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Tisztelt Váliak!

Utolsó  beszámolóm  óta  a  következő
eseményeken vettem részt. 

Tabajdon tartottuk a Völgy Vidék Le-
ader Egyesület tájékoztatóját az elkövet-
kezendő időszak pályázati lehetőségeiről.
A teltházas  előadás,  melyen  az  irányító
hatóság vezetői  is  részt  vettek,  arról  ta-
núskodik, hogy rengeteg pályázati ötletet
szeretnének  megvalósítani  az  emberek
uniós  forrásból.  Március  7-én elnökségi
ülést tartottunk, melyen elfogadtuk a köz-
gyűlés elé terjesztendő, hónapok alatt ki-
dolgozott fejlesztési stratégiát.

Az egyesület közgyűlését március 16-
án  az  új  tanácstermünkben tartottuk.  Itt
fogadtuk el a helyi  fejlesztési stratégiát,
mely már olvasható az egyesület honlap-
ján. Ebből derül ki, hogy mire és milyen
feltételekkel pályázhatunk az elkövetke-
zendő években.

Február 26-án a váli magtár tulajdono-
sával tárgyaltam az ingatlan adás-vételé-
ről. A kastély projekt kapcsán szeretnénk
a beruházásba bevonni a magtár épületét
és a „Rongyos”-t. 

Ádám  Zsuzsanna  alpolgármesterrel
Budapesten látogatást  tettünk a Kraft  &
Associates  turisztikai  fejlesztő  cégnél,
akik bemutatták hazai és külföldi példá-

kon keresztül, miként lehetséges egy-egy
kastélyt  hasznosítani  különböző turiszti-
kai célokra.

Tessely Zoltán országgyűlési képvise-
lőnkkel több alkalommal is egyeztettem a
következő témákban: kastély projekt, va-
dászterületek kialakítása a völgyben, Ve-
reb-Vál-Gyúró-Etyek összekötő út építé-
se, váli mentőállomás létrehozása.

Március  3-án  informális  testületi  ülé-
sen egyeztettünk pályázati ötleteinkről.

4-én egy pellet gyártással és pellet ka-
zánok forgalmazásával foglalkozó Fejér-
megyei  cég  képviselőit  fogadtam,  akik
együttműködési  lehetőségeket  vázoltak
fel mindkét témában.

A VVVTFT, az-az a Velencei tó - Váli-
völgy - Vértes Terület Fejlesztési Tanács
ebben a hónapban kétszer is ülésezett. Fő
témáink a Velencei-tó partfal megújítás, a
Bicske-Tarján kerékpárút kiépítése és az
etyeki turisztikai beruházások voltak.

Március 15-én ünnepélyes keretek kö-
zött adtuk át a hivatal felújított épületét.
Nehéz szavakat  találni  arra,  amit  érzek.
Hálás vagyok mindenkinek, aki segítette
a projekt sikerét. A teljesség igénye nél-
kül azonban kiemelném Ádám Zsuzsan-
nát, Miklósi Tibort, a kivitelezőket, és a
hivatal dolgozóit, köztük Váradi Sándort,
akik nélkül a felújítás nem jött volna lét-
re.  A  vendéglátásért  külön  köszönet  a
Válvölgye Gastró munkatársainak!

Visszaköltözésünk  óta  rendszeresen
tartjuk  hétfőnként  a  vezetői  értekezlete-
ket.  Ezeken  Ádám  Zsuzsanna  alpolgár-
mester, Dr. Balogh Lóránd jegyző és jó-
magam veszünk részt. Itt dőlnek el a heti
tennivalók és a hosszútávon megoldandó
feladatok.  Egyeztetünk  a  beadandó  pá-
lyázatokról  és  a  pályázati  ellenőrzések-
ről. Próbáljuk megoldani az aktuális ne-
hézségeket. Ilyen nehézség például, ha a
kis  létszámú  dolgozói  csapatból  kiesik
valaki. Most is ez a helyzet állt fent. Zse-
beházyné Bozóki Erika hetekig betegál-
lományban volt. A jó hír, hogy egészsége
javult,  így újra  el  tudja  látni  feladatait.
Ezúton is szeretnék további jobbulást kí-
vánni neki!

Április 8-án az általános iskola rendez-
te meg a hagyományos Vajda-napi szava-
lóversenyt  és  képzőművészeti  kiállítást,
melyen alpolgármester asszonnyal együtt
részt vettünk. Büszkeséggel tölt el, hogy
miként nyilatkoznak mind a gyerekek kí-
sérői, mind a zsűri tagjai  a szervezésről
és a verseny színvonaláról. Köszönöm a
tantestület  tagjainak  és  a  szervezésben
résztvevő  szülői  munkaközösségnek  az
elvégzett munkát!

Ugyanezen a napon tett állampolgársá-
gi  esküt  a  felújított  tanácsteremben egy
háromtagú erdélyi család. Az eskütételre
váli  barátaik is  elkísérték őket.  Ezek az
alkalmak  egyszerre  felfoghatatlanok  és
meghatóak számomra.

12-én  Varga  Györggyel  egyeztettem
egy kerékpár  versenyről.  Gyuri  tartja  a
honvédelmi klubot az iskolában. Érdekes
módon a  gyerekek  jól  érzik  magukat  a
katonás rendben. Kajászón, a Vabrik-pin-
ce  melletti  területen  rendszeresen  tarta-
nak terepfoglalkozásokat.

13-án  reggel  energetikai  pályázatunk
benyújtásával  kapcsolatban  egyeztettem
pellettel működő kazánokról és egy pellet
gyártó  gépsorról,  illetve  technológiáról
Jederán Miklóssal. 

Délután a Völgyvidék Egyesület elnö-
keként egy betelepültekről, továbbá a vi-
rágszőnyeg készítés hagyományairól szó-
ló előadáson vettem részt Tinnyén és Pi-
lisvörösváron.

14-én  Tessely  Zoltán  országgyűlési
képviselő  meghívására  Csákváron  disz-
nótoron  vettem  részt.  Az  egész  napos
rendezvény nem csupán a szórakozásról
szólt. A térség polgármestereivel, képvi-
selő úrral és L. Simon László államtitkár
úrral  szakmai  dolgokban  is  sikerült
egyeztetni. 

15-én a Váli Vöröskereszt Alapszerve-
zete tartotta tisztújító közgyűlését. A tit-
kári feladatokat Körmendi Mónika vette
át Tárnok Lajosné Jutka nénitől, míg ő az
elnöki feladatokat viszi tovább. Így zök-
kenőmentes  tud  a  munka  továbbmenni,
melyhez a megválasztott tisztségviselők-
nek sok erőt és kitartást kívánok.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

v á l I n f óv á l I n f ó

Gyűjti az óvoda a Tesco-zsetonokat
„...hogy megnyerjük ezt a pályázatot, a váli lako-
sok segítségére van szükségünk.”
A Váli Gyermekek Jövője Alapítvány felhívása

7. oldal

Éremeső és köszönet
„Gratulálunk és büszkék vagyunk minden résztvevő és helye-
zést elérő tanulónkra.” 
Szabó Éva igazgató összefoglalója

4-5. oldal

BECHTOLD TAMÁS



16-án szombaton, a Vajda-napi rendez-
vény részeként, immáron negyedszer ren-
dezték  meg  Zelena  Zsolt  és  segítői  a
Bencze  Gyuláné  emlékversenyt.  A sakk
szerelmesei, bár idén kevesebben voltak,
így is megtöltötték a faluház emeleti ter-
mét. Köszönöm Zsoltnak és segítőinek a
lelkesen végzett munkát!

19-én Martonvásáron ült össze a helyi
védelmi bizottság. Egyrészt az elmúlt évi
tevékenységéről  számoltak be a kataszt-
rófavédelem  helyi  vezetői,  másrészt  to-
vábbképzésen vettünk részt, ahol a krízis
helyzetekkel kapcsolatos intézkedési ter-
veket tekintettük át.

Este a szülői munkaközösség tagjaival
egyeztettem az április 30-i családi majá-
lis rendezvényről.

20-án  esetmegbeszélést  tartottunk  a
családsegítő  szolgálat  munkatársaival.
Ennek lényege, hogy a nehéz helyzetben
lévő családokról egyeztetünk, mely mun-
kát Kárpáti Hajnalka védőnő, Kocsis Irén
óvodavezető és  Bereczki  László  körzeti
megbízott is segíti.

21-én a Fejérvíz Zrt. speciális kamerá-
val ellátott kocsija vizsgálta meg a Cso-
konai  utca  csatorna  hálózatát.  Az  utca
elején folyamatosan szakad be a burkolat.
Aggódtunk, hogy csőtörés miatt történik

a nyomvonal süllyedése. A vizsgá-
lat megnyugtató véget ért. A nyom-
vonal  nem csőtörés  miatt  süllyed.
Vagy tömörítési hiba miatt, vagy a
talaj szerkezete miatt. Az utca fel-
újítása előtt célszerű lesz a csatorna
nyomvonal feletti szakaszt újra tö-
möríteni.

Délután Tóth Ferencné volt pol-
gármester  asszonnyal  találkoztam
Székesfehérváron, majd Spányi An-
tal püspök úrral és Dózsa István va-
gyonkezelővel egyeztettem a kato-
likus egyház váli ingatlanjainak le-
hetséges felújításáról és az egyház-
község jövőjéről.

22-én  a  Baracska-Kajászó-Vál
Víziközmű Társulás  ülésén vettem
részt  Ádám  Zsuzsanna  alpolgár-
mester  asszonnyal.  Baracska  jegy-
zője  felvetette,  hogy  egyszerűbb
lenne, ha nem társulásként látnánk
el továbbiakban a feladatot, hanem
az orvosi ügyelethez hasonló szer-
ződéssel. Erre hamarosan tervezetet
fog készíteni számunkra.

Délután  Domokos  Tamással,  a
Civil Információs Centrum vezető-
jével  beszélgettünk  további  pályá-
zati lehetőségekről.

23-án, szombaton a katolikus te-
metőt takarítottuk néhány lelkes se-
gítővel.  Szomorú,  hogy  a  minden
háztartásba eljuttatott szórólap elle-
nére mindössze húsz fő vett részt a
munkában. 

25-én, hétfőn ismét vezetői érte-
kezletet  tartottunk,  majd  Miklósi
Tiborral  egyeztettünk  a  tervezett
beruházásokkal kapcsolatos felada-
tokról.  Délután  az  Albensis  Kft.
ügyvezetőjével beszéltük meg a ter-
vezett  energetikai  pályázatokkal
kapcsolatos teendőket,  a héten pe-
dig a Forster központtal tárgyalunk
a Kastély ügyében.
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Vöröskeresztes 
hírek
Tisztújítás a váli alapszervezetnél

8-9. oldal

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2016. július 6. szerda

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

mailto:alpolgarmester@val.hu


►Otthon Melege Prog-
ram

Tisztelt Lakosok!

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által
kiadott ’Otthon Melege Programra’. 

A pályázat  a  családi  házak  energia-
megtakarítást  eredményező korszerűsíté-
sének, felújításának támogatására jött lét-
re,  a  cél  pedig  az  ország  energiahaté-
konyságának  növelése  és  a  klímavéde-
lem. A támogatható tevékenységek a kö-
vetkezők: 

- homlokzati nyílászárók energia-meg-
takarítást eredményező cseréje, felújítása,

- homlokzatok és födémek hőszigetelé-
se,

- fűtési és/vagy használati melegvíz el-
látó rendszerek korszerűsítése, felújítása,

- a megújuló energiafelhasználás kiala-
kítása vagy növelése (pl.  napelem, nap-
kollektor).

A beruházások teljes költsége önrész-
ből és a vissza nem térítendő támogatás-
ból áll; az elszámolás elfogadását követő
finanszírozás formájában történik. A ma-
ximális támogatás mértéke – három fej-
lesztés  esetén  -  az  elszámolható  költsé-
gek 55%-a, de legfeljebb 2,5 millió Fo-
rint.

A támogatásra magyarországi lakhely-
lyel  rendelkező,  nagykorú  természetes
személyek nyújthatnak be pályázatot. To-
vábbi feltételek:

-  hagyományos  technológiával  (vá-
lyog, illetve falazott szerkezetű épületek),
1996 előtt épült és 1995. december 31-ig
kiadott építési engedéllyel rendelkező,

- egylakásos, legfeljebb 135 nm fűtött
alapterülettel rendelkező,

- magánszemély tulajdonában álló, la-
kott családi ház.

A  pályázat  benyújtásához  hitelesített
energiatanúsítvány (az ingatlan jelen álla-
potáról és a tervezett állapotról is); rész-
letes  kivitelezői  ajánlat,  költségvetés  és
megállapodás;  ügyfélkapu  regisztráció
szükséges.  Az  előírtaknak  megfelelő-,
szkennelt formában csatolni kell továbbá
tulajdoni  lapot,  bankszámla  kivonatot,
közüzemi  számlákat,  adóigazolványt  is.
Nem nyújthat be pályázatot, akinek adó-
tartózása van!

2016. július 1-től a tervezett költségke-
ret kimerüléséig fogadják a pályázatokat,
kizárólag elektronikus formában. 

Pozitív  elbírálás  esetén  a  kivitelezést
12 hónapon belül szükséges megvalósíta-
ni  és  három  éven  keresztül  energiafo-
gyasztási  adatszolgálati  kötelezettségnek
kell eleget tenni.

FONTOS! A fenti leírás egy kisebb 
összefoglaló, ugyanakkor további részle-
tes feltételeket (követelmények, kizáró 
okok, stb.) a pályázati kiírás tartalmaz, 
melyet szívesen bocsátunk az érdeklődök
rendelkezésére a Polgármesteri Hivatal-
ban, ügyfélfogadási időben, vagy megta-
lálják az alábbi linken:
 http://www.kormany.hu/download/3/2

b/a0000/Palyazati%20Utmutato.pdf 

►Nyári étkeztetés
Kedves szülők!

Szeretnénk  felhívni  szíves  figyelmü-
ket, hogy az Önkormányzat a nyári szü-
net ideje (2016. június 20. és augusztus
31. között) alatt is támogatja a rászoruló
gyermekek déli meleg főétkezését! 

A támogatást igényelni szükséges és
az alábbi feltételei vannak:

- a támogatás az 5 hónapostól 18 éves
kor  közötti  hátrányos  helyzetű  gyerme-
kekre* és  a  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményben  részesülő  halmozottan
hátrányos  helyzetű  gyermekekre**  vo-
natkozik.

*Hátrányos helyzetű (2H) gyermeknek
számít  az  a  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermek, aki ese-
tében az alábbi körülmények között  egy
fennáll:

1, Alacsony iskolai végzettség: a gyer-
meket együtt nevelő mindkét szülő vagy a
gyermeket  egyedül  nevelő  szülő  legfel-
jebb  alapfokú  iskolai  végzettséggel  ren-
delkezik. (8 általásnos)

2, Alacsony foglalkoztatottság: a szü-
lők  bármelyike  jogosult  a  szociális  tör-
vény  szerinti  aktív  korúak  ellátására
(foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás
vagy rendszeres szociális segély) vagy a

kedvezmény  igénylésének  időpontját
megelőző 16 hónapon belül legalább 12
hónapig álláskeresőként tartotta nyilván
a munkaügyi központ.

3, Elégtelen lakókörnyezet, lakáskörül-
mény: a gyermek szegregátumnak nyilvá-
nított  lakókörnyezetben,  vagy félkomfor-
tos,  komfort  nélküli  vagy  szükséglakás-
ban,  illetve  olyan lakáskörülmények  kö-
zött él, ahol korlátozottan biztosítottak az
egészséges fejlődéshez szükséges feltéte-
lek.

**Halmozottan hátrányos helyzetűnek
(3H) számít az a rendszeres gyermekvé-
delmi  kedvezményre  jogosult  gyermek,
aki esetében a fenti három körülmény kö-
zött legalább kettő fennáll.

- az igénylést a szülő vagy a gyermek
törvényes képviselője kezdeményezheti a
Polgármesteri  Hivatal  szociális  irodájá-
ban  Kovács  Máriánál,  ügyfélfogadási
időben. Az igénylés határideje 2016. jú-
nius 6.! Várjuk szíves jelentkezésüket:

Oroszi Ágnes
önkormányzati munkatárs
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Fiskus Flóra
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GRATULÁLUNK!
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Hot Club of Hungary
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A megmérettetésekre több száz lelkes
fiatal érkezett a megye iskoláiból.

A versmondó  verseny  zsűrijében  he-
lyet foglalt többek között CSOMOR ÁG-
NES színművésznő,  dr.  HAVAS JUDIT
előadóművész,  WIEGMANN  ALFRÉD
rendező, versszínházi alelnök, E. Csorba
Csilla A Petőfi Irodalmi Múzeum igazga-
tója, PAPP MÁRIÓ költő.

A  hagyományosan  színvonalas  lebo-
nyolítás nem valósulhatott volna meg Vál
lakóinak hatalmas összefogása és az ön-
kormányzat  támogatása  nélkül.  Köszön-
jük mindenkinek, aki önkéntes munkával,
süteménnyel vagy bármilyen egyéb mó-
don támogatta rendezvényünket.  Tovább
öregbítettük településünk hírnevét. Aki itt
járt  nálunk,  mindig  megemlíti  a  remek
szervezést, vendégszeretetet, és azt, hogy
biztosan visszatérnek.

Az őszre tervezett futóversenyünket a
rossz idő miatt szintén áprilisban bonyo-
lítottuk le.  Itt  taroltak tanulóink,  a  ván-
dorkupát ismét mi őrizhetjük a következő
megmérettetésig.

A legnagyobb sikereket  a kerékpáros,
katasztrófavédelmi, és nem utolsó sorban
a diákolimpia körzeti, megyei fordulóján
értük el. Három tanulónk: Nagy Illés (7.
oszt.), Raffael Zsolt (8. oszt.) és Körmen-
di Dominik (6. oszt.) bejutott az országos

döntőbe.  Gratulálunk  és  büszkék  va-
gyunk minden résztvevő és helyezést el-
érő tanulónkra. Köszönjük tanáraiknak a
felkészítést. Csak így tovább!

Versenyeink fő támogatói: Vál Község
Önkormányzata, Szülőföldem Vál Alapít-
vány, Petőfi Irodalmi Múzeum, Faluvédő
Egyesület, Szülői Munkaközösség, TES-
CO,  Kolibri  Színház,  BOTÉSZ,  TER-
RAPLAZA, Csapesz Csemege, Bechtold
Tamás és Szabó Éva, Lukács Ferenc és
Imrédy Zsuzsanna, Kőszegi László, Hor-
váth Rozália, Herczku család gazdasága,
Szedlák  Károly,  Fiskus  Béla,  Darabos
Zoltán és D.Tóth Tímea, Kóti Tamás és
Kótiné  Keresztes  Zsuzsanna,  Csókás
Zsolt  és  Csókás  Kata,  Orbán  Erika  és
Képli  Lajos,  Szatlmayer  Zsuzsanna,
Oroszné Demeter Szilvia, Kiss Zoltánné,
Körtélyesi  Zsolt  és Adrienn, Mihálovics
István és  Zsuzsanna,  Gali  Rita,  Adankó
Attila,  Mészáros  Norbert,  Virga  Gábor,
Vranek  Péter,  Sigmond  Péter,  Indi  Ká-
roly,  Körmendi Jánosné,  Mátyásiné Fis-
kus Mónika, Kovácsné Darabos Erzsébet,
Kárpáti  Hajnalka,  Koch Tamás,  Szeren-
csés József és Szerencsésné Nagy Mária,
Klein Károly, Molnár László, Szokó Atti-
la,  Marton  József,  Falusi  Bolt,  Kovács
Szilárd,  Némethné Szarka Szilvia,  Józsi
bácsi fagyizója.

►Versenyeredmények

Zrínyi Ilona Megyei Matematika 
versenyen 13. helyezett Schmidt Ferenc 
8. o. tanuló

Szemere Gyula Területi helyesírási 
versenyen 1. helyezett Nagy Fülöp 4.b o. 
tanuló

Pázmándi Kempelen Farkas matematika 
versenyen 2. helyezett Somlai Kornél 3. 
o. tanuló

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen
1. helyezést ért el Ihász Mercédesz, Nagy
Benjamin, Schmidt Ferenc, Weltner 
Eszter csapata

Vajda János SNI-s szavalóversenyen
1. helyezett Kovács Bianka 4.a. o. tanuló

Vajda János Szavalóversenyen
1. helyezett Mátyási Gábor 2. b o. tanuló

A Váli Tankerületi Futóversenyen:
1. helyezést ért el:
Nagy Borbála 2.a, Hábersdorfert Tamás 
2.a, Körmendi Enikő 5.o., Körmendi 
Dominik 6.o., Weltner Eszter 8.o., 
Körmendi János 7.o., Elek Ákos 8.o.
2. helyezést ért el:
Lukács Jázmin 1. a, Körtélyesi Zalán 3.o.
Vranek Boglárka 6.o., Schmidt Margit 
Gréta 7.o., Raffael Zsolt 8.o.
3. helyezést ért el:
Pikó Orsolya 2.b
Oroszi Gergely 3.o.
Amota Vivien 7.o.
Papp Kristóf 8.o.

Területi Katasztrófavédelmi Versenyen: 
1. helyezést ért el Ihász Mercédesz, Nagy
Benjamin, Schmidt Ferenc, Weltner 
Eszter csapata
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Éremeső és köszönet
Április hónapban rendeztük a Vajda-napok kere-

tében a térség legjelentősebb szavalóversenyét és
a hozzá kapcsolódó rajz-, sakk- és futóversenyt. 

SZABÓ ÉVA igazgató



Körzeti Atlétika Versenyen:
Súlylökés 1. h. Ihász Mercédesz 8.o.
Távolugrás 1. h. Körmendi Dominik 6.o.
Távolugrás 1. h. Raffael Zsolt 8.o.
300m síkfutás 1. h. Raffael Zsolt 8.o.
600m síkfutás 1. h. Körmendi Dominik 
6.o.
4x100 m váltó 1. helyezettek Raffael 
Zsolt, Schmidt Ferenc, Körmendi János, 
Papp Kristóf 8.o.
600 m síkfutás 2. h. Vranek Boglárka 6.o.
1500 m síkfutás 2. helyezettek Weltner 
Eszter 8.o., Körmendi János 7.o.
1500 m síkfutás 3. h. Amota Vivien 7.o.
Súlylökés 3. h. Schmidt Ferenc 8.o.
Megyei Atlétikai Diákolimpián 
súlylökésben 2. helyezett Elek Ákos 8.o.

Körzeti Atlétikai Diákolimpián 
tudáspróba versenyen:
1. helyezett Körmendi Dominik 6.o.
2. helyezett Ihász Gréta 4.a
3. helyezett Ihász Gréta, Hőgyi Vanda, 
Schmidt Éva, Csapó Rebeka, Körmendi 
Hanna, Körmendi Enikő
6. hely összetett: Vranek Boglárka 6.o.
1. hely összetett: Raffael Zsolt 8.o.

3. hely összetett: Raffael Zsolt, Papp 
Kristóf, Nagy Benjamin, Schmidt Ferenc,
Körmendi János, Déri Mátyás csapata
4. hely egyéni összetett: Ihász Mercédesz
8.o.

A Ki a mester két keréken versenyen
2. helyezett Körmendi Hanna 4.b, Nagy 
Gergő 4.b
3. helyezett Ihász Gréta 4.a
Elnyertük a Barkócz Kupát is!

A Kisiskolások Kerékpáros Kupáján 
1.helyezett Körmendi Hanna, Ihász 
Gréta, Nagy Gergő, Kiss Dávid csapata.

A Kerékpáros Iskola Kupán
1. helyezett Nagy illés 7.o.
3. helyezett Ihász Mercédesz 8.o.

Megyei Atlétikai Diákolimpia
távolugrás 1. helyezett Raffael Zsolt 8.o.,
2. helyezett Körmendi Dominik 6.o.
600m futás 1. helyezett Körmendi 
Dominik 6.o.
Súlylökés 3. helyezett Ihász Mercédesz 
8.o.

Megyei honismereti verseny
2. hely: Nagy Fülöp, Kecskés Zsombor 

körmendi Dániel csapat

Megyei diákolimpián egyéni több próba:
Körmendi Dominik (6. o.) 2. hely,
Raffael Zsolt (8.o.) 3.hely
A kerékpáros iskola kupa országos dön-
tőjében 2. helyezést ért el Nagy Illés 7.
osztályos tanuló. 

Fotók: Csoknyai Tamás,
Kovácsné Darabos Erzsébet,

Némethné Szarka Szilvia, Nagy Imréné
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Kedves Váliak!

Iskolánk ismét csatlakozott egy környezetvédő prog-
ramhoz. Május közepétől az iskola Sárköz felőli kapu-
ján belül és a Polgármesteri Hivatal udvarán, a szelek-
tív hulladékgyűjtők mellett elhelyezett fém hordóban
lehet elhelyezni a használt étolajat és zsírt.  Az étolaj
és  zsír  gyűjtéséhez bármilyen tiszta,  eldobható  mű-
anyag flakon használható, azzal együtt lehet a hordó-
ba helyezni. Az olajat külön szűrni nem kell, de fontos,
hogy ne legyen vizes vagy szennyezett, mert azt nem
szállítják el. Az így összegyűjtött olaj és zsír után isko-
lánk diákjai kupont kapnak, amit a Decathlon áruház-
ban sportszerre válthatunk. (Pl. 220 kg zsír/olaj után
8.000.-Ft értékben)

Kérünk Mindenkit, hogy csatlakozzon a környezetvé-
dő akciónkhoz. A használt háztartási hulladék össze-
gyűjtésével  óvjuk együtt környezetünket és gyarapít-
suk diákjaink sportszereit!

Előre is köszönjük mindenki segítségét! Kollégáim és
a gyerekek nevében: 

Samuné Pásztor Mária

Az elmúlt  hat évben a
TeSzedd! –“Önkéntesen a
tiszta Magyarországért! “ -
akció  Magyarország  leg-
nagyobb,  legnépszerűbb
önkéntes  mozgalmává

nőtte ki  magát.  Immáron öko-iskolaként az Önkormányzattal  és a
Tűzoltósággal együtt az idén is csatlakoztunk a zöld mozgalomhoz,
egy “jó bulihoz”, ahogy ezt az egyik diákunk nevezte.

Jóval a tavaszi akció előtt regisztráltunk, hogy időben megkap-
hassuk a gyűjtőzsákokat és kesztyűket.

Április 29-én, pénteken minden osztály a falu belterületén gyűjtöt-
te a szemetet, a felnőttek a külterületeket tisztogatták. Lelkes és vi -
dám gyerekcsapatoktól voltak hangosak az utcák! A feliratos, meg-
telt  zsákokat az út  szélén hagytuk. Ezeket Kocsis Bálint  gyűjtötte
össze és vitte a Polgármesteri Hivatal udvarára. Innen a hulladék-
szállító cég közreműködésével jutott el a lerakóhelyre a mintegy 60
zsáknyi szemét.

Jó érzés volt a gyönyörű tavaszi napsütésben valami hasznosat
tenni.  Reméljük,  az év többi  napján  is  egyre  inkább  bántja  majd
mindannyiunk szemét a szemét!

Samuné Pásztor Mária



►Kárpátaljai kirándulás
A Határtalanul! pályázat keretében ju-

tottunk el Kárpátaljára a ráckeresztúri he-
tedikes diákokkal. A három napos kirán-
dulásunk 2016. március 21-én kezdődött.

Az  első  napunk  reggel  6-kor  indult,
amikor elmentünk a keresztúri diákokért.
Körülbelül 12 órakor értünk a határhoz.
A magyar oldalon pikk-pakk átengedtek,
a másik oldalon a pecsételés kicsit több
időt vett igénybe. Ott váltottunk pénzt is,
és mentünk Beregszászra,  ahol megnéz-
tük  az  Arany Páva Kaszinót,  A Görög-
Katolikus templomot és az egyetlen Tör-
ténelmi Múzeumot Kárpátalján. Még el-
mentünk egy bevásárló központba is, ami

nagyjából akkora, mint nálunk egy Tesco.
Vásárlás  után  elindultunk  a  szállásra.
Este fél nyolcra értünk Nagydobronyba.
Átadtuk az adományokat s aztán vacso-
ráztunk. Vacsora után beosztottuk a szo-
bákat. A lányok egyik felének a vendég-
házban a másik felének a fiúkkal volt a
szállása. Tíz órakor volt takarodó.

Másnap  reggel  fél  nyolckor  volt  éb-
resztő. A reggeli svédasztalos volt. Miu-
tán  megreggeliztünk,  elindultunk  Mun-
kácsra.  Ott  felmentünk a várba,  aminek
Margó néni elmondta a történetét, ahogy
ők  tanítják.  Megnéztük  a  Turul-szobrot
amiről Mihálovics Nikoletta készített kis-
előadást.  Lent  a  főtéren  meglátogattuk
egy kéményseprő  szobrát.  Kaptunk  egy

óra  szabadidőt,  hogy  körülnézhessünk.
Az egy óra leteltével mentünk a Vereckei
– hágóhoz. Mikor koszorúztunk, esett  a
hó, ami még szebbé tette a tájat. Verecke
után  visszamentünk  a  szállásra.  Meleg
vacsorával  vártak  minket.  Mivel  utolsó
esténket töltöttük ott, a tanárok „engedé-
kenyebbek”  voltak.  Mindenki  remekül
érezte magát.

Harmadik és egyben utolsó napunkon
fél hétkor volt ébresztő, hogy össze tud-
junk pakolni. Reggeli után bepakoltuk a
táskákat a buszba és elköszöntünk a ven-
déglátóinktól, és indultunk Ungvárra. Fél
óra alatt oda is értünk. Előbb megnéztük
a vár mellett lévő skanzent, majd a vár-
ban  megtekintettünk  egy  természeti  és
egy  történelmi  kiállítást.  Utolsó  megál-
lónk Kis Szelmec volt, a kettévágott falu.
Innen  indultunk  hazafelé.  Este  tizenkét
órakor értünk haza.

Köszönjük Margó néninek az idegen-
vezetést,  tanárainknak,  Judit  néninek,
Márta néninek, Zsolt bácsinak és Gábor
bácsinak  a  szervezést.  Mindnyájunknak
feledhetetlen  élmény volt  a  határon  túli
történelmi helyeket és az ott élőket meg-
ismerni.

Kostyál Csenge
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Emléktábla avatás
Flórián-nap alkalmával emléktáblát  kapott  Dr.  Ju-
hász Miklós  díszpolgárunk. - Nagy István írása

9-10. oldal

TEAEST
Az iskolai szülői munkaközösség hagyományos Teaestje idén február 16-ra esett. Mint az elmúlt vagy

hatvan  évben,  idén  is  az  iskola  falai  adtak  otthont  a  rendezvénynek.  Ebben  az  évben  is  különleges
dekorációval és újdonságként műsorral készültünk: Kertész Ricsi, vagyis Ricsifiú adott fergeteges műsort.
A rekeszizmokat nem kímélő előadást máig emlegeti, aki támogatta a rendezvényünket a jegyvásárlással,
hiszen igazán jókedvű  nyitánya  volt  ez  a  bálnak.  A  felső tagozat  termeiben süteményekkel  és  teával
megrakott asztalok várták a táncban és nevetésben kitikkadókat. A Molnár Band pedig szinte szünet nélkül
húzta. Csak a tombola alatt volt idejük megpihenni, amely idén igencsak hosszúra nyúlt, köszönhetően a
rengeteg kedves és hasznos felajánlásnak, amelyet itt is szeretnénk szívből megköszönni. Számos értékes
szolgáltatás és tárgyi nyeremény találta meg boldog tulajdonosát. 

Örömünkre  szolgál,  hogy  az  iskola  szülői  munkaközössége  a  befolyt  támogatást  a  váli  gyerekekre
fordíthatja. Reméljük a jövőben is sok kedves vendégünket látjuk viszont, aki idén ellátogatott a bálra és
jót mulatott vagy aki – olvasva a fenti sorokat – kedvet kap jövőre és velünk lesz a hagyományos februári
jótékonysági Teaestünkön. Szeretettel várjuk!

Schmidt Ferenc
Szmk elnök



Április egyik hetének fő té-
mája volt a közlekedés. E témakörben te-
vékenykedtünk, beszélgettünk és játszot-
tunk.  Kiscsoportosainkkal  vizuális  tevé-
kenységen  képalkotással  autóbuszt  ra-
gasztottunk.  Nagycsoportosaink  a  ked-
venc  járművüket  rajzolták  le.  Ízelítő  a
kedvencek közül: terepjáró, vonat, repü-
lőgép, lakókocsi, autó, hintó és kerékpár.
Mindennapi életünkben a séták alkalmá-
val  a  gyerekeknek  lehetősége  nyílik  a
gyalogos közlekedés alapvető szabályai-
nak  a  megismerésére  és  gyakorlására.
Szerettük volna ezt a kört oly módon ki-
bővíteni,  hogy  ismerjék  és  tapasztalják
meg az utazást, várakozást autóbuszon és
vonaton.  Úti  célul  Velencét  és  a  tóparti
Korzót választottuk. 

A kirándulás  előtti  napon megbeszél-
tük az útvonalat, melyik járművel meddig
utazunk,  mire  kell  figyelni  és  milyen
alapvető  szabályokat  nagyon fontos  be-
tartani.

Elérkezett a várva várt nap. Gyönyörű
idő, pontosan induló autóbusz és vonat.

Örömteli, jó hangulatú utazás, vidám, ér-
deklődő megérkezés. Ezt követte egy rö-
vid  séta  a  tóparton.  Nagy  örömünkre
szolgált, hogy egy hattyúcsalád éppen a
parton tollászkodott. A közeli játszótéren
megpihentünk, elfogyasztották a kisgyer-
mekek a tízórait, majd ezt követően bir-
tokba vették a játszótéri  játékokat.  Játé-

kuk  vidám,  felszabadult,  lendületes  és
bátor volt. Öröm volt nézni őket. A vissza
út élmények felidézésével nagyon jó han-
gulatban telt. Kérdezgették is „Mikor jö-
vünk megint?” Ebédidőre érkeztünk visz-
sza  óvodánkba.  Szeretettel  gondolunk
vissza erre a szép napra. Köszönjük szé-
pen Irénke és Csilla néni mindenre kiter-
jedő segítségét.
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Csigabigák kirándulása
A Váli  Mesevölgy  Óvoda  Csigabiga  cso-
portja tapasztalat– és élményszerző kirán-
duláson vett részt a Velencei-tó partján.

KÖRMENDI MÓNIKA és KÖRTÉLYESINÉ AKLI PIROSKA

Kedves váli lakosok!
Szíves segítségüket szeretnénk kérni a következő témában:
A Váli Gyermekek Jövője Alapítvány nemrég pályázatot nyújtott be a Tesco Global Zrt. Ön választ, mi segítünk programjára. A tét a Vajda

utcai óvoda udvarának fejlesztése és szépítése, melyre 400.000,- Forint támogatás igényelhető. 
A Tesco szakmai bizottsága a leadott anyagokból régiónként három település pályázatát választotta ki. A bicskei régióba a Váli Mesevölgy

Óvoda pályázatát is beválogatták a három legjobb közé. A nyertest  már nem szakmai zsűri,  hanem a  Tesco vásárlók szavazatai fogják
meghatározni. Ahhoz tehát, hogy megnyerjük ezt a pályázatot,  a váli lakosok segítségére van szükségünk. Mivel összefogásban a falu
már többször bizonyított, nagyon bízunk benne, hogy a bicskei körzetben a mi pályázatunk kapja majd a legtöbb támogatást. 

A szavazás úgy zajlik, hogy az egész ország területén bármely Tesco áruházban május 11. és június 7. között a vásárlást követően egy
zsetont kapnak a pénztárnál.  Egy zseton egy szavazatot ér. Fontos viszont, hogy csak a  bicskei körzetben lévő Tesco áruházakban
(Bicske vagy Tatabánya) lehet a váli pályázatra szavazatot, azaz zsetont leadni.

Mivel sokan a martonvásári, budaörsi, egyéb áruházakban vásárolnak (de ott nem lehet Válra szavazni), helyben is gyűjtjük a zsetonokat:
- Váli Mesevölgy Óvoda: minden csoportban az óvónénik,
- Óvodai Szülő Szervezet: bármely tagja,
- Polgármesteri Hivatal: Zsebeházyné Bozóki Erika, Oroszi Ágnes,
- Vajda János Általános Iskola: Oroszi Lászlóné.
Fontos információ, hogy az ország bármelyik Tesco áruházában kapott zsetont gyűjtjük! Sokan vagyunk, különböző helyekről érkeztünk

Vas megyétől kezdve Budapesten át egészen Békésig. 
Összeköt bennünket, hogy szeretjük ezt a falut és szeretnénk érte tenni. Most ismét lehetőség nyílik rá, ezért tisztelettel kérjük Önöket,

hogy gyűjtsék a vásárlás után kapott zsetonokat, és szóljanak ismerőseiknek, barátaiknak Vas megyétől kezdve Budapesten át egészen
Békésig! Köszönjük segítségüket,

Fugert Eszter és Oroszi Ágnes



Kedves Olvasók!

Március 16-tól ismét teljes egészében
használható a Civil Szolgáltató Központ
és Könyvtár. Állandó programjaink mel-
lett  az  alábbiaknak  lehettek  részesei  a
könyvtárba látogatók.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség szervezésében Közös kincseink az in-
terneten szlogennel - Közgyűjtemények a
virtuális  térben  -  témakörben  17.  alka-
lommal került sor az Internet Fiestára a
magyar könyvtárakban 2016. március 17.
és 24. között. Az idei Fiesta célja, hogy a
világhálón megtalálható online kulturális
tartalmakat,  közkincseket  a  könyvtárak
osszák  meg  az  érdeklődőkkel;  érdekes,
informatív vagy játékos formában hívják
fel a figyelmet a web nyújtotta lehetősé-
gekre.  A programok során a könyvtárak
bemutathatták gyűjteményeiket, ismertet-
hették a nemzeti nagy projektek közül pl.
a Hungaricanát. Felhívhatták a figyelmet
a helyi, megyei napilapok, folyóiratok di-
gitális  elérhetőségére,  ismertethették  a
közösségi  összefogásban  megvalósuló,
emlékezettel  foglalkozó portálokat  (For-
tepan, Köztérkép). Az Internet totót kitöl-
tők  között  értékes  tárgynyereményeket
sorsoltunk ki. A rendezvénysorozatot eb-
ben  az  évben  is  a  Nemzeti  Kulturális
Alap is támogatta.

Felelevenítettük  a  Húsvéti  Hagyomá-
nyokat is. 

A Gyermekkönyvek Nemzetközi Nap-
ját  1967  óta  világszerte  Hans  Christian
Andersen  dán  meseíró  születésnapján
(április  2.)  tartják.  A Gyermekkönyvek
Nemzetközi Tanácsa (IBBY) által szerve-
zett  ünnep  célja,  hogy  a  gyermekekkel
megszerettessék az olvasást, a könyveket.
Az idén a Rút kiskacsa című mesét dol-
goztuk fel diafilmmel, és ehhez kapcsoló-
dó a kézműves foglalkozással. 

Sikeresen  zajlott  a  Magyar  Vöröske-
reszt  váli  szervezetének  közgyűlése.
Bechtold Tamás polgármester úr elisme-
rését  fejezte ki  a  leköszönő Tárnok La-
josné titkárnak és Artai Balázs elnöknek
az eddig végzett munkáért. 

Idén a költészet napját is a könyv nap-

ján ünnepeltük. 1995-ben nyilvánította az
UNESCO április  23-át  A Könyv  napjá-
nak. 1926. április 23-án (90 éve) született
Janikovszky Éva, valamint április 23-án
született és szintén ezen a napon halt meg
Shakespeare. Mi más lehetne a nap célja,
mint az olvasás szépségének a felfedezte-
tése, egymás biztatása a könyvek olvasá-
sára?  „Egy olvasó  ember  ezer  életet  is
megélhet… a nem olvasó csak egyet!” 

Érdekességként:  A  világ  legnagyobb
könyve Magyarországon látható Szinpet-
riben,  a  Jósva patakra épült  vízimalom-
ban. A Guinness World Records által elis-
mert  legnagyobb  könyv  2010.  március
21-én készült  el több éves munka ered-
ményeképpen.  A könyv  mérete  4,18  x
3,77  méter.  A 346  oldalas  könyv  1420
kg-ot nyom. (Közel másfél tonna )  

Április  26-án  csoportos  könyvtárláto-
gatásra érkeztek a 2.a. osztály, május 5-
én az 1.a. osztály tanulói. Rövid bemuta-
tás után birtokba vették a könyvtárat.  A
beiratkozott tanulók már otthonosan érez-
ték magukat, a többiek ismerkedtek a le-
hetőségekkel.  Ezúton  ismét  köszönöm
Juhászné Kékesi Ritának és Csapó Noé-
minek, hogy elhozták az osztályukat.

Külön  köszönetemet  szeretném  kife-
jezni Pintér Hajnalkának, aki segít eljut-
tatni és visszahozni a kölcsönzött köny-
veket a segítő szolgáltatását igénybe ve-
vő embereknek. 

Az  ünnepi  könyvhét  egyedülálló
magyar  kulturális  rendezvénysorozat,
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. 

Június  12-én  dr.  Szabó  József  János
könyvbemutatóját  láthatják és hallhatják
az érdeklődök, amelynek különlegessége,
hogy egy érdekes PowerPoint prezentáci-
óval kezdődik.

Bővebb  információ  a  Könyvtárban
(Vajda  János  u.  36.)  telefon:  30/86-86-
876, e-mail: konyvtar@val.hu

►Köszönet a Vöröske-
resztes munkáért

A Magyar Vöröskereszt Országos Ve-
zetősége a Vöröskereszt 13. Kongresszu-
sának időpontját 2016. október 14-19-ére
tűzte  ki.  Ezt  megelőzően  minden  VK.
Alapszervezetnek számot kell adni a tag-
ság felé az elmúlt időszak munkájáról és
meg kell újítani a vezetőséget.

Ezt mi is  megtettük 2016. április  15-
én.  Az  eddigi  idős  tisztségviselők  le-
mondtak és átadták a feladatokat a fiatal,
újonnan megválasztott vezetőségnek.

A titkár  Körmendi Mónika lett, veze-
tőségi  tagok:  Háriné  Szegvári  Mária,
Pintér Hajnalka és Körtélyesiné Akli Pi-
roska.

„Amit teszünk, lehet, hogy csepp a ten-
gerben, de ha nem tennénk, hiányozna az
a csepp a tengerből.” (  Kalkuttai  Teréz
Anya)

Vöröskeresztes  munkát  egyedül  nem
lehet végezni. Ehhez sok segítőkész, ön-
zetlen  ember  tevékenységére  van  szük-
ség.

Megköszönöm elsősorban a volt veze-
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Sakk mozaikok
Zelena Zsolt beszámolója a dunaújvárosi megmé-
rettetésről és a Bencze Emlékversenyről.

11. oldal

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

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros



tőség tagjainak, Artai Balázs úrnak a Vö-
röskereszt  Szervezet  népszerűsítését  és
képviseletét  a képviselő-testületen belül,
Hoppár  Györgyné Jolánkának,  Kárpáti
Hajnalkának,  Rigóné Bözsikének a több
évtizedes, lelkes és örömmel végett mun-
káját.

Köszönöm  minden  aktívának,  aki  a
tagbélyegeket, később a tagdíjkártyát el-
juttatta a tagokhoz. Köszönöm mindenki-
nek,  aki  tagdíjfizetéssel  hozzájárult  a
szervezet működéséhez.

„Időt kell  szakítanod embertársaidra,
tégy valamit másokért, ha még oly apró-
ságot is, - valamit, amiért fizetséget nem
kapsz,  csupán  a  kitüntető  érzést,  hogy
megtehetted.” (Albert Schweitzer)

Köszönöm azoknak  a  tagoknak,  akik
rendszeresen, vagy alkalmanként segítet-
tek a véradások előkészítésében – értesí-
tések megírása, kihordása, plakátok kitű-
zésében,  kávéfőzésben,  teakészítésben,
pogácsasütésben.  Köszönöm  mindenki-
nek, akik véradások alkalmával fogadták
a véradókat, gondoskodtak a véradókról,
tették a délutánokat gördülékennyé.

Köszönöm a véradóknak, aki meghal-
lották a hívó szót, és jöttek, még a szom-
szédos falukból is és adták önzetlenül az
életet adó vérüket. Köszönöm a sok kel-
lemes délutánt, amit a véradók társaságá-
ban elkölthettünk.

„Ha megáldott Isten téged,
nyújts másoknak segítséget,
mert nem tudod te is végre,
nem szorulsz-e segítségre.”
(Pálóczi  Czinke  István:  Arany  ABC

életszabályok)
Köszönöm  mindenkinek,  aki  segített

abban,  hogy év-év  után  örömet  szerez-
hessünk gyümölcs-csomaggal a 82 év fe-
letti  időseknek.  Köszönöm  a  gyümölcs
beszerzését  és  jutányos  árát,  a  helyet,
ahol a csomagokat elkészítettük, és a sze-
retettel való kihordását.

Köszönöm azoknak az intézményveze-
tőknek,  szociális  előadónak,  családsegí-
tőnek és szociális gondozóknak, akik se-
gítettek  abban,  hogy a  Karácsony előtti
időszakokban  az  élelmiszercsomagok  -
amiket  a  Bicske  Területi  vezetőtől  kap-
tunk -  a  legmegfelelőbb helyre  kerülje-
nek.

Köszönöm  minden  segítőkész  lakos-
nak, akik meghallották kérő szavunkat a
2006  tavaszi  nagy  árvíz  alkalmával  és
egy egész autó élelmiszeradományt hord-
tak össze  Szelevény és  környéke  lakói-
nak  megsegítésére.  Külön  köszönöm
azoknak, akik ezt az adományt saját kis-
busszal eljuttatták a célhoz.

Köszönöm a sok ruha, cipő és könyv
adományt. örömet szereztünk vele rászo-

rulóknak és  az olvasni szerető véradók-
nak.

Több  alkalommal  személyes  jellegű
kérések is érkeztek hozzánk. Volt amikor
tudtunk  érdemben  segíteni,  előfordult,
hogy csak  tanácsot  adtunk a  megoldás-
hoz. Köszönöm azoknak, akik informáci-
óval,  önzetlen  időráfordítással  eredmé-
nyessé tették ezt a munkát.

Köszönöm mindenkinek, akik lehetővé
tették, hogy a községi rendezvényeken –
bodzavirág ünnepeken, a milleneumi ün-
nepségen, Vajda napokon a polgárőr na-
pon,  a  „Váli  Vigasságok” rendezvényén
megfelelő külsővel és tartalommal mutat-
koztattunk be.

Köszönöm  a  Képviselő-testületnek  a
mindenkori segítő támogatást.

Az  újonnan  megválasztott  vezetőség-
nek a taggyűlésen azt mondtam, hogy a
vöröskeresztes munka nem szólóéneklés,
hanem énekkar. Kérek minden segítőkész
embert, hogy legyen tagja ennek az ének-
karnak és segítse a maga lehetőségeivel a
Vöröskereszt  Szervezet  újonnan megvá-
lasztott vezetőségének munkáját. Meglát-
ják, jót tenni jó!

A leköszönt vezetőség nevében
Tárnok Lajosné

(A  Vöröskereszt  váli  alapszervezetének
megválasztott  elnöke  Tárnok  Lajosné,
Jutka néni lett. Gratulálunk, munkájához
további sok sikert kívánunk! - A Szerk.)

►Véradás Válon

99. alkalommal került megszervezésre
a helyi alapszervezet segítségével a vér-
adás  egy  péntek  délután  a  Közösségi
Házban.

37  önkéntes,  segíteni  akaró  jó  ember
gondolta úgy, hogy véradásával támogat-
ja, segíti beteg embertársait. Hálás köszö-
net régi és új véradóinknak!

A helyi  alapszervezet  nevében  külön
szeretném megköszönni  a  külső  segítők
munkáját:  Keresztes  Istvánnénak,  Erzsi
néninek a finom pogácsát, Baranyai Má-

riának a kávé, tea főzést és kiszolgálást,
segítést.

2016. augusztus 2-án a 100.-ik véradás
lesz  Válon,  melyre  már  most  hívjuk  és
várjuk  szeretettel  azokat  az  embereket,
akik önkéntes,  önzetlen, példaértékű se-
gítségükkel  támogatni  kívánják  az  arra
rászorulókat.

Zárszóként Böjte Csaba atya gondola-
tait szeretném megosztani a lap olvasói-
val  gondolatébresztőnek  szánva.  Köszö-
nöm, hogy elolvassák.

„ Sokféle jó dolog van, sokféle öröm
van ezen a földön, és szerintem jót tenni
a legjobb dolog a földön!…
Amit  szeretetből  odaajándékozol,  az
örökre a tied marad!”

                    Körmendi Mónika
VK. Titkár

►Flórián-nap  és  emlék-
tábla avatás

A váli tűzoltók 2016. május 7-én ünne-
pélyes  keretek  között  emlékeztek  meg
védőszentjükről  és Vál egyik díszpolgá-
ráról,  aki  egyben  tiszteletbeli  tűzoltó  is
volt.

A tűzoltókat  köszöntötte  megemléke-
zésében  Vabrik  Zoltán  tűzoltó  parancs-
nok és kiemelte, hogy Ők azok, akik el-
sőként szállnak szembe tűzzel, vízzel, a
természeti  erőkkel.  Sok  milliárdos  érté-
ket, számos emberi életet mentenek meg,
amelyet a kívülállók igen gyorsan elfelej-
tenek, mert egy tudós alkotását, egy fel-
fedezést  évtizedekig,  sőt  évszázadokig
lehet emlegetni, de egy eloltott tűz, egy
megmentett  emberélet  csak  napi  hír  a
médiában.

A megemlékezést  követően  elismeré-
sek átadására került, sor ahol a Váli Ön-
kormányzati  Tűzoltóság két  tagját,  Hor-
váth Lászlót  és  Tóth Vilmost az  Önkor-
mányzati Tűzoltóságok Országos Szövet-
sége munkájuk elismeréseként  érdemke-
reszt ezüst fokozat kitüntetésben részesí-
tette. Az elismeréseket Vabrik Zoltán, az
Önkormányzati  Tűzoltóságok  Országos
Szövetségének elnökségi tagja és Kocsis
Bálint, a Váli Önkormányzati Tűzoltóság
elnöke adták át.

Az elismerések átadásának sorát Vára-
di Endre a Váli Tűzoltó Egyesület elnöke
folytatta, aki Fejér Megye legidősebb és
legtöbb  szolgálati  idejével  rendelkező
tagját,  Kecskés  Istvánt köszöntötte  egy
Szent Flórián szoborral a 70 éves egyesü-
leti munkájának elismeréseként.

Az ünnepség hangulatát a VOX Váli -
Vál hangjai kórus alapozta meg, ismétel-
ten köszönet érte.

VálInfó
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A Szent Flórián szobornál koszorút he-
lyezett  el  az  Önkormányzat  részéről
Bechtold Tamás polgármester, a Váli tűz-
oltók nevében Kocsis Bálint VÖT elnök
és Váradi Endre VTE elnök.

A megemlékezések sorában Dr. Juhász
Miklós  főorvos,  címzetes  egyetemi  do-
cens,  Vál Község Díszpolgára és  tiszte-
letbeli tűzoltója emléktáblájának avatása
következett,  amit  életútjának  méltatását

követően  Bechtold
Tamás  polgármester
és Fridrich Imre örö-
kös  tiszteletbeli  pa-
rancsnok leplezett le.
A család és a barátok
nevében  Villangó
István  mondott  kö-
szönetet.

Az ünnepség zárá-
saként a tisztelet ko-
szorúját  helyezte  el
az  emléktáblánál  az
önkormányzat részé-
ről  Bechtold  Tamás
polgármester  és
Ádám Zsuzsanna al-
polgármester  asz-
szony, a tűzoltók ré-
széről  Kocsis  Bálint
VÖT elnök és Vára-
di Endre VTE elnök,
a család részéről pe-
dig Dr.  Juhász Mik-
lós özvegye.

Nagy István
Fotó: Ádám Csaba

►A váli katolikus temető
megújulása

A temető az emberi élet utolsó állomá-
sa,  a  test  végső  nyughelye.  Időnként
meglátogatjuk szeretteink sírjait, gondoz-
zuk azokat, virágot ültetünk, imádkozunk
felettük. 

Sajnos  a  katolikus  temetőnk  inkább
hasonlít  egy „csalános  iharoshoz”,  mint
rendezett  sírkerthez.  Jelen  formájában
nem  méltó  elhunyt  szeretteink  emléké-
hez. Sok éven keresztül több alkalommal
történt  temető takarítás,  a  váli  önkéntes
emberek munkája által. A hulladék azon-
ban újra termelődött a temető körül. En-
nek oka az,  hogy néhány temetőbe járó
nem a konténerekbe helyezi el a hulladé-
kot, hanem a temető körül eldobálja azt,
így új „szemét lerakóhelyek” képződnek,
amelyek elcsúfítják temetőnket.

Az egyházközség tanácsadó képviselő
testülete elhatározta, hogy megkezdi a te-
mető átfogó rendbe tételét. Ez több lépés-
ből fog állni: a temető körül lévő hulla-
dék  teljes  felszámolásából,  sírhelyek
nyilvántartásba vételéből és a ravatalozó
felújításából stb. Elsődleges feladatnak a
temetőben lévő hulladék megsemmisíté-
sét, a szórvány lerakóhelyek felszámolá-
sát tekintjük. Ennek érdekében már idén
tavasszal  is  történtek  újból  előrelépések
hasonlóan az eddigi évekhez, ahol ismét
sok önkéntes dolgozott  felekezettől füg-
getlenül.  Ezúton  köszönet  munkáju-
kért!

A hulladék elszállítását követően kiala-
kításra kerülnek a végleges lerakóhelyek,
amelyek  reményeink  szerint  szelektív
gyűjtőhelyek lesznek. Szeretnénk felhív-
ni a kedves váliak figyelmét, hogy a sír-
helyek  gondozásából  származó  hulladé-
kot ne a temető körül  helyezzék el,  ha-
nem  az  erre  a  célra  kijelölt  ideiglenes
konténerbe tegyék, majd ezt követően a
kialakításra kerülő új lerakóhelyekhez vi-
gyék. 

A temető rendbetétele jelenleg megha-
ladja  a  váli  plébánia  anyagi  helyzetét,
ezért kérjük a váli hívők és hozzátartozók
összefogását,  valamint  önzetlen  segítsé-
gét terveink megvalósításához.
Nyári temető takarítás:
2016. július 9-én 9 órai kezdettel folytat-
juk  a  rendrakást,  ahova  várunk  minden
segíteni  szándékozó  szorgos  váli  kezet.
(Kérjük,  kézi  szerszámot  mindenki  hoz-
zon  magával:  vasvilla,  kapa,  gereblye,
talicska, fűkasza.)

Lakos Ákos – Nagyné Nagy Piroska
Hétfájdalmú Szűz plébánia

Tanácsadó Képviselő Testülete, 2016
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►Dunaújvárosban jár-
tunk

Május 7-én Dunaújvárosban rendezték
meg a Fejér  Megyei  Gyermeksakk Ver-
senysorozat  újabb  állomását,  ahonnan
versenyzőink érmekkel térhettek haza.

Legsikeresebben  Körtélyesi  Richárd
szerepelt,  aki a II.  korcsoportban a fiúk
között hat fordulóból 4,5 pontot szerezve
az első helyen végzett! Ebben a korcso-
portban a lányok között Molnár Sára a 3.
helyen,  fiúk  között  Almádi  Tamás  a  9.
helyen fejezték be a versenyt.

Az I. korcsoportban Körtélyesi Szilárd
a 3. helyet szerezte meg.

A MartonVál SC ezen kívül két ezüst-
éremmel – Horváth Álmos (I. kcs.), Fábi-
án Péter (III. kcs.) -, valamint egy bronz-
éremmel  –  Szíjártó  Zoltán  (III.  kcs.)  –
gazdagodott.

Zelena Zsolt

►Bencze emlékverseny

Április  16-án  került  megrendezésre  a
Faluházban az V. Bencze Emléksakkver-
seny.

A versenyre  58-an neveztek be,  négy
korcsoportban, külön kategóriában a fiúk
és a lányok. 
Az eredmények:
I. korcsoport (8 éven aluliak)
1. helyzett: Tamási Levente (Királysakk 
SE)
4. helyezett: Körtélyesi Szilárd (Vál) 

II. korcsoport (9-10 évesek):
1. helyezett: Kajzinger Panna
1. helyezett: Sarok Péter (Mór)
5. helyezett: Molnár Sára (Vál)
5. helyezett: Almádi Tamás (Vál)
9. helyezett: Körtélyesi Richárd (Vál)
15. helyezett: Szatlmayer Henrik (Vál)

III. korcsoport (11-14 évesek):
1. helyezett: Radics Nóra (Királysakk 
SE)
1. helyezett: Ocztos Dominik
4. helyezett: Schmidt Gréta (Vál)

IV. korcsoport (15 év felett):
1. helyezett: Horváth József (Sárosd)
3. helyezett: Zelena Zsolt (Vál)

A váli gyerekek között a legtöbb pon-
tot  Almádi  Tamás  szerezte,  így  idén  Ő
nyerte  a  Marton  József  által  felajánlott
vándorserleget. Gratulálunk a teljesítmé-
nyéhez!

Köszönöm  Julcsiéknak,  hogy  rendel-
kezésünkre bocsátották a Faluházat; Józsi
bácsinak  a  helyezetteknek  felajánlott
fagylaltkelyheket  és  fagylaltokat;  vala-
mint a gyerekek, szülők segítségét!

Zelena Zsolt
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A LAKOSSÁGOT,

HOGY A TELEPÜLÉSI

LOMTALANÍTÁSLOMTALANÍTÁS
2016. MÁJUS 28-ÁN

SZOMBATON REGGEL
7.00 ÓRÁTÓL LESZ.

KÉRJÜK,
IDŐBEN TEGYÉK KI

A FELESLEGES LOMOKAT.
VESZÉLYES HULLADÉKOT,

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉKET
TOVÁBBRA SEM SZÁLLÍT EL

A SZOLGÁLTATÓ.
EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET

KÖSZÖNJÜK!



►Az elmúlt hónapok foci-
eseményei

Felnőtt csapatunk jelenleg a 11. helyen
áll. Remekül szerepelt hazai pályán a Pá-
kozd  ellen  (2016.  május  11-én),  akikre
3:2-es  vereséget  mértek.  A Kőszárhegy
ellen (2016. április 24-én) szintén nyert a
csapat 3-0-ra.  A csapat új  edzője,  Antal
Márton. A csapat kapusa, Borostyán Csa-
ba  megsérült.  A csapat  kapuját  jelenleg
az  öregfiúk  kapusa,  Bodó  Gyula  védi,
amit köszönünk neki. 

Létszámhiány miatt az U-16-os csapat
megszűnt és ez miatt a felnőtt csapattól 3
pontot levontak. 

Ifi  csapatunk  remekül  helyt  áll  az  új
edzőjükkel,  Toller  Józseffel,  aki  heti  3-
szori edzést tart a fiataloknak. Nagyszerű
mérkőzést játszottak az 2. helyen álló Ba-
konycsernyével  (2016.  május  7-én) aki-
ket  3-2-re vertek meg. A 7. helyen álló
fehérvárcsurgói csapatra 3-1-es vereséget
mértek hazai pályán (2016. április 2-án).
Jelenleg a 13. helyen állnak. 

Öregfiúk csapatunk továbbra is tartja a
4. helyet. Nagyon jól szerepelnek a baj-
nokságban. Rengeteg mérkőzést nyernek
meg. 

A felnőtt és az ifjúsági csapatra 3 mér-
kőzés,  az  öregfiúk  csapatra  4  mérkőzés
vár.

Hátralévő mérkőzéseink:
2016. május 22. (vasárnap) 17:00
Vál – Iszkaszentgyörgy
2016. május 29. (vasárnap) 17:00 
Pázmánd – Vál
2016. június 5. (vasárnap) 17:00
Vál - Videoton Baráti Kör 

HAJRÁ FIÚK, HAJRÁ VÁL!!!

Klein Károly

Felnőtt csapat:

Ifjúsági csapat:

Öregfiúk csapat:

 Vál Község Önkormányzatának időszaki tájékoztatója | H-2473 Vál, Vajda János utca 2. | +36 (22) 353-411 | Felelős kiadó: 
Bechtold Tamás polgármester | Szerkesztő: Ádám Zsuzsanna alpolgármester | Tipográfia: Ádám és Ádám Mérnök Iroda | Nyomda: EFO Nyomda
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Hely. csapat M Gy D V LG KG GK P megjegyzés

1. PÁTKA 26 21 4 1 94 26 68 67

2. BAKONYCSERNYE 26 19 4 3 86 24 62 61

3. MÁNY 25 19 3 3 107 42 65 60

4. AQVITAL FC CSÁKVÁR II. 25 13 5 7 85 52 33 44

5. FEHÉRVÁRCSURGÓ 25 13 4 8 63 32 31 43

6. KÁPOLNÁSNYÉK 25 11 4 10 65 55 10 37

7. BODAJK 25 10 3 12 47 53 -6 33

8. PÁKOZD 25 10 2 13 53 61 -8 32

9. PÁZMÁND 25 9 5 11 56 67 -11 32

10. ETYEK 26 9 3 14 54 92 -38 30

11. VÁL 25 9 5 11 61 68 -7 29 (-3 pont)

12. LMSK COBRA SPORT 25 8 1 16 44 85 -41 25

13. KŐSZÁRHEGY 25 5 5 15 60 87 -27 20

14. ISZKASZENGYÖRGY 25 4 4 17 41 82 -41 16

15. VIDEOTON BARÁTI KÖR 25 2 2 21 30 120 -90 8

Hely. csapat M Gy D V LG KG GK P megjegyzés

1. TÁRNOK 20 17 0 3 68 21 47 51

2. SÓSKÚT 16 14 2 0 68 13 55 44

3. ZSÁMBÉK 18 12 2 4 68 26 42 38

4. VÁL 18 10 1 7 43 48 -5 31

5. BUDAJENŐ 19 9 2 8 50 48 2 29

6. BRIGETIO KOMÁROM 18 9 2 7 38 38 0 29

7. PERBÁL 17 8 4 5 53 27 26 28

8. PÁTY 18 8 1 9 36 43 -7 22 (-3 pont)

9. VIADUKT 18 5 0 13 36 51 -25 15

10. DUNAFÜRED 18 4 4 10 30 41 -11 13 (-3 pont)

11. GYÚRÓ 19 2 0 17 17 78 -61 6

12. TORDAS 19 2 0 17 25 88 -63 6

Hely. csapat M Gy D V LG KG GK P megjegyzés

1. KÁPOLNÁSNYÉK 23 18 2 3 123 26 97 56

2. BAKONYCSERNYE 24 18 2 4 98 25 73 56

3. PÁKOZD 23 17 1 5 128 38 90 52

4. BODAJK 23 16 2 5 86 18 68 50

5. LMSK COBRA SPORT 23 15 1 7 94 36 58 46

6. NÁDASLADÁNY 'A' 25 14 1 10 71 51 20 43

7. FEHÉRVÁRCSURGÓ 23 13 1 9 79 50 29 40

8. PÁZMÁND 23 11 2 10 57 51 6 35

9. VIDEOTON BARÁTI KÖR 'A' 23 10 1 12 73 54 19 31

10. PÁTKA 23 6 2 15 65 111 -46 20

11. ALBA KÖLYÖK 22 6 1 15 46 98 -52 19

12. SIKERES - VÁL 23 4 1 18 28 134 -106 10 (-3 pont)

13. ETYEK 23 3 1 19 31 136 -105 10

14. MÁNY 23 1 1 20 35 186 -151 3


