisztították az egykori zsi-

dó temetőt, s több évtized után előkerül-

tek a megmaradt síremlékek.

A terület rendkívül elhanyagolt volt, a

sírok  többségét  az  elmúlt  időszakokban

megrongálták, széthordták, de még így is

kerültek elő szép számmal épen  maradt

sírhelyek.

Az elítéltek számárara a legfontosabb

cél  a  társadalomba való vissza illeszke-

dés és a bűnismétlés kockázatának elke-

rülése, ennek egyik módja az ilyen szim-

bolikus  jóvátételi  munka.  Valamennyien

önként  dolgoztak,  fákat,  bokrokat  irtva,

hogy kiszabadítsák az elfeledett sírokat.

Ádám Zsuzsanna
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RAJZPÁLYÁZAT GYEREKEKNEK

Rajtpályázatot hirdetünk gyerekeknek az alábbi kategóriákban:
• Óvodás korcsoport (kis-középső-nagycsoport)

• Alsós korcsoport (1-4.osztály)
• Felsős korcsoport (5-8.osztáy)

Feladat minden korcsoportban: 
Napkeleti bölcsek, avagy a három királyok látogatása Betlehemben

az Úr Jézusnál karácsonykor

A rajzokat A/4-es méretben készítsék el a gyermekek
ceruzával, zsírkrétával vagy vízfestékkel.

Minden korcsoportban az első három helyezett jutalomban részesül!
A helyezéseket zsűri dönti el!

A rajzokat december 3. szerdáig lehet leadni
a református gyülekezeti házban (Kossuth u. 8.).

Eredményhirdetés, jutalmak átadása december 7-én,
vasárnap a 9 órakor kezdődő családos istentisztelet végén lesz! 

Szeretettel várjuk a rajzokat!
Vál, 2014. november 12.

Farkas Balázs István
ref. lelkész



Nagy  örömmel  elfogadtuk  a  meghí-
vást, nagy lendülettel készültünk, próbál-
tunk,  s  közben  ötleteltünk,  hogy  mivel
tudnánk a meghívóinkat meglepni, illetve
az amúgy is színes, színvonalas fesztivált
gazdagítani. Ekkor támadt az ötlet, hogy
csináljunk egy kiállítást ahol községünket
Vált bemutathatnánk a balánbányai lako-
soknak és  a  fesztivál  résztvevőinek.  Az
alapkoncepció hamar megszületett: „múlt
és jelen”. Ezt kellett felöltöztetni. 

Dudásné  Viktori  Katalin  megkeresé-
sünkre  lelkesen  felajánlotta  az  általa
gyűjtött viseleteket, szőtteseket, ami egy
újabb  ötletet  adott:  kérdezzük  meg  tőle
nincs-e kedve velünk jönni és saját maga
bemutatni  a  kiállításra  szánt  gyűjtemé-
nyének darabjait.  A válasz  nem váratott
sokáig,  örömmel igent  mondott  a felké-
résnek, aminek mi is nagyon örvendtünk,
mivel őt tartottuk a legmegfelelőbb sze-
mélynek,  aki  bemutathatná  a  gyűjtemé-
nyét. Újabb gondolkodás, hogyan mutas-

suk be a falut jelen időben, fényképes pa-
ravánokon. A kiállítás ezen részét is több
részre bontottuk: a település elhelyezke-
dése, hírességek, nevezetességek, hagyo-
mányőrzők,  gazdaság.  Írásos  anyagot
gyűjtöttünk,  fényképeket  készítettünk,
több alkalommal  összegyűltünk,  ragasz-
tottunk, nyomtattunk és el is készült a 14
db paraván.

Ha már kiállítás, akkor legyen egy kis
kínálkodás. A csoport női tagjai egy va-

sárnap  délután  ösz-
szeültek  és  sütöttek
egy  nagy  adag  mé-
zeskalácsot,  amelyet
a  gyerekekkel  közö-
sen fel is díszítettek.
A  kínálkodás  ki-
hagyhatatlan  része
az  innivaló.  A helyi
termelők megkeresé-
sünkre  szívesen  tá-
mogattak  minket  jó-
fajta helyi gyümölcs-
levekkel,  borral,  pá-
linkával.  A  lázas,
gondos  készülődés
után bepakoltunk au-
tóinkba  és  útnak  in-
dultunk. Ekkor érez-
tem  a  súlyát  az
egésznek,  én  aki  20
éve költöztem el Ba-
lánbányáról,  14  éve
élek  Válban,  akit  a
helyi közösség befo-
gadott,  most  itthon-
ról  haza  megyek,
megmutatni otthono-
mat  Vált.  Tulajdon-
képpen  egy  kicsit

házigazda, s egy kicsit vendég is voltam. 
Megérkezvén Balánbányára nagy sze-

retettel,  melegséggel  fogadtak  a régi  is-
merősök, jó volt újra haza érkezni. Rövid
csapatmegbeszélés után, a helyi művelő-
dési  házban  összeállítottuk  a  kiállítást,
mivel a következő nap már a programok
sokasága miatt erre nem lett volna lehető-
ség. Késő délután, a többi meghívott ven-
dég is megérkezett: Farnádról (Délvidék)
Nádas  tánccsoport,  Kocsról  (Magyaror-
szág) a Páros csillag néptánccsoport, Vál-

ból a Válinka néptánccsoport és az erdé-
lyi csoportok: Szamosújvárról a Kis Ka-
láka, Borszékról a Czifrasarok, Gyergyó-
remetéről a Zivatar és a Sirülő, Székely-
udvarhelyről  a  Kékiringó,  Csíkszentdo-
mokosról  az  Eleven,  Balánbányáról  az
Ördögborda,  akiket  a  Felszállott  a  Páva
című műsorból jól ismerhetünk és végül,
de nem utolsó sorban a szintén balánbá-
nyai  Prücskök.  Együtt  vettünk  részt  a
fesztivál  ünnepi  megnyitóján,  amelyet  a
Római Katolikus templomban egy szent-
mise előzött meg. A megnyitó után meg-
tekintettük  az  „Egyeskő  Alkotótábor”
résztvevői  által  készített  festményeket.
Az esti  vacsorát  a  csoportok  együtt  fo-
gyasztották el, amely a „szeretet lakoma”
nevet kapta, mivel a helyi lakosok össze-
fogásával valósult meg.

A következő nap a rossz  idő  miatt  a
programot módosítani  kényszerülő szer-
vezők,  amely  eredetileg  kirándulás  lett
volna a Terkőre, benti programokat aján-
lottak fel alternatívaként. Mi inkább láto-
gatást  tettünk  Csíksomlyóra  a Csíksom-
lyói  kegytemplomba,  ahol  felekezettől
függetlenül mindenki lelkileg feltöltődött
a Csíksomlyói Szűz Máriánál. A lelki fel-
töltődés  után  a  nemrég  felújított  Mikó
várba látogattunk el Csíkszeredába, ahol
történelmi  tárlatvezetést  tartottak  népes
csapatunknak.  Este  következett  Vál  be-
mutatkozása.  A kiállítás  megnyitását  jó-
magam olvastam fel, mivel a nagy izga-
lomtól  a  néhány  mondat  memorizálása
nem  jött  össze.  Vetítettünk  rövidfilmet
községünkről, felolvastuk a polgármester
úr üzenetét, a Vox-Váli három tagja, akik
a  néptánccsoportunknak  is  tagjai,  Vajda
János verseket énekeltek el  saját feldol-
gozásban.  Ezt  követte  maga  a  kiállítás,
amelyet  350-400  ember  látogatott  meg,
nagy örömünkre. Dudásné Viktori Kata-
lin bemutatta a váli viseleteket, szőttese-
ket és minden egyéni kérdésre kimerítően
és lelkesen válaszolt. A kiállítás látogatóit
mézeskaláccsal,  gyümölcslével,  borral,
pálinkával  kínáltuk.  Egy  adott  pillanat-
ban éreztem, hogy ez a küldetésünk sike-
rült,  az  emberek  egymásra  találtak,  be-
szélgettek egymással kötetlenül. 

A Gála napjának reggele gasztronómi-
ai bemutatóval indult, ahol minden tele-
pülés a jellegzetes ételeiből vitt kóstolót.
A tánccsoportok  bemutatták  étkeiket  és
egymásét kóstolgatva megreggeliztek.

 Ekkor jött Sándor Csaba, a szervezők
egyik tagja és a balánbányai néptánccso-
portok vezetője, hogy zenekari próba lesz
mindenkinek, mivel az esti gálán élő ze-
nére táncol mindenki. Nagy meglepődés
mindenki arcán: most mi lesz? Mivel itt-
hon nem volt alkalmunk élő zenére tán-
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Itthonról haza

Erdélyi testvértelepülésünkön, Balánbányán 18. al-
kalommal rendezték meg a Botorka néptánc feszti-
vált,  amelyre a Válinka néptánccsoport is meghí-
vást kapott.

MOLNÁR SZILÁRD



colni, koreográfiát soha. A helyi zenekar
pillanatok  alatt  a  koreográfia  zenéjét
megtanulta.  Amíg a táncosok próbáltak,
az őket  elkísérő családtagok beneveztek
egy  főzőversenyre:  vaddisznó  pörköltet
készítettek  krumpli  körettel,  s  a  siker
nem maradt el itt sem. Habár a főzőver-
seny  tét  nélküli  volt,  a  versenyzők által
készített  étkekből  jóllakott  a  fesztivál
összes résztvevője.  Ebéd után  mindenki
elvonult  a  szállására,  megpihentetni  az
ebédet, viseletet előkészíteni. 

Kora este a tánccsoportok viseletbe öl-
töztek,  s  a templomban összegyűltek az
esti  misét  meghallgatni.  A résztvevők a
mise végeztével egy emberként énekelték
a himnuszokat (többünk szeme könnybe
lábadt). Csoportok sorban állva, viseletbe
öltözve és énekelve átvonultak a kultúr-
otthonba. A kultúrház nézőtere tele néző-
vel, a zenekar a helyén, a táncosok láza-
san készülődnek, még egy-egy jó tanács
elhangzik,  indul  a  műsor.  Jönnek a fel-
konferálások,  egymást  követik  a  fellépő
csoportok, hatodik fellépőként a Válinka
bemutatja a bukovinai táncot. Csak hang-
foszlányokat  hallok.  Az  egyik  tánccso-
port vezetője odasúgja a tanítványainak: -
Figyeljétek  meg ezt  a  táncot,  ilyet  még
nem láttatok! (Pedig már sokfelé jártak.),
zenészek egymás között: - Ő most a falu-
jáért táncol. És rám néznek, közben arra
várva,  hogy  megkezdjék  a  talpunk  alá
húzni  a  zenét.  Nagy  levegő,  intettem,
megszólalt a zene, mindenki koncentrál,
hogy  jó  legyen,
szép legyen, egy kis
idő  elteltével  már-
már  megjelennek  a
mosolyok  az  arco-
kon. Élveztük a ze-
nét és a táncot. Vé-
ge, lehúzták a zené-
szek, vastaps. Édes-
apám, ott ül az első
sorban a fiammal és
megelégedve tapsol,
szemén  látszik  a
megelégedettség:   -
Megcsináltad fiam!

A  színfalak  mö-
gött  mindenki  vizet
kér,  levegőt  vesz,
koncentrál  a  követ-
kező táncra, közben
nézzük a többi fellé-
pőt. Újra a Válinkát
konferálják,  beme-
gyünk,  most  már
sokkal  magabizto-
sabban.  Tihamér int
a  zenésznek,  elkez-
dik  húzni  a  vajda-

szentiványi zenét, csapásolunk, forgatjuk
a lányokat, mindenki élvezi, hogy ahogy
mondani  szokták:  talpunk  alá  húzzák  a
zenészek. Ismét hamar eltelik az a 8 perc,
vége,  lehúzzák  a  zenészek.  Vastaps,  fá-
radtan, de lelkileg feltöltődve levonulunk
a színpadról.  Ekkor tudatosul mindenki-
ben, hogy a küldetést itt teljesítettük, de
van  még  munkánk  a  következőkben:
irányt, értéket mutatni a gyermekeinknek.
Még néhány fellépő és este 11 óra, ami-
kor az utolsó fellépő is elhagyja a színpa-
dot. Ekkor jön a meglepetés, amit gondo-
san  előkészítettünk:  grillázstortával  kö-

szöntjük a fesztivált. Tihamér a színpadra
siet egy mikrofonnal a kezében és a szín-
padra  szólítja  a  szervezők  tagjait.  „  -
Megkérem  a  Sándor  Csabát,  Székely
Ágit és Mihály Csabát, hogy fáradjanak a
színpadra!”. Nagy megdöbbenés ül az ar-
cukra,  feljönnek,  bevonulunk,  a  lányok
takarásában bevisszük a tortát a színpad-
ra, köré állunk, Erika köszönti a szerve-
zőket, akik a meghatódottságtól könnyez-
nek. Még az a szikár, székely ember is,
Sándor Csaba, a könnyeit törölgeti. Tap-
sol a nézőtér, mindenki örömkönnyekkel
küzd. Visszacseng a mondat: „Most a fa-
lujáért  táncol”.  Megértettem a lényeget:
értéket  teremtsünk,  és  mutassunk  gyer-
mekeinknek. 

A Gálaműsort ünnepi vacsora követte,
amelyet,  mint minden estét, táncház ko-
ronázott meg.  Vasárnap reggel  pakolnak
a tánccsoportok, indulnak a buszok,  au-
tók,  könnyekkel  küzdünk.  Számunkra
nagy élmény volt. Én itthonról hazamen-
tem, és felemelt fővel mondhatom, hogy
Válban hazataláltam.
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ERDÉLY

Október 22-én már nem mentem iskolá-
ba,  mert  már reggel  elindultunk  Erdélybe.
Az út 12 órás volt, és mire odaértünk, be is
esteledett.

Házunk olyan volt mint egy mézeskalács
házikó, és előtte egy kis patak csordogált.
Minden nap volt valami programunk, mert
egy erdélyi bácsi mindent elintézett.

Ő Magyarországra költözött családjával,
és két barátjával, és csatlakozott a Válinka
néptánccsoporthoz.  Voltunk  túrázni  is  és
sok jó program is volt.

Ez volt hát az Erdélyi út a Válinka nép-
tánccsoporttal.

Kecskés Nikolett (10 éves)



►Élen a VÁL KSE

2014. szeptember 7. (vasárnap)
VÁL – PUSZTAVÁM 

Vál: Borostyán  Cs.,  Mayer  A.,  Indi  T.
(Komlódi  B.),  Burián  T.,  Petényi  T.
(Szabó Á), Szoboszlai A.,Rada G., Jakab
J.(Németh  A),  Zágoni  L.,  Szarvas  P.
(Kecskés K), Zágoni R.(Csókás S.)
Vezetőedző: Zágoni Lajos
Pusztavám: Kiss  V,  Rozembaum  A,
Czéh  M.(Szántó  D),  Klein  M.,  Czéh
K,Kocsis D (Fett M), Magosi B(Neztkár
J), Zséfár S(Tálas R), Zóka R., Katóka R
(Veress B), Kertai Zs 
Vezetőedző: Kocsis Jenő

A hazaiak  ilyen  arányban  is  teljesen
megérdemelten nyertek a rangadónak ki-
kiáltott mérkőzésen Pusztavám ellen. Az
első játékrészben a Válnak adódott több
lehetősége. Jakab János két bomba góljá-
val  2:0-ás  vezetéssel  mentek  szünetre a
csapatok.  Félidő  után  is  folytatódott  a
lendületes játék. Szép hazai támadás vé-
gén Zágoni Róbert növelte az előnyt, és
ezzel beállította a 3:0-ás végeredményt.

Összességében jó játékvezetés mellett
férfias  küzdelemben  megérdemelt  hazai
siker  született  a  gyenge  napot  kifogó
Pusztavám ellen. 
Gólok: Jakab J. (26.p), (38.p),
            Zágoni R. (67.p)
Jók: Jakab  J.,  Zágoni  R,  Zágoni  L,
Mayer A., Borostyán Cs. illetve Klein M.

2014. október 19. (vasárnap)
VÁL – BAKONYCSERNYE 

Vál: Sztányi, Mayer A., Indi T., Burián
T.,  Petényi  T.,  Szoboszlai  A.,Rada  G.,
Jakab J., Zágoni L.(Németh A.), Komlódi
B.(Szarvas P.), Zágoni R.(Kecskés K.)
Vezetőedző: Zágoni Lajos
Bakonycsernya:  Lukács  L,  Strommer,
Monostori (Boros), Mészáros (Hajnal I.),
Schneider,  Varga  J,  Varga  A.,  Fodor,
Kovács, Simek(Tábori), Právics (Bocska)

A rangadónak kikiáltott mérkőzésen a
hazai csapat nagyon szervezett és fegyel-
mezett játékot produkált. A védelem ma-
gabiztosan verte vissza a vendégek táma-
dásait, elől pedig a számos helyzetből há-
rom szép gól született. A Bakonycsernyé-
nek ezúttal  esélye  nem volt  a  pontszer-
zésre.

Összességében a Vál csapata kiváló já-
tékvezetés  mellett  könnyed  és  fölényes
győzelmet aratott.
Gólok:  Komlódi  B.  (9.p),  Mayer  A.
(43.p), Zágoni R. (61.p)
Jók: az egész hazai csapat
Helyszín: Vál, 200 néző
Vezette: Krajcsovics Adrián 
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A TABELLÁK ÁLLÁSA

Öregfiúk

1.   PERBÁL 10 9 0 1 42 9 33 27

2.   ZSÁMBÉK 9 8 0 1 42 11 31 24

3.   TÁRNOK 10 7 1 2 39 12 27 22

4.   DUNAFÖLDVÁR 9 6 1 2 23 10 13 19

5.   VÁL 10 5 2 3 25 21 4 17

6.   FELCSÚT 9 5 1 3 21 18 3 16

7.   PÁTY 9 5 1 3 21 18 3 16

8.   BRIGETIO KOMÁROM 11 4 1 6 25 22 3 13

9.   SÓSKÚT 10 4 1 5 23 24 -1 13

10. TORDAS 11 4 1 6 20 30 -10 13

11.  GYÚRÓ 11 3 1 7 26 38 -12 10

12.  VIADUKT 10 3 0 7 21 26 -5 8 -1 p

13.  HERCEGHALOM 11 1 2 8 22 33 -11 5

14.  CSABDI 10 0 0 10 9 87 -78 0

Felnőtt

1.   VÁL 13 10 3 0 36 9 27 33

2.   PUSZTAVÁM 12 8 2 2 31 12 19 26

3.   BAKONYCSERNYE 13 8 1 4 63 22 41 25

4.   BODAJK 13 8 1 4 23 13 10 25

5.   KAJÁSZÓ 13 6 3 4 29 19 10 21

6.   PÁKOZD 12 5 4 3 18 15 3 19

7.   PETTEND 13 6 0 7 16 22 -6 17 -1 p

8.   FEHÉRVÁRCSURGÓ 12 5 2 5 18 18 0 17

9.   MÁNY 13 5 2 6 25 30 -5 17

10. KÁPOLNÁSNYÉK 13 5 1 7 26 25 1 16

11. PÁTKA 12 4 4 4 21 19 2 16

12. FC CSÁKVÁR KFT. II 12 4 3 5 29 23 6 15

13. ISZKASZENTGYÖRGY 13 4 2 7 23 46 -23 14

14. KŐSZÁRHEGY 13 3 4 6 30 28 2 13

15. PÁZMÁND 13 3 2 8 17 44 -27 11

16. VÉRTESACSA 12 0 0 12 14 74 -60 -4 -4 p

U15

1.   MUSTANG 9 9 0 0 90 5 85 27

2.   SZÁR 9 8 0 1 43 11 32 24

3.   CSÁKVÁR 9 6 1 2 48 18 30 19

4.   PÁKOZD 9 5 1 3 43 31 12 16

5.   BICSKE 9 4 0 5 24 33 -9 12

6.   PÁTKA 9 3 1 5 33 25 8 10

7.   SIKERES-VÁL 9 3 0 6 12 30 -18 9

8.   TORDAS 9 2 1 6 19 31 -12 7

9.   VELENCE BERICAP 9 2 0 7 10 56 -46 6

10.  MÁNY 9 1 0 8 6 88 -82 3



►Foci hírek

Az  U7,9,11,13-as  csapataink  Bozsik
program  keretében  Felcsútra  járnak  10
héten keresztül minden vasárnap délelőtt.

Az  U15-ös  csapatunk  nagy  pályán
2×40 perc játékidőt játszanak, amit még
szokni kell. A létszámhiány miatt a máso-
dik félidőben elfáradnak.

Az U21-es csapatunk a nyári felkészü-
lés óta Déri László edző ve-
zetésével  kezd  igazán  csa-
pattá  formálódni,  és  a  fiúk
egyre  jobb  mérkőzéseket
produkálnak.

A  Felnőtt  csapatunk,
amiből  Zágoni  Lajos  edző
bajnokesélyes  csapatot  ala-
kított ki, veretlenül vezeti a
megye  II-es  Osz-Car  cso-
portot. Nagy eséllyel pályá-
zik a bajnokság megnyeré-
sére és a feljutásra.

Az Öregfiúk csapatunk a
tavalyi  teljesítményhez  ké-
pest jobban indította a baj-
nokságot.

Megköszönöm  Szedlák
Béla  vezető  társamnak,
hogy sok szabadidejét a pá-
lyán töltötte. Nyírta a füvet
és  kijelölte  a  pályát,  hogy
az szép és játékra alkalmas
legyen.
Edzők, akiknek köszönjük

az egész éves munkájukat!

Felnőtt: Zágoni Lajos,
Ifi: Déri László
U15, 13, 11, 9, 7: Sinkó
Csaba, Magyar Balázs

Támogatók: 

Vál Község Önkormányzata,
Szerencsés József személyszállító,
Indi Károly szikvízkészítő,
Legenda Kávézó,  akiknek köszönjük  az
egész éves támogatásukat!
Hajrá FIÚK! Hajrá VÁL! 

Klein Károly
VÁL KSE elnöke

►Sakkélet

Csapatbajnokság – Megye I.

Októberben megkezdődtek a Fejér Me-
gyei  Sakkcsapatbajnokság  I.  osztályú
küzdelmei.
Az első forduló eredményei:

Királysakk SE II.-Sárosdi SE: 4-4
Bodajki SE-Móri SE: 4,5-3,5
Fehárvár SE II.-MartonVál SC: 2-6

Máv Előre SC I. szabadnapos
Csapatunkban  a  következő  játékosok

nyertek  (zárójelben  a  tábla  száma):
Horeczky  Tibor  (1),  Farkas  László  (2);
Szenczy  Sándor  (3);  Schaum  Béla  (4);
Horváth Péter (7) és Zelena Viktor (8).

Gyereksakk

A Fejér Megyei Gyermek-sakkverseny
sorozat  legutóbbi  állomását  Nagylókon
rendezték  meg.  Minden  korcsoportban
hat fordulós svájci rendszerben zajlottak
a küzdelmek.

Gyermekeink  megfelelően  helytálltak
a nagyrészt székesfehérvári és dunaújvá-
rosi sakkiskolákból ide látogató verseny-
zőkkel szemben. Minden korcsoportban a
legjobbjaink  ötven  százalékos  teljesít-
ménnyel a középmezőnyben végeztek.

Lássuk a legjobbjainkat!
I.  korcsoportban  Körtélyesi Richárd 3

ponttal a 9. helyezett lett – azonos pont-
számmal, mint a 6. helyezett - az indult
14 versenyző között.

II. korcsoportban Körmendi Dominik 3
ponttal a 14. helyen végzett 29 fő közül.

III.  korcsoportban  Schmidt  Ferenc
szintén  3  ponttal  a  10.  helyet  szerezte
meg 13 versenyző között.

Köszönet

Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy
segítségükkel lehetőség nyílt  készleteink
megújítására!  Közbenjárásukkal  egyesü-
letünk nyolc darab új versenysakk-kész-
lettel és a hozzá tartozó vásznakkal, vala-
mint az elromlott digitális sakkóránk pót-
lására egy  új  sakkórával  gazdagodott.  A
Sikeres  Csapatjátékokért  Alapítvány  tá-
mogatásával  megfelelő  feltételek  között
fogadhatjuk a csapatbajnokságban ellen-
feleinket.

Zelena Zsolt
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U21

1.    NÁDASDLADÁNY 12 11 1 0 73 5 68 30 -4 p

2.    PÁKOZD 12 9 0 3 51 16 35 27

3.    BAKONYCSERNYE 12 7 2 3 64 18 46 23

4.    BODAJK 12 7 1 4 40 19 21 22

5.    PUSZTAVÁM 11 7 0 4 34 21 13 21

6.    PÁTKA 11 6 1 4 37 18 19 19

7.    FEHÉRVÁRCSURGÓ 12 6 1 5 39 22 17 19

8.    KÁPOLNÁSNYÉK 12 6 1 5 32 18 14 19

9.    PÁZMÁND 12 6 0 6 27 45 -18 17 -1 p

10.  KŐSZÁRHEGY 11 5 0 6 33 29 4 15

11.  SIKERES-VÁL 12 5 0 7 24 41 -17 14 -1 p

12.  MÁNY-CSABDI 12 4 1 7 23 41 -18 13

13.  KAJÁSZÓ 13 3 0 10 30 60 -30 9

14.  PETTEND 11 1 0 10 4 75 -71 2 -1 p

15.  VÉRTESACSA 11 1 0 10 8 91 -83 -1 -1 p



►Eszközök átadása a Vá-

li  Tűzoltó  Egyesület  ré-

szére
A  BM  Országos  Katasztrófavédelmi

Főigazgatóság  főigazgatójának  döntése
alapján a pályázatkezelő BM OKF a köz-
reműködő Magyar Tűzoltó Szövetséggel
közösen pályázatot írt ki az önkéntes tűz-
oltó egyesületek tűzoltási-, műszaki men-
tési, ifjúság nevelési és hagyományőrzési
tevékenységéhez  kapcsolódó  technikai
ellátás javításának támogatására.

A pályázat a hivatásos tűzoltó-parancs-
noksággal együttműködési megállapodást
kötött tűzoltó egyesületek szaktevékeny-
ségét, társadalmi szerepvállalásának segí-
tését szolgálja. A pályázat célja a tűzoltó
egyesületek felszerelésének javítása, ezen
belül  a  Váli  Tűzoltó Egyesület  kb.  660
ezer forint értékben az alábbi eszközök-
höz jutott:
5 db „B” tömlő               28.611,- Ft/db,
5 db „C” tömlő               20.940,- Ft/db,
puttonyfecskendő háti    58.607,- Ft/db,
mentőkötél 30m             33.587,- Ft/db,
bontóbalta                      15.697,- Ft/db,
4 db kézibalta tokkal     11.773,- Ft/db,
2 db kapacs nyéllel          7.584,- Ft/db,
2 db szikracsapó nyéllel 10.713,- Ft/db,
1 db láncfűrész             143.768,- Ft/db,
10 db tűzoltó kámzsa     10.975,- Ft/db.

A  felszereléseket  ünnepélyes  keretek
között  2014.  október  9-én  Branyiczky
Márk tü. ezredes, a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi  Igazgatóság  igazgatója adta
át a Váli Tűzoltó Egyesület elnökének, il-
letve  a  rendezvényen  jelenlévő  Ádám
Zsuzsanna  Vál  község  alpolgármesteré-
nek.

Szavaiban  kiemelte,  az  országban  jól
működő, megfelelő szakmai tudással ren-
delkező egyesületek dolgoznak. Kiváló a
kapcsolat a hivatásos erők és az önkénte-
sek között.

Ezek  a  felszerelések  a  mindennapi
munkájukat segítik majd. A prognózisnak
megfelelően fel kell készülni az évszak-
nak megfelelő sajátosságokra.  Ebben az
egyesületek munkájára számít. 

       Fontos a lakosság téli időjárásra
való felkészítése, a fűtésszezon eljövete-
lével  a  fűtőberendezések,  kémények  el-
lenőrzésére való felhívása. Hatékony fel-
készüléssel és a lakosság tájékoztatásával
cél a minden évben megismétlődő tragé-
diák megelőzése, az állampolgárok élet-
és vagyonbiztonságának a megőrzése. 

 
Vabrik Zoltán

Váli Tűzoltó Egyesület
Fotó: Ádám Zsuzsanna

►Versenybeszámoló

A  Fejér  Megyei  Tűzoltó  Szövetség
2014.  szeptember  27-én Csákváron ren-
dezte meg a hagyományos megyei verse-
nyét,  ahova a Váli  Tűzoltó Egyesület  6
csapattal  érkezett.  A versenyen  két  ver-
senyszám  volt,  egy  hagyományos  vizes
szerelés,  illetve  akadály  elemek  nélküli
váltófutás. A vizes szerelésen is két kate-
góriára oszlott, volt 800 l/perc teljesítmé-
nyű  kmf.  (retro  kategória,  Polonia,  TS
8/8  tip.),  illetve  800  l/percnél  nagyobb
teljesítményű  kmf.  (modern  kategória
FOX tip.). A versenycsapatok a követke-
ző eredményeket érték el:
Lány csapat: retro 2., modern 1. helyezés

Fiú csapatok:
fiú3: retro 1., modren 1. helyezés
fiú2: retro 5., modern 2. helyezés
fiú1: retro 6., modren 3. helyezés
Férfi csapatok:
férfi1: retro 1., modern 1. helyezés
férfi2: retro 5., modern 2. helyezés

Ezen felül a Csákvári Tűzoltó egyesü-
let által alapított, a legjobb ifjúsági csa-
patnak járó különdíjat a Váli fiú3 csapata
nyerte el.

A Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség ál-
tal alapított vándorserleget Bicske körzet-
ben immár 3 alkalommal a Váli Tűzoltó
Egyesület hozhatta haza. Ezáltal a tűzoltó
múzeum  dicsőségfalára  6  nagyon  szép
kupa  került.  Szeretném  megköszönni
mindazoknak, akik segítették a csapatok
felkészülését  a  versenyre.  Ezen  belül
Nagy Imrénének a versenycsapatok szer-
vezését, a kaja készítést Lukács András-
nak és Mihálovics Lászlónak, Fiskus Ol-
gának a képek készítését. És a szülőknek,
gyerekeknek és azoknak,  akik ellátogat-
tak a versenyre és buzdították csapatain-
kat,  még  egyszer  nagyon  köszönöm  és
nem utoljára, de HAJRÁ VÁL.

Váradi Roland
parancsnok

Fotók: Fiskus Olga

(Szívből  gratulálunk  a  versenyzőknek

és felkészítőiknek!  – A Szerk.)

14  civilek oldala
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►Nemzetközi bordalfesz-

tivál finn vendégekkel

2014.  október  11-én  délután  2  órai
kezdettel  az  első  Nemzetközi  Bordal
Fesztivál került megrendezésre a Válvöl-
gye  Étterem  szabadtéri  színpadán.  Ter-
mészetesen rengeteg szervezés, dekorálás
előzte meg az eseményt, melyhez ismét
rengeteg segítséget kaptunk. 

Szombaton délelőtt már látni lehetett,
hogy az időjárás is kedvünkbe akart jár-
ni… 13 órától a Közösségi Ház előtt gyü-
lekeztek  a  fellépők,  és  szüreti  dalok
éneklése  közben  közösen  átvonultak  a
Válvölgye Étterem színpadáig, ahol már
messziről lehetett  érezni a friss,  kézmű-
ves lángos illatát. 

A rendezvényt  jómagam  egy  kis  be-
széddel  nyitottam  meg,  majd  a  rendez-
vényt Zsohár Melinda, újságíró és szemé-
lyes jóbarátunk vezényelte le. Nagy örö-
münkre  Szemere  János,  plébános  meg-
szentelte rendezvényünket, majd felolva-
sásra került Pasi Tuominen, finn nagykö-
vet levele, melyet Dr. Pap Éva tolmácso-
lásával finn vendégeink is megérthettek:

„Tisztelt  Szervezők,  tisztelt  Résztve-
vők, kedves Finn Dalosok!

Szeretném megköszönni  kedves meg-
hívásukat  a  váli  szüreti  mulatságra  és
bordalfesztiválra.
A jó bor és  a  jó dal nagyszerű eszköze
annak, hogy a köztünk lévő korlátokat és
határokat lebontsuk. Úgy gondolom, ép-
pen ezért valósul meg ez a rendezvény a
"Zene határok nélkül" nevű projekt kere-
tében. Nagykövetként az én munkám cél-
ja is az, hogy az országaink közötti hatá-
rok ne jelentsenek akadályt az együttmű-
ködés előtt.

Sajnos ma nem tudok részt venni ren-
dezvényükön, de szeretnék Önöknek kel-
lemes délutánt kívánni a szép zene és a jó
borok jegyében.

Budapestissä, 10. Lokakuuta 2014.
Pasi Tuominen”

A műsort a Váli Vadvirág Dalkör kezd-
te egy kis  kedvességgel,  a  finn,  majd a
magyar  himnusz  eléneklésével  –  finn
vendégeink óriási örömére. Következett a
Vajda János Általános Iskola 5. osztályos
tanulóinak egy kisebb csoportja, egy tán-
cos őszi koreográfiát mutattak be, Csapó
Noémi  tanárnő  vezetésével.  A  fiatalok
után következtek a felnőtt fellépők szín-
vonalas,  sokrétű  előadása:  fellépett  a
Nagylóki Bakakórus, a Válinka Néptánc-
csoport,  a  Bazsalicska  Citerazenekar,  a
Visegrádi  Férfidalkör,  a  Búzavirág  Dal-
kör,  a  Rezeda  Integrált  Tánccsoport,  a
Vox Váli, a Magyar Nótakedvelők Klub-

ja, a Kabóca Társu-
lat, a D&B Band, a
Viskurit  Zeneiskola
növendékei, a Veteli
Férfikórus…  és
szándékosan  hagy-
tam a felsorolás vé-
gére három szemte-
lenül  fiatal  váli  te-
hetséget:  Hermann
Aisa  és  Koch  Do-
rottya,  hegedűjáté-
kával, Diósi Csenge
gyönyörű  hangjával
kápráztatott  el  min-
ket. Az est befejezé-
seként Segesdi András és Belicza Dávid
(D&B Band) harmonikával kísérte a mu-
latni- és dalolni vágyókat. 

Köszönjük a csoportoknak, hogy töb-
bedszerre is szívesen jöttek el hozzánk és
tették  felejthetetlenné  a  Zene  Határok

Nélkül projekt  keretein belül  megrende-

zésre  került  Nemzetközi  Bordal  Feszti-
vált! Köszönöm, hogy ismét egy sikeres
és  emlékezetes  rendezvénnyel  gazdagít-
hattuk a váli kulturális életet!

Marton József
Válvölgye Étterem és Pizzéria

Fotó: Fiskus Olga
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Márton-napi
lámpás felvonulás

képekben
Fiskus Olga fotói

Köszönjük A Váli Gyermekek Jövője

Alapítvány és segítőik munkáját!
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A BÍBOR Néptánccsoport
és a Vadvirág Dalkör 

Mindenkit szeretettel vár

2014. november 30-án, 
december 7-én,

 december 14-én és
 december 21-én

(vasárnap) délután 5 órakor
Válon a Közösségi Ház előtt felállított Betlehemhez,

ahol meggyújtjuk az Adventi gyertyákat.
Kérünk mindenkit, hogy

a Karácsonyhoz kapcsolódó gondolatát,

történetét, versét, énekét vagy zeneszámát

hozza magával és ossza meg másokkal is.

Találkozzunk és legyünk együtt

Advent vasárnap délutánjain.

Vál Község Önkormányzata

2014. november 29-én szombaton 13:00 órától

tartja a hagyományos adventi vásárt.

Mindenkit szeretettel várunk!


