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Kedves Váliak!

Az  elmúlt  hónapokban  a  következő
események történtek. 

Április  24-én volt  a tűzoltóság felújí-
tott  épületének  ünnepélyes  átadása.  Ez-
úton  szeretném  megköszönni  minden
közreműködőnek a teljes pályázatban va-
ló  részvételt.  Jó  érzés  volt,  hogy ismét
büszkék  lehettünk  a  Váliak  teljesítmé-
nyére.

25-én  Zelena  Zsolt szervezésében  is-
mét megrendezésre került a körzeti sakk-
verseny. Mint mindig, idén is rengeteg je-
lentkező volt minden korcsoportban. Kö-
szönöm Zsoltnak és azoknak a szülőknek
a közreműködését, akik segítették a ren-
dezvény lebonyolítását!

Május  6-án  a  Velencei-tó-Váli-völgy-
Vértes  Fejlesztési  Tanács  tagjaként  vet-
tem  részt  soron  következő  ülésünkön,
melyet ezúttal a Parlamentben tartottunk.
Témáink  a  megye  fejlesztését  szolgáló
elképzelésekről szóltak.

A családsegítő  szolgálat  munkatársai-
val 6-án ültünk le esetmegbeszélésre, me-
lyen mindig az aktuális problémákat be-
széljük  meg.  Legtöbb  esetben  a  krízis-
helyzetbe került családok, illetve az ezek-
ben a családokban élő gyermekek helyze-

tét  elemezzük,  és  a  segítés  lehetséges
módjairól  tárgyalunk.  Fontos,  hogy  eb-
ben a munkában az óvoda, iskola vezető-
in  kívül  Kárpáti  Hajnalka védőnő  is
rendszeresen részt vesz.

8-án este előbb a Váli Önkormányzati
Tűzoltóság,  majd  a  Tűzoltó  Egyesület
közgyűlésére került sor. A 2014. évi tevé-
kenységről,  ezen  belül  a  megnyert  és
megvalósult pályázatokról, illetve verse-
nyekről szóló beszámolókat mindig jó ér-
zéssel hallgatom.

Folyamatos  munkát  ad  a  kormány
rendkívüli  döntésének  köszönhető  150
millió  forintos  energetikai  fejlesztéseket
támogató pályázat.  Ennek köszönhetően
külső hőszigetelés, illetve nyílászáró cse-
rék valósulnak meg szükség szerint az is-
kola,  hivatal,  a régi  orvosi  rendelő és a
két óvoda épületein. 

További pályázati terveinkben szerepel
egy  30  millió  forint  értékű  beruházás,
melynek  keretében  megújulna  a  hivatal
épülete. Felújítanánk a vizesblokkokat, a
tetőt, valamint a fűtést és a régi fénycső
armatúrákat  korszerűre  cserélnénk.  Sze-
retnénk új burkolattal ellátni a folyosót és
az irodákat. Megoldanánk a hivatal épü-
letének akadálymentes megközelítését és
egy előtető kiépítését. 

Másik benyújtandó pályázatunk egy 15
millió forint értékű útfelújítást céloz meg.

Május 15-én, pénteken ismét megren-
dezésre került a TE SZEDD akció. Külön
köszönetemet  szeretném kifejezni az  is-
kola  pedagógusainak  és  diákjainak,  a
Tűzoltóság tagjainak, a résztvevő képvi-
selőknek és közmunkásainknak a részvé-
telért! Sajnos a Váliak igen kis létszám-
ban  képviseltették  magukat  az  esemé-
nyen.

Azon  a  héten  legfőbb  programunk  a
Vajda-napi rendezvényre való felkészülés
volt. Elkészült a cukrászda előtti tér egy-
nyári  virágágya,  és igyekeztünk az esős
időjárás ellenére mindenhol rendbe tenni
közterületeinket.  Köszönöm  Zsirai  Győ-
zőnek,  hogy  a  katolikus  temetőben  le-
nyírta a füvet!

Május  22-én  délelőtt  a  Fejérvíz  Zrt.,

este  a  Völgyvidék  Vidékfejlesztő  Köz-
hasznú Egyesület  (LEADER) közgyűlé-
sére került sor. Kiemelt témáink mindkét
esetben a 2014. év pénzügyi beszámolói
voltak.

A 23-i Vajda-napi programok a délelőt-
ti rossz idő ellenére flottul lezajlottak. Jól
vizsgázott az újonnan beszerzett rendez-
vénysátor is. A műsor minden korosztály
tetszését  elnyerte.  Örömömre  szolgált,
hogy a Vajda-napi rendezvényen a kedve-
zőtlen időjárás ellenére is jól tudtuk érez-
ni  magunkat!  Külön  köszönöm  Csókás
Zsolt képviselőnek  a  rendezvény  meg-
szervezését!

26-án egy Velencei-tó körüli turizmus
fejlesztését  célzó  tanácskozáson  vettem
részt, melynek azóta egy újabb állomása
volt Lovasberényben. A tanácskozás célja
a Velencei-tó és annak 50 km-es körzeté-
ben lévő turisztikai attrakciók felmérése,
a turizmusban érdekelt civil és állami ér-
dekeltek  bevonása,  pályázati  pénzekből
az  ötletek  megvalósítása,  valamint  nem
utolsósorban komoly marketingmunka.

28-án Bicskén tartottunk háromoldalú
egyeztetést  az  orvosi  ügyeleti  rendszer
további sorsáról. A jelenlegi szolgáltató-
nak hamarosan lejár a szerződése. Ki kell
írni az új közbeszerzést, melyre több ér-
deklődő cég is jelezte,  szeretné megmé-
retni magát.  Ezen a napon a Budaörsön
hasonló szolgáltatást végző cég mutatko-
zott  be.  Változás  lesz,  hogy  az  orvosi
ügyeleti  rendszert  nem kell  több önkor-
mányzat  társulásaként  fenntartani,  mert
felesleges  adminisztratív  terheket  ró
ránk.

Innen a hulladék-gazdálkodási társulás
közgyűlésére  mentem,  ahol  szintén  a
2014. év pénzügyi beszámolóját fogadtuk
el.

Kora délután Martonvásáron ült össze
a területfejlesztési kollégium. Témáink a
2014-20-as időszak vidékfejlesztési lehe-
tőségeiről szóltak. 

29-én az óvodai nagycsoportok hívtak
meg ballagásukra.

Június első hetében rendkívül megne-
hezítették a hivatal munkáját a folyama-

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
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Ismét Magyar Népdal Napja
„A három (és fél)  napos rendezvény mindegyikén „húzós”
nevek biztosítják a nap sikerét...”
Nagy Árpád invitálása szeptemberben Martonvásárra.
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Kitört a vakáció
„Következetesen  igyekeztünk  értékeket  közvetíteni,  adni  és
követelni.” 
Szabó Éva igazgató értékeli a befejezett tanévet.

4. oldal

BECHTOLD TAMÁS



tos  áramszünetek  és  az  ezek  miatt  nem
működő internet. Ilyenkor jön rá az em-
ber, milyen kiszolgáltatott helyzetben va-
gyunk, mennyire függ a hivatal működé-
se az informatikai rendszertől.

Június 3-án Gali Ritával beszélgettünk
a Jövőt  nekik is  Alapítvány munkájáról
és jövőbeni terveiről. Ez az alapítvány hi-
vatott  segíteni  a  tordasi  szociális  otthon
lakóinak  életét.  Azóta  erről  további
egyeztetést folytattunk  dr. Molnár Krisz-
tiánnal,  a  Fejér megyei  közgyűlés elnö-
kével. 

Június 4-én Rácalmáson vettünk részt
a hivatal néhány dolgozójával együtt egy
katasztrófavédelmi képzésen.

5-én rendkívüli kistérségi ülést tartot-
tunk  Martonvásáron,  melynek  témái  a
Kormányhivataltól  kapott  törvényességi
észrevételek és a beadandó óvodai pályá-
zatok voltak. Ez sajnos minket nem érint,
mivel ez a pályázati kiírás a társult óvo-
dákat hozta helyzetbe.

6-án  a  szülői  munkaközösségek  által
megszervezett  gyermeknapi  rendezvé-
nyen  vettem  részt.  Itt  adtuk  át  Csókás
Zsolt képviselővel a Válért emlékérmeket
az iskolai és óvodai szülői munkaközös-
ségnek. Gratulálok a tagoknak és köszö-
nöm munkájukat!

10-én  egy  vértesacsai  LEADER  pro-
jekt került átadásra. A Föngyöskert láto-
gatását  ezúton  ajánlom  mindenkinek.
Egy újabb  gyöngyszemmel  gazdagodott
környékünk.

15-én  dr. Simicskó István látogatott el
iskolánkba, ahol több mint 1 millió forint
értékű ajándékot adott át az ott tanulók-
nak.  Köszönet  érte  és  egyben  köszönet
Némethné Szarka Szilviának, aki segített
a kapcsolat kiépítésében. Államtitkár urat
és segítőit bőséges ebéd után eresztettük
útnak. Ígéretet kaptunk, hogy egyeztetni
fog  egy  tornacsarnokról  Tessely  Zoltán
országgyűlési képviselőnkkel.

Kőszegi László vezetésével aktívan ké-

szülődik a német testvérvárosunkba, Ne-
ualbenreuthba  tartó  csapat.  Kulturális
műsorral, ajándékokkal és gasztronómiai
meglepetéssel készülünk a hagyományos
magyar estre.

19-én  Horváth Bálint Martonvásár al-
polgármestere,  megyei  képviselőtársam-
mal egyeztettünk a Váli-völgyön keresz-
tül, illetve Martonvásártól a Velencei-tóig
tartó kerékpárút lehetőségeiről. Az ezzel
kapcsolatos felkérés a megyei közgyűlés
elnökétől érkezett.

Ezen  a  napon  délután  a  bicskei  és  a
gárdonyi  rendőrkapitányokkal  egyeztet-
tünk a területünk zökkenőmentes  átadá-
sáról.  Július  1-től  ugyanis  a  Gárdonyi
Rendőrkapitányság fennhatósága alá tar-
tozunk. Az átmeneti időszakban továbbra
is Bereczki László látja el a feladatot.

Késő délután az Általános Iskola tan-
évzáróján vettem részt. Majd a tantestület
tanévzáró értekezletén köszöntem meg a
pedagógusok egész éves munkáját.
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5. VVV
Idén is lesz Váli Völgyi Vigasságok, de ezúttal új 
helyszínen.
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►Ingatlanok  karbantar-
tásával  kapcsolatos  fel-
hívások,  tanácsok,  gon-
dolatok

Tisztelt váli Ingatlantulajdonos!
Felhívjuk  a  váli  Ingatlantulajdonosok

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

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

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

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

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

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

Ezért kérjük önöket, hogy az árkokból
a  gazt,  szemetet,  iszapot  szedjék  ki  és
rendszeresen  tartsák  is  karban.  A leka-
szált füvet az árokból kaszálás után szed-
jék ki! A feltöltődött eliszapolódott árok-
szakaszokat újra ki kell ásni. A kapubejá-
rók alatti  átereszeket  is  takarítsák  rend-
szeresen, mert az eltömődött átereszen a
víz nem tud elfolyni és ez csak az előtte
lévő  árokszakasz  felöltődéséhez  vezet.
Azokon a helyeken, hol a lefedett árok-
szakaszok nem takaríthatóak  megfelelő-
en, akár külső segítség kérése vagy a sza-
kasz felbontása is  szóba jöhet. Sajnos a
lefedett árokszakaszok tisztítása nekünk,
az  Önkormányzatnak  is  nagy  nehézség
mivel nem rendelkezünk speciális eszkö-
zökkel.

Mint ahogy már önök is láthatták, az
elmúlt hetekben az Önkormányzat kitisz-
títtatta a Kisköz utcai és a Bem utcai ár-
kokat, melyre már több mint tíz éve nem
került sor. A munkálatok során több száz
köbméter  földet  szedtünk ki,  volt  olyan
hely,  ahol  a  lerakódott  iszap vastagsága
az 1 métert is meghaladta. A továbbiak-
ban kézi erővel és a közmunkások segít-
ségével az érintett szakaszokon lévő hi-
dak,  átereszek  tisztítása  folyik  majd.
Ezen  két  árok  tisztításának  költségei
meghaladják  a  másfél  millió  forintot,
mely a markológép és az iszap elszállítá-
sára  szolgáló  teherautó  rezsióradíjából
adódik.

Azoknak  az  ingatlantulajdonosoknak,
akiknek  az  ingatlana  több  közterületi
csatlakozással  is  rendelkezik,  sajnos na-
gyobb  a  karbantartandó  közterületi  és
árokszakaszuk is, de kérjük ne felejtkez-

zenek el a kevésbé frekventált, nem fő ut-
cai  szakaszokról  sem.  Ilyen  problémás
pontok például a Katona Lajos és az Ür-
ményi utcák páratlan oldali telkeinek Új-
hegy  utca  felé  eső  telekvégei,  vagy  a
Kossuth utca páros oldali telkeinek Ady
Endre utca felé eső telekvégei is.

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

►A  gázszolgáltató  felhí-
vása

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

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

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

Miklósi Tibor
Településüzemeltetési, -fejlesztési és

Műszaki előadó
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KÖSZÖNJÜK!
Vál Község Önkormányzata

köszönetet mond mindazoknak,
akik a július 8-i vihar okozta
jelentős károk elhárításában

azonnali segítséget nyújtottak,
a helyreállító munkákban

aktívan részt vettek.

G Ó L Y A H Í R E K

MÁJUS

Pásztor Fanni Dóra
Somogyi Gábor Kornél

JÚNIUS

Szokó Viola Sztella
Takács Emili

GRATULÁLUNK!



Felújítottuk  4  tanterem  padlóját,  verse-
nyekre készítettük és vittük tanulóinkat,  a
rászorulókat  korrepetáltuk,  támogattuk,
számtalan programot, a Vajda-hét verseny-
sorozatát  szerveztük meg, pályázatokat ír-
tunk és bonyolítunk le.

Ezek közül a legjelentősebb a TÁMOP
innovatív iskola pályázat, amelyen 12 mil-
liót  nyert  iskolánk.  Ennek  keretében  az
utolsó  tanítási  napon  sportnapot  rendez-
tünk,  ahol Nagy Tímea kétszeres olimpiai
és hatszoros világbajnok, valamint Csörgő
Adrienn fitnesz világbajnok tisztelt meg je-
lenlétével és mozgatta meg gyerekeinket. A
pályázatból  finanszírozzuk  a  nyári  tábort,
ahol a 3-8. osztályosok legjobbjai jutalmul
ingyen  nyaralhatnak.  Októberig  még  lesz
kerékpáros és angol nyelvi hét, fotószakkör,
egészségnap is. 

Dr. Simicskó István sportért és ifjúságért
felelős  államtitkár  úr  személyesen  látoga-
tott  el  közénk,  hogy megossza  velünk  az
örömhírt és elmondhassa, több mint 1 mil-
lió forint  értékű sporteszközt ajándékozott
iskolánknak. 

Következetesen  igyekeztünk  értékeket
közvetíteni, adni és követelni. Segítettük a
fiatalokat, hogy megismerjék önmagukat és
az őket körülvevő világot. igyekeztünk el-

érni, hogy felülemelkedjenek a középszerű-
ségen. Nagyon szép eredményeket értek el
tanulóink: 21-en lettek kitűnőek, az iskola
tanulóinak nyolcada. Ebben az első osztá-
lyosok nincsenek is  benne.  Nyolc éven át
tartó szorgalmáért,  versenyeken való rész-
vételéért, példamutató kötelességteljesítésé-
ért  Dudás Zsuzsa, Mátyási Szintia, Kocsis
Dávid, Kecskés István a jutalomtáboron kí-
vül könyvet is kapott.

Köszönöm  minden  kollégámnak:  taná-
roknak, technikai dolgozóknak, szülőknek,
támogatóknak, hogy ebben az évben is ren-
geteget tettek gyerekeinkért.

Kívánok mindannyiunknak sok pihenést,
tartalmas időtöltést, sok élményt a nyárra! 

Találkozunk augusztus 31-én
17:00 órakor az évnyitón.

Fotók: Kovácsné Darabos Erzsébet
Némethné Szarka Szilvia
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A régóta várt nyári szünet közepén jó érzéssel em-
lékezhetünk az elmúlt tanévre.
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►Könyvtári közlemények
Kedves Olvasók!
A 86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyer-

mekkönyvnapok  rendezvényeire  június
4-8. között került sor, amelyhez könyvtá-
runk is csatlakozott. Az ünnepi könyvhét
egyedülálló  magyar  kulturális  rendez-
vénysorozat,  évről  évre töretlen  sikerrel
és népszerűséggel. Supka Géza kezdemé-
nyezésére  tartották  meg  a  Magyar
Könyvkiadók  és  Könyvterjesztők  Egye-
sülete  szervezésében  az  első  ünnepi
könyvhetet 1929. május 12. és május 20.
között.  A rendezvényhez  2001-től  kap-
csolódnak a gyermekkönyvnapok.

Kulturális  Kávéházunk programjaiban
Balatoni utazás és Otrokocsi Nagy Gábor
100.  születésnapja  is  szerepelt.  Szerinte
„A szótár csak kagyló, ezzel csak mere-
getünk a nyelv tengeréből. A nyelv azon-
ban a tenger,  a  tenger.”  Merítsen Ön is
belőle!

A Mesetár népszerűsége töretlen, min-
den hónap első és harmadik keddjén vár-
juk  az  érdeklődőket.  Ismételten megkö-
szönöm a szülőknek és gyermekeknek az
ajándékokat és az elismerést, hogy ilyen
nagyra  értékelték  a  tevékenységemet!
Igazán jó együttműködni Velük. A segítő-
kész  olvasó  Graziani  Bori  facebook ol-
dalt  is  készített  a  könyvtárnak,  ahol  a
fontos  információk is megjelennek.  Sok
szíves köszönet érte!

Keddenként  a  Martonvásári  Szent
László  Völgye  Segítő  Szolgálat  Váli
Gyermekjóléti  Szolgálatával  közösen
kézműves  foglalkozásokat  szervezünk,
gyermekeket  és  felnőtteket  is  egyaránt
várunk! A nyár, a nyaralás, kikapcsolódás
tartalmas  eltöltését  elősegítheti  egy  jó
könyv,  így új  program indul:  „Könyves
Kalandozások a Könyvtárban”

Játsszon velünk!
Könyvtárunkban úti-lapot kap, és a já-

ték végén a legtöbb pecsétet  összegyűj-
tők  jutalmakat  nyerhetnek.  Korosztályi
megkötés nincs! 

Bővebb információ a Községi Könyv-
tárban (Vajda János u. 36.) 

telefon: 30/86-86-876
e-mail: konyvtar@val.hu

Csókás Elekné

►5. VVV

A  Bíbor  néptánccsoport  az  idén  is
megrendezi a VVV-t (Váli Völgyi Vigas-
ságokat),  immár az  ötödiket  szeptember
4-5-én. Ahogyan ez már az elmúlt évek-
ben lenni szokott, ismét lesznek változá-
sok az előző VVV-khez képest. A legna-
gyobb  változás  a  helyszín  vonatkozásá-
ban adódik, hiszen a rendezvény új hely-
színe  a  Szent  István  tér.  A rendezvény
miatt a Szent István tér lezárásra kerül 4-
én péntek reggel 7 órától, 6-án vasárnap
déli 12 óráig. Csak a „Sárközben” lehet
közlekedni,  elsősorban  kerékpárral  és
gyalog.  Autóval  és  nagyobb  gépekkel
körbe kell menni a Vajda János utca felé.
A Kisköz  utca  és  a  Széchenyi  út  teljes
egészében járható lesz, de figyelni kell a
várható  megnövekedett  gépjármű forga-
lomra.  Itt  kérünk  mindenkitől  elnézést,
akit a tér lezárása kellemetlenül érint.

Visszatérve  a  rendezvényre:  terveink
szerint  pénteken  délután  egy  kiállítás
megnyitójával kezdünk a Tűzoltó múze-
umban, majd azt követően a téren felállí-
tott színpadon a Kákics együttes ad kon-
certet, utána pedig szintén a zenekar ve-
zényletével  táncház  lesz  kicsiknek,  na-
gyoknak.

A szombati napra több meglepetést is
tervezünk a szokásos fellépések mellett.
A  rendezvény  ideje  alatt  a  katolikus
templom és a torony idegenvezetővel lá-
togatható lesz. Lányok részére beöltözési
lehetőség  eredeti  kalocsai  viseletbe.  A
gyermekeknek  is  lesznek  meglepetések,
őket is várjuk szeretettel.

A szombati napon is táncházzal zárul
tervek szerint a programunk. 

Még  tartanak  az  egyeztetések,  így  a
program még változhat. Köszönjük min-
denki megértését és segítségét.

Mindenkit  szeretettel  várunk  szep-
tember 4-5-én a Szent István téren.

Csókás Elek

►Tűzoltóverseny
A  Fejér  Megyei  Tűzoltó  Szövetség

2015. május16-án Móron rendezte meg a
hagyományos megyei versenyét, ahova a
megyéből 50 csapat érkezett. A Váli Tűz-
oltó Egyesület 7 csapattal indult a meg-
mérettetésen.

A résztvevők  két  kategóriában  indul-
hattak, volt 800 l/perc teljesítményű kmf.
(retro kategória, Polonia, TS 8/8 tip.), il-
letve 800 l/perc –nél nagyobb teljesítmé-
nyű kmf. ( modern kategória FOX tip.).
Ezen felül még egy 7x55m hosszú váltó-
futás  tartozott  a  versenyhez.  Ezek ered-
ményeit összegezve Vál a következő he-
lyezéseket érte el:
Lány csapatok:
retro 1. és 4., modern 1. és 4. helyezés
Fiú csapatok:
retro 1., 2. és 4., modern 1., 2. és 4. he-
lyezés
Férfi csapat:
retro 2., modern 2. helyezés
Női csapat:
retro 4., modern 1. helyezés.

 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  10 nagyon szép
kupa  került.  Külön  köszönöm az  anyu-
kákból összeállt  csapatnak, mert  10 éve
nem volt női csapatunk.

Szeretném megköszönni mindazoknak,
akik segítették a csapatok felkészülését a
versenyre. Ezen belül  Nagy Imrénének a
versenycsapatok szervezését, az ebéd ké-
szítést  Váradi  Endrénének,  Bencsik  Já-
nosnénak.  A szülőknek,  gyerekeknek és
azoknak, akik ellátogattak a versenyre és
buzdították csapatainkat még egyszer na-
gyon köszönöm és nem utoljára, de HAJ-
RÁ VÁL!

Váradi Roland
parancsnok
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2014-ben keményfába vágták fejszéjü-
ket a martonvásári rendezvényszervezők.
Az apropó a Magyar Népdal Napja volt.
Olyan  nap,  ami  addig  nem  is  létezett.
Magyarországon,  abban  az  országban,
amelyben a világon a legtöbb népdalt le-
jegyezték! Eleinknek és a napjainkban is
folytatott  tevékenységnek  köszönhetően
több mint 200 000 lejegyzett népdalt is-
mer a Magyar Zenetudományi Intézet és
a  mintegy 11  ezer  órányi  hanganyag is
azt  bizonyítja,  páratlan  kincs  birtokosai
vagyunk. Hogy összehasonlítási alapunk
legyen, Németország mindössze 6000 le-
jegyzett népdallal rendelkezik!

Már a 2014-es fesztivál bebizonyította,
hogy hagyományaink megőrzésére, felvi-
rágoztatására  életre  keltett  eseményünk
fogadtatása több mint kiváló. Első sajtó-
tájékoztatója, amely a Déli pályaudvaron
egy Zenevonatban történt  -  Szalonna és

bandája húzta a „hallgatnivalót” – átütöt-
te a klasszikus szórakoztató zenei iparág
médiazaját  és  mindenki  tudtára  adta,  a
hatezres  mezőföldi  kisváros  komolyan
gondolja!  És  komolyan  gondolta.  Mint-
egy 350 önkéntessel annak ellenére sike-
rünk Martonvásárra vonzani 10 ezer em-
bert, hogy azon a hétvégén ítéletidő tom-
bolt,  a  médiából  pedig  folyamatosan  a
„mindenki maradjon otthon” szólt.

Idén is legalább ennyi vendéget szeret-
ne a kisszámú szervező csapat vendégül
látni szeptember 10-13. között a Magyar
Népdal  Napja  helyszínén.  A  szervezés
novemberben kezdődött, hamar összeállt
a program vezérfonala. A három (és fél)
napos rendezvény mindegyikén „húzós”
nevek biztosítják a nap sikerét, ami alól
talán kivétel a csütörtöki délután, hiszen
ott „mindössze” egy fotókiállítás megnyi-
tója zajlik majd. 

►Fotókiállítás

A fotókiállítás témája „Így látom Mar-
tonvásárt”, apropója pedig, hogy 10 éve
emelkedett a település városi rangra. Fo-
tójával pedig bárki nevezhet, akinek sike-
rül egy pillanatot kiragadnia, megörökíte-
nie  Martonvásár  életéből.  A  mindenki
számára  nyitott  pályázat  részletei  a
www.martonvasar.hu/fotopalyazat címen
érhetők el.
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2015 Nyári tábor
Balánbányai néptáncos gyerekeket lát vendégül 
augusztusban a település. Ön is segíthet!

8. oldal

Magyar Népdal Napja másodszor
Szeptember második hétvégéjét idén vastag betűkkel
szedték  Martonvásáron.  Virtuózok,  Alma  Együttes,
Rúzsa Magdi,  Csík  zenekar.  Fitos Dezső társulattal,
de Vox Válival is várja a térség látogatóit a kisváros.

NAGY ÁRPÁD Martonvásár

ÖNKÉNTESEKET
KERESÜNK

A kis szervező csapat idén sem
lesz  képes  egyedül  levezényelni
a Magyar Népdal Napját, így sze-
retettel vár minden önkéntest, aki
segíteni  szeretne,  aki  szívesen
vesz  részt  egy országos színvo-
nalú,  kiváló esemény megvalósí-
tásának  sikerében.  Jelentkezni
Oroszné Pál Mónikánál a marton-
vasar.onkentes@gmail.com e-
mail  címen  lehet.  További  infor-
mációk a 06 22/460-286-os tele-
fonszámon kaphatók.

http://www.martonvasar.hu/fotopalyazat
mailto:martonvasar.onkentes@gmail.com
mailto:martonvasar.onkentes@gmail.com


►Virtuózok

Péntek  este  a  Virtuózok  lépnek  fel.
Hogy mi közük lehet  a magyar népdal-
hoz, arról egész szeptember 11-éig csak
találgathat mindenki, hisz jelenleg még a
szervezők számára  is  meglepetéssel  ké-
szülnek  Magyarország  legkiválóbb  ko-
molyzenei tehetségei.

►Mindenki  jöhet,  gyer-
mek, fiatal, felnőtt

A szombat a  legváltozatosabb nap. A
reggeli futóversenyt, a délelőtti óvodásuk
műsorát és a Veszprémi bábszínház elő-
adását a délutáni Alma Együttes koncert-
je koronázza meg. Ezután pedig az idő-
sebbek nosztalgiázhatnak az LGT Emlék-
zenekar zenéire, amit Rúzsa Magdi, tűzi-
játék és ByTheWay koncert követ. Ezek-
ről az előadókról már tudjuk, mi közük is
van a magyar népdalhoz, hiszen az idei
sajtótájékoztatón  Magdi  népdallal  kö-
szöntötte az újságírókat, sőt a ByTheWay
triója  is  egy  népdallal  mutatkozott  be.
Persze, „hitükből” ők sem térnek ki, 

Magdi és a ByTheWay is saját kiváló
számaikkal  készülnek.  Aki  pedig  éjfél
után még pörögne egy kicsit, maradhat a
hajnali 3-ig tartó diszkóban.

►A java

A java a végére marad. Délelőtt Lan-
galéta Garabonciások melegítik be a láto-
gatókat a várható izgalmakra, amit a da-
lárdatalálkozó  követ  dinnyési  Iglicével,
Tordasi Férfi Dalárdával, Pázmándi Nép-
dalkörrel  és  Vox  Válival.  De  a  valódi,
egyedi világszenzáció minden bizonnyal
a  járás  településeinek  polgármestereiből
(alpolgármestereiből,  jegyzőiből,  képvi-
selőiből…) alakult  kórus lesz,  amely az
idei Utazás kiállításon való fellépése után
kizárólag a martonvásári  színpadon lesz
majd hallható, ezért erről a vissza nem té-
rő  alkalomról  semmiképp  sem  érdemes
lemaradni!

Persze a hangulat  fokozásáról,  orszá-
gossá  tételéről  majd  a  Dankó  Rádió  is

gondoskodik,  hiszen  élőben  közvetíti  a
helyszínről a Martoni ebédhez szól a nó-
tát, amit Kacsó Hanga ( „páva” győztes),
Csík  zenekar,  Presser  Gábor  vendéggel
és  a  néptáncban egyedülálló  produkciót
alkotó Fitos Dezső Társulat követ.

A  népdal  napját  pedig  a  népzene
ínyencei  Rendhagyó  Prímástalálkozóval
zárhatják.

A programok listája, hossza és a hely
szűkössége miatt itt annak csak egy része
került  felsorolásra,  a  részletes  műsor és
minden egyéb tudnivaló a  www.magyar-
nepdalnapja.hu oldalon  található  meg.
Így a jegyárak is, amelyek a nyugdíjas és
diák  800  forintos  napi  árától  a  felnőtt
1500 forintosig kaphatók. Elővételben a
bérlet természetesen kedvezményes!
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MARTON-EXPO
Hogy a településre érkezők a

vásári  forgatag,  a  Hungarikum
Udvar  és  a  kézművesek,  vala-
mint  „Katlan  Tóni”  kiváló  (én
nem drága) menüi mellett a tér-
ség iparát is megismerhessék, a
kastélypark bejárata melletti Ko-
dály utcában először kerül meg-
rendezésre  a  Marton-EXPÓ,
amelyen  termékeikkel,  szolgál-
tatásaikkal  a  térség  vállalkozói,
vállalatai  mutatkozhatnak be.  A
lehetőségről további információ-
val Tóth Andrásné szolgál, aki a
következő telefonszámon várja a
kiállítani  szándékozók  hívásait:
06  20/941  8319.  Jelentkezni  a
martoninyar@martonvasar.hu e-
mail címen lehet.

mailto:martoninyar@martonvasar.hu
http://www.magyarnepdalnapja.hu/
http://www.magyarnepdalnapja.hu/


A vendégek vacsorai  étkeztetését, va-
lamint  a  tartalmas  programokat  adomá-
nyokból  szeretnénk  megoldani,  ehhez
kérjük Vál lakóinak a segítségét.

Ha Ön is szeretné támogatni a balánbá-
nyai gyerekek táboroztatását, kérjük hoz-
zájárulását az alábbi számlaszámra utalja:
Váli Út Hagyományőrző Egyesület
Kápolnásnyék és Vidéke 
Takarékszövetkezet
57800040-10049831
Segítségüket köszönjük!

Szeretettel várunk mindenkit a tábor nyi-
tott programjaira.
További információ:

Jankóné Csapó Noémi 06 20 477 5636
Domakné Szendi Erika 06 20 469 9652

Molnár Szilárd 06 30 900 1136
Váli Út Hagyományőrző Egyesület
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Következő lapzárta:
2015. szeptember 7.

hétfő

2015 Nyári tábor
Településünkre 2015. augusztus 3-9. között néptáncos gyere-
kek és kísérőik érkeznek Erdélyi testvértelepülésünkről, Balán-
bányáról 

VIHARKÁROK
A július 8-i ítéletidő után Tessely

Zoltán országgyűlési képviselő be-
járta a vihar által  leginkább sújtott
településeket,  felmérve  a  károk
nagyságrendjét.  Megállapította,
hogy  a  magánszemélyek,  az  egy-
ház tulajdonai, az önkormányzatok
és az állam is nagy károkat szen-
vedtek. Elmondta, hogy a vis major
alapból  az  önkormányzatok  által
soron kívül elvégzett munkálatok fi-
nanszírozhatóak, valamint a telepü-
lések  szociális  többlettámogatási
igényt  is  benyújthatnak  az  érintett
családok megsegítésére.

Fotók: Tessely Zoltán
Szabó Éva, Ádám Csaba


