
VI. évfolyam 5. szám – 2015. szeptember 17. Vál Község Önkormányzatának tájékoztatója

Tisztelt Váliak!

Bár a nyár általában uborkaszezonnak
számít  a  közigazgatásban,  ez  települé-
sünkre idén nem volt igaz. Ez részben a
július 8-án pusztító viharnak volt köszön-
hető, részben az elnyert, illetve folyamat-
ban lévő pályázatok adtak rengeteg tenni-
valót számunkra. 

Miután  az  iskola  bezárta  kapuit  és  a
gyerekek  megkezdték  jól  megérdemelt
nyári  szünetüket,  a  Thermo-Épgép  Kft.
munkatársai nekiálltak az energetikai pá-
lyázaton nyert, öt középületünkre vonat-
kozó, közel 150 milliós beruházás kivite-
lezési  munkáinak.  Előbb  a  nyílászárók
cseréjére és felújítására került sor,  majd
felkerült a külső és a födémszigetelés is a
helyére.  Mára a színezés is elkészült.  A
dísztégla burkolat is természetesen erede-
ti állapotában lesz helyre állítva.

Júliusban  a  Vajda  utcai  óvodánál  is
megkezdődtek a munkálatok. A régi épü-
lethez és a benti ovi színvilágához illesz-
kedve itt zöld fa nyílászárók kerültek be-
építésre, a homlokzat szigetelés után sár-
ga színű lett. Ezen kívül az óvoda új, kor-
szerűbb  fűtésrendszert  kapott.  A  belső
munkálatokat parketta felújítással, festés-
sel, mázolással tettük teljessé. 

Jelenleg  a  Kossuth  utcai  óvodánál,  a
régi orvosi rendelőnél és a polgármesteri
hivatalnál folynak hasonló munkálatok. 

A  polgármesteri  hivatal  épületének
belső  átalakítására,  valamint  akadály-
mentesítésére  benyújtott  pályázatunk  is
sikeres lett. Ennek köszönhetően 30 mil-
lió forintot nyertünk el, mely összegből a
hivatal új tetőt kap, egy mozgássérültek
számára  kialakított,  szabványos  rámpa
épül, valamint a teljes elektromos, bele-
értve a számítógép, telefon és internet há-
lózat,  fűtés  és  vízhálózat  lesz  felújítva.
Az elavult vizesblokkok is megújulnak.

A vis major alaphoz benyújtott pályá-
zatunkat szeptember végén fogja elbírálni
a Belügyminisztérium. A vihar okozta ká-
rok  orvoslására  közel  70 millió  forintra
pályáztunk.  A  kivitelezői  munkák  már
megkezdődtek,  melynek  köszönhetően
átépíttettük  a  Rákóczi  utca  végén  lévő
csapadékvíz  elvezető rendszert.  Jelenleg
a Magyar köz javítási és vízelvezetést ja-
vító műtárgyak építési munkái folynak. A
Kisköz utca Damjanich utcai csomópont-
jánál  is  jelentős  munkálatok  várhatóak.
Ezzel  párhuzamosan  szinte  a  település
minden  pontján  árkok  tisztítása  folyt  a
közmunkások  segítségével  kézzel,  vala-
mint a Mester 06 Kft. által géppel. 

Jó hír az is, hogy a Vajda-ház teljes te-
tőszerkezete, valamint a nádazás is teljes
egészében megújult. 

A Váli Faluszépítő és -védő Egyesület
Szabó Éva és Ádám Zsuzsanna szervezé-
sében  gőzerővel  készül  a  Kulturális
Örökségi  Napok méltó megünneplésére.
Idén a szokásos helyszíneken túl a Tűzol-
tó és Községi Emlékház kiállítótermében
a  Nemzeti  Múzeum  és  a  Fejér  megyei
Szent István Király Múzeum váli vonat-
kozású értékes leleteiből nyílik kiállítás.

Nagy  sikerrel  idén  is  megrendezésre
került a Váli Völgyi Vigasságok, immá-
ron  ötödik  alkalommal.  Köszönet  a  ha-
gyomány megteremtéséért és ápolásáért a
Bíbor néptánccsoportnak és segítőiknek!

A Válinka  néptánccsoport  és  segítőik
augusztusban  egy  hetes  kézműves  és
néptánc  tábort  szerveztek  balánbányai

testvérvárosunkból  érkezett  gyermekek-
nek és kísérőiknek. Szeptemberben ők és
a Villő néptánccsoport  látogat  el  immá-
ron második alkalommal Balánbányára a
Botorka  fesztiválra.  Ezúton  szeretném
nekik is megköszönni fáradozásukat!

Júliusban egy közel 40 fős csapat tett
eleget  a neualbenreuthi  testvérvárosunk-
ból  érkezett  meghívásnak.  Külön  öröm
számomra,  hogy  mindkét  részről  egyre
több  fiatal  vesz  részt  ezen  programok
megszervezésében.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

v á l I n f óv á l I n f ó

Becsöngettek
„Mozgalmas,  munkás,  forró nyár  után vágtunk neki  a
2015/16-os tanévnek.”- Tanévkezdés nyári élményekkel fű-
szerezve a Vajda János Általános Iskolában.

4-5. oldal

Baláni tábor örömtánccal
„Az év végi hajrához diáknak, kollégáknak sok sikert, kitar-
tást, jó hangulatot és jegyeket, vidám osztálykirándulásokat
kívánok.” - Molnár Szilárd szervező írása

8-9. oldal

G Ó L Y A H Í R E K

JÚLIUS

Szabó Veronika Helga
Soós Máté

Németh Friderika
Kroó Kevin

Érfalvy Péter

AUGUSZTUS

Németh Zsombor 
Ocskai Jázmin

GRATULÁLUNK!

BECHTOLD TAMÁS

CSEMETEF-FA ÜLTETÉS
és

ELSZÁRMAZOTTAK
TALÁLKOZÓJA

2105. október 10-én
szombaton 10:15-től.

Szeretettel várjuk Önöket!
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Óvodai hírek
„Óvodáink … a felújítási munkák által nagy-
mértékben szépültek és megújultak.„

6. oldal

Önkormányzati rendelet-tervezet részlete
a közterületek rendjéről és a köztisztaságról

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§
(1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXX-
XIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Vál Község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet
folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.

2. A közterületek tisztántartása és az ingatlanok rendje

2. § (1) A köztisztaság megőrzésében, természetes- és épített környezetünk védelmében minden állampolgár köteles hathatósan
közreműködni  és  a  település,  különösen  a  közterületek  szennyeződését,  fertőzését  eredményező  tevékenységtől,  illetőleg
magatartástól tartózkodni.
(2)  A település  belterületén  lévő  közösségi  célú  területek  gondozása  és  tisztántartása,  a  kihelyezett  használati  tárgyak  és
parktartozékok karbantartása a terület tulajdonosának, illetve kezelőjének a feladata.
(3) A középületek előtti közterületek tisztántartása, zöldterületek, ápolása az épület használójának, kezelőjének a feladata.
(4) A közforgalmú autóbusz megállóhelyeinek, várakozóhelyeinek és környezetüknek a tisztántartása az önkormányzat feladata.
(5)  A kereskedelmi  üzlethelyiségek  és  más  elárusító  helyek  előtti  járdaszakaszt  és  a  környező  közterületet  a  gazdasági
tevékenység folytatása esetén állandó jelleggel az üzemeltetőnek kell tisztántartania, függetlenül attól, hogy a szennyeződés
üzleti tevékenységből keletkezett-e, vagy sem.
3. § (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartása érdekében az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, bérlője, illetőleg
haszonélvezője (továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni:

a) a  lakásnak,  lakás  céljára  szolgáló  helyiségeknek,  és  a  nem lakás  céljára  használt  helyiségeknek,  továbbá  az
ezekhez tartozó területeknek rendszeres takarításáról, rendezettségéről,
b) a rovar- és rágcsálómentesítésről,
c) az ingatlan előtti járdaszakaszon - járda hiányában egy méter széles területsáv - továbbá, ha a járda mellett zöldsáv
is van, az útszegélyig terjedő területen a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és egyéb hulladékok
eltávolításáról,
d) az  ingatlanok előtt  fák,  bokrok ágainak eltávolításáról  abban az  esetben,  ha azok a meglévő villamos,  illetve
telefon légvezetéktől 2 m-en belül helyezkednek el,

(2) Az (1) bekezdés c)-d) pontjaiban foglalt kötelezettségekről tulajdonos hiányában, az önkormányzat gondoskodik.
4. §  Köz- vagy magánterületen a közösséget zavaró mértékű zajkibocsátással járó tevékenység, pl. robbanómotoros fűnyírás,
motoros fakivágás, flexelés, stb. vagy egyéb hangos gépi berendezés működtetése vasárnap és ünnepnapokon csak 16:00 órától
22:00 óráig végezhető.

3. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás és jogkövetkezményei

5.  § (1)  Tiltott,  közösségellenes  magatartás  az  a  szabálysértésnek  vagy bűncselekménynek nem minősülő  helyi  közösségi
együttélés szabályaival ellentétes magatartás, amelyet e rendelet tiltott, közösségellenes magatartásnak minősít.
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki

a) nem gondoskodik az ingatlana előtti  járdaszakasz,  járda hiányában egy méter  széles  területsáv, a  csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról,
b) nem gondoskodik az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről,
c)  nem gondoskodik a növényi kártevő-mentesítésről,
d)  közkutak, közkifolyók környékén környezetszennyező tevékenységet végez,
e)  a kihelyezett parktartozékokat, felszerelési tárgyakat károsítja,
f) a kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenységet nem a 4. §-ban foglaltak
szerint végzi,
g) az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza,
h) a kihelyezett közterületi névtábla szövegét megváltoztatja vagy olvashatatlanná teszi, a kezelő hozzájárulása nélkül
azt eltávolítja,
i) házszámtábla kihelyezését, pótlását az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem
teszi meg
j) aki közterületen gépjármű szerelési és mosási tevékenységet folytat.
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Bár gyönyörű környezetben,  települé-
sünk  régi  történelmi  központjában,  de
mégiscsak az utcán tartottuk az évnyitót.
Ennek oka, hogy az iskola felújítási mun-
kálatai - bár emberfeletti tempóban foly-
tak - még nem fejeződtek be iskolakez-
désre. Az önkormányzat egy jelentős ösz-
szegű pályázatot nyert, ennek köszönhe-
tően másfél hónap alatt felújították a nyí-
lászárókat, a felsőben fűtéskorszerűsítés-
re került sor, pedig lehet, hogy idén már
fűtenünk sem kell télen, hiszen az épület
teljes homlokzati- és födémhőszigetelést
kapott.  A tankerület  a  tisztasági  festést
állta. A munkák kivitelezői, valamint is-
kolánk dolgozói, Kun Istvánné Edit, Mi-
hálovics Zoltán, Kleinné Szabó Erzsébet,
Pappné Akli  Mónika, Kostyálné Molnár
Piroska embert próbáló munkát végeztek,
hogy  elkezdhessük  az  évet.  Köszönjük
áldozatos tevékenységüket. 

Most pedig mi, tanárok, diákok követ-
kezünk, hogy megmutassuk, nem volt hi-
ábavaló az áldozatuk. Rajtunk a sor, hogy
bizonyítsuk, mi is helyt állunk az év so-
rán.  Kollégáim augusztusban élmények-
kel teli ingyentábort szerveztek Gyenes-
diásra az elmúlt évben legjobban teljesítő
diákjainknak.  Szeptember  2.  hetében
szintén pályázattal juthattak el felsős ta-
nulóink Zánkára: mindössze 1000 forin-
tért kapnak szállást és teljes ellátást há-
rom napon keresztül. Az önkormányzat-
tól  kapott  tanulónkénti  10.000 forint  is-
kolakezdési  támogatás  is  a  legjobbkor
jött a családoknak. Az ősz folyamán a ta-
valy  elnyert  pályázatnak  köszönhetően
lesz még egészségnap, idegen nyelvi hét,
új szakkörök, és sok eszközt is vehetünk,
amivel színvonalasabban, a mai kor kö-
vetelményeihez  igazodva  végezhetjük
munkánkat. 

Az  idei  évben
hosszú idő után újra
200  fölé  emelkedett
a  tanulói  létszám.
Egészen  pontosan
208-an kezdik a tan-
évet. Ez azt is jelen-
ti, hogy az alsó tago-
zat  három  évfolya-
mán  párhuzamos
osztályok vannak, és
sikerült  azt  is  elér-
nünk,  hogy  a  két
nagy létszámú (3. és
7.)  osztályokat  több
tárgyból  is  bontott
csoportban  oktathat-
juk. Az első évfolya-
mot  35  lelkes  diák
kezdi.

 Az iskola nyújtot-
ta  lehetőségek  ki-
használásával  -  fel-
zárkóztatók,  szakkö-
rök,  felvételi  előké-
szítő,  valamint  a  ta-
nárok  segítségével
minden  diáknak  si-
keres lehet ez a tan-
év is. Egy iskola si-
keressége és eredmé-
nyessége  azonban

nem csak a pedagógusok munkáján és az
iskola  tárgyi  feltételein,  felszereltségén
múlik. Nagyban múlik diákjainak hozzá-
állásán, munkáján és tanulásán is. A tanu-
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Becsöngettek
Mozgalmas, munkás, forró nyár után vágtunk neki
a 2015/16-os tanévnek.

SZABÓ ÉVA igazgató

Jutalom tábor
a Balatonnál
Az elmúlt tanévben a jó teljesít-

ményt elért tanulók jutalom tábor-
ban vettek részt a Balaton mellett.

Augusztus  12-én  reggel  indul-
tunk  Gyenesdiásra.  Útközben
megálltunk Szigligeten, ahol meg-
néztünk  a  bazalt  tornyokat  és  a
várat. A nagy hőségben a sok lép-
csőzés jól  kifárasztott  minket,  de
már  a  kilátásért  megérte.  A  für-
déstől azonban ez sem vette el a
kedvünket.  A szállásra való meg-
érkezés után le is mentünk a Bala-
tonra, ahol mivel jó idő volt min-
den  délután  tudtunk  pancsolni.
Este  pedig  megnéztünk  még  a
csillaghullást. 

A  második  napon  biciklire  pat-
tantunk.  Úti  célunk  a  keszthelyi
Festetics  kastély  volt.  Az  idegen
vezető  sok  érdekes  dologról  be-
szélt  és  felmehettünk a toronyba
is. 

A harmadik napon elsétáltunk a
gyenesdiási kalandparkba. Először
megtanultuk  egyik  helyről  a  má-
sikra  kapcsolni  a  karabinereket.
Ezt  követően  pedig  szabadon
csúszhattunk  mászhattunk.  Mivel
én  kicsike  vagyok  ezért  egyszer
fent is ragadtam. 

A negyedik  napunkat a  Balato-
non töltöttünk. De most nem csak
fürödtünk,  hanem  lehetőségünk
volt csúszdázni, trambulinozni, ke-
nuzni. Este táborzáró bulit tartot-
tunk, ahol az volt a feladat, hogy
mindenkinek  be  kellett  öltöznie
valaminek, valakinek. Nekem leg-
jobban  a  mostani  4.b-s  fiúk  tet-
szettek, akik lányoknak öltöztek. 

Sajnos eljött az utolsó nap, ami-
kor hazafelé kellett indulnunk. Ba-
latonedericsen benéztünk az Afrika
Múzeumba. Itt a kontinens élővilá-
gával ismerkedhettünk meg. 

Köszönjük  az  iskolának,  hogy
olyan helyekre jutottunk el ahova
eddig nem jártunk. Jó volt,  hogy
elkísért  minket  Judit  néni,  Szilvi
néni,  Noémi  néni,  Edina  néni,
Zsolt  bácsi,  Tamás  bácsi.  Igazi
csapattá  kovácsolódtunk  a  tábor
végére.  Reméljük  jövőre  is  lesz
ilyen lehetőség. 

Koch Dorottya



lás és munka nélküli eredményes iskolát
és életet még nem találták fel. Ahogy egy
kínai  mesében  is  elhangzik:  ha  valaki
ifjúkorában szánja rá magát a tanulásra,
akkor a jövője fényes lesz,  mint a  kelő
nap, ha férfikorában mélyül el a tanulmá-
nyokban,  az  leginkább  a  delelőjén  álló
naphoz hasonlatos, ha pedig öregkorában
tanul, az olyan, mint a gyertyafény. Bár
nem túl fényes, mégis jobb, mint sötétben
tapogatózni.

Az iskolakezdés megváltoztatja a csa-
ládok  életét,  különösen  ahol  először

megy a gyermek, „a család szeme fénye”
iskolába.  Kérjük  a  szülőket:  bízzanak
bennünk és segítsék munkánkat gyerme-
keik boldogulása érdekében! Mi pedagó-
gusok mindent  meg fogunk tenni  azért,
hogy  a  ránk  bízott  gyermekeik  ügyes,
okos  és  intelligens  fiatalokká  váljanak.
Mi továbbra is nyitottak, együttműködő-
ek  és  felkészült  pedagógusok  vagyunk,
de biztosan nem tévedhetetlenek! Éppen
ezért kérjük, osszák meg velünk vélemé-
nyüket,  tapasztalataikat  az  iskoláról!
Mondják el azt is, ha úgy gondolják, va-

lamit jól csinálunk, mert nemcsak a gye-
rekek, hanem a felnőttek, a pedagógusok
is örülnek az elismerésnek.

Látogassák a szülői értekezleteket, fo-
gadóórákat,  hogy  együtt  kereshessük  a
megoldást a gyermekeink fejlődése érde-
kében. Kérem, kövessék figyelemmel is-
kolánk honlapját (iskolaval.blogspot.hu),
ahol minden lényeges eseményről infor-
mációt nyújtunk.

Fotók: Kovácsné Darabos Erzsébet
Némethné Szarka Szilvia,

Csoknyai Tamás
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Nyári jutalomtáborozás Gyenesdiáson

Egyszer volt, hol nem volt, volt Gyenesdiáson egy Vadóctanya, ahova szorgalmas gyerekek serege mehetett
táborozni. Kicsik és nagyok egyaránt jöttek az izgalmas és szórakoztató helyre, ahol augusztus 12-től 16-ig a vá-
li diákok jutalmul öt napot tölthettek.

Első nap, útban a szálláshelyünk felé, túrán vettünk részt, ahol Badacsonytördemicen megmásztuk a bujdosók
lépcsőjét (457 lépcsőfok), kilátó helyeket tekintettük meg, ahol ahonnan csodaszép látvány tárult elénk a Bala-
tonra és környékére. A túra végén Judit néni felhívta figyelmünket a bazaltorgonákra is. Meglátogattuk a Szigli-
geti várat, ahol szintén szép kilátás fogadott minket. Ekkor már kicsit elegünk volt a lépcsőkből.

Minden nap reggel 7-kor volt ébresztő és este 10-kor volt a lámpaoltás, kivéve az első nap, amikor néztük a
csillaghullást a hosszú túra után. 

Másnap Keszthelyre mentünk biciklivel a Festetics-kastély megtekintéséhez. Gyönyörű volt a kastély belseje és
a kilátás. A kertje pedig- azokkal a csodálatos növényekkel -, még szebbé tette az egész látványt! Az istállómú-
zeumban sokféle lovaskocsit néztünk meg, amiket a régi időben használtak. A kellemes biciklizés után jött a fi-
nom ebéd, amiből természetesen repetát is lehetett kérni, mint mindegyik étkezésnél. Nagyon finom volt az ösz-
szes étel, néha még meglepetést is kaptunk vacsorára. Ebéd után, lementünk a Balaton-partra és egy jót füröd-
tünk. Szerencsére mindennap volt lehetőségünk fürödni. Igaz, volt amikor rövidebb ideig, de azt is élveztük. 

Harmadnap egy kalandparkba mentünk, ahol nagyon sokat lehetett mászni különféle akadályokon át. A kötél-
pályákon voltak különböző szintek (pl.: junior, közepes, felnőtt). Azokon belül is volt nehezebb és könnyebb aka-
dály. Volt egy olyan pálya, amin csak akkor mehettünk, ha már teljesítettük az előző pályát, és ezt egy karsza-
laggal tudtuk is igazolni. Lehetett csúszni, mászni, ugrálni, pedálos kocsit vezetni és még sokáig sorolhatnám a
tevékenységeket. 

Negyedik nap a Balaton-parton voltunk és ott kaptunk kék karszalagot, amivel különböző játékokat próbálhat-
tunk ki. Csocsó, ping-pong, léghoki, csúszda, trambulin, minigolf korlátlan használata és ráadásul fél óra kajak.
Délelőtt a játékokkal foglalkoztunk, ebéd után egy kis „pihi”, délután pedig fürdés! 

Az utolsó este különleges volt. A tanárok ötlete volt, hogy tartsunk egy bulit, ahol egy „Csillag születik” műsort
csinálunk. Az volt a lényege, hogy mindenki öltözzön be annak, ami neki szimpatikus. A tanárok voltak a zsűrita-
gok, igazságosan pontoztak. A verseny végén, az eredményhirdetés előtt megajándékoztuk a tábor dolgozóit is.
Egy „Köszönjük” felirattal ellátott emléklapot kaptak azok, akik mindennap háromszor finom ételekkel vártak
bennünket. A „tanya” igazgatónőjét sem felejtettük ki. Egy zászló is készült, ami most az iskolánkban látható. 

Az utolsó nap délelőttjét még a szálláson töltöttük. Amíg vártuk a buszt csocsóztunk, filmeztünk, aki akart kint
kosárlabdázott és focizott. Mielőtt hazaindultunk volna, megnéztük Balatonedericsen az Afrika Múzeumot, ahol
sok érdekesség fogadott bennünket.

Hazaérve boldogan meséltünk kalandjainkról szüleinknek. Sok „csodával”, rengeteg látnivalóval és élménnyel 
gazdagodtunk. Remélem jövőre is lesz jutalomtábor!

Kóti Fruzsina 7.o.



Augusztus-szeptember  hónapban  a
Vajda utcai óvodában a fenntartó önkor-
mányzat  pályázati  forrásból  korszerűsít-
tette  a  fűtést,  kicserélték  az  elhasználó-
dott nyílászárókat, és új hőszigetelés se-
gíti a hatékony védelmet a téli hideg, és a
nyári forróság ellen. A Csigabiga csoport-
ban megjavították a billegő, megsüllyedt
parkettát, majd felcsiszolták és lakkozták
- a másik csoportban is. Az egész Vajda
utcai  óvodát  kifestették  a  korszerűsítési
munkák után. A padlózat cseréje és a fes-
tési  munkák  nyomán  az  iroda  is  meg-
újult, barátságosabb lett.

Az egészséges,  biztonságos,  családias
környezet kialakítása és biztosítása érde-
kében a Csigabigáknak a régi megkopott
sötét szekrénysor helyett bükk színű kis-
bútorokat vásároltunk. A Maci csoportot
új szőnyegek teszik komfortosabbá.

Az  elmúlt  év  őszén  a  Kossuth  utcai
óvodában cseréltük  le  a  régi  függönyö-
ket, ágytakarókat, terítőket, most a Vajda

utcai  óvoda  egy
csoportjának  régi
függönyei  helyére
kerültek  barátságos,
színharmóniát
árasztó  újak.  Az
óvoda  folyosójának
régi  öltözőszekré-
nyeire  is  új  függö-
nyök  készültek,
adományból.  (Kö-
szönjük  Némethné
Teri  néninek,  hogy
támogatta  vele  az
óvodát,  és  köszön-
jük Horváth Rozáli-

ának  és  Körtélyesiné  Akli  Piroskának,
hogy időt és energiát nem kímélve hetek
óta az óvoda szépítésén is munkálkodnak
napi tevékenységeik mellett.
Csoportjaink a nevelési évben:
Kossuth utca:

Tulipán  csoport:  23
fő (nagycsoport)
Napsugár  csoport:
20 fő (középső cso-
port)
Vajda utca:
Csigabiga  csoport:
25  fő  (vegyes  cso-
port)
Maci csoport: 18 fő
októberig,  március-
ra  várhatóan  24  fő
(minisek).

Minden  jelentke-
ző  gyermeket  fel-

vettünk ebben a nevelési évben.
A  2015-2016-os  nevelési  évben  új

óvodapedagógussal  gyarapodott  nevelő-
testületünk. Bencze Katalin Szokó Attilá-
nét  helyettesíti,  akinek  júniusban  kislá-
nya  született.  Gratulálunk  Hajnalkának,
és várjuk vissza majd.

Ingyenes étkezés

A gyermekek védelméről  és  a  gyám-
ügyi  igazgatásról  szóló 1997.évi XXXI.
törvény  151.§  (5)  bekezdésének  2015.
szeptember 1-től hatályos módosítása ki-
bővítette azoknak a gyermekeknek a kö-
rét, akik ingyenesen étkezhetnek az óvo-
dában, így jogosultak:
-  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvez-
ményben részesülő gyermekek
- a tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő
gyermekek
- azok az egészséges gyermekek, akiknek
- a családjában nevelkedő testvére tartó-
san beteg, vagy fogyatékos,
- akiknek a családjában 3 vagy több gyer-
meket nevelnek,
- akiknek a nevelésben vételét rendelte el
a gyámhatóság,
- akiknek a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a köte-
lező legkisebb munkabér személyi jöve-
delemadóval,  munkavállalói  járulékkal,
nyugdíjjárulékkal, egészségbiztosítási já-
rulékkal  csökkentett  nettó  összegének
130% át (2015-ben: 89.408 Ft)

Nyilatkozat  nyomtatványon lehet  igé-
nyelni az ingyenes étkezést, ezt a nyilat-
kozatot minden óvodás szülője megkapta
az óvodában. Változás esetén év közben
is  módosítható  a  nyilatkozat.  Az  óvoda
nem vizsgálja a nyilatkozat alapjául szol-
gáló dokumentumokat,  igazolásokat,  azt
minden szülő büntetőjogi felelőssége tu-
datában tölti ki, írja alá.

Szakmai nap

A gyermekek  neveléséhez  szeretnénk
folyamatosan fejleszteni  szaktudásunkat,
ezért  szükségesek  a  továbbképzések,
szakmai előadások.  Október 14-re meg-
hívtuk Dr. Pécsi Ritát, aki az Érzelmi in-
telligencia fejlesztéséről fog előadást tar-
tani.  E napon nevelés nélküli  napot tar-
tunk. Erre a délelőttre (reggel 9-től) sze-
retettel  hívjuk  és  várjuk  az  érdeklődő
szülőket  is,  biztos  vagyok  benne,  hogy
érdekes, a gyermeknevelést gyakorlati ta-
nácsokkal is segítő délelőtt lesz.

Szép őszt kívánok mindnyájunknak.
Fotók: Bencze Katalin
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VGKTE rendezvények
Focikupa, Katonanóta Fesztivál és Egészségnap 
az Egyesület szervezésében. 

10. oldal

Óvodai hírek
Óvodáink a nyár végi külső és belső fel-
újítási  munkák  által  nagymértékben  szé-
pültek és megújultak.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



Az elmúlt idő is bebizonyította, hogy
igény  van  ezekre  a  szolgáltatásokra.
Mind a használók, mint a könyvek száma
folyamatosan gyarapodik.

Az új könyveket továbbra is a Vörös-
marty  Mihály  Könyvtártól  kapjuk  a
Könyvtárellátási  Szolgáltató  Rendszer
keretében, amely a falvak, kistelepülések
lakói számára közvetíti a hazai könyvtári
rend  egésze  által  nyújtott  szolgáltatáso-
kat. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer  (KSZR) célja,  hogy az  5000 főnél
kisebb lakosságszámú településeken élők
minőségi  könyvtári  szolgáltatásokhoz
jussanak. A KSZR szolgáltatási szerződé-
sek  kötésével  teszi  lehetővé,  hogy köz-
ponti  pénzforrások  felhasználásával  a
községi  könyvtárak  állományába  rend-
szeresen kerüljön friss szak- és szépiro-
dalom,  folyóiratok,  javuljanak  a  tárgyi
feltételek. Az ellátó könyvtár a települé-
sek igényeinek megfelelően gondoskodik
a  szolgáltatásról,  így állandó  kapcsolat-
ban  vagyok  a  kollégákkal.  Igyekszem
minden korosztálynak lehetőséget  bizto-
sítani a kulturált időtöltéshez, tanuláshoz.
A programok is a használók igényeinek
megfelelően alakulnak. Ismét köszönjük
Jutka néninek a saját sütésű kenyeret, és
a  Kulturális  Kávéház  többi  résztvevőjé-
nek  a  házias  finomságokat.  Vendégünk
volt Gubányi Mária és Ugrits Margit is.

Az új kenyér mellé új közösségi progra-
mok lehetősége is került a könyvtárba az
eddigiek mellé. Keddenként a Martonvá-
sári Szent László Völgye Segítő Szolgá-
lat Váli Gyermekjóléti Szolgálatával kö-
zösen kézműves foglalkozásokat szerve-
zünk, melyet Dancsi Tiborné vezet. Szep-
tember 17-től  csütörtökönként  17 órától
felnőttek  számára  tervezünk  kézműves
műhelyfoglalkozásokat,  ahol  változatos
technikákkal ismerkedhetnek meg, de le-
hetőség lesz  meglévő tudásuk átadására
is. Nemcsak hölgyek, hanem urak részvé-
telére is számítunk! 

Szintén szeptembertől  Könyvtár-Mozi
színesíti a szolgáltatásokat. Az Országos
Könyvtári Napok programjaira október 5
és 12 között várjuk a könyvtárba látoga-
tókat.  Bővebb  információ  a  Községi
Könyvtárban (Vajda János u. 36.) telefon:
30/86-86-876, e-mail: konyvtar@val.hu 
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Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2015. november 9. hétfő

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

Könyvtári közlemények
Kedves Olvasók!
Már több, mint egy esztendeje, hogy birtokba ve-
hettük a könyvtári és közösségi célokra felújított
épületet.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

VÉRADÁS
Az emberek évezredek óta tudják, hogy a vér életfontosságú. A vér semmivel

nem pótolható. A vér életet ment!
A véradók áldozatkészsége évről-évre sok száz embertársunk életét menti meg.

Akinek beteg, műtétre szoruló családtagja volt tudja, hogy a kórházak azt kérik,
biztosítson a család lehetőleg vércsoportazonos véradókat a műtéthez. Ez bizony
nem könnyű, hiszen mások áldozatkészségére, önzetlenségére van szükség, és vért
csak 18 és 60 év közötti egészséges felnőtt adhat. Ilyen eset is itt a faluban három
volt már az idén is.

A nők évente háromszor, a férfiak évente négyszer adhatnak vért. A községben
rendezett véradások időpontjai megjelennek a Szuperinfóban, a Fejér Megyei Hír-
lap híreiben, plakátokat helyezünk ki, és aki akár csak egyszer is már adott vért,
névre szóló hívogató értesítést kap.

Kedves Fiatalok! Legyetek minél többen tagjai a véradók közösségének. A legkö-
zelebbi véradás 2015. november 2-án hétfőn lesz 15-18 óráig a Közösségi Házban.
Szeretettel várunk mindenkit!

Tárnok Lajosné
VK titkár

Újra Vajda Gárda

Kedves Kalandvágyók!

Az idei tanévben, legalább 30 fő je-
lentkezése esetén újra indítjuk a Vajda
Gárdás kirándulásokat. Ebben a tanév-
ben négy tervezett túránk lenne:
Őszi túra: Dömösről indulva, majd oda
érkezve a Rám-szakadék
Várható időpontja az őszi szünet előtt-
Téli  túra (amikor már van hó):  Vitány
vár
Várható időpontja december, január
Tavaszi  túra:  Bakonynána:  Gaja
patak/Római-fürdő  
Várható időpontja a tavaszi szünet előtt-
Nyári   túra:  Pákozdi  ingókövek + für-
dés
Várható időpontja a nyári szünet előtt

A túrákat  szombati  napokra  tervez-
zük.

Aki  szeretne tag lenni,  az  6.000 Ft-
ért tagsági kártyát válthat. Ez tartalmaz-
za  mind  a  négy  túra  kedvezményes
buszköltségét.

Tagokat elsősorban az iskola tanulói
közül szeretnénk toborozni. Természe-
tesen örömmel várjuk mindenki jelent-
kezését, akik szeretik a természetet.

Kirándulásainkhoz  alkalmanként  is
lehet majd csatlakozni, az aktuális úti-
költség  befizetésével.  Túljelentkezés
esetén viszont a tagsággal rendelkezők
elsőbbséget  élveznek.  A túrák  pontos
időpontjáról a túra előtt két héttel érte-
sítenénk a kirándulásra vágyókat. Tag-
sági kártyákat október 5-ig lehet kiválta-
ni Zelena Zsoltnál és Csapó Noéminél.
Kalandra fel!

mailto:alpolgarmester@val.hu
mailto:konyvtar@val.hu


A történet 2014. október 26-ra nyúlik
vissza,  amikor  Vál  községet  képviselve
meghívást kapott a Balánbányai Botorka
Fesztiválra a  Válinka néptánccsoport.  A
fergeteges hangulat, a sok szeretet, amit
ott  kaptunk  azt  a  kérdést  tette  fel  ben-
nünk, hogy tudjuk ezt viszonozni a ven-
déglátóknak (balánbányaiaknak). A fesz-
tivál egyik estéjén már meg is született az
ötlet, az az egy tábort kellene szervezni
2015 nyarán.

Akkor  még nagyon távolinak  tűnt  ez
az  időpont.  Teltek  a  hetek,  a  hónapok,
ránk köszöntött a 2015. év. A lelkes szer-
vező csapat nagy egyetértésben kitűzte a
tábor időpontját (augusztus 3-9), összeál-
lította a programot. A tábor alap gondola-
ta az volt, hogy a Balánbányáról érkező
vendégeinket  váli  családoknál  szállásol-
juk el a közvetlenebb kapcsolatok kiala-
kulása érdekében. Szerencsére a község-
ben a vendégfogadók többen voltak, mint
vendégek, így sajnos maradtak olyan csa-
ládok, akik habár szerettek volna vendé-
get fogadni, nem jutott nekik. Tőlük ez-
úton is elnézést kérünk, de bízunk a foly-
tonosságban, reméljük, hogy lesz még le-
hetőségük vendéget fogadni.

A vendégek megérkeztek augusztus 3-
án, a kora délutáni órákban. A vendégfo-
gadó  családok  nagy  szeretettel,  süte-
ménnyel,  innivalóval  várták  a  balánbá-
nyai csapatot a rekkenő hőségben, a Tűz-
oltóság udvarán. A vendégek nagy része
az  Ördögborda  és  a  Prücskök  néptánc-
csoportok  tagjai  és  felnőtt  kísérőik.  Az

Ördögbordáról egy fontos információ, ők
azok, akik a 2012-es Fölszállott  a  Páva
műsorban közönségdíjjal tértek haza.

„Az Ördögborda név hallatán az itteni
emberek az Erdei Pajzsikára (Dryopteris
Rex),  egy  páfrányféleségre  gondolnak,
melynek alakja hasonlít az emberek bor-
dázatához. Azok akik nem ismerik a szó
jelentését  viszont valami ördögi dologra
gondolhatnak. E csoport táncolási módja
olyan is: ördögi. Ördögbordák lettek, de
ördögfiókákként  táncolnak.”   „A Prücs-
kök, kik ma viszik a zászlót arra várnak,
hogy az Ördögbordás szent esküt letehes-
sék és a tánc világába, mint negyedik ge-
neráció  elődeikhez  méltón  beléphesse-
nek.” -  idézet  Sándor Csabától,  a  tánc-
csoportok vezetőjétől.

A következő napi program a falu be-
mutatásával kezdődött - amiben nagy se-
gítséget nyújtott Dudásné Viktori Katalin
-, amit délután a Vajda János emlékház és
az  Antali  erdőben  található  vadászház
meglátogatása  követett.  Késő  délután  a
Vajda-háznál  szalonnasütésre,  zenélge-
tésre  hivatalos  volt  mindenki  a  község-
ből. Nagy öröm volt azt látni, hogy a fel-
nőttek, gyerekek milyen önfeledten tud-
nak  együtt  számháborúzni,  énekelni  és
zenélni késő sötétedésig.

Az augusztus 5-ei napon a Velencei-tó
és környéke volt a célpont. A kora reggeli
program  a  Dinnyési  Madárrezervátum
meglátogatása, ahol a gyerekeknek meg-
mutatták a védett madárfajok gyűrűzését,
ismertették az egyes fajokat és a gyűrű-

zés  fontosságát.  Utána  mindannyiunk
nagy örömére kötetlen program követke-
zett, fürdés a Velencei-tóban a nap hátra-
levő részében.

A következő nap a sportról, a kézmű-
veskedésről,  és  a  tűzoltóság bemutatko-
zásáról  szólt.  Fiúk  focicsapatokat  alkot-
tak és megmérkőztek egymás ellen a váli
és a balánbányai legények. Aki nem foci-
zott, talált magának elfoglaltságot a kéz-
műves foglakozáson, készíthetett gyűrűt,
nyakéket,  fülbevalót,  festhetett,  kosarat
fonhatott, tűpárnát varrhatott és még sok
egyéb érdekes kézműves dolgot kipróbál-
hatott. A délelőtt fénypontja a tűzoltósá-
gunk és a tűzoltóautó bemutatása, ahol az
érdeklődők megfoghatták, kipróbálhatták
a tűzoltók által használt berendezéseket,
sőt még egy verseny keretében a vízsu-
gárral célba is lőhettek.

Délután Martonvásáron az Óvoda Mú-
zeumban és a Brunszvik kastélyban vár-
tak  szeretettel.  Este Balánbányáé  volt  a
főszerep. A Közösségi Ház dísztermében
teltház előtt, Székely Tamás Balánbánya
történelmét  ismertette,  a  népviseleteket
és  a  bányászatot  Sándor  Csaba  mutatta
be.  Ezt  egy  fergeteges  táncház  követte,
ahol a balánbányaiak felcsíki táncokat ta-
nítottak  a  résztvevőknek,  aminek  a  ké-
sőbbiekben nagy jelentősége lett.

Augusztus  7-én  délelőtt  a  harcművé-
szeteké volt főszerep, Jankó Csaba 3 da-
nos mester és tanítványai aikidot, Kovács
László  3  danos  mester  és  tanítványai
kung fut mutattak be az érdeklődőknek és
ismertették a sportágakat. Délután - hogy
maradjunk a harcművészeteknél - Berecz
Botond jurtájában láthattuk a honfoglalás
időszakában  használatos  harci  eszközö-
ket  és  harci  módokat.  A gyerekek nagy
örömére mindenki kipróbálhatta a lovag-
lást és az íjászatot is.

Szombaton  augusztus  8-án  délelőtt  a
VálVölgye  Étterem  udvarán  felállított
színpadon  a  meghívott  tánccsoportok
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A közösség ereje
 „És ha egy kis közösség össze tud fogni, ak-
kor nagy dolgokra is képes”- bemutatkozik Ko-

vács Zoltán katolikus plébános         12. oldal

Baláni tábor örömtánccal
Augusztusban Válban vendégeskedtek a Balánbá-
nyaiak.

MOLNÁR SZILÁRD főszervező



(Ördögborda, Prücskök, Rezeda, Rozma-
ring, Villő és a házigazda Válinka) szín-
padi próbát tartottak, a próba végén a ba-
lánbányai  tánccsoportok  vezetője  azzal
az  ötlettel  állt  elő,  hogy  a  délutáni
„Örömtánc Gálaesten” az utolsó számban
megkér minden tánccsoportot, hogy csat-
lakozzon a balánbányaiak felcsíki koreo-
gráfiájához. A tánctanulásnak itt jött el a
jelentősége.

Délután  megkezdődött  az  „Örömtánc
Gálaest”. A műsor a Vox Váli, Böllön be-
tyárok néhány tagja, az Ördögborda és a
Válinka közös énekes, táncos produkció-
jával  kezdődött,  ezt  követte a  váli  Roz-
maring gyerek tánccsoport somogyi kari-
kázó és ugrós táncuk és a szintén váli Re-
zeda gyerek tánccsoport. A vendégek ki-
sebb  képviselői,  a  Prücskök  vették  bir-
tokba a színpadot, akik Szatmári táncokat
adtak elő, őket követte a váli és marton-
vásári  fiatalokból álló Villő néptánccso-
port mezőségi tánca, majd a Válinka nép-
tánccsoport  Vajdaszentiványi  tánca.  A
színpad  ismét  a  balánbányaiaké  lett,  az
Ördögborda Kalotaszegi táncrendből mu-
tatott  ízelítőt,  őket követte a Villő tánc-
csoport Küküllőmenti tánca. A meghívott
vendégek között volt a Pázmándi Röpike
néptánccsoport akik, szerény létszámmal,
de annál nagyobb odaadással adták elő a
Nyírségi  táncaikat,  amit  a  Válinka  egy
Mezőföldi  tánccal  kísért.  Ezután  követ-
kezett  a Gálaest  záró száma a Balánbá-
nyaiak Felcsíki tánca, amibe becsatlako-
zott az összes tánccsoport. Ez volt a tábor
és  a  Gálaest  mondanivalója,  táncolni,
múlatni  együtt  jó.  A néptánc egy közös
nyelv,  ahol  nincsenek  korbeli  határok,
együtt táncolt közel hatvan ember, együtt
lüktetett mindenki és mindenki örömében
táncolt. A zenészek lehúzták, a zsúfolásig
telt  Étterem nézőterén a közönség állva
tapsolt,  ők is  megértették  a lényeget.  A
gálaestet hajnalig tartó táncház követte.

A vasárnapi könnyes búcsút, ahol ven-
dégek,  vendéglátók  egymás  vállán  zo-
kogtak és azt panaszkodták, hogy milyen
hamar eltelt ez az egy hét, egy Szentmise
előzött  meg, amit  Kovács Zoltán plébá-
nos celebrált. Az induló autóbuszra utol-
sóként  felszálló  Sándor  Csaba  tánccso-
port vezető elcsukló hangon csak annyit
mondott „Válunk és várunk”, vagyis idén
is meghívta a Válinka néptánccsoportot a
szeptember 24-27. között megrendezendő
Botorka fesztiválra. 

A rendezvényt egy kis, de lelkes csapat
szervezte, akit sokan támogattak, civilek,
magánszemélyek és cégek, akiknek ezút-
tal köszönjük a mérhetetlen és a saját le-
hetőségeihez  képest  maximális  segítsé-
get.

 Vendégfogadó családok, akiknek kö-
szönjük, hogy vendégül látták a Balánbá-
nyai csapatot:

Bechtold  Tamás és  családja,  Dr.  Ba-
logh Lóránd és családja, Gebauer István-
né Verike, Ág Zsóka, Szendi Iván és csa-
ládja,  Lukács  Ferenc és  családja,  Kör-
mendiné Keresztes  Erzsébet és  családja,
Dudásné Viktori Katalin és családja,  Ba-
ranyai Mária és családja, Fiskus Olga és
családja,  Jankó Csaba és családja,  Ked-
ves Imre és  családja,  Kecskésné Bredák
Katalin és családja,  Molnárné Körmendi
Erika és családja,  Domak István és csa-
ládja.

Nekik köszönjük, hogy egy hetet felál-
doztak a nyárból a program megvalósítá-
sa érdekében, de remélem cserébe nagy-
szerű emberekkel, gyerekekkel ismerked-
tek meg, akikkel hosszútávon fogják tar-
tani a kapcsolatot. 

A rendezvényt  támogatta:  Fejér  Me-
gyei  Közgyűlés,  Vál  Község  Önkor-
mányzata,  Váli  Önkormányzati  Tűzoltó-
ság, Vál Völgye Étterem és Pizzéria, BO-
TÉSZ, Váli Faluszépítő és -védő Egyesü-
let,  Szerencsés  József  Személyszállító,
Szülői  Munkaközösség,  Váli  Katolikus

Egyház, Noda Produkció Kft, Táncos Lá-
bak Alapítvány, MTA ATK Martonvásár,
Brunszvik-Beethoven  Kulturális  Köz-
pont,  Velence-Tavi Fejlesztési  Nonprofit
Kft, Sigmond Péter, Família Kereskedés,
Gyócsi-Családi  Sütőipari  Kft,  Kolcsár
Sütőipari  Kft,  Friss  '94  Bt.,  Falusi  Bolt
Ker.  Kft,  Berecz  Botond,  Fiskus  Béla,
Herczku  Éva,  Hoppár  György,  Líber
András, Koch Tamás, Csókás Kata, Antal
Zoltán, Szendi Antal, Kovács Gábor, Fis-
kus  Olga,  Csapó  Noémi,  Keresztes  Er-
zsébet,  Gali Rita,  Baranyai Mária,  Ked-
ves  Imre,  Körtélyesi  Károly,  Honkai
Nándor,  Szendi  Iván,  Andrusek  Péter,
Bóna János, Kiss Gábor, Szabó Csaba és
még  sokan  mások,  akik  a  kihelyezett
adományládákban  tették  adományaikat.
Nekik köszönjük az adományaikat.

A rendezvény megvalósításában  részt
vettek:  Kizmus  Lajos,  Gremspergerné
Sáfrán  Szilvia,  Akli  Piroska,  Körmendi
Mónika, Líber Marianna, Horváth Rozá-
lia,  Domak  Fanni,  Domak  Luca,  Koch
Boglárka, Molnár Bettina, Dudás Zsuzsa,
Molnár  Attila,  Kecskés  Attila,  Kecskés
Gergely, Pap Zsuzsa, Körmendi István és
a Válinka néptánccsoport.
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Váli élmények egy balánbányai tollából

Egy csipet-csapat elindul számára egy idegen és új helyre. Mindenkinek a gondo-
latai, az elképzelései keringnek a buszba. Egymásba ütköznek. Megérkeztünk. Ren-
geteg ismeretlen ember áll  egy csuporékban, minket várnak. A tömegből néhány
ember arca ismerősen mosolyog ránk. Nagy örömmel és szeretettel fogadtak min-
ket. Azt a fajta kedvességet érezzük, mint amikor a legjobb barátait várja az ember.
A kezdet mindent meghatároz. E hét kezdete. Számomra nagyon érdekes helyre ér-
keztem, Vál nyugodtsága és az emberek derűje, szeretete így együttesen nagyon jó
érzéseket vált ki belőlem. Az a hét, amit itt tölthetünk nagyon jó lesz. Most már úgy
is mondhatom, hogy nagyon jó volt. A sok közös program barátságokat alakított ki,
minket pedig még inkább összekovácsolt. Azt hiszem, nagyon jó ötlet volt a közös
evés, nem szakadtunk el egymástól, és az ember nagy társaságban hihetetlenül jó-
ízűen tud lakmározni. Nekem minden program tetszett, bár a meleg befolyásolta a
hangulatunkat és a tűrőképességünket. Látszott az embereken, hogy szívüket, lel-
küket beletették a hét megszervezésében. Az esti éneklések, pancsolások, beszél-
getések nagyon kellemesek voltak. Vajda János emlékháznál eltöltött délután izgal-
massága, a Martonvásári órák felejthetetlensége emlékké alakult. Fiúk elmondhatják
magukról, hogy egy töredékét megtapasztalták a tűzoltói életnek. Azt az élményt,
amit kaptunk a váli emberektől, amit kaptunk tőletek nem tudjuk megköszönni. Egy
izgalmas,  barátságos,  kellemes  hetet  ajándékoztatok  nekünk,  ezért  hálásak  va-
gyunk. Hálás vagyok. Remélem az a kapcsolat,azok a kapcsolatok, amelyek elindul-
tak a kibontakozás útján nem megállnak,  hanem ki  is bontakoznak.  Folytatódjon
minden a Botorka Fesztiválon!

Boros Szilvia, Balánbánya

http://adamiroda.hu/faluvedo
http://adamiroda.hu/faluvedo


►Focikupa

Immár  3.  alkalommal  megrendezésre
került  a  Válvölgye  Kupa  a  Válvölgye
Gasztronomiai  Kultúrális  és  Turisztikai
Egyesület,  valamint  a  Vál  KSE  közös
rendezésében,  szervezésében.  Ezen  a
ponton  szeretnénk  megköszönni  Klein
Károly elnök,  Nagy  Imre  "Csöpi"  és
Szedlák Béla áldozatos munkáját.

Évről évre egyre magasabb a színvo-
nal,  ez vonatkozik a váli  focipálya és a
környezetére, valamint a csapatok  felké-
szültségére  is. Hagyományainkhoz híven
ezúttal is kétnapos rendezvényt szervez-
tünk.  Az  első  nap  délelőttjén  a  Vál,  a
Szár, a Bakonyszombathely és a Marton-
vásár  U-15-ös  csapatai  mérkőztek  meg,
ahol  a  döntőben  a  Martonvásári  csapat
bizonyult  a  legjobbnak  a  Bakonyszom-
bathely  ellenében.  A Sági  Sándor  által
felajánlott torna legjobb játékosának já-
ró díjat Zoboki Álmos nyerte, a torna leg-
jobb kapusa Schneider Pál, a torna gól-
királya pedig  Farkas  Ferenc Pál lett  a
szári csapatból. A szombati rekkenő hő-
ség  ellenére  a  fiatalok  és  a  felkészítő
edzők is kitettek magukért.

Délután elkezdődtek a felnőtt csapatok
mérkőzései,  ahol  Vál-Szár,  illetve  Mar-
tonvásár-Újbarok volt a párosítás. Mind-
két  mérkőzésen  papírforma  eredmény
született,  így  a  vasárnapi  helyosztókon
Szár-Martonvásár  rangadót  rendeztek.  A
kiélezett  mérkőzésen  mindkét  csapatnál
sok  fiatal  részvételével  és  jó  játékával,
valamint a rutinosabb labdarúgók segítsé-
gével végül büntetőkkel a martoni alaku-
lat nyerte a tornát. A harmadik helyen a
Vál  KSE csapata  végzett.  A torna leg-
jobb játékosa Molnár Attila lett a Mar-
tonvásár  csapatából,  a  gólkirályi  címet
Oláh  Kálmán szerezte  meg  5  góllal
(Szár),  a  torna  legjobb  kapusa a  váli
Marton Henrik lett. Szeretnénk köszöne-
tet  mondani  támogatóinknak:  Fejér  Me-
gyei  Labdarúgó  Szövetség,  Vál  Község
Önkormányzat,  Vál  KSE,  Sági  Sándor
vállalkozó, a  Válvölgye Étterem és Piz-
zéria,  valamint köszönjük  Csicsó Gábor
hangtechnikus egész hétvégi munkáját.

VGKTE

►III. Katonanóta Feszti-
vál

Idén, az időjárástól nem félve, verőfé-
nyes napsütésben sikerült megrendezni  a
Válvölgye  Gasztronómiai  Kulturális  és
Turisztikai  Egyesületnek  az  immár  har-
madik alkalommal színpadra kerülő Ka-
tonanóta Fesztivált. 

Délután 3-kor kezdtünk - az időjárásra
való tekintettel - a bicskei Magyar Nóta
Kedvelők  Klubja  férfikórussal,  akik  hí-
ven tolmácsolták katonáinkat, majd a ta-
bajdi Búzavirág Dalkör következett, Sza-
bó Zsuzsanna tanárnő vezetésével adtak
elő kevéssé ismert népdallá lett katonada-
lokat. 

A váli Vadvirág Dalkör és Kozma Sán-
dor  bácsi  Bicskéről,  állandó  fellépői  az
egyesület  által  szervezett  rendezvények-
nek, idén is, mint eddig minden alkalom-
mal  megörvendeztették  előadásukkal  a
közönséget. 

A tizenegy esztendős Herman Aisa és
Koch  Dorottya  hegedűduóját  Katonáné
Kun Emese (tanárnőjük) kísérte, segítet-
te, majd Mezei Gábor, világjáró harmoni-
kással  simogatták meg lelkünket muzsi-
kájukkal. 

A fesztivált a Vox Váli zárta - minden
helyi  rendezvény  résztvevője,  lelke  –
örömmel és közös énekléssel ért véget ez
az est  a Válvölgye Étterem kerthelyisé-
gében felállított rendezvénysátor alatt. 

A  Válvölgye  Étterem  most  is,  mint
minden alkalommal, finomságokat és hi-
deg frissítőket kínált, s nem maradhatott
el  a  verhetetlen  bajor  sült  kolbász  sem,
mely  minden  fesztivál  állandó
„fellépője”.

Összességben idén is egy örömteli ta-
lálkozásokkal, dalokkal, közös énekléssel
és  rengeteg  mosolygós,  ismerős  arccal
együtt  töltött  délutánt  sikerült  megszer-
vezni.

Köszönet az önkéntes támogatóknak –
önzetlen  munkájuk  nélkül  nem  jöhetett
volna létre a rendezvény!

►Egészségnap

Reform- és  egészséges ételeket  kínál-
tak  az  ingyenes  szűrővizsgálatok  mellé
Válban, a közösségi házban. Gusztusosan
tálalt saláták, ősi, újra felfedezett kásák,
tápláló,  mégis  kalóriaszegény étkek  ke-
rültek a hófehér asztalra.

A bicskei Egészségügyi Központ (EFI)
szervezésében sorra járják a Bicske köze-
li településeket az egészséges életmód je-
gyében a szakemberek, fontos szűrővizs-
gálatokat  "visznek  házhoz"  ilyenkor.
EKG-, cukor-, koleszterin- és egyéb mé-
réseket végeznek Haberényi Pál és Tum-
pek Andrea  szakorvosok irányításával  a
szakasszisztensek. Marton József és fele-
sége  diétás,  illetve  egészséges  ételeket
készítettek  helyben.  A nem  szokványos
üdítő italoknak, limonádéknak is nagy si-
kere volt a kánikulában. A céklalét sokan
megízlelték,  s  meglepve  tapasztalták,
hogy jó! Artainé Deák Anikó, az EFI iro-
davezetője a közösségi ház fáktól árnyas
bejáratánál (szemben a Csipkerózsika-ál-
mát  alvó,  gyönyörű  Ürményi-kastéllyal)
fogadta munkatársaival a betérőket. Kér-
dőíveket töltöttek ki, konkrét tanácsokkal
szolgáltak  a  hozzájuk  fordulóknak.  Az
egészségnap alkalmával megspórolhatják
a jelentkezők több orvosi vizsgálat vára-
kozási idejét, a hosszú sorállást!

Zsohár Melinda
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►Fejezetek a nyugdíjas-
klub életéből

Az országházi kirándulás

Sokszor sokfelé jártunk már, de most a
szokásos fürdőzési kikapcsolódás helyett
egy igazán különleges úti célt választot-
tunk, a Parlamentet.

Az országházi látogatás megvalósításá-
hoz  polgármesterünk,  Bechtold  Tamás
segítségét  kértük.  Szerencsékre a  jegye-
ket  elővételben  sikerült  megvennie,  és
még időt  is  szakított  arra,  hogy velünk
tartson.  Így  augusztus  10-én,  hétfőn  9
órakor útnak indulhattunk 17 fővel Buda-
pestre,  Szerencsés  József  különjáratos
buszával.

Szakértő idegenvezető vezetésével sé-
tálhattunk végig kis csoportunkkal,  ahol
megtudhattunk minden fontos informáci-
ót  az  Országházról.  A  kupolateremben
láthattuk a Szent Koronát, amely bár nem
az  eredeti,  de  annak  hű  mása.  Szeren-
csénk volt az őrségváltáshoz is, ami kü-
lön élmény volt számunkra.

Engedélyt  kaptunk az ülésterem meg-
tekintéséhez,  valamint  az  elmúlt  száza-
dok államfőiről, vezéreiről készült szob-
rokat, képeket is megcsodálhattuk. A ha-
talmas és gyönyörű épületet elhagyván a

felújított Kossuth téren sétáltunk egy na-
gyot, ahol hatalmas szobrokra csodálkoz-
tunk rá. Kossuth Lajos és gróf Andrássy
Gyula méltán híres szobra teljesen lenyű-
gözött minket.

Kirándulásunkat  Diósdon,  cukrászdá-
ban zártuk, ahol a polgármester úr min-
denkit meghívott egy hűsítő fagylaltra.

Szeretettel  gondolunk vissza eme kü-
lönleges kirándulásra, és ezúton is szeret-
ném  a  nyugdíjas  klub  tagjai  nevében
megköszönni a képviselő-testület  és  kü-
lönösen a Polgármester úr támogatását és
segítségét. Nagyon jól éreztük magunkat,
köszönjük szépen!

Továbbá  szeretném  itt  bejelenteni,
hogy 2015. október 3-án 14 órai kezdet-
tel 20 óráig a klub Batyubált rendez a Fa-
luházban, melyre szeretettel meghívjuk a
környékbeli nyugdíjasokat is.

Szomorú kötelességem, hogy a közel-
múltban  elhalálozott  nyugdíjas  társaink-
ról is beszámoljak:

Orbán  Lászlóné  (+  2014.  december),
Hájas Benőné (+ január), Körtélyesi Ist-
vánné (+július)

Fájó  hiányukat  érezzük,  emléküket
őrizzük!

Felhívás

Klubunkba  szeretettel  várunk  minden
nyugdíjast továbbra is, minden hétfőn 14
órától, ahol jókat beszélgetünk, kikapcso-
lódunk. Igény szerinti  kirándulásokat  és
programokat szervezünk, ami mindig egy
jó hangulatú esemény, alkalom a feltöltő-
désre.  Új tagok jelentkezésére is  számí-
tunk!

Bencze Károlyné
a nyugdíjas klub vezetője
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Tisztelt Váli Lakosok! 

2015.  szeptember  18-án  (pénteken)
az iskola papírgyűjtést szervez. Kérjük,
a papírhulladékot 10 óráig tegyék ki a
portájuk elé, hogy a gyerekek azt össze
tudják gyűjteni.

Az iskola udvarán aznap egy gyűjtő-
konténer  lesz  elhelyezve,  amelybe  a
nagyobb  mennyiségű  papírhulladék  a
lakosok részéről szabadon elhelyezhe-
tő.

Segítségüket előre is köszönjük!

Szabó Éva igazgató

BÚCSÚZUNK
TŐLED

Az embereknek életükben sok min-
dentől fájdalmas búcsút kell venniük:
tárgyakról, életük egy lezárt szakaszá-
tól, de talán legfájdalmasabb az, ami-
kor egy szerettünktől, munkatársunk-
tól kell elbúcsúznunk.

Most  egy  baráttól,  munkatárstól
búcsúzunk.  Tragikus  hirtelenséggel
ment el közülünk mindenki Teri néni-
je.  Mi,  akik  ismertük  Őt,  hatalmas
munkabírását, életerejét,  vidámságát,
megdöbbentünk halála hírén. 

Évtizedeken  át  rengeteg  lakodal-
mat főzött ki, több ezer adag ételt osz-
tott  ki  állandó  munkatársával,  Erika
nénivel,  akivel  testvérként,  egymás
rezdülését szavak nélkül is megértve
szerették egymást. 

Szerette a munkáját, szerette a gye-
rekeket!  Most  búcsúzunk  Tőle!  Hiá-
nya  érezhető  munkahelyén  is,  nem
halljuk  többé  szókimondó  vélemé-
nyét, verseit köszöntések alkalmával.

Búcsúzik Tőled Józsi, Julcsi, Erika,
Laci, Zsuzsa, Henrik, Zoli, Kati és Ad-
rienn, Ricsi, Pisti, Márk, Böje.

Tudom, a búcsúbeszéd szemernyit
sem enyhít a fájdalmon, mert egy hely
örökre üresen maradt az asztalnál.

Elment  közülünk.  Gyászoljuk  és
fájlaljuk távozását.

Nyugodj békében Teri néni!

MÁZOLT VILÁG - ECSETTEL MESÉLVE

PÜSPÖK MIKLÓS
AMATŐR FESTŐ KIÁLLÍTÁSA

Ünnepélyes megnyitó:
2015. október 03. szombat 15.00 óra

Vál, Tűzoltó és Községi Emlékház
Zenél: Csapó István

„Püspök Miklós amatőr festő vagyok, Budajenőn születtem 1952-ben, ma Kajászón
élek.  Eddigi életem teljesen független a mostani festéstől. Gyermekkori álmomat
valósítottam meg most, amikor elkezdtem alkotni. Mind ehhez hozzásegített rendkí-
vül nagy természet szeretetem és sok kirándulással eltöltött idő itt az országban és a
világ sok más táján. Nem utolsó sorban sokat köszönhetek Kokas Ignác festőmű-
vésznek, aki biztatásával és barátságával arra ösztönzött, hogy bátran fessek.”

A kiállítás megtekinthető:
2015. október 4-én, 10-én, 11-én (hétvégén) 10.00-12.00 óráig

 2015. október 5-9. között (hétfőtől péntekig) 17.00-19.00 óráig 

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!



►Tűzoltóink sikere

A  Váli  Önkormányzati  Tűzoltóság
2015.  augusztus  24-26.  között  Miskolc
városában a Diósgyőri Acélművek terüle-
tén megrendezett Országos Tűzoltó Szak-
mai versenyen vett részt. 

 A verseny feladatok a tűzoltóságok te-
vékenységét  jellemezték,  különböző ne-
hézségi  tényezőkkel  bonyolítva.  A fel-
adatok között szerepelt életmentés (autó-
busz alá  személy szorult),  kb. 5m mély
árokból történő személy mentése (a sérült
gerinctörést  szenvedett),  majd több fa a
jármű elé dőlt, melyeket el kellett távolí-
tani. A tűzoltási feladat épület 1. szintjén
tűz keletkezett, az épületben több gázpa-
lack  volt,  melyeket  biztonságba  kellett
helyezni, majd a tüzet eloltani. A gépko-
csivezető részére pedig vezetéstechnikai
pálya került kialakításra.

Az irányító, a beosztott és a gépkocsi-
vezető elméleti tesztlap kitöltésével adott
számot  elméleti  ismereteiről.  Az  elért
eredményeink a következők:

 Csapatversenyben 5. helyezés, egyéni
(gépkocsivezető)  kategóriában  Horváth
László 3. helyezést ért el.

A Csapat tagjai:
Irányító: Tihanyi Tamás,
Beosztott (1): Vass Attila
Beosztott (2): ifj. Nagy György
Gépkocsivezető: Horváth László
A verseny nagy szakmai kihívást jelen-

tett a készenléti állománynak, de a csapat
sikeresen helytállt, melyhez gratulálok.

Vabrik Zoltán

►Református tábor

Ezen  a  nyáron  Isten  kegyelméből  is-
mét megrendezésre került a Váli Refor-
mátus Gyerekhét. Az alkalom július hu-
szadika  hetében  zajlott.  Körülbelül  50
gyermek vett részt rajta. Ezen kívül ren-
geteg segítő is érkezett.

A helyszín a gyülekezeti ház volt, be-
leértve a templomot.

A hét témája: Jézus nyomában. A dél-
előtti  órákon egy-egy történetről beszél-
gettünk csoportokra bontva. Szó volt Is-
ten ígéretéről, hatalmáról és a Vele való
találkozásról.  Naponta  tanultunk  arany-

mondást,  valamint énekeket.  Délutánon-
ként  kézműves  foglalkozásokon vettünk
részt: agyagozás, szalvétatechnika, papír-
rózsa  készítés...  Kirándulásunk  úti  célja
Székesfehérvár  volt.  Segítőink  gondos-
kodtak sportolásról is. Szombati záró al-
kalmunkra szüleinket is meghívtuk, ahol
bemutattuk a héten tanultakat.

Nagyon  kellemes  hetet  töltöttünk
együtt, ahonnan élményekkel és tudással
gazdagodva térhettünk haza.

„Aki  vallást  tesz  rólam  az  emberek
előtt,  arról  majd  én  is  vallást  teszek
mennyei Atyám előtt." (Mt. 10:32)

Molnár Sára

 Vál Község Önkormányzatának időszaki tájékoztatója | H-2473 Vál, Vajda János utca 2. | +36 (22) 559-407 | Felelős kiadó: 
Bechtold Tamás polgármester | Szerkesztő: Ádám Zsuzsanna alpolgármester | Tipográfia: Ádám és Ádám Mérnök Iroda | Nyomda: EFO Nyomda
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ORSZÁGFUTÁS
Október 24-én országfutás 2 lesz (március 14-én volt az első), akinek lesz kedve
csatlakozhat. Gyalogolni is lehet. Részletek (helyszín, útvonal stb.) később. 

A KÖZÖSSÉG EREJE
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. A nevem Kovács Zoltán. Erdélyből származom, Gyergyószentmiklósról.

Egyházi gimnáziumba jártam. A gimnáziumi évek alatt elvégeztem a kántorképzőt. Gyulafehérváron érettségiztem. Egy évet
voltam katona. A katonai szolgálat letöltése után két évet voltam kántor a Dányi Egyházközségben. 

Az elmúlt évezredben, 1999-ben kezdtem el a szemináriumi tanulmányokat. Egy évet Vácott, majd öt évet Egerbe tanultam. 
2005-ben szenteltek pappá Vácott. Tavaly augusztusban kerültem ide a Székesfehérvári Egyházmegyébe. Egy évet Enyingen

voltam plébános helyettesként. A Püspök atya  augusztus 1-től nevezett ki a Váli Plébániára plébánosnak.
Fontosnak tartom, hogy a váli Testvéreket megismerjem, hogy egy közösséget tudjunk alkotni, egymást elfogadva (hibáival,

gyengeségeivel). Mert a közösségnek megtartó ereje van. És ha egy kis közösség össze tud fogni, akkor nagy dolgokra is képes.
Ehhez kérném a Testvérek együttműködését.

Fogadó órák a Plébánián: hétfőn: 09.00 – 12.00 – ig; kedden: 10.00 – 12.00 – ig;
Keresztelés, esketés és temetés ügyben bejelentkezés szükséges a Plébánián:
2473 Vál, Szent István tér 6.   Tel.: 0630-396-4368   kozokpaszto@freemail.hu

Akik 2009 – ben bérmálkoztak Válon, megkérem, jelentkezzenek a Plébánián.

Minden hónap 2. és 4. szombaton délelőtt 10.00-12.00-ig kézműves foglalkozást tartunk gyerekek
részére a Plébánián. Első alkalom szeptember 26. szombat 10 óra.

Egynapos  zarándokutat  szervezünk  2015.  október  10-én  szombaton:  Vál–Székesfehérvár–Bodajk.
Jelentkezni lehet a sekrestyében szeptember 27– ig. 1000,- Ft befizetése szükséges (név, cím, telefonszám).

mailto:kozokpaszto@freemail.hu

