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Testvérvárosi  pályázatot  nyújtott  be a
„Váli út Egyesület”, mely keretében Ba-
lánbányáról  érkező  gyermekeknek  szer-
veznének egy művészeti tábort. A pályá-
zat megírása sikerdíjas volt, mely költség
a pályázatban elszámolható. Evvel párhu-
zamosan  már  meg  is  kezdték  a  tábor
szervezését.

A Vértesi  Erdő  Zrt.  vezetője  a  váli
származású Varga Csillával nálam járt és
egy Pusztavámon megnyíló erdészeti er-
dei  iskola  megnyitásáról  tájékoztattak,
mely Vajda János nevét vette fel. Az ün-
nepélyes  megnyitóra  március  20-án  ke-
rült sor, melyen két váli diák, Dudás Zsu-
zsa és Lukács Ákos mondott Vajda verse-
ket igazgatónő kíséretében.

Március  2-án  váratlanul  ért  a  hír  a
BRB  Bank  csődjével  kapcsolatban.  A
szervezési  munka  villám  gyorsan  elin-
dult.  Nem  csak  a  saját  problémánkkal
igyekeztünk foglalkozni, hanem a váli la-
kosok, civil szervezetek és vállalkozások
segítését is célul tűztük ki. A Parlament-
ben Orbán Viktor miniszterelnök úr, vala-
mint a Miniszterelnökséget vezető Lázár
János  és  Pintér  Sándor  belügyminiszter
fogadta a károsult önkormányzatok veze-
tőit. Az azóta eltelt időszakban a magán-
szférából sokan megkapták a bankban lé-

vő pénzüket, de sokaknak, így nekünk is
jelentős mennyiségű pénze ragadt bent. A
megoldás a mi esetünkben csak az állam
jóindulatán múlik.

Dr. Balogh Lóránd jegyzővel egy kon-
ferencián vettünk részt a Duna palotában
az  önkormányzatok  működésével  és  a
csatlakozó  feladatok  ellátásával  kapcso-
latban.

Az  Ürményi-kastély  ügyében  újabb
egyeztető  megbeszélésre  került  sor  a
Forster  Központból  érkező  építész,  táj-
építész  és  műemlékvédelmi  szakembe-
rekkel. A megbeszélésen rajtam kívül al-
polgármester asszony és jegyző úr vettek
részt. 

Március  10-én  bírósági  tárgyalásra
voltam beidézve a kandeláberek kitörése
ügyében. 16-án és 19-én kistérségi ülésre
került  sor,  melynek  fontosabb  témái  a
fekvőbeteg ellátás és a rendőrség átszer-
vezése voltak. A 17-i hulladékgazdálko-
dási  társulási  ülésen önkormányzatunkat
Miklósi Tibor kollégánk képviselte.

23-án  a  martonvásári  börtön  ünnepé-
lyes újranyitásán vettem részt. Az Euró-
pai Unió elmarasztalta Magyarországot a
túlzsúfolt börtönhelyzet miatt. Erre vála-
szul börtönférőhely bővítésbe kezdett az
állam.

24-én  Ádám Zsuzsannával  Nádasdla-
dányban, a Fejér megyei kastélyprogram-
mal  kapcsolatos  egyeztetésen  vettünk
részt. 

Március  27-én  az  általános  iskolában
került  hagyományosan  megrendezésre  a
Vajda  János  szavalóverseny.  Öröm  volt
megtapasztalni,  hogy még mindig mek-
kora  érdeklődés  van  a  versek  és  a  ver-
seny iránt. A versenyzők és kísérőik szin-
te be sem fértek az iskola aulájába, ahol
nem  mellékesen  képzőművészeti  kiállí-
tást rendeztek a diákok műveiből. Köszö-
net minden szervezőnek, segítőnek! Gra-
tulálok minden résztvevőnek! 

Zsirai  Győzővel  külterületi  bejárást
tartottunk, melynek fő célja a tavalyi csa-
padékos évben elmosott utak és az illegá-
lis  hulladéklerakó  helyek  felmérése.  Az

elmúlt egy hónapban rettentően elharapó-
dzott  a  szemét  lerakása  annak  ellenére,
hogy április 11-én volt a lomtalanítás. A
régi gyúrói útból közmunkásaink gépi se-
gítséggel kitermeltek több mint tíz  köb-
méter szemetet, melyet konténerrel el is
szállíttattunk. Erre egyébként a zöld ható-
ság kötelezett minket büntetés terhe mel-
lett.  A probléma kezelésére  mindenkép-
pen megoldást kell találnunk és a szeme-
telőket meg kell büntetnünk. 

A Szent László Völgye kistérségi tár-
sulás soros ülésén a segítő szolgálat mu-
tatta be elmúlt évi tevékenységét és meg-
vitattuk a családsegítés idei költségét is.
Ez  jelentősen  emelkedett,  de  igyekezni
fogunk  támogatásunkkal  a  rászorultakat
továbbra is a rendszerben tartani. 

A Települési  Önkormányzatok  Orszá-
gos Szövetsége Monoron tartotta tisztújí-
tó közgyűlését. Tagok lévén részt vettem
az ülésen.

Egyeztettem Csókás  Elekné Anikóval
a könyvtárt érintő problémákról, melyek
részben a leváló álmennyezetből, részben
pedig  a  könyvtárt  látogató  számítógép
használók viselkedéséből  adódik.  Sajná-
latos tény,  hogy egyesek rátelepednek a
gépekre  és  órákat  töltenek  el  játékkal,
chateléssel. Ennek orvoslására a könyvtár
házirendjét módosítani fogjuk mielőbb és
időbeli  korlátozást  fogunk  bevezetni  a
gépek használatára.

Székesfehérvárott tartott pályázati tájé-
koztatást a BM Önkormányzati koordiná-
ciós  iroda  a  várható  pályázati  lehetősé-
gekről.  Szintén Fehérváron tartottak ha-
sonló témában konferenciát a Közép-du-
nántúli  Regionális  Fejlesztési  Központ
munkatársai a Piac és Profit Kiadó szer-
vezésében. Mindkét eseményen egyértel-
műen kiderült, hogy több pályázati cso-
magot  kérvényezett  kormányunk az Eu-
rópai Uniónál. Ezek közül többet már el-
fogadtak, melyek hamarosan kihirdetésre
is kerülnek. Több azonban még nem ju-
tott  át  az  uniós  szűrőn,  illetve  javításra
visszaküldték  azokat.  Ilyen  a  Leader
egyesületek által kiosztható vidékfejlesz-
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Mérföldkő
„...a váli tűzoltók az egyesületi munkában és a versenye-
ken is kiemelkedő példát mutatnak...”
Nagy István alelnök fényképes beszámolója.

9. oldal

Tavaszi zsongás
„Az év végi hajrához diáknak, kollégáknak sok sikert, kitartást,
jó hangulatot  és jegyeket,  vidám osztálykirándulásokat kívá-
nok.” - Szabó Éva igazgató év végi összefoglalója

4. oldal

BECHTOLD TAMÁS



tést célzó pályázati csomag is. A Völgy-
vidék Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesü-
let  ennek  ellenére  folytatja  munkáját.
Problémát  jelentett  azonban,  hogy  az
egyesület  is  a  BRB  Banknál  vezette
számláját.  Mivel  az  egyesület  hitelből
működik az utófinanszírozás miatt, nehe-
zebb volt  a  bankváltás,  mint  az  önkor-
mányzat esetében. 

Személyes  megbeszélést  folytattam
Tessely Zoltán  országgyűlési  képviselő-
vel, melynek témái a váli fejlesztések to-
vábbi sorsa,  illetve a BRB Bankban ra-
gadt pénzünk voltak. Utóbbi azóta nyug-
vópontra jutott és a kormány átvállalta a
visszafizetést, mely már meg is érkezett
számlánkra. Előbbi kérdések nehezebben
jutnak egyről a kettőre, részben az előbb
említett  pályázati nehézségek, részben a
kastély  esetében  a  jelenlegi  tulajdonvi-
szonyok miatt. 

Ádám  Zsuzsanna  alpolgármesterrel
részt vettünk Martonvásáron a Tudásköz-
pont által szervezett, a térségi fejlesztése-
ket érintő konzultáción, mely igen hasz-
nosnak  bizonyult.  Ugyanezen  a  napon
tartottuk  szokásos  negyedévi  egyezteté-
sünket  a  Bicskei  Rendőrkapitányság
munkatársainak  vezetésével  körzetünk
közbiztonsági helyzetéről. Balázs Sándor

kapitány úr bemutatott egy statisztikát a
felderített  bűncselekményekről,  melyek
százalékos  arányban  sokkal  jobb  képet
mutatnak, mint 2013-ban. 

Április 24-én volt a kibővített és felújí-
tott  tűzoltólaktanya  ünnepélyes  átadása,
melyre a szokásos Flórián-nap keretében
került  sor.  Gratulálok  a  közreműködők-
nek! 

Április  25-én  került  megrendezésre  a
szokásos  sakkverseny,  mely  évről-évre
legalább olyan sikeres, mint a Vajda-sza-
valóverseny. Köszönet a szervezésért Ze-
lena Zsoltnak!

Végül fontos megemlítenem, hogy az
építőipari  tranzitpályázat  keretében  kép-
zett festők immáron a hivatal épületével
is végeztek. Miklósi Tibor kollégánk ve-
zetésével  és  szervezésében  ők  is  és  az
egyre nagyobb számban alkalmazott köz-
munkások is kiváló munkát végeztek, vé-
geznek.  Számomra  mindig  nagy  öröm
látni, ha községünk egy-egy részét sike-
rül rendbe tennünk. Egy azonban biztos,
minden elvégzett  munka helyére  rögtön
kettő újabb elvégzendő lép. Fontos tudni,
hogy  bizonyos  munkákat  nem  tudnánk
elvégezni a  közmunkások, illetve a már
végzett  festők  nélkül.  Köszönöm mind-
egyikük munkáját!
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Óvodai hírmorzsák
„Az év egyik legszebb hónapja az illatos, virá-
gos, kirándulós május hónap.”    

6. oldal

Tóth Ferencné ügyében
megszületett

a másodfokú ítélet,
melyben az elsőfokú

ítélethez képest elenyésző
 - 500.000,- Ft-tal kevesebb -

összegben, tehát
11.539.613,- Ft tőke összegben,

valamint perköltségben
marasztalták a felperest.

Az ítélet jogerős és
végrehajtható.

A teljesítési határidő elteltével,
tehát a másodfokú ítélet

kézhez vételétől számított
15 nap elteltével a

teljesítés elmaradása esetén
végrehajtási eljárás indítható
a felperes ellen a követelés

behajtása végett. 

Dr. Kiss Tamás ügyében
már meg is érkezett
a másodfokú ítélet,

mely az elsőfokú ítéletet
részben megváltoztatja:

a felperest terhelő
marasztalás összegét

7.043.080,- Ft-ra,
az elsőfokú perköltség összegét

810.000,- Ft-ra,
felperes által az államnak
fizetendő kereseti illetéket
422.600,- Ft-ra leszállítja.

Az ítélet ebben az esetben is
jogerős és végrehajtható,
azzal a különbséggel, hogy

Dr. Kiss Tamás ügyében
a teljesítési határidő letelt,
így a végrehajtási eljárás

már meg is indítható. 

PERES ÜGYEINK

VÁL
Vál, az én kis falum, agglomeráció,
Szép ez a vidék, van benne ráció.
Menekülőút, ez egy exites ajtó,
Kegyetlen idomár, hajcsár, behajtó.

Megnevel és pusztít, átölel és zöld,
Mindössze tizenhat négyzetmérföld.
Dréher és Ürményi, bíró és sörgyáros,
Itt élt rajtuk kívül még Vajda János,

Meg ezernyi sokarcú társadalom,
Budapest mellett Válról szól dalom.
Első otthonom, második hazám,
Harmadik falum, negyedik (az ám!)

Fővárosom is egyben. Metropolis!
Fura a közlekedés, néha kicsit komisz.
Itt éltem életem, fél emberöltőt,
Ő nevelt belőlem egy primitív költőt.

Mauzóleum, meg kastély és templom.
Mit nem tudok róluk? Asszem nemtom.
Vajda-ház és Vaáli erdő, múzeum.
Pest zaja után egy mediterráneum.

Zöld és szép és csendes és madaras,
Akár egy nagyapa, morgós és bogaras.
Másra nevel, más lesz az értékrend is,
Más itt a jólét, és nagyon más a trendi, s

Más itt minden, egy új más-világ ez,
Sokat elvesz belőlem, és sokat hozzám 
tesz.
Eddig és tovább sem, nem emelek 
panaszt,
Ha azt mondod, én vagyok a vidéki 
paraszt.

Vidéki vagyok, de félig már városi is,
Ide-oda ingázok, életem már mobilis.
Nappal ide vágyom, de ha jön az este,
Hova mennék máshova, mint fel 
Budapestre?

Azzal zárom hosszú, unalmas 
beszédemet:
Imádom az én kis zöld községemet.

Ádám Tamás



►Égetési rendelet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Vál  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  az avar és növényi hulladék
nyílttéri  égetéséről  szóló önkormányzati
rendelete értelmében kerti hulladék ége-
tése saját használatú ingatlanon 2015. év-
ben az alábbi napokon 08:00 – 20:00 órá-
ig megengedett:

PÉNTEK SZOMBAT

Április 24. Április 25.
  ------- Május 2.
Május 15. Május 16.
Június 5. Június 6.
Június 19. Június 20.
Július 3.  Július 4.
Július 17. Július 18.
Augusztus 7. Augusztus 8.
Augusztus 21. Augusztus 22.
Szeptember 4. Szeptember 5.
Szeptember 18. Szeptember 19.
Október 2. Október 3.
Október 16. Október 17.
November 6. November 7.
November 20. November 21.

►Eboltás és chippelés

Dr. Lorászkó Gábor, a Magyar Állator-
vosi Kamara Fejér Megyei Szervezetének
elnöke levélben hívta fel a települések fi-
gyelmét a veszettség veszélyeire. Az ál-
lattartók  egyre  nagyobb  hányada  mu-
lasztja el  a kutyájának kötelező veszett-
ség elleni védőoltását.

A  veszettség  emberre  is  bizonyosan
halálos fertőző betegség, és elegendő az
átadáshoz  egy fertőző  állat  harapása.  A
megbetegedett állatok sem élik túl a ve-
szettséget, de elpusztulásukig napokon át
ürítik a vírust, amerre csak járnak. A ve-
szettség embernél sem gyógyítható, álla-
toknál még a megkísérlését is tiltja a jog-
szabály, tehát CSAK A MEGELŐZÉS a
védekezés eszköze. A kutyát kb. 80 éve
kötelező  oltani,  kijáró  macskát  ugyan
nem kötelező,  de  ajánlott.  A védekezés
hatékonyságát  mutatja,  hogy  az  elmúlt
két  évtizedben emberi  életet  itthon nem
követelt.  Mivel  közvetlenül a  megyénk-
nél húzódik a veszélyzóna határa, ha nem
akarjuk megyén belülivé tenni a fertőzés
előfordulását, védekeznünk kell ellene.

Magyarországon nem egyéni mérlege-
lés kérdése, hanem kötelező a védekezés
a veszettség ellen:

164/2008 (XII.20.) FVM rendelet
4. § (1) Az állattartó köteles:
a)  minden három hónaposnál idősebb

ebet - a tudományos-kutatási és laborató-
riumi vizsgálati célból zártan tartott álla-
tok  kivételével  -  veszettség  ellen  saját
költségén az állat állat-egészségügyi fel-
ügyeletét  ellátó  szolgáltató  állatorvossal
beoltatni az alábbiak szerint:

aa) a három hónapos kort elérteket 30
napon belül,

ab) az első oltást követően 6 hónapon
belül,

ac) ezt követően évenként;
81/2002 (IX.4.) FVM rendelet
8. § (2) A veszettség elleni védekezés

feltételeként kötelező az ebek évenkénti
veszettség elleni immunizálása,  és ezzel
egyidejűleg  az  eb  széles  spektrumú  fé-
reghajtó szerrel való kezelése. Az immu-
nizálásról és a féreghajtó kezelésről nyil-

vántartást kell vezetni.
A kutyák egyedi  azonosítóját  a  szub-

jektív  jellegzetességek  helyett  egyértel-
mű jelölés teszi lehetővé és kötelezővé:

41/2010 (II.26.) Korm. Rendelet
17/B § (10) Négy hónaposnál idősebb

eb csak transzponderrel  megjelölve tart-
ható.

2013. január 1-jétől hatályos a kedvte-
lésből tartott állatok tartásáról és forgal-
mazásáról szóló kormányrendelet módo-
sítása,  amely  az  európai  elvárásoknak
megfelelően  előírja  a  négy  hónaposnál
idősebb kutyák  megjelölését.  Az egyedi
azonosító beültetése egy oltáshoz hasonló
procedúra, amelynek során egy rizsszem
méretű elektronikus szerkezetet juttatnak
a kutyus nyakába.

Az aprócska szerkezet lehetővé teszi a
továbbiakban  az  ebek  azonosítását,
ugyanis  a  chiphez  tartozik  egy  szám,
amit elektronikus rendszerben tárolnak. A
nyilvántartás  alapján  lehívható  a  kutya
minden jellemzője, oltásai, egészségügyi
kezelései, tulajdonosának adatai.

A  jogszabály  alkotói  azt  remélik,
mindezzel könnyebb lesz az elveszett, el-
lopott állatok nyomára bukkanni, és egy-
szerűbbé válik a kutyák számának meg-
határozása az országban. 
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EBOLTÁS
Az veszettség elleni

éves eboltás időpontjai:

május 27. szerda
május 29. péntek

május 30. szombat
délután

17:00-19:00 óráig

Dr. Berecz Botond
állatorvosnál

(Vál, Bem u. 5.)

Eltérő időpontban,
valamint chip beültetése

miatt hívható

Dr. Cseh Kornél
állatorvos

(Alcsútdoboz,
Petőfi u. 18.)

06/70 217-3745

G Ó L Y A H Í R E K

MÁRCIUS

Gados Bence
Végh Hanna Réka

GRATULÁLUNK!



Mindig  nagy  izgalom  a  készülődés
előtti pár hét. Vajon lesz- e elég verseny-
ző, vajon ideér-e a zsűri minden tagja? A
jelentkezési határidő előtt pár nappal még
teljes a bizonytalanság és a kétségbeesés:
miért  van  ilyen  kevés  jelentkező?  Mit
kellene máshogy csinálnunk? 1 héttel ké-
sőbb mindig kiderül, fölösleges volt ag-
gódni.  Idén  is  sokan  érkeztek  hozzánk:
18  település  179  tanulója,  így  a  térség
legjelentősebb rendezvényének adhatunk
otthont.  A zsűri  tagjainak  sorában  kö-
szönthettük az óvoda és az iskola nyugdí-
jas  és  aktív  pedagógusait,  volt  tanítvá-
nyainkat,  és  elfogadta  meghívásunkat
Havas  Judit,  előadóművész,  Pap  Márió,
költő, újságíró, Zsohár Melinda, újságíró,
dr.  Kiss  László,  a  Magyar  Versmondók
Egyesületének  elnöke,  Varga  Gabriella,
színművésznő,  a  székesfehérvári  Vörös-
marty Színházból.

Rengeteg  pályamű  érkezett  a  rajzpá-
lyázatra, a matematika versenyen 160 fő
bizonyította  felkészültségét.  A  futóver-
seny tankerületi versenyként került meg-
rendezésre, amin több mint 300 lelkes ta-
nuló vett részt. A vándorkupa idén ugyan
Martonvásárra került (a legtöbb helyezést
elért iskola nyeri), de bízunk benne, hogy
jövőre újra a miénk lesz.
Hosszas előkészítő munka előzte meg a
versenyeket:  szponzorokat  kerestünk,
versenyfeladatokat  állítottunk  össze,
szerveztünk,  díszítettünk,  igyekeztünk,
hogy minél jobb benyomást keltsünk, és
nemcsak iskolánk, hanem településünk jó
hírét  is  öregbítsük.  Nagyon  elfáradtunk

mi, tanárok, iskolai dolgozók is a felada-
tokból adódó sok munka, a stressz, izga-
lom, állandó készenlét miatt is. De a szü-
lők,  polgárőrök  áldozatos  munkája,  ön-
zetlen segítsége, a támogatók, az önkor-
mányzat  adományai  nélkül  nem  tudtuk
volna ilyen  színvonalasan  megszervezni
a versenyeket. 

Az  iskola  minden dolgozója  nevében
köszönöm, hogy nagyon sokan ott voltak
mellettünk, az első hívó szóra azonnal je-
lentkeztek,  és  időt,  fáradságot  nem  kí-
mélve szolgáltak a szó legnemesebb ér-
telmében.  Bízom benne,  hogy jövőre is
számíthatunk mindenkire!
Támogatóink voltak: Vál Község Önkor-
mányzata,  Szülőföldem, Vál  Alapítvány,
Petőfi Irodalmi Múzeum, Váli Faluszépí-
tő és Védő Egyesület, Szülői Munkakö-
zösség, Nemzeti Színház, Belvárosi Szín-
ház, Vörösmarty Színház, RAM Colosse-

um Experidance ,
Lukács  Ferenc,
Bechtold  Tamás,
Kocsis  Bálint,
Kóti  Tamás  és
Keresztes  Zsu-
zsanna,  Csókás
Zsolt  és  Kata,
Zsebeházy  Ró-
bert,  Kőszegi
László,  Mihálo-
vics  István  és
Zsuzsanna,  Gali
Rita,  Darabos
Zoltán,  Jankó
Csaba  és  Csapó

Noémi, Somlai Tibor, Oroszi Lászlóné és
Oroszi  Nóra,  TESCO-GLOBÁL Áruhá-
zak  Zrt.,  Koch  Tamás,  Molnár  Szilárd,
Vranek  Péter,  Papp  Zsuzsa,  Fülöp  Má-
tyás,  Tóth Sándor,  Fiskus Béla,  Válvöl-
gye Étterem és Pizzéria, Kárpáthegyi Pé-
ter TERRAPLÁZA, Vabrik Pincészet, Li-
ber András.

A versenyeken kívül igen mozgalmas
és  sikeres  volt  az  elmúlt  2  hónap isko-
lánkban. Több pályázaton is sikert értünk
el: az „Innovatív fejlesztés a Vajda János
Általános  Iskolában”  című,  TÁM-
OP-3.1.4.C-14-2015-0215 jelű pályázatát
az Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága vezetője 12 000 000 Ft összegű
támogatásra érdemesnek ítélte. Ennek ke-
retében  sportprogramok,  nyári  tábor,
nyelvi hét, eszközfejlesztés, egészségnap,
közlekedési hét valósulhat meg iskolánk-
ban az elkövetkező fél évben. Felsős ta-
nulóink szeptemberben az elnyert Erzsé-
bet-pályázatnak  köszönhetően  3  napot
tölthetnek Zánkán, ahol a szállás és teljes
ellátás díja így mindössze 1000 forintba
kerül.  A szintén elnyert  közlekedési  pá-
lyázaton 193 ezer forintért 3 biciklit,  és
kerékpáros  felszereléseket  vásárolhat-
tunk.

A Szülői  Munkaközösség felajánlásá-
nak köszönhetően minden osztály 10 ezer
forint  támogatást  kap  az  idei  osztályki-
rándulásához.

33 új kisdiák jelent meg a jövő évi első
osztályosok beiratkozásán, tehát a követ-
kező tanévben 2 osztályt indíthatunk, és
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Tavaszi zsongás
Immár 23. alkalommal rendeztük meg a Vajda Já-
nos  versmondó  versenyt  falunk  nagy  költőjének
tiszteletére.
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amennyiben elegendő jelentkező lesz, az
elsősöknek  külön  napközis  csoportot
szervezhetünk. Az iskolahívogató délutá-
non a nagycsoportosokat vidám iskolára
hangoló jelenettel fogadták a negyedike-
sek,  majd  kipróbálhatták,  milyen  lesz
táblára írni, iskolapadban ülni.

Az elkövetkező 1 hónap még sok meg-
próbáltatást tartogat, ami közül a 6. és 8.
osztályosok magyar, matematika és angol
nyelvi kompetencia mérése az egyik leg-
fontosabb. Az év végi hajrához diáknak,
kollégáknak sok sikert, kitartást, jó han-
gulatot  és  jegyeket,  vidám osztálykirán-
dulásokat kívánok.

►Versenyeredmények
Területi Szemere Gyula helyesírási verse-
nyen: 3. Nagy Fülöp.

Területi  diákolimpián 1.  helyezett:  Elek
Ákos,  Szendi  Iván,  Raffael  Zsolt,
Körmendi Dávid, Szedlák Zsófia. 

2.  helyezett:  Körmendi  János,  Raffael
Zsolt,  Ihász  Mercédesz,  4.  korcsoportos
fiúk  csapata  (Körmendi  Dávid,  Raffael
Zsolt,  Nagy  Benjámin,  Papp  Kristóf,
Schmidt Ferenc)
3.  helyezettek:  Raffael  Zsolt,  Szedlák
Zsófia, Körmendi Dominik, Elek Ákos

Pázmándi Kempelen Szavalóverseny:
1.  Molnár  Sára,  3,  Csókás  Norina,
különdíjas: Kiss Noémi, Darabos Nóra

Vajda körzeti rajz pályázat: 1. Körmendi
Adrienn, Amota Vivien, 2. Papp Nóra, 3.
Kóti  Fruzsina,  Trejtnar  Ágnes,
Glaszhütter  Patrik,  Kerekes  Máté,
Különdíj: Mészáros Réka

23. területi Vajda Szavalóverseny:
1.  Dudás  Zsuzsa  2.  Drozdik  Martin,
Kovács  Bianka  3.  Mátyási  Gábor,  Kiss
Dávid,  Kóti  Fruzsina,  Ihász  Mercédesz
Különdíj:  Semenova  Veronika,  Darabos
Nóra,  Molnár  Sára,  Csapó  Rebeka,

Gulyás  Milán,  Kiss  Noémi,  Kóti
Fruzsina,  Schmidt  Margit  Gréta,  Ihász
Mercédesz, Dudás Zsuzsa, Lukács Ákos

3. területi Vajda ma-
tematikaverseny:
1.  Grépály Zsombor,
Körtélyesi  Szilárd,
Papp Péter
2.  Schmidt  Ferenc,
Rajkányi Bence
3.  Oroszi  Gergely,
Somlai Kornél

Kisiskolás  Közleke-
dési Kupán:
2.  Körmendi  Hanna,
Molnár  Sára,  Kiss
Dávid,  Lakatos  Ba-
lázs (csapat)

Katasztrófavédelmi verseny:
területi 2., megyei 1, országos 11.: Dudás
Zsuzsa,  Kecskés  István,  Körmendi
Dávid, Nagy Benjámin (csapat)

23. területi Kerékpáros Iskola Kupa:
1.  Körmendi  Dávid  2.  Dudás  Zsuzsa,
Ihász Mercédesz, Nagy Illés

23. megyei Kerékpáros Iskola Kupa:
1. Körmendi Dávid, 2. Nagy Illés

„Ki  a  mester  két  keréken?” területi  és
megyei versenyen: 1. Nagy Illés

Területi és tankerületi futóverseny:
1. Körmendi János és a fiú terepcsapat 3.
Vranek Boglárka, Déri Gergely, 

Tankerületi  Gyors  és  hamar  kész  mate-
matika verseny,  Ercsi:  3.  Kóti  Fruzsina,
Papp  Nóra,  Schmidt  Gréta  és  Trejtnar
Ágnes (csapat)

Tankerületi  Fény  éve  rajzpályázaton,
Baracska:  1.  Vranek  Boglárka,  Kóti
Fruzsina  2.  Kostyál  Csenge,  Dudás
Zsuzsa

4. Bencze Emlék Sakkversenyen legjobb
váli  versenyző  és  a  vándorkupa  őrzője:
Schmidt Ferenc

Fejér  megyei  Honismereti  Egyesület
vetélkedőjén:  3.  Nagy  Fülöp,  Kecskés
Zsombor, Körmendi Dániel (csapat)

Fotók: Csoknyai Tamás,
Kovácsné Darabos Erzsébet,

Némethné Szarka Szilvia, Nagy Imréné
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Az év egyik legszebb hónapja az illa-
tos,  virágos,  kirándulós  május  hónap.
Óvodánkban, mint minden évben, prog-
ramokkal zsúfoltak ezek a hetek. Május
elején  az  édesanyákat  köszöntötték  a
gyermekek.  Igazán  megható  volt  ez  az
esemény mindegyik csoportban. Örülünk
neki, hogy nagy az érdeklődés az óvodai
élet iránt, nagyon sokan eljöttek megnéz-
ni a gyermekek tavaszi-anyák napi ünne-
pét.

Iskolába  iratkozott 29  nagycsoportos
gyermek. Ők a Maci- és Csigabiga cso-
portokba  jártak  a  Vajda  utcai  óvodába.
Izgatottan  várják  az  iskolakezdést.  Már
ismerkednek a tanító nénikkel, és gyak-
ran  beszélgetnek  arról,  hogy milyennek
képzelik az iskolát.

A nagycsoportosok ünnepélyes búcsú-
zójára szeretettel várjuk az érdeklődőket
a Közösségi Házba, május 29-én pénte-
ken délután fél 4 és fél 5 órakor kezdődő-
en.

Május  első  hetében  megtörtént  az  új
kisóvodások beíratása. 31 új gyermek je-
lentkezett, közülük 1 nagycsoportos korú,
ők  most  költöznek  falunkba.  A 3  éves
kortól kötelező óvodába járás alól 3 gyer-
mek  felmentését  kérik  a  szülők.  Ezzel
párhuzamosan  egyre  nagyobb  számban
igénylik, kérik a szülők, hogy a 2,5 éves
kor betöltése után elkezdhessék az óvo-
dába járást a gyermekeik. A szobatiszta-
ság kialakulása  feltétele  az  óvodába lé-
pésnek. A következő nevelési évre min-
den jelentkező gyermeket fel tudunk ven-
ni, elég lesz a férőhelyünk.

A Bozsik program ovi-foci edzésein és
játékos versenyein részt vettek, és ügye-
sen  helytálltak  a  nagycsoportos  kisfiúk.
Büszkék vagyunk rájuk.  A program pá-
lyázatból valósul meg,  az intézményt  is
támogatják:  50.000 Ft  értékben kaptunk
foci  labdákat,  és  labdatároló  hálókat.
(Köszönjük  szépen  Klein  Károlynak,
hogy a labdákat felpumpálta).

Az  SZMK  évek  óta  segít  az  óvoda
mindennapjainak szebbé tételében, a tár-
gyi  környezetünk gazdagításában.  Sokat
dolgoztak az idei év során is. Rendszere-
sen, lehetőségeikhez mérten segítik anya-

gilag is az intézmény munkáját: a nagy-
csoportosok  Tatai  kirándulását  az  autó-
busz költségének átvállalásával támogat-
ták, a búcsúzó gyermekeket megajándé-
kozzák a csoportjukról készült kis tabló
képpel.  Ígéretet  kaptunk bábparaván  el-
készítésének az anyagi megsegítésére is.
Köszönjük! Az SZM elnök úrnak külön
is  köszönjük,  hogy a  gyermekek színes
ceruzákkal, papírokkal, ragasztókkal való
támogatásáért  településünkön  kívül  is
eredményesen lobbizott. 

A szülők és a település lakói rendsze-
resen támogatták ebben évben is az óvo-
dás  gyerekeket:  fénymásoló  papírral,
fénymásolással,  udvari  játékok  javításá-
val, torta sütéssel, tető javítással, festés-
sel, padló lerakással, zár javítással,  inter-
net szereléssel,  papír fuvarozásával,  stb.
Köszönjük nekik.

A tavasz  tarka  virágai,  színei,  illatai
minden  évben  jókedvre  derítenek  ben-
nünket, ezt a gyermekeknek is bemutat-
juk: gyönyörködünk a természet jelensé-
geiben,  a  megújulásban,  nagyokat  sétá-
lunk,  kirándulunk  szülőfalunkban.  Ra-
gyogó  napfény árad  ránk,  a  szivárvány
színeiben  pompázó virágok,  a  röpködő,
táncoló  lepkék,  zümmögő  méhek  kicsi-
nek és nagynak élményt nyújtanak. 

Egyik hamisítatlan, első jele a tavasz-
nak a bodza rügyfakadása, s néhány hét
után  a  virágzása   (nagy  kedvencem),
melynek  szépsége  Nemes  Nagy  Ágnes
költőnőt is megihlette. Sok kis óvodás és
iskolás ismeri ezt a kis tavaszi verset:

Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők

Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.

Szállj, szállj felhő,
pamacsos,
hullj le, te zápor
aranyos,
hullj le, te zápor,
égi virágpor,
égen nyíló bodzavirágból.

Fotó: Kocsis Bálint

►Maci híradó

„Csivitel a sok veréb:
Télúrfiból már elég!
Zord Február, tova fuss,
Jöjj el hamar Március
Zsenge lánya Napsugár!
Kicsi és nagy téged vár!”

 (Bars Sári: Tavaszköszöntő)

Mint mindig, most is mozgalmas, ese-
ménydús, vidám napok vannak a hátunk
mögött. Az elmúlt hónapokban rengeteg
programunk volt. Csoportunk „vendége”
volt (szakmai gyakorlatát nálunk töltötte)
Bencze Katalin, az ELTE végzős óvoda-
pedagógus hallgatója. Vele együtt figyel-
tük az éledő természet változását, virágok
megjelenését,  bokrok,  fák  rügyezését.
Sokat sétáltunk és hallgattuk a madarak
énekét. Készültünk március 15-e megün-
neplésére, ellátogattunk a Budapesti Báb-
színházba, ahol a Misi mókus vándorúton
című mesét láttuk. Ez az előadás különö-
sen  közel  állt  a  szívünkhöz,  egyrészt
azért,  mert  előtte  olvastuk  Tersánszky
Misi  mókus  kalandjai  című  könyvét,
másrészt azért, mert egész télen át finom
dióval  és  mogyoróval  etettük  az  óvoda
udvarán  rendszeresen  megjelenő  móku-
sokat és madarakat.

A víz világnapja alkalmából vízmintát
vettünk a váli vízből, megvizsgáltuk na-
gyítóval, összehasonlítottuk a csapvízzel,
különféle kísérleteket végeztünk a vízzel
kapcsolatban.
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Sakk mozaikok
Zelena Zsolt beszámolója csapatbajnokságról, 
diákolimpiáról, Bencze Emlékversenyről.

11. oldal

Óvodai hírmorzsák
… „hullj, te zápor, 
      égi virágpor,
      égen nyíló bodzavirágból.”

KOCSIS IRÉN óvodavezető



Sokat  beszélgettünk a  felnőttek  mun-
kájáról  és  ennek kapcsán  óriási  élmény
volt  a nagycsoportosaink számára,  hogy
elmehettünk  Nagy  József  autószerelő
műhelyébe. Közelről  láthattunk minden-
féle érdekes szerszámot, műszert, techni-
kai berendezést, sőt a bátor fiúk néhányat
ki is próbálhattak! Köszönjük a lehetősé-
get és a kedves vendéglátást!

Jártunk még a mezőgazdasági boltban,
ahol megnéztük a kertműveléssel kapcso-
latos portékákat és vásároltunk virágma-
got.  Megnéztük  a  falu  szélén  Sigmond
Péter bácsiék nagy fóliasátrait, ahol virá-
gokat nevelnek. Jártunk a zöldséges bolt-
ban és megcsodáltuk a virágboltban kap-
ható csodaszép virágokat. Köszönjük ne-
kik is a kedves fogadtatást, Kati néninek
a vendéglátást!

Sokadik  alkalommal  volt  óvodánk
vendége  Écsi  Gyöngyi  Felvidéki  mese-
mondó,  énekes,  aki  a  tőle  megszokott
színvonalas  és  érdekes  interaktív  mese
előadással ismét lenyűgözött bennünket.

Izgalommal  készültünk  május  leg-
szebb ünnepére,  az  Anyák napjára.  Ha-
gyományainkhoz híven minden kisgyer-
mek megköszöntötte énekkel,  verssel  és
kis meglepetéssel az édesanyját.

Hamarosan  elkövetkezik  a  nagycso-
portosok évzáró ünnepsége  is,  de  addig
még vár ránk egy jó kirándulás és sok vi-
dám nap.

                  Judit néni, Zsóka néni

►A Csiga csoport tavaszi
pillanatképei

SOMVIRÁG, SOMVIRÁG, ARANY-
SÁRGA A VILÁG…

Napsütés,  madárcsicsergés,  virágillat
kísért bennünket egy áprilisi nap, amikor
útra  keltünk  nagycsoportosainkkal.  Úti
cél  a  Martonvásáron  található  Kastély-
park volt. Nagy izgalom övezte a tömeg-
közlekedéssel  való  utazást  a   gyerekek
körében.  Élményként  a  buszozást  és  a
vonatozást  élték meg – elgondolkodtató
tény, hogy a mai elkényelmesedett , roha-
nó, pörgős világunkban mire marad érté-
kes, minőségi idő és mire nem?

Maga  a  Park  gyönyörű  természetes
szépségében (ajánljuk jó szívvel minden
kedves  család  figyelmébe!),  nagy  örö-
münkre gyerekeink közül páran már jár-
tak itt. Rövid séta után a Beethoven szi-
geten találtuk magunkat, ahol a Csigabi-
gák  saját  örömükre  futkározhattak,  bú-
jócskázhattak.  Vizuális élményként több
mindent raktároztunk el magunkban, így
pl.:  a parkban nyíló virágok szín kaval-
kádját;  a  tó  csillogó  víztükrét;  a  tavon

úszkáló  vadkacsa-
párt;  bárányfelhőket
az égen; az íves fahi-
dat; a repülő galam-
bokat; a porban siető
hangyákat;  a  hatal-
mas  platánfákat,  fe-
nyőket. A gazdag in-
gerhatás  ellenére  a
gyerekek  90%-a  a
vonatozást,  buszo-
zást  örökítette  meg
élményként  másnap
az  oviban.  Jelzésér-
tékű lehet a felnőttek
számára,  hogy  egy
5-6  éves  kisgyerek
életében  hiányként
jelentkezik a tömeg-
közlekedés használa-
ta! (A nyári szünidő-
ben  jó  időtöltésnek
tűnhet  pl.  a  metró
vagy  a  villamos  ki-
próbálása.)

Természetesen  kis
falunkban is  számos
gyönyörű  hely  van,
ahová érdemes a lur-
kókkal  kirándul-
nunk. Szívem csücs-
ke a Kerekdomb, kö-
zepén egy kecses ga-
lagonyabokorral, mely igazán lelket me-
lengető látvány. A folyópart felől közelí-
tettük meg úti célunkat: gyerekeink szin-
te végig szaladták a partszakaszt, majd az
ügyesebbje a  már említett  galagonyabo-
korig is fel tudott futni. No, itt pihentünk
egy kicsit, almát falatoztunk, énekeltünk
és  gyönyörködtünk  az  elénk  táruló  táj-
ban. A szántóföldeken gépek dolgoztak –
fiaink nagy komolyan kezdtek el beszél-
getni, hogy melyik traktornak mi a már-
kája. Nagyon tetszett nagycsoportosaink-
nak a Kerekdomb tetején állni, onnan le-
nézni falunkra, majd titkos úton leeresz-
kedni a dombról. A monoton séta hazafe-
lé már kevésbé volt népszerű, de déli ha-
rangszóra sikerült visszaérnünk az oviba.
Kellemesen  elfáradtunk,  ám  a  finom
ebédtől hamar regenerálódtunk.

Két  nagyon  kedves  meghívásnak  tet-
tünk eleget a közelmúltban: Lukács Han-
na szülei meghívták csoportunkat egy ját-
szós,  vidám délelőttre  otthonukba.  Szá-
mos játékot kipróbálhattak a gyerekek: a
bokszolás  lehetősége,  ill.  a  trambulinon
való ugrálás nagy élmény volt óvodása-
ink számára. Hanna édesanyja nagyon fi-
nom  pogácsát  sütött  a  tiszteletünkre,
mely  mondanunk  sem  kell,  az  utolsó
morzsáig elfogyott!

 Nagy Máté szülei állatnézőbe invitál-
tak  bennünket:  csodálatra  és  tiszteletre
méltó, ahogy a sokfajta kicsi és nagy ál-
latok  gondozva,  tartva  vannak!  Szinte
mini-állatkertbe  érezhettük  magunkat
körbejárva az udvart és természetesen az
állatsimogatás  sem  maradhatott  el.  No,
meg Máté anyukájának kemencében sült
pizzáját semmi sem „überelhette” ezen a
délelőttön:  a  Csigabigák  degeszre  ették
magukat!

Nagyon  szépen  köszönjük  mindkét
családnak a szíves-vendéglátást és a sze-
retetpillanatokat!

Piroska néni, Csilla néni, Mónika néni
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Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2015. július 13. hétfő

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

mailto:alpolgarmester@val.hu


Közben  meghallgathatták  a  szalagró-
zsa történetét, vagy megoszthatták az ez-
zel kapcsolatos lexikális és gyakorlati tu-
dásukat is. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség szervezésében 2015. március 19. és
26. között került sor az idei Internet Fies-
tára, amely lehetőséget kínált arra, hogy a
könyvtárak népszerűsítsék az internet le-
hetőségeit a szűkebb és tágabb környezet
megismerésére.  A programokon résztve-
vők játékosan, akár vetélkedők során te-
hették próbára tudásukat. Országos játék-
ra hívtuk a Helka-rajongókat. Akik olvas-
ták  Nyulász  Péter  Helka  című könyvét,
több  fordulón keresztül  kapcsolódhattak
az  országos  internetes  feladványokhoz.
Felettébb  érdemes  elolvasni  a  könyvet
gyermeknek, felnőttnek egyaránt! Az in-
ternet-totót  kitöltők  közül  a  sorsoláson
két  olvasónak  kedvezett  a  szerencse.  A
rendezvénysorozatot ebben az évben is a
Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

A húsvéti készülődés miatt a Meseírás
napját is márciusban ünnepeltük. A Gyer-
mekkönyvek  Nemzetközi  Napját  1967
óta világszerte  a  Hans Christian Ander-
sen  dán  meseíró  születésnapján  (április
2.) tartják. A Gyermekkönyvek Nemzet-
közi Tanácsa (IBBY) által szervezett ün-
nep célja, hogy a gyermekekkel megsze-
rettessék az olvasást, a könyveket. Min-
den  évben  más-más  ország  vállalja  az
eseménysorozat  szponzorálását,  neveze-
tesen  az  adott  ország  megfogalmazza  a
nap  jelmondatát,  felkér  egy  neves  írót,
hogy  ez  alkalomból  küldjön  üzenetet  a
világ gyermekeinek, s egy képzőművészt,
hogy tervezzen plakátot.

A Kosbor  Életmódklub  áprilisi  prog-
ramjában Lechner Judit  gyógyfüves,  fű-
szeres, virágos biokert című bemutatójá-
nak lehettek részesei az érdeklődők. 

Lechner  Judit:  „Kertészmérnök  va-
gyok, de talán fontosabb, hogy bioterme-
lő is. Itthon, a saját kertünkben kezdtem
vállalkozóként fűszernövényeket, virágo-
kat termeszteni. Ma már egyre több ter-
melő  foglalkozik  biogazdálkodással.  De
a kezdet kezdetén én is részt vettem ab-
ban, hogy kidolgozzuk a cserepes dísznö-

vények, fűszerek termesztésére vonatko-
zó biogazdálkodási szabályokat. Az öko-
lógiai gondolkodás már életformává vált
nálunk, ami nemcsak a fűszernövények,
de  a  virágok  nevelésére  is  vonatkozik.
Tapasztalataimat  szeretném  továbbadni
másoknak is. Először a gyógynövények,
fűszerek  termesztéséről  írtam,  majd kö-
vetkezett  a  Fűszeres,  virágos  kalendári-
um, ami egy egész év kerti tennivalóiról,
szépségeiről szól. Ez a könyv a kiskerti
virágaink története, és a legszebbek leírá-
sa,  ismertetése is szerepel  benne, színes
fényképekkel  segítve  a  felismerést.  A
kertésznek  mást  is  mond  a  kép.
Azt is tanúsítja, hogy ötszáz évvel
ezelőtt is itt voltak már a magyar
kertekben  ezek  a  virágok,  szinte
ugyanazok,  mint  amit  ma  is  ne-
velgetünk.  -  Ilyen  régi  lenne  a
kertkultúránk? - Honnan származ-
nak a ma is kedvelt évelők, a tar-
ka  egynyáriak,  milyen  elnevezé-
sek,  történetek,  szimbólumok
kapcsolódnak hozzájuk? A közép-
kori  kolostorok szerzetesei,  a  tö-
rökök,  később  az  Újvilág  kalan-
dorai, a misztikus Kelet vándorai
mind gazdagították új színekkel a
magyar virágoskerteket. Természetesen a
mai  biokertben  is  helye  van  a  virágok-
nak, még akkor is, ha csak a hasznot ke-
ressük, hiszen a virágpor, a nektár fontos
táplálékforrása a rovarvilágnak, a pillan-
góknak, a magvak pedig a madarak táplá-
lékai, főként amikor ősztől a rovartáplá-
lék megfogyatkozik. A kert gazdája szá-
mára  mindennél  többet  jelent  maga  a
szépség,  amit  a  lélek  gyógynövényei
egész évben kínálnak. Szinte minden hét-

nek megvan a maga virága, kezdve a hó-
virágon, és végezve a hunyor hófehér ka-
rácsonyi csillagán. Persze csak akkor, ha
megtaláljuk számára a kertben a legjobb
helyet,  ismerve  az  eredeti  termőhelyét,
származását, virágzási idejét, a jó szom-
szédait és a társnövényeket is. Ebben se-
gít ez a könyv. A növénycsaládok rend-
szere  mentén  ismerteti  a  legkedvesebb
kerti virágainkat. Persze a virág titokza-
tos lényét a költők, írók sokszor jobban
felismerik,  mint  a  botanikusok,  ezért  a
versek és a novellarészletek is megjelen-
nek  a  növényleírások  mellett.  Színes
fényképek is segítik a tájékozódást, a nö-
vények  felismerését.  A  rajzokon  pedig
megelevenedik a kolostorkertek világa, a
Budai - hegyek szikláinak csodálatos vi-
rágmezői,  a  régi  kertek  hangulata,  amit
már csak az emlékezet őriz, így vezetve
az olvasót egyre mélyebbre a virágok ti-
tokzatos világában.”

A költészet napján a Kulturális Kávé-
ház programsorozatában a 130 évvel ez-
előtt született Kosztolányi Dezsőre, és a
115  éve  született  Szabó Lőrincre  emlé-
keztünk. 

Április  13-án  csoportos  könyvtárláto-
gatásra érkeztek a 4. osztály tanulói. Rö-
vid  bemutatás  után  birtokba  vették  a
könyvtárat.  A beiratkozott  tanulók  már
otthonosan érezték magukat, a többiek is-
merkedtek  a  lehetőségekkel.  Ezúton  is-
mét köszönetemet fejezem ki Csapó Noé-
minek, hogy elhozta az osztályát.

Április  21-én  civil  fórumon  vehettek
részt a váli-völgyi civil szervezetek kép-
viselői, de meghívást kaptak a térség pol-
gármesterei is. 

A könyv napja alkalmából arra biztat-
tam az olvasókat, hogy javasoljanak be-
szerzendő új könyveket az állománygya-
rapításhoz. 

Bővebb információ a Községi Könyv-
tárban  (Vajda  János  u.  36.),  telefon:
30/86-86-876, e-mail: konyvtar@val.hu 
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Május 23-án Vajda-nap
Élő  csocsó  bajnokság,  veterán  jármű  találkozó,
színpadi programok, étel, ital, jó hangulat...

12. oldal

Könyvtári közlemények
Kedves Olvasók!
Március  elején  a  könyvtárba  látogatók  nemzeti
ünnepünkre kokárdákat készíthettek

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

mailto:konyvtar@val.hu


►Mérföldkő

Egy  újabb  mérföldkőhöz  érkezett  a
Váli Tűzoltó Egyesület, mivel 2015. ápri-
lis 24-én ünnepélyes keretek között átad-
hatta  a  kibővített  és  felújított  Reppman
Károly Tűzoltólaktanyát. Az épületet Mi-
hály János nyugalmazott tűzoltó ezredes,
főtanácsos, Fejér Megye Díszpolgára és a
Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség Örökös
Tiszteletbeli elnöke adta át, aki már má-
sodjára adott át épületet településünkön.

A  rendezvényen  részt  vett  még  Dr.
Bérci László tűzoltó dandártábornok, fő-
tanácsos  Országos  Tűzoltósági  Főfel-
ügyelő,  Magosi  Lajos,  a  Fejér  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője,
Bechtold Tamás polgármester, a képvise-
lő testület tagjai, a környező települések
tűzoltó egyesületi vezetői, egyházi elöljá-
róink, az egyesület tagsága, illetve a falu
polgárai.

Váradi Endre elnök úr beszédében ki-
hangsúlyozta,  hogy  az  építkezés  teljes
körű befejezéséhez ismét önkormányzati
segítségre volt szükség, amit teljes körű-
en  meg is  kaptunk.  Az  előzőeknek  kö-
szönhetően megtörtént az épület hőszige-
telése, nyílászárók cseréje, a tetőtér kiala-
kítása  közösségi  helyiség  céljára,  fűtés-
korszerűsítés  az  energiatakarékosság
szempontjából  (elavult  rendszer  kiváltá-
sa), mindez 23 millió Ft összegben. 

Bechtold Tamás polgármester úr mél-
tató szavai után ígéretet tett arra, hogy az
elkövetkezendőkben is segíti az egyesület
munkáját és annak törekvéseit.

A Főfelügyelő  úr  tolmácsolta  a  BM.
OKF  felső  vezetésének  elismerését  és
példaként állította a többi tűzoltó egyesü-
let elé egyesületünket. Kitért arra is, hogy
a váli tűzoltók az egyesületi munkában és
a versenyeken is kiemelkedő példát mu-
tatnak.

A megnyitó fénypontját a VOX VÁLI
énekkar  tagjai  adták
meg  vidám  énekük-
kel,  amit  utólag  is
köszönünk.  A  nem-
zetiszínű  szalag  át-
vágása után, amelyet
Mihály  János  nyug-
állományú  tűzoltó
ezredes  és  Váradi
Endre elnök urak ej-
tettek  meg,  a  meg-
emlékezés  koszorúi-
nak  elhelyezésére
került  sor  Reppman
Károly  tűzoltó  had-
nagy  hősi  halottunk
emléktáblájánál.

Az ünnepség zárásaként lehetőség volt
az épület megtekintésére, majd egy sze-
rény vendéglátásra invitáltuk a rendezvé-
nyünket megtisztelőket.

Nagy István
 Fotók: langlovagok.hu
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►Református tábor

Szeretettel  várjuk  az  érdeklődő  gyer-
mekeket óvodás kortól általános iskola 6.
osztályig  református  hittantáborunkba,
amelyet  2015.  június  29-től  július  4-ig
tartunk  a  református  Gyülekezeti  Ház-
ban. A tábor hétfőtől péntekig reggel fél
9-től délután 4-ig tart, szombaton pedig a
hagyományokhoz híven táborzáró csalá-
dos napon lehetünk együtt. Az idei tábor-
ban lehetőség van minden nap közös ebé-
den részt vennünk. Aki ezt igényli, attól
1500 Ft részvételi díjat kérünk. Közösen
megyünk  le  a  Faluházba  ebédelni  a
11.45-13 óra közötti ebédszünetben. A tá-
bor minden nap délután 4-kor ér  véget,
kérjük, hogy a szülők ekkorra jöjjenek a
gyermekeikért. Idén kérjük, hogy minden
gyermek előre  jelentkezzen a  táborba  a
jelentkezési lapon, amelyet a lelkészi hi-
vatalban lehet kérni. A jelentkezés határ-
ideje: június 14. vasárnap. Idén is terve-
zünk  egész  napos  kirándulást,  amelyre
szintén előre kell jelentkezni a jelentke-
zési lapon. Mindenkit szeretettel várunk!

További  információ  kérhető  Farkas
Balázs  református  lelkésznél  a  30/383-
15-21-es számon. Áldás, békesség!

Farkas Balázs

► A legfrissebb SZMK hí-
rek

Ebben a félévben sem pihent az iskola
Szülői  Munkaközössége.  Február  16-án
hagyományokhoz  híven  Teaestet
rendeztünk.  Számos  magánszemély  és
vállalkozó segítette a rendezvény sikerét,
amely  segítséget  nagyon  köszönünk
mindenkinek!  Ezután  sütivásárra  került
sor, amelyhez a megsütött finomságokat
szintén nagyon köszönjük. A Vajda-napi
rendezvénysorozatban is  vállaltuk,  hogy
segítünk  a  versenyzők  vendéglátásában,
amely  segítséget  szívesen  és  jókedvűen
nyújtottuk  örülve  sok-sok  váli  (és  nem
váli) kisgyerek sikerének.

A Vajda-napon is sok a teendő: lángos
és  számos  finomság  várja  a  kedves
vendégeket.  Nagy  rendezvényünk  a
Gyereknap,  amelyre  idén  június  6-án
várjuk  apró,  kicsit  nagyobb  és  nagy
vendégeinket  körhintával,  bemutatókkal,
műsorokkal. 

Szeretném megköszönni a sok civil és
céges  segítséget  még  egyszer  a  Szülői
Munkaközösség nevében:

Schmidt Ferenc
elnök
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Ismét összefogtak
Válban a

JÓLELKŰ EMBEREK

Megható tisztelettel és
köszönettel tartozunk

mindazoknak,
akik férjemnek

 – édesapánknak –
a nagy műtétjéhez

véradással első szóra
hozzájárultak,

illetve vért adtak.
Külön köszönet a

Vöröskereszt
segítségéért.

Továbbiakban is
kívánok mindenkinek

jó egészséget.

Köszönettel:
Fiskus Lászlóné

és családja



►Sakk Csapatbajnokság
Megye I.

 Véget értek a Fejér Megyei Csapatbaj-
nokság I. osztályának küzdelmei. A Mar-
tonVál SC az ötödik fordulót követően az
első helyen várta az utolsó két fordulót.

A  hatodik  fordulóban  csapatunk  el-
szenvedte  első  vereségét:  Mór-Marton-
Vál 5-3.

Az utolsó forduló rendkívüli izgalma-
kat tartogatott. Még négy csapatnak volt
esélye megnyerni a bajnokságot, köztük a
mi  egyesületünknek  is.  Sajnos  már  a
mérkőzést  megelőzően  csökkentek  az
esélyeink,  mert  az  első  táblás  verseny-
zőnk nem tudott asztalhoz ülni. Marton-
Vál-Bodajk 2-6. Sajnos, ez a nagyarányú
vereség azt jelentette, hogy csapatunk le-
csúszott a dobogóról is, és végül az 5. he-
lyet szerezte meg.

►Sakk Diákolimpia

A megyei versenyen amatőr kategóriá-
jában, a III. korcsoportban Körmendi Do-
minik az 5. helyen végzett, a megszerez-
hető  hét  pontból  négy  pontot  sikerült
megszereznie. Schmidt Ferenc a IV. kor-
csoportban  a  4.  helyet  szerezte  meg  –
azonos pontszámmal végzett a 3. helye-
zettel -, hét  mérkőzésen 4,5 pontot sze-
rezve. Schmidt Gréta a III. korcsoportban
50 %-os (3,5 pontos) teljesítménnyel a 7.
helyet tudta megszerezni.

►Gyermek  Sakkverseny
Sorozat 2014

A 2014.  évi  Fejér  Megyei  Gyermek
Sakkverseny sorozat összesítésében az I.
korcsoportban Körtélyesi Richárd a fiúk
között a 8. helyezést szerezte meg, a III.

korcsoportban
a  lányok  kö-
zött  Schmidt
Gréta  a  3.  he-
lyen végzett.
Gratulálok  a
teljesítmé-
nyükhöz!

►IV. Bencze Emlékver-
seny

Április  25-én  került  megrendezésre  a
Faluházban  a  Fejér  Megyei  Gyermek
Sakkverseny sorozat  idei  második  állo-
mása. Ezzel a sakkversennyel Klári néni-
re és Gyula bácsira emlékezünk, akik Vá-
lon  életben  tartották  a  sakkozás  hagyo-
mányát.

Idén a legeredményesebb váli gyermek
Schmidt Ferenc lett, aki teljesítményével
(a  megszerezhető  6  pontból  3,5  pontot
szerezve a III. korcsoportban a negyedik
helyet szerezte meg) hazavihette a Mar-
ton József  által  felajánlott  Bencze Ván-
dorserleget.

Köszönetet kell mondanom a dobogós
helyezetteknek felajánlott fagylaltkelyhe-
kért, fagylaltokért Józsi bácsinak!

Zelena Zsolt
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SAKK MOZAIKOK

 Óvodás és iskolás  focistáink a Bozsik Tornán

A bajnokság végeredménye:

2014-2015 1 2 3 4 5 6 7 Pont

1 Sárosdi SE  * 4 4 4 4 5 6½ 27½

2 Móri SE 4  * 5½ 3½ 5 4 5 27

3 Királysakk SE II. 4 2½  * 5 3½ 4 5½ 24½

4 Bodajki SE. 4 4½ 3  * 6 4 3 24½

5 MartonVál SC 4 3 4½ 2  * 4 6 23½

6 MÁV Előre SC I. 3 4 4 4 4  * 3 22

7 Fehérvár SE II. 1½ 3 2½ 5 2 5  * 19
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