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Tisztelt Váliak!

A szokásos beszámolóm helyett  most
egy mindannyiunk életét érintő kérdésről
szeretném megosztani gondolataimat. Ez
nem azt  jelenti,  hogy Vál  fejlesztésével
ne foglalkoznánk, de hamarosan sorsdön-
tő népszavazásra kerül sor. 

Baj van. Erre akkor jöttem rá, amikor
egy mindenki által ismert közösségi olda-
lon a Demokratikus Koalíció első embere
arra buzdította  szimpatizánsait,  hogy ne
menjenek el szavazni, hiszen ezzel nem a
kötelező betelepítési kvóta ellen szavaz-
nak, hanem az Unióból való kilépésre. Az
az  ember,  aki  2004.  december  5-én  23
millió román betelepülővel riogatta a ma-
gyarokat,  tavaly  nagyvonalúan  befoga-
dott egy migráns családot szerény ottho-
nába, ezzel szociális érzékenységét bizo-
nyítva.

A baj nem is ezzel van, hanem azzal,
hogy  ismerőseim  közül  sokan,  köztük
számos váli ember, tetszését nyilvánította
ki a nyilvánvaló hazugságokra. Számom-
ra az üzenet egyértelmű volt: mondjunk
nemet a külhoni magyarokra, de enged-
jük be Magyarországra az idegen kultúrá-
jú,  sok esetben terrorista gyanús eleme-
ket. Ha ezzel nem értünk egyet, szerinte

mi kirekesztőek, szociálisan érzéketlenek
vagyunk. 

Ezt határozottan visszautasítom. Most
is  számos  menedékkérő  él  táborokban
Magyarország területén. Legálisan lépték
át  határainkat,  hivatalosan nyújtottak be
menedékkérelmet és most várják sorsuk
jobbra  fordulását.  Nem  úgy,  mint  az  a
több százezer, zömében fiatal férfi, akik
úgy gondolták, személyi azonosságuk ki-
adása és regisztráció nélkül vándorolhat-
nak be az Európai Unió országaiba. Köz-
tük számos terrorista lépte át a határokat
és  követett  el  merényleteket  Párizsban,
Brüsszelben, Ankarában, Nizzában vagy
Isztambulban.

Az  invázióra  válaszul  a  magyar  kor-
mány kerítésépítéssel, a határon dolgozó
rendvédelmi  dolgozók  számának  meg-
emelésével,  a schengeni határ megvédé-
sével  válaszolt.  Mára  kiderült,  helyesen
cselekedtünk. Az egyetlen helyes választ
adtuk az adott helyzetre. A korábban szé-
gyennek  bélyegzett  kerítésépítés  mára
Európa szerte elfogadottá vált. A kerítés
megépítésével megszűnt a tömegek min-
dennapos  jelenléte  országunkban.  Meg-
szűnt az autópályák mentén menetelők és
a pihenők után hátrahagyott szemét látvá-
nya.  Ma sokan abban a  hamis  érzetben
ringatják magukat,  hogy nálunk minden
rendben van, biztonságban élünk. A héten
a bicskei menekülttábor egyik lakója meg
akart  erőszakolni  egy  14  éves  kislányt.
Tudjuk, ez nem egyedi eset.  Nincs nap,
hogy a  híradó  ne  számolna  be  hasonló
esetekről  Európa  szerte.  Rajtunk múlik,
hogy  lányaink,  feleségünk,  édesanyánk
biztonságban  élheti-e  tovább  életét.
Azok, akik gondolkodnak rajta, hogy el-
menjenek-e  szavazni,  és  ha  elmennek
nemmel szavazzanak-e, képzeljék el mit
tettek  volna,  ha  a  szomszédos  bicskei
eset az ő rokonukkal történik meg? Aki
nem megy el szavazni, az úgy dönt, Ma-
gyarország belügyeit a brüsszeli bürokra-
ták döntsék el és ne a magyar emberek. 

Nemrég Válon egy nagyszabású kultu-
rális rendezvény volt. Egy-egy ilyen ren-
dezvény népünk,  sőt  mondhatom,  hogy

népeink közép-európai kultúrájának meg-
őrzését  szolgálja.  Ízelítőt  kaphattunk
Lengyelország,  Csehország,  Magyaror-
szág  népi  kultúrájából.  A  sóskútiak  a
szlovák,  a  vértesacsai  néptánccsoport  a
német kisebbséget képviselte. Szeretném,
ha ez még hosszú évtizedekig, vagy akár
évszázadokig így lenne. 

Kormányunk  és  a  V4-ek  kormányai-
nak törekvései, erőfeszítései a nagy uniós
olvasztótégelyben arról szólnak, hogy mi
gyökereinkhez  ragaszkodunk  és  szeret-
nénk  hagyományainkat  megőrizni.  Bár
Magyarország is a kisebbségek olvasztó-
tégelye,  de  ezek  a  kisebbségek  keresz-
tény  gyökerűek  és  évszázadok  óta  itt
élünk együtt a Kárpát-medence szívében.
Nem szeretnénk, ha a multikulti jegyében
ezeket fel kellene áldoznunk. Nyugat-Eu-
rópával  szemben  nekünk  módunk  volt
megtapasztalni, milyen 150 évig egy ide-
gen hatalmat, egy idegen kultúrát elvisel-
ni.  A magyarok  vendégszerető  nép,  de
nem szeretjük, ha a vendég ajtóstul ront a
házba és ő szeretné megmondani, miként
éljük  életünket.  Az  végképp  furcsa,  ha
Nyugat-Európa vezetői szeretnének min-
ket a vendégszeretetről kioktatni, a ven-
dégek befogadására és letelepítésére uta-
sítani.

Kedves  Váli  Barátaim!  Saját  sorsun-
kért mi vagyunk a felelősek. Kérem Önö-
ket, jöjjenek el 2016. október 2-án és sza-
vazzanak nemmel a kötelező betelepítési
kvóta ellen! 

Akinek  kétségei  vannak,  olvassa  el
nemzeti Himnuszunkat és a Szózatot!

Isten áldd meg a magyart! 

NÉPSZAVAZÁSI GONDOLATOK

v á l I n f óv á l I n f ó

Évnyitogató
„De mi van, ha magam döntök úgy: kitartó leszek? Próbáld
ki....”- Tanévkezdés és Erzsébet-tábor a Vajda János Általá-
nos Iskolában.

6-7. oldal

Örömtáncgála és falunap
„A 23 fős Balánbányai csapatot  12 váli  család látta vendé-
gül..” - Molnár Szilárd szervező írása

12-13. oldal

BECHTOLD TAMÁS
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Mesevölgy Óvoda
Beszámoló a Tesco pályázat eredményéről – Oro-
szi Ágnes írása

8-9. oldal



►Sajtótájékoztató
A  Belügyminisztérium  döntése  alap-

ján, önkormányzati feladatellátást szolgá-
ló fejlesztések támogatására, országszerte
311 település 10 milliárd forintnyi pályá-
zati összeget nyert el.

Fejér megyében 15 település részesült
támogatásban,  Fejér  megye  03.  számú
választókerületében ebből 6 érintett tele-
pülés  volt:  Beloiannisz,  Gánt,  Gárdony,
Sukoró, Vál és Vereb.

Vál  belterületi  utak,  járdák,  felújítás
céljára  kapott  15  vissza  nem  térítendő
összeget. A váli sajtótájékoztatón elhang-
zottakat az alábbiakban olvashatják:
Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő:

Szeretettel  köszöntöm a  sajtó  megje-
lent  munkatársait.  Mindenekelőtt  szeret-
ném a  mai  találkozónk apropóját  felvá-
zolni, mégpedig nem csak Vál tekinteté-
ben, hanem országos
kitekintésben, illetve
a megye és a válasz-
tókerület  tekinteté-
ben.  Bechtold  Ta-
más polgármester úr
pedig  a  Vált  érintő
eseményeket  fogja
ismertetni.

Jelen  pályázat
eredménye 311 tele-
pülést érintett pozití-
van,  nagyságrend-
ben  10  milliárd  fo-
rintnyi összeg került
így  önkormányzati
felhasználásra. Több
célra  is  lehetett  pá-
lyázni: a 10 ezer fő
lakosság feletti  tele-
püléseknek bölcsődefejlesztésre; azoknak
a  településeknek,  ahol  az  óvodák  leg-
alább  70%-ban  telítettek,  ott  óvodafej-
lesztésre;  pályázni  lehetett  az  önkor-
mányzati hivatalok épületeinek megújítá-
sára, ez Vál tekintetében már szerencsé-
sen megtörtént, ehhez ezúton is gratulá-
lunk; lehetett továbbá pályázni a minden-
napi  testnevelés  feltételeinek  javítására;
lehetőség nyílt az orvosi alapellátás felté-
teleinek  javítására;  valamint  az  önkor-
mányzati fenntartású belterületi utak kor-
szerűsítésére, ahogyan ez Vál esetében is
történt. 

Fontos kiemelni azt is, hogy a most el-
osztásra kerülő 10 milliárd forint, amely
az önkormányzatokhoz kerül, ez nem Eu-
rópai  Uniós  forrás,  hanem  közvetlen
nemzeti forrásból támogatja a Belügymi-
nisztérium.

A 311 település közül 15 Fejér megyei
település van, ezek közül pedig Fejér me-

gye 03. számú választókerületében 6 tele-
pülést érintett pozitívan a Belügyminisz-
térium döntése: 10 ezer lakos feletti tele-
pülésként Gárdony pályázott bölcsődefej-
lesztésre  és  25  millió  forintot  nyert  el.
Kötelező önkormányzati  feladat,  óvoda-
fejlesztése tekintetében Vereb község volt
sikeres,  ők  17  millió  forinthoz  tudtak
hozzájutni ilyen módon. A többi sikeres
pályázó mind az önkormányzati utak fej-
lesztésére beadott pályázattal tudott sike-
res lenni: Vál, Gánt, Beloiannisz 15 mil-
lió forintot, Sukoró pedig 12 millió forin-
tot nyert e célra.

Gratulálok Bechtold Tamás polgármes-
ter  úrnak  és  Dr.  Balogh  Lóránd jegyző
úrnak, hogy sikeres pályázatot tudtak be-
nyújtani és ezúton is köszönöm Magyar-
ország Kormánya támogatását, hogy Vál
ismételten egy lépést tehet a siker útján.
Polgármester Úr, parancsolj!

Bechtold Tamás, polgármester úr:
Mi  is  nagyon  köszönjük  a  Kormány

ezen támogatását. Az az igazság, hogy ez
egy olyan cél, amire már saját büdzséből
nem marad  forrásunk.  Még elevenen él
az emlékezetünkben az a 2010-es állapot,
amikor még tulajdonképpen villanyszám-
lára  sem futotta,  azóta  a  konszolidáció-
nak és a véleményem szerint sikeres fel-
adatalapú finanszírozásnak köszönhetően
nincsenek napi  anyagi  gondjaink,  azon-
ban így is nagyon nagy segítség nekünk
ez a most elnyert 15 millió forint.

Jelen esetben Vál nem utakra, hanem a
pályázati  kiírásban  szintén  szereplő  jár-
dákra  fogjuk  felhasználni  az  összeget,
mert az önkormányzat körüli utak járdái
most  már  balesetveszélyes  állapotban
vannak.  Ezeket  fogjuk  most  ebből  a
pénzből kijavítani.

Még egyszer köszönjük szépen a lehe-
tőséget!

Ádám Zsuzsanna
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Értesítés helyi
rendelet változásáról

Tisztelt vállalkozók/vállalkozások!
Vál Község Önkormányzat Képvise-

lő-testületének  módosított  helyi  adó
rendelete 2017. január 1-től lép hatály-
ba, melynek 3.§-a értelmében a vállal-
kozók  üzleti  célt  szolgáló  építménye
belterületen is adóköteles lesz.

A Képviselő-testület ez idáig próbál-
ta  e  típusú  fizetési  kötelezettség  alól
mentesíteni a vállalkozásokat, de a Fej-
ér Megyei Kormányhivatal a helyi ren-
deletek ellenőrzése során, a jogszabály-
sértő gyakorlat megszüntetésére, illetve
az  építményadó rendelet  módosítására
kötelezte.

Az adó alanya: az építmény tulajdo-
nosa.  Amennyiben  azonban  az  épít-
ményt  az  ingatlan-nyilvántartásba  be-
jegyzett vagyoni értékű jog terheli, az
annak gyakorlására jogosult az adó ala-
nya.  (vagyoni értékű jog:  kezelői  jog,
vagyonkezelői  jog,  tartós  földhaszná-
lat,  a haszonélvezet,  a használat  joga,
földhasználat, lakásbérlet.)

 Az adó alapja az építmény hasznos
alapterülete.

Az adó mértéke: 400.- Ft/m2/év.
A rendelet 7.§ d) pontja értelmében a

vállalkozó üzleti célt szolgáló külterü-
leti telke is adóköteles lesz január 1-től.

Az adó alapja: a telek m2-ben szá-
mított területe.

Az adó mértéke: 2 Ft/m2/év.
Felhívjuk  a  vállalkozók/vállalkozá-

sok  figyelmét,  hogy  bevallási  kötele-
zettségüknek  önadózással  legkésőbb
2017.01.15-ig eleget tenni szíveskedje-
nek.

Bevallási  nyomtatvány  az  önkor-
mányzat honlapján (www.val.hu) adó-
ügyek téma alatt megtalálható, letölthe-
tő,  illetve  a  Polgármesteri  Hivatalban
beszerezhető.

Váradi Endréné

CSEMETEF-FA ÜLTETÉS
és

EMLÉKLAPOK ÁTADÁSA
2016. október 8-án

szombaton 10:30-kor
a Községháza előtt.
Szeretettel várjuk a

2015-ben és 2016-ban született
gyermekeket és szüleiket,

nagyszüleiket!

http://www.val.hu/


Befejeződött az Ady Endre utcai, Kos-
suth  utca  20.  alatti  telek  végében  lévő
támfal építése. A beruházás keretén belül
nagyjából 14 millió forint értékben, 25 m
hosszú, ún. szögtámfal épült. A műtárgy
alsó része kb. 4,5 m magas, 40 cm vastag
vasalt zsalukő fal, alapja 2,5 m széles és
45 cm vastag vasbeton lemez, mely a te-
repszint alatt kb. 1 méterrel található. A
felső, kb. 5 m magas szakaszon stabilizált
rézsű készült, melyet intenzív növényte-
lepítéssel  tettek  erózióállóvá.  Az  objek-
tum építéséhez az építők több mint 5 ton-
na vasat és megközelítőleg 80 m3 betont
használtak  fel,  valamint  több  száz  köb-
méter  földet  mozgattak  meg.  A támfal
építésére az Ady Endre utca, az Ady End-
re  utcában  futó  közművek,  valamint  a
Kossuth  utcai  ingatlanok védelme érde-
kében volt szükség. Tervben van a tám-
falépítés folytatása a Kossuth u. 22. szám
alatti  telek  végében  lévő,  megcsúszott
támfal rekonstrukciójával és az út helyre-
állításával is. Amint sikerül a beruházás-
hoz  anyagi  támogatást  szerezni,  folytat-
juk a munkát. 

A nyár  folyamán befejeződtek a Kis-
köz utca Váli-víztől nyugatra eső szaka-
szán  megkezdett  járdaépítés  munkálatai
is. Ezen a szakaszon előre gyártott beton
burkolóelemekből  strapabíró,  esztétikus
járda épült, mellyel a gyalogos közleke-
dés  is  biztonságosabbá vált  az  utcában.
Ugyancsak a biztonságos gyalogos közle-
kedést  szolgálja  a  Damjanich  utca  2.

szám előtti szakaszon, kb. 70 m hosszon
megépült  járda is.  Itt  a  létesítmény kis-
elemes térkő burkolattal,  járdaszegéllyel
készült.  A két  helyszínen  a  járdaépítés
összesen 4,8 millió forintba került, mely-
nek nagy részét  állami  támogatásból fi-
nanszíroztuk.

Ugyancsak elkészült a Petőfi utca csa-
padékvíz  elvezetésének  rekonstrukciója,
mely során sor került a padka nyesésére
és ároktakarításra is. Az eddigi tapaszta-
latok  alapján  az  elkészült  rekonstrukció
jól  működik,  nagyobb esőzések  során a
csapadékvíz  nagy  része  most  már  az
árokban  folyik  le  és  ezáltal  a  Petőfi  és
Damjanich utca kereszteződésének iszap-
elöntésére  is  kevéssé  kell  számítani.  A
munkálatok nagyjából 2,5 millió forintba
kerültek, nagyrészt állami pénzből.

Szintén a nyáron fejeződött be az Ür-
ményi és Csokonai utcák aszfaltozása. Az
utcákban  a  csatornaszemek  kiemelését
követően és a felület megmarása után új
kopóréteget terítettek a kivitelezők. A két
út aszfaltozása 15 millió forintba került,
nagyrészt állami forrásból.

Szintén  állami  támogatással  valósult
meg az Újhegy utcai árok menetrend sze-
rinti  kotrása,  melyre  a  nagy nyári  esők
miatt  volt  szükség  és  680  ezer  forint
ment el rá.

Szintén elkészült a Vajda Ház külső és
belső festése, valamint a padlás agyagta-
pasztásának felújítása a közmunkások ak-
tív közreműködésével. A tavalyi tető fel-

újítás után most már az épület újra a régi
fényében ragyoghat.

A nyár folyamán beadásra került nap-
elem  pályázatunk,  mely  még  elbírálás
alatt áll. Amennyiben a pályázaton sike-
resek leszünk, napelemekkel szerelhetjük
fel  a  Kossuth  utcai  óvoda  épületét,  a
Sportöltöző  épületét,  az  Egészségház
épületét, valamint a Közösségi Ház épü-
letét. A tervezett beruházás kb. 10 millió
forint értékben valósul meg majd.

Szintén a nyáron adtuk be pályázatun-
kat  pelletáló  üzem létrehozására  és  hő-
központ építésére összesen kb. 150 millió
forint értékben. Ha a beruházás megvaló-
sul,  egy  korszerű,  környezetbarát,  meg-
újuló energiával és biomasszával működő
hőközpontot  létesítünk  majd  a  Polgár-
mesteri Hivatal telkén, mellyel a környe-
ző,  önkormányzati  fenntartású  közintéz-
ményeket látjuk el hőenergiával távhőve-
zetékeken keresztül. A hőközpontban au-
tomata adagolású pelletkazánok üzemel-
nek majd. A kazánok tüzelőanyaggal tör-
ténő  ellátására  pelletáló  üzemet  terve-
zünk létrehozni  a  Kisföld Major terüle-
tén, melyben a helyben keletkezett és be-
gyűjtött fából és agrohulladékból (faaprí-
ték,  fűrészpor,  nyesedék,  törek,  széna,
szalma,  kukoricaszár,  stb.)  pelletet  állí-
tunk elő.  Az üzem amellett, hogy a hő-
központot  tüzelőanyaggal  látja  el,  mun-
kahelyeket is teremt majd a településün-
kön. A pályázat elbírálása még folyamat-
ban van.

Augusztusban pályáztunk 2 db sport-
park  létrehozására  is.  Ha a  pályázatunk
sikeres lesz, egy 90 m2-es „felnőtt játszó-
tér” fog épülni az Ürményi utca és Ma-
gyar köz sarkán lévő önkormányzati  te-
lekre, a Sportpálya mellett pedig egy 150
m2-es komplexum valósulhat meg. A fitt-
neszparkok gumi talajborítással, területü-
kön 8, illetve 15 db - többféle gyakorlat
végzésére  alkalmas  -  eszközzel  épülnek
meg majd.

Szintén elbírálásra  vár  Vis  Major pá-
lyázatunk,  melyet  a  június  05-ei  vihar
miatt adtunk be.

Végezetül, de nem utolsó sorban szin-
tén a nyáron adtunk be pályázatot  járda
építésre,  melyet  már  el  is  bíráltak,  így
2017-ben közel 18 millió forintból új jár-
da épül a Széchenyi és a Bem utcákban,
valamint  a  Vajda János utca egy szaka-
szán. A járdák kiselemes beton térburko-
lattal,  kétoldali  beton  szegéllyel  készül-
nek majd el.

Minden elkészült  és tervezett  beruhá-
zásunk állami vagy uniós pályázati támo-
gatással  valósult/valósul  meg,  melyhez
az Önkormányzat különböző mértékű ön-
erőt biztosított/biztosít.

4    önkormányzatunk
VálInfó
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Pályázati, fejlesztési hírek
Az alábbiakban a közelmúltban befejezett fejleszté-
seinkről, a folyamatban lévő és tervezett beruházá-
sokról szeretnék hírt adni.

MIKLÓSI TIBOR műszaki előadó

MAGYAROK KENYERE
A program keretében ma-
gyarlakta  területekről
gyűjtenek búzát, hogy az-
zal  a  rászorulókat  támo-
gassák.
Idén Pázmándra vitték a
környékbeli  felajánláso-
kat,  Kocsis Bálintnak kö-
szönhetően  váli  búza  is
került az adományba.
A búzát,  illetve  a  belőle
sütött  kenyeret  a  Böjte
Csaba  vezette  árvaház-
nak ajánlják fel.



►K&H Gyógyvarázs              

Budapest, 2016. július 22. – 9 megye 14
gyermekegészségügyi intézménye össze-
sen 20 millió forint értékű eszköztámoga-
tásban  részesült  a  K&H  gyógyvarázs
programnak  köszönhetően.  A műszerek
között  olyan  innovatív,  korszerű  eszköz
is található, amellyel a legkisebb betegek
vizsgálata  és  gyógyítása  hatékonyabban
és kíméletesebben elvégezhető. A pályá-
zatra  idén  93  kórház  és  mentőállomás
nyújtotta be jelentkezését 54 településről.

A megyében az elmúlt 13 év alatt 13,
gyermekek gyógyításával foglalkozó osz-
tály és mentőállomás kapott több mint 23
millió forint értékben új orvosi műszere-
ket. Idén a K&H gyógyvarázs jóvoltából

a Bicske Mentőállomás 268 859 forintot,
a  váli  Védőnői Szolgálat  pedig 283.590
forintot fordíthat eszközbeszerzésre.

„Mindig is fontosnak tartottam, hogy a
mentő gépkocsik rendelkezzenek a gyer-
mekellátásban  nélkülözhetetlen  korszerű
eszközökkel és műszerekkel, melyek se-
gítenek azokban a nehéz és feszültséggel
teli  percekben,  amikor  kisgyermekeket
látunk el.  Az elmúlt hetekben a megszo-
kottnál is több gyermek esetem volt, rá-
adásul, a saját kisfiamhoz is én vonultam
ki, mikor nemrég leesett a fáról és eltörte
a  karját. Sokkal magabiztosabban és ta-
lán könnyebben végezhetjük a munkán-
kat, ha tudjuk, hogy ehhez megfelelő esz-
közök állnak rendelkezésre.  Ebben segít
nekünk a K&H gyógyvarázs program” –

mondta  el  Kutenics  Péter mentőtiszt,  a
Bicskei mentőállomás állomásvezetője.

"Három  és  fél  évtizede  foglalkozom
ifjúság-,  gyermek-  és  nővédelemmel.
Munkámban elsődleges szempont a pre-
venció.  Az  elmúlt  évek  alatt  számtalan
egészségvédelemmel  kapcsolatos  elő-
adást tartottam. Az informatika segítségé-
vel a saját készítésű prezentációk ezeket
a beszélgetéseket érdekesebbé tették,  de
nem  eléggé  szemléletessé.  A  K&H
gyógyvarázs  pályázaton  elnyert
(283.590,- Ft értékű – A Szerk.) szemlél-
tető  eszközök  segítségével  hatékonyab-
ban  tudom  szolgálni  körzetemben  az
egészségvédelmet,  a  prevenciót,  az
egészségtudatos  életmódra  nevelést”  -
mondta el Kárpáti Hajnalka védőnő, Vé-
dőnői Szolgálat, Vál.

(Részlet a sajtóközleményből) 
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Mellrákszűrés
 Az időben felfedezett melldaganat gyógyítható!
A mammográfiás szűrővizsgálat az Ön életét védi, egészségét szolgálja!
Ha Ön: NŐ, Válon lakik és a 45. évét már betöltötte, de még nem múlt el 65 éves,
és az elmúlt  két évben nem vett részt olyan vizsgálaton vagy beavatkozáson, mely
melldaganat  szűrésével,  kezelésével  kapcsolatos,  akkor  a  MammAlba  kft.által
működtetett szűrőkamionra  kap meghívólevelet .
Saját egészsége érdekében kérem, vegyen részt a mellrákszűrésen!
A melldaganat, ha időben felfedezik, gyógyítható! A műtét is kisebb, a kezelések is
egyszerűbbek. Ha a daganatnak időt ad a halogatással, sokkal több lesz a baj vele.
Ha az Ön Édesanyja,  Nagymamája kapott meghívót, mondja el Neki, hogy még
sokáig szüksége van rá, hogy félti az egészségét és megnyugtatná, ha elvégeztetné a
mellrákszűrést!
Ha Önnek van olyan rokona, ismerőse, aki kapott meghívót, de még nem vett részt
a szűrésen, emlékeztesse rá! 
A szűrővizsgálat ingyenes. 
Információ munkaidőben: 06-20/456-4256

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!

A Válon lakó 45-65 év közötti asszonyok,
akik 2 éven belül nem vettek részt emlőszűrésen,

névre szóló meghívót kapnak
a szűrővizsgálatra.

A vizsgálat időpontja
2016. szeptember 29-30. között

Rendelési idő: 9-15:30 óráig

A vizsgálat helye
Vál, Vajda János u.2. P.M. Hivatal udvara

Kérjük, mindenki jöjjön el,
aki meghívólevéllel rendelkezik!

G Ó L Y A H Í R E K

JÚLIUS

Farkas Kristóf
Horváth Rozina

Szigeti Zoé Mercédesz

AUGUSZTUS

Botos Barbara 
Csábi Norina Rebeka

GRATULÁLUNK!



A diákok  közül  a  legkisebbek  33-an
vannak. Tudom, hogy nagyon jól fogják
érezni itt  magukat,  és  nemcsak írni,  ol-
vasni és számolni, de még úszni is meg-
tanulnak. 

A nyár folyamán elkészült a második
számítástechnika  terem,  a  felső  tagozat
interaktív táblás termeibe állandó számí-
tógép került, egy  tanteremben  kor-
szerűbb világítást  szereltettünk, és meg-
valósult a tisztasági festés, nyári nagyta-
karítás is.

Új pedagógusokat is köszönthetünk is-
kolánkban:  a  felsős  tanulószoba  tanára
Farkasné  Riskó  Zsófia  (magyar-német
szakos), Kiss Orsolya rajz szakos tanár és
Polgár Nóra tanító.

Kisebb változás történt az iskola rend-
jében.  A templommal  szemközti  bejárat
7.15-7.40 között nyitva van, itt azok a ta-
nulók jöhetnek be, akiket szüleik autóval
hoznak. Kérjük, a balesetveszély elkerü-
lése végett ne parkoljanak a Séta téren a
Sár köz bejáratánál! Köszönjük megérté-
süket és közreműködésüket.

Továbbra is ajánljuk iskolánk honlap-
ját  (iskolaval.blogspot.hu)  és  Facebook
oldalát  (Vajda  János  Általános  Iskola,
Vál),  ahol  minden  fontos  információt
megtalálhatnak. Az idei tanévtől ismét e-
napló működik, ahonnan naprakészen tá-
jékozódhatnak  gyermekük  előmenetelé-
ről. 

Részlet a tanévnyitó beszédből

Kedves Diákok!
Az  előző  években  már  sok  mindent

sorba vettem, amit fontosnak tartok egy
jó  tanév  megalapozásához.  Pontosságra,
szorgalomra,  következetességre,  a  külső
és belső környezetünk megóvására kérte-
lek benneteket.

Most egy olyan tulajdonságról szeret-
nék  beszélni,  amelyet  kiveszőben látok,
de az érvényesülésnek nagyon fontos fel-
tétele: ez a kitartás.

Miért nem vonzó ez a szó?
Ha valaki kitartóan végez, csinál vala-

mit, biztos hosszú ideig teszi – márpedig

a mi felgyorsult életünkben gyorsan, mi-
nél előbb végére kell jutni a dolgoknak,
minél  hamarabb  valami  eredményt  kell
elérni, nincs idő totojázni, piszmogni, va-
cakolni.

A kitartásban semmi könnyedség, sem-
mi lezserség nincs. Nem kell hozzá nagy
ész, különös tehetség, találékonyság, bá-
torság. Kitartásra a diákéletben általában
a szülők, tanárok ösztönzik az embert.

De mi van, ha magam döntök úgy: ki-
tartó leszek? Próbáld ki, mi van, mi törté-
nik ilyenkor!

Megjósolhatom:  nem fáradt  leszel  az
elvégzett feladat, munka után, hanem elé-
gedett;  nem  idegeskedéssel  viseled  to-
vább a mulasztás terhét, hanem felszaba-
dulsz;  nem nyomaszt  a hibád,  a  bűnöd,
hanem sokkal több energiád, sokkal több
erőd lesz.

A kitartásnak ugyanis ez a titka, ez a
lényege:  lelkierőt  ad.  Minél  kitartóbbak
vagyunk, annál többet.

Biztosan sokan figyeltétek a foci Eb-t,
riói olimpiát is és végigizgultátok a ma-
gyar  sportolók  szereplését.  Gondoljatok
arra,  hogy  azok  az  olimpiai  magyar
aranyérmek, de akár az olimpiára való ki-
jutás,  még  ha  nem  szerzett  is  érmet  a
sportoló, mennyi lemondással és küzde-
lemmel járt.

Szász  Emese  az  elmúlt  években  ko-
moly sérüléseken ment keresztül, a nagy
versenyeken pedig mindig elcsúszott va-
lamin,  ezüstérmek,  bronzérmek  jöttek,
olimpián  12.  és  25.  lett,  nyernie  eddig
nem sikerült. 

"Az én példámból láthatják, hogy min-
denhonnan van visszaút, kemény munká-
val és akarattal  meg lehet csinálni, még
hogyha az ember sokat esett is pofára"

Hosszú  Katinka  teljesítménye  azt  hi-
szem, már nem a hétköznapi emberek tel-
jesítménye. De mit hallunk tőle is? „Ko-
rábban mindig féltem a kudarctól, de az-
tán  megtanultam:  A kudarcból  egyelőre
mindig  sokkal  többet  sikerül  tanulnom,
mint a győzelmekből.”

Vagy:  „Nem a  probléma a  probléma,
hanem a  hozzáállásod  a  problémához a
probléma."

Nem tudom kivonni magam a foci EB
hatása  alól  sem.  A  magyar  focicsapat
olyan pozitív energiákat mozgatott meg,
ami  szó  szerint  tapintható.  Közösségi
örömforrássá váltak, és még kicsit többé
is: hisz mi lenne önzetlenebb öröm annál,
amikor MÁS sikerének örülünk? Nagyon
fontos,  hogy  nem  csak  a  sportról  kell,
hogy ez a dolog szóljon, hanem az élet
minden területére  érvényes  legyen.  Egy
gondolat  erejéig  visszatérnék  még  az
olimpiára, a számunkra legfontosabb, is-
kolánk volt tanulója, az olimpián 12. he-
lyezést elérő Berecz Zsomborra. Mikor a
riporter próbálta a körülményekre fogni,
hogy nem sikerült bejutnia az első 10 kö-
zé,  nem  másokat  hibáztatott.  Ettől  vált
igazi  bajnokká  a  szememben,  még  ha
nem is állhatott fel a dobogóra. Ezt vála-
szolta: „Az a szép a vitorlázásban, min-
denkinek ugyanaz a szél fúj, rajtunk mú-
lik, hogyan élünk vele. Tudom hol hibáz-
tam,  és  mit  kell  tennem,  hogy  egyszer
bajnok legyek.”

Ezt kívánom mindenkinek: ha hibázott
is,  tudja, hogyan  javítson,  és  tudja,  mit
kell tennie a saját területén, hogy bajnok
legyen. Ezt is Zsombor mondta: „ha most
egy kicsit visszatekerhetném az időt, le-
het,  hogy  inkább  kikapcsoltam  volna
mindent. Internetet, facebookot, mindent
és csináltam volna azt, amit tudok. Csak
a vitorlázással foglalkozom, nem pedig a
külső dolgokkal.”

És ahogy Kulcsár Győző biztatta tanít-
ványát,  Szász  Emesét:  „Meg tudod csi-
nálni”,  úgy  biztatlak  én  is  benneteket:
Meg tudjátok csinálni! Ha hiszünk egy-
másban, a megelőlegezett bizalom az élet
minden területén meghozza gyümölcsét.

A mindennapi  munkánkhoz  sok  örö-
met, jó egészséget, a szülőkben igaz segí-
tőtársakat,  velük  együtt  elért  és  megért
sikereket,  optimizmust  kívánok  az  idei
tanévre!

Fotók: Kovácsné Darabos Erzsébet
Csoknyai Tamás
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Őszidő nyugdíjasklub
„Szeretettel várjuk klubunkba azon falubéli nyugdí-
jasokat, akik még nem tagok nálunk!”

14. oldal

Évnyitogató
A vakációnak vége, a gyerekzsivaj betölti az iskola
udvarát. Ez biztos jele annak, hogy kezdődhet az új
tanév, készen állunk a tanulásra.

SZABÓ ÉVA igazgató



Erzsébet-tábor

Nagyon vártuk az iskolakezdést, mivel
tudtuk,  hogy  5-én  Fonyódligetre  me-
gyünk  táborba.  E  nap  reggelén  7.15-re
kellett  odaérni  az  iskolába.  Sajnos esett
az eső.

Amikor  megérkeztünk  a  táborba,  el-
foglaltuk  a  szálláshelyünket.  Ebéddel
vártak bennünket.  Szerencsére délutánra
kisütött a nap. Ekkor különböző progra-
mokon lehetett  részt  venni:  fürdés,  kéz-

műveskedés,  foci,  ping-
pong. Sokan beszélgettünk,
kártyáztunk,  zenét  hallgat-
tunk a szobákban, vagy tár-
sasjátékoztunk  a  társalgó-
ban. Este a discóban táncol-
hattunk.

Második  nap  délelőtt  is
esett az eső, ezért kicsit el-
szomorodtunk. Ebédig sok-
féle  programon  vehettünk
részt: pingpong, társasjáték,

kézműves
foglalkozás,
társas- és lab-
dajátékok,
filmvetítés.

Délután  is-
kolák  közötti
sorverseny
volt,  ahol  az
5-6. és a 7-8. osztályos csa-
patunk is I. helyezett lett.

Vacsora után minden szo-
ba  lakói  kaptak  egy-egy
közmondást, amit meg kel-
lett  fogalmazni  eszperente
nyelven, és el  kellett játsza-
ni, s a többi csapatnak kita-
lálni, miről van szó.

Este  tízkor  koncerttel,
discóval, meccsnézéssel zá-
rult a nap.

Harmadik nap reggel össze kellett ké-
szülődni. Reggeli után megkaptuk az úti
csomagunkat.

Hazafelé  megálltunk  Balatonbogláron
a  kalandparkban,  ahol  boboztunk,  és  a
bátrabbak kötélpályán is mászhattak. Ba-
latonföldváron pedig fagyiztunk.

Nagyon jól éreztük magunkat, sok él-
ménnyel  gazdagodtunk,  köszönjük taná-
raink türelmes munkáját!

Andrusek Dorka 7. oszt.,
Schmidt Gréta 8. oszt.
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Nagy öröm a gyerekeknek és a felnőt-
teknek is, hogy a Vajda utcai óvoda udva-
ra pályázati forrásból és szülői és támo-
gatói  összefogásból  megújulhatott.  Kö-
szönjük  mindenkinek,  aki  részt  vett  az
augusztus 27-i, jó hangulatú udvar szépí-
tésében.

A Kossuth utcai óvoda udvarának játé-
kait is szeretnénk bővíteni, cserélni. Mi-
vel  az udvari  játékok,  eszközök drágák,
összefogással  (adományozás,  alapítvány,
önkormányzati  támogatás)  kívánjuk  el-
kezdeni annak az udvarnak a fejlesztését.
A  közmunkások  szépen  kitisztították  a
garázs mögötti területet, ezzel a terepren-
dezés megkezdődött. Új, árnyékolóval el-
látott homokozó vásárlását tűztük ki első
célul. Az árának első részlete a régi óvo-
dai kazánok, radiátor, és a szülői támoga-
tásból  összegyűlt  vashulladék  ára  lesz.
Köszönet mindenkinek, aki idejét áldozta
a vas összegyűjtésére és felrakására. 

Az  óvodások  mindennap  rajzolnak,
van  aki  4-5 alkotást  is  készít,  ezért  na-
gyon sok papír fogy. Köszönjük Kőszegi
Lászlónak, hogy rendszeresen támogatja
az  óvodánkat  a  munkahelyén  már  nem
használható, nem méretes, de óvodai raj-
zolásra nagyon is alkalmas papírokkal. 

Köszönjük a szülői segítséget a bizton-
sági gyerekzárak felszerelésében.

Minden csoportban lezajlottak a szülői
értekezletek. 

Az őszi  évszak  szépségeinek  felfede-
zésére,  megismerésére  kirándulásokat
(Arborétumba), és szüreten, alma, kuko-
rica szedésben való részvételt tervezünk. 

Minden  érdeklődőt  szeretettel  várunk
október 1-én a „Népmese napja” rendez-
vényünkre.

A Népmese Napja

Hagyományainkhoz híven  szeptember
30-án  ismét  megünnepeljük  Benedek
Elek születésének évfordulóját és megkü-
lönböztetett  figyelemmel  fordulunk  ősi
kincsünk, a népmese felé.

Adózva a meseíró és mesegyűjtő mun-
kásságának az idei alkalommal egy általa

gyűjtött  és  publikált  mesére  esett  a  vá-
lasztás, melynek címe Erős János. 

A  Kabóca  Mesejátszó  Társasággal
most is  szeretettel  várjuk az első osztá-
lyosokat és az óvodai közösségünk apra-
ja-nagyját 10 órától a Közösségi Házba.

Október  1-jén  szombaton  délelőtt
-folytatva  a  meseszövögetés  fonalát-
szintén a Közösségi Házban immár csalá-
dostul  várjuk  a  gyerekeket,  Anyukával,
Apukával,  Mamával,  Nagypapával,  test-
vérekkel a felvidéki KUTT YOMFITTY
Társulat előadására, melynek címe  1X1
királyfi.  A  társulatról  tudni  érdemes,
hogy páratlan módon, egy előadáson be-
lül  élvezetesen  ötvözik  a  népmese-nép-
dal-néptánc kultúra elemeit.

A 10 órakor kezdődő előadás előtt sze-
retettel várunk mindenkit egy kis kézmű-
ves  foglalkozásra,  amikor  is  a  meséhez

kapcsolódó  kellékeket  fogunk  készíteni
abban a reményben, hogy ezzel is mara-
dandóbbá tudjuk tenni az élményeket. 

A kézműveskedés fél  10-től  kezdődik
a Közösségi Ház alsó szintjén. Kérjük és
várjuk a kedves szülők aktív részvételét a
gördülékeny lebonyolítás  érdekében.  Az
előadás az emeleti teremben lesz, a belé-
pés díjtalan. Várunk sok szeretettel min-
den érdeklődőt.

Fébertné Zsóka
munkaközösség vezető

Beszámoló
a Tesco pályázat eredményéről

2016. augusztus 27-én, szombaton tar-
tottuk a Vajda utcai óvoda udvarának szé-
pítésével  kapcsolatos  befejező munkála-
tokat. 

Már hetekkel a nyár vége előtt elkezd-
tük az előkészületeket: a közmunkásaink
terepet rendeztek, régi padokat és játéko-
kat festettek, füvet nyírtak. A Tündérkert
’97 Kft.  munkatársai  kitisztították a ho-
mokozó körüli területet, valamint felfris-
sítették  a  betonszegélyt,  lebetonozták  a
napvitorla tartóoszlopait. Készültek a pa-
dokra a népi motívumok sablonjai, feltér-
képeztük,  kinél-milyen  fűszernövény áll
rendelkezésre  a  készülő  fűszernövény
tartó keretekbe. 

Aznap óvónénik, dajka nénik, néhány
szülő, valamint pár kedves váli önkéntes
segítségével  történtek  az  utolsó  simítá-
sok. A Tesco képviselői, valamint lelkes
zsetongyűjtők is eljöttek megnézni a sze-
met gyönyörködtető változást. 

Napsütéses időben, kellemes hangulat-
ban festettük a mintákat a padokra, hord-
tuk  a  földet  a  fűszerkerthez,  ültettük  a
cserjéket a fészekhinta köré és a gyógy-
növényeket a három keretbe. Közben fel-
került végleges helyére az árnyékot adó
napvitorla és készült a gumiborítás is. 

A változással mindannyian nagyon elé-
gedettek vagyunk, de leginkább a kis ovi-
sok, akik szeptember 1. óta már egy meg-
újult, biztonságos környezetben játszhat-
nak a szabadlevegőn!

Köszönet  a  Tesco  Global  Zrt.-nek  a
400.000,- Ft-os támogatásért, melyből el-
készülhetett a homokozó fölé a gyönyörű
napvitorla  és  a  homokozó  szegélyének
biztonságos  és  profi  gumiborítása!  Kö-
szönjük a Tesco részéről Kövecses-Mint-
ler Renátának, Oroszi Nórának és Kovács
Irénnek,  hogy  személyesen  is  megláto-
gatták óvodánkat és tevékenyen részt vet-
tek a növények ültetésében!
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Katolikus hittantábor
 „Minden napot reggeli imával kezdtünk majd éne-
kes  dicsőítéssel  folytattunk”- Körmendi  Mónika

osztja meg élményeit                        15. oldal

Ősz az óvodában
Újra itt a szeptember, a nyaralás, otthoni
nyári  pihenés  után  vidám  gyerek  zsivaj
tölti be az óvodát.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



Továbbá  köszönjük  az  alábbi  segítő-
inknek, akik a pályázat összegét kiegészí-
tendő támogatták  az  udvar  megszépülé-
sét:

-  Vál  Község  Önkormányzatának  a
festékeket,  a  virágföldet,  az  előkészítő
munkálatokhoz a munkaerőt,

-  Domak  Viviennek a  közbenjárást  a
fűszernövénykert keretek elkészítésében,
és családjának ezek lefestését,

- Lévai Dórának a stencilek megterve-
zését és elkészítését,

- Krain Bálintnak a homokpótlást,
- a Tündérkert ’97 Kft.-nek az ajándék

cserjéket,
- Oroszi Lászlónénak, Bencsikné Mé-

száros Csillának, Kecskés Dezsőné Mari-
ka néninek és Bereczki Zsuzsának a fű-
szernövény töveket.

-  a  jelenlétet
és munkát a szü-
lőknek:  Váradi
Hajnalka,  Hor-
váth Ildikó, Hor-
váth György, Fu-
gert Eszter, Vára-
di-Mester  Niko-
letta,  Váradi  Ro-
land,  Oroszi  Ág-
nes.

-  támogatást,
jelenlétet,  mun-
kát,  vendéglátást
és a finom pogá-
csát  az  óvoda
dolgozóinak: Ko-

csis Irén, Oroszi Ferencné, Rozbach Jó-
zsefné, Tárnok Judit, Fébertné Ág Erzsé-
bet, Vranekné Juhász Hedvig, Körmendi
Mónika, Körtélyesiné Akli Piroska, Mes-
ter  Andrásné,  Dömsödi  Béláné,  Nagy
Zoltánné, Horváth Dezsőné.

- támogatást, látogatást, jelenlétet ven-
dégeinknek: Oroszi Lászlóné, Indi Lajos-
né, Németh Zsuzsanna és Flóra, Bechtold
Tamás, Rozbach József.

-  segítséget  a  ’marketingben’  Ádám
Zsuzsának és a támogatást ’A Váli Gyer-
mekek Jövője’ Alapítvány részéről  Zse-
beházyné Bozóki Erikának,

-  és  természetesen  a  zsetongyűjtést
minden kedves lelkes zsetongyűjtőnek!

Oroszi Ágnes
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A Váli Faluszépítő
és -védő Egyesület

szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

2016. október 8-án
szombaton az

Ürményi József
születésének

275. évfordulója
Alkalmából tartandó

Ürményi-
emléknapra

14:30 mauzóleum
koszorúzás

az Ürményi-kriptában

15:00 katolikus templom
meghívott vendégek

köszöntése
Dr, Bajnok Lívia előadása

Kisfilm megtekintése
Dr. Pruzsinszky Sándor

előadása
Koncert

Kiállítás megnyitása

17:00 Vajda János Általános
Iskola

Vendéglátás
kötetlen beszélgetés



„Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.
És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.”
(…) 
Petőfi Sándor (Erdőd, 1848.)

A  kalendárium  szerint  a  szeptember
még nyár és már ősz is, bár a csillagásza-
ti  ősz  csupán  az  őszi  napéjegyenlőség
napjával, szeptember 21-ével köszönt be.
Szerencsére nyáron is sokan igénybe vet-
ték  a  Könyvtár  szolgáltatásait.  Állandó
programjaink  mellett  a  nyári  tábor  is
nyújtott  kikapcsolódási  lehetőséget  szü-
lőknek és gyermekeknek egyaránt. 

Szeptembertől  újra  Könyvtár-Mozi
színesíti  a  szolgáltatásokat.  Az  ősz  ki-
emelt  könyvtári  eseménye  Az  Országos
Könyvtári Napok, amelynek programso-
rozata ma már éppen úgy hozzá tartozik
az október hangulatához, mint a pirregő
tücskök kedves, nyárbúcsúztató muzsiká-
ja. 2016-ban október 3-9. között hangzik
majd el  országszerte  a  hívogatás:  Talál-
kozzunk a könyvtárban! Az eseményeket
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
az  Informatikai  és  Könyvtári  Szövetség
fogja össze.

2016  őszén  megújulva  folytatódik  a
Mozaik  Múzeumtúra,  amely  a  Néprajzi
Múzeum által  megvalósított,  a  Nemzeti
Kulturális Alap által támogatott nagysza-
bású  múzeumnépszerűsítő  program,
amelynek elsődleges célja, hogy növelje
a hazai múzeumok és kiállítóhelyek láto-
gatottságát,  megismertesse  a  szélesebb

nyilvánossággal a magyarországi múzeu-
mok sokszínű kulturális kínálatát. 

Matricagyűjtő játék
A játékosok a múzeumtúra weboldalá-

ról  (http://www.mozaikmuzeumtura.hu/)
vagy  a  játékban  részt  vevő  múzeumok
előtt kihelyezett megállító táblán találha-
tó QR-kód segítségével tölthetik le okos-
telefonjukra a  játékhoz szükséges alkal-
mazást, az ugyancsak az intézményekben
elhelyezett  információs  táblán  található
egyedi azonosító beolvasásával pedig azt
igazolhatják, hogy valóban jegyet váltot-
tak  az  adott  múzeumba/kiállítóhelyre,
megtekintették az ott látható tárlato(ka)t.

Az  információs  táblán  található  egyedi
azonosító beolvasását követően a virtuá-
lis matricagyűjtő-albumukban egy, az in-
tézményről készült matrica jelenik meg.

A játékban 12 múzeum meglátogatása
és  matricájuk  begyűjtésével  léphetnek
egy-egy szinttel  feljebb  a  játékosok.  12
matrica  elérése  után  bronz-,  24  matrica
begyűjtését követően ezüst-, 36 matricá-
val  pedig aranyfokozatú múzeumtúrázó-
vá válnak.

A játékban most már nincs régiós meg-
kötés, illetve határidő, ezért minden játé-
kos az általa kedvelt  tematikájú múzeu-
mokat látogathatja meg, a saját tempójá-
ban. Az egyetlen szabály, hogy egy mú-
zeum matricáját szintenként csak egyszer
lehet  megszerezni,  azaz  12  különböző
múzeum meglátogatására van szükség a
következő szintre lépéshez.

A programokról  bővebb információ a
Községi  Könyvtárban  (Vajda  János  u.
36.) 

telefon: 30/86-86-876
e-mail: konyvtar@val.hu
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Könyvtári közlemények
2016-ban  október  3-9.  között  hangzik
majd el országszerte a hívogatás: Talál-
kozzunk a könyvtárban!

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

mailto:konyvtar@val.hu
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/


►Becsengettek

„Vége a nyárnak, vár az iskola!” 

Szeptember  01-jén  nyitották  kapuikat
az iskolák, megkezdődött a tanév. Éppen
ezért a Rendőrség felhívja a közlekedők
figyelmét,  hogy  fokozott  óvatossággal,
kellő körültekintéssel közlekedjenek, hi-
szen megnövekedett a forgalom a tanin-
tézmények környékén. Különösen ügyel-
jenek  a  várhatóan  nagy  gyalogosforga-
lomra!

A  gyermekek  a  legsérülékenyebbek,
legyen szó közúti közlekedési balesetek-
ről,  élet-  vagy vagyon elleni  bűncselek-
ményekről, bármilyen rossz szándékú be-
folyásról,  vagy  csak  a  tapasztalatlansá-
gukból fakadó átgondolatlan döntésekről.
Ők azok, akik életkorukból adódóan ke-
vésbé tudják felmérni a veszélyt.

Tekintettel a fentiekre, fokozottabb fi-
gyelemmel,  valamint  iskoláskorú  gyer-
mekünk megfelelő felkészítésével  jelen-
tős mértékben csökkenthetjük a gyermek-
balesetek bekövetkezését.

Az alábbi tanácsainkkal a biztonságos
és  nyugodt  tanévkezdéshez  szeretnénk
segítséget nyújtani.

Szabályos közúti közlekedés

Mielőtt együtt útnak indulunk, beszél-
jük, illetve ismételjük át az alapvető köz-
lekedési szabályokat! 

Járjuk be közösen az iskolába vezető
útvonalat, és menet közben hívjuk fel  a
figyelmet a lehetséges veszélyforrásokra!
Gépjármű  vezetőjeként,  oktatási  intéz-
mény közelében vezessünk még körülte-
kintőbben,  és  számítsunk az úttesten fi-
gyelmetlenül áthaladó diákokra! 

Értékek védelme

Ragaszkodjunk  hozzá,  hogy a  gyere-
kek  csak  a  tanításhoz  nélkülözhetetlen
eszközöket vigyék magukkal az iskolába!

Ne kérkedjenek az okostelefonnal, táb-
lagéppel, és ne hagyják őrizetlenül érté-
kes tárgyaikat! 

Személyes biztonság

Hívjuk  fel  gyermekünk  figyelmét,
hogy útközben ne álljanak szóba idege-
nekkel, ne üljenek be ismeretlenek autó-
jába, és ne fogadjanak el tőlük különböző
tárgyakat! 

Alakítsunk  ki  őszinte  kapcsolatot,
hogy baj esetén bizalommal fordulhasson
hozzánk gyermekünk. 

Közlekedési tanácsok iskolásoknak

1. Az iskolába időben indulj el! A ro-
hanás figyelmetlenséget szül, mely a köz-
lekedés során veszélyt hordoz magában. 

2. Gyalogosan közlekedve mindig légy
körültekintő,  tilos  helyen  ne  lépj  az  út-
testre!  Az  úttestre  lépés  előtt  alaposan
nézz  körül!  A  gyakorlatlan  kisdiák  ne
szégyellje  megfogni  felnőtt  kísérője  ke-
zét.

3.  Lehetőleg a kijelölt  gyalogos-átke-
lőhelyen, ennek hiányában a legbiztonsá-
gosabb helyen menj át a túloldalra! 

4. Kerüld azt, hogy álló jármű mögül,
vagy takart helyzetből lépj az úttestre!

5.  A közút  és  annak környezete  nem
játszótér! Erről soha ne feledkezz meg!

6. Ha a gyalogosforgalom irányítására
szolgáló  fényjelző  készülék  zöld  fénye
villog és  már leléptél  az  úttestre,  akkor
szedd a lábad! Ha még azonban a járdán
állsz, semmiképpen se indulj el! A fény-
jelző készülék jelzését mindig tartsd be,
amikor szabad az áthaladás, akkor se fe-
ledkezz meg a körültekintésről!  Elsőbb-
séged csak akkor van, ha azt meg is ad-
ják.

7. Ha kerékpárral közlekedsz, ne feled-
kezz el az első, illetve a hátsó világítás-
ról, a kerékpár megfelelő felszereléséről,
valamint a kanyarodás előtt  ne mulaszd
el a körültekintést és a kezeddel jelezni a
kanyarodási szándékodat! 

Gyalogátkelőhelyen nem kerekezhetsz
át,  egyrészt  azért  mert  tilos,  másrészt
azért  mert  balesetveszélyes.  A gyalogát-
kelőhely  a  gyalogosoké  és  neked  is  le
kell szállnod a bringáról, és át kell tolnod
azt. 

8. Tömegközlekedési járműveken való
utazáskor  kapaszkodj  a  balesetek  meg-
előzése  érdekében!  Ne  tolakodj,  ne  ro-
hanj!

9. Ha az autóbusz ajtaja nyitva van, de
a csengő hangját már hallod, ne szállj le,
illetve  fel!  A vezetőt  és  az  utastársakat
magatartásoddal ne zavard!

10. Utasként közlekedve a passzív biz-
tonsági eszközöket mindig használd!

Ne feledd! Mindig hazavárnak!

Van persze a közlekedésen túl is
néhány olyan szabály,

amit ismerni kell! 

Ha az utcán segítségre szorulsz, fordulj
felnőtt  emberhez!  Ha  van  a  környéken
rendőr, akkor hozzá. 

Ismeretlen  autóba  tilos  beszállni!  Ha
számodra  ismeretlen  ember  a  szüleidre,
tanáraidra  hivatkozva  hív  magával,
mondj nemet! 

Ha ismeretlen felnőtt segítséget kér tő-
led, ami azzal jár, hogy vele kellene men-
ned, tagadd meg! Mondd azt, hogy sietsz,
a sarkon vár az anyukád! 

Ne  fogadj  el  idegentől  semmilyen
ajándékot!  Mondd,  hogy  neked  ehhez
meg kell kérdezned a szüleidet. 

Ha azt tapasztalod, hogy valaki követ,
menj be egy közeli üzletbe, és kérj segít-
séget! 

Egy  iskolástól  már  joggal  elvárható,
hogy tudja a nevét, címét, a szülei tele-
fonszámát.  Ha  ez  utóbbi  túl  bonyolult,
akkor a táskádba, tolltartódba egy megfe-
lelő helyen helyezz el egy cédulát, amire
a telefonszámok fel vannak jegyezve. 

Értéktárgyaidat (mobiltelefon, MP4 le-
játszó, értékes ékszer, magas pénzösszeg,
stb.) ne vidd az iskolába. Ha valamilyen
okból mégis szükséged van ezekre, akkor
nyakadban, zsebedben tartsd, illetve zár-
ható szekrénybe helyezd el, hogy meglé-
tüket mindig ellenőrizni tudd (a mobil te-
lefont lenémítva, vagy kikapcsolva tárold
a szekrényben, hogy ha csörög, ne legyen
figyelemfelkeltő).

Az iskolában tanulóhoz méltóan visel-
kedj! Tiszteld tanáraidat, társaidat, tartóz-
kodj az erőszak valamennyi megjelenési
formájától!

Amennyiben mégis bekövetkezik
a nem várt esemény…

Jó, ha már egészen fiatal korban tisztá-
ban van vele a gyermek, hogy probléma
esetén  bátran  fordulhat  az  egyenruhás
rendőrhöz.  Fontos,  hogy ismerje  az  in-
gyenes segélyhívó telefonszámokat: 

rendőrség  107
mentők  104
tűzoltóság  105
segélyhívó  112

Gárdonyi Rendőrkapitányság
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Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2016. november 9. szerda

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

mailto:alpolgarmester@val.hu


A Váli  Út Hagyományőrző Egyesület
fontos  szerepet  vállal  a testvértelepülési
kapcsolatok elmélyítésében, új kapcsola-
tok kialakításában. Ezen kapcsolatok to-
vábbműködésének lehetőséget  biztosítva
július 14-18 között néptáncos tábort szer-
vezett  az  egyesület.  A tábor  szervezése
már az előző évi tábor után elkezdődött,
amikor összesítettük a tapasztalatokat, és
kitűztük az új tábor szervezését. A 2015-
ös tábor tulajdonképpen egy jó lecke volt
a számunkra, hogy megtapasztaljuk a tá-
bor szervezését annak minden nehézségé-
vel és felemelő pillanatával.

A balánbányai  vendégek július  14-én
délben  érkeztek,  akiket  nagy szeretettel
vártak  a  tűzoltóság  udvarán  összegyűlt
Váli vendéglátó családok. A tábor vezér-
fonala az idén is az volt, hogy a vendé-
gek  családoknál  legyenek  elszállásolva,
így lehetőséget teremtve arra, hogy sze-
mélyes kapcsolatok kialakuljanak, illetve
tovább  mélyüljenek.  A 23  fős  balánbá-
nyai csapatot 12 váli család látta vendé-
gül. Még aznap délután szabadtéri tánc-
házat  rendeztünk  Jankó  Csabáék  udva-
rán, ahol a talpalávalót a Levelünye ban-
da  húzta,  a  táncok  oktatásában  Wagner
Zoltán  segített.  A késő  estig  tartó  tánc-
házban mindenki kedvére táncolhatott.

Július 15-én, pénteken délelőtt tűzoltó
bemutatót tartottak a Váli Önkéntes Tűz-
oltók Vabrik Zoltán vezetésével, délután

kézműves foglalkozás és sportvetélkedők
voltak a szabadidő parkban és a foci pá-
lyán. A délutáni programokban segédke-
zett Fekete Dániel. A program este tánc-
házzal  folytatódott,  amelyet  a közösségi
házban tartottunk meg.

Július  16-án,  szombaton  a  programot
átszabta  a  ránk törő viharos  időjárás.  A
délutáni falunapi programok után elkez-
dődött a tábor egyik fontos momentuma,
az „Örömtánc Gálaest”. A gálaműsor egy
közös  tánccal  indult,  melyben hat  tánc-
csoport vett részt, ezt a Vox Váli követte,
akik magyarbődi énekeket adtak elő. Utá-
nuk következett a Levelünye banda kísé-
retében  a  Rezeda  néptánccsoport  mold-
vai,  a Kocsról  érkező Pároscsillag tánc-
csoport  kalocsai,  a  Válinka  tánccsoport
mezőföldi,  az  Ördögborda  tánccsoport
Válaszúti, a Villő tánccsoport méhkereki,
a  Pároscsillag  tánccsoport  moldvai,  az
Ördögborda  tánccsoport  kalotaszegi,  a
Villő tánccsoport  magyarózdi táncokkal.
Végezetül a Válinka tánccsoport mezősé-
gi  táncokkal  zárta  a  gálaműsort.  A gála
után hajnalig tartó táncház következett a
közösségi  házban,  a  táncházba  a  zenét
Vajda Mátyás és bandája szolgáltatta.

Július 17-én vasárnap délután az előző
napi fáradalmaikat  kipihenni,  feltöltődni
a vendégek és vendégfogadók az Agárdi
Termálfürdőben voltak.

Július 18-án hétfőn délelőtt a Felcsúti

Pancho Arénába és a Tabajdi Mezítlábas
parkba tettünk látogatást. Délután a tradi-
cionális íjászatról  tartott  előadást  és  be-
mutatót Kárpáthegyi István.

A vacsora után könnyes szemekkel és
a  mielőbbi  viszontlátás  reményében bú-
csúztunk egymástól.

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
Gebauer Istvánné Verike
Szendi Iván és családja
Körmendiné  Keresztes  Erzsébet  és  csa-
ládja
Lakatos Zita és családja
Dudásné Viktori Katalin és családja
Pintér Szilvi és családja
Körmendi Istvánné és Körmendi Mónika 
Jankó Csaba és családja
Kedves Imre és családja
Molnárné Körmendi Erika és családja
Domak István és családja
Molnár Szilárd és családja

Nekik  köszönjük,  hogy  feláldoztak  a
nyárból néhány napot a program megva-
lósítása  érdekében,  de  remélem cserébe
nagyszerű  emberekkel,  gyerekekkel  is-
merkedtek  meg,  akikkel  hosszútávon
fogják tartani a kapcsolatot. 

A rendezvényt támogatta: Vál Község
Önkormányzata,  Váli Faluszépítő és -vé-
dő  Egyesület,  Szülői  Munkaközösség,
Noda Produkció Kft., Sigmond Péter, Fa-
milia  Kereskedés,  Gyócsi-Családi  Sütő-
ipari  Kft.,  Fiskus  Béla,  Szendi  Antal,
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Örömtáncgála és falunap
Az  idei  év  júliusában  településünkön  vendéges-
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rőik.

MOLNÁR SZILÁRD főszervező
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Denkovics  József,  Keresztes  Erzsébet,
Szendi Iván,  Andrusek Péter,  Virga Gá-
bor, Váradi Roland, Kecskés József, Kis-
né Magyar Katalin és még sokan mások.
Nekik köszönjük az adományaikat.

A rendezvény megvalósításában  részt
vettek: Levelünye banda, Wágner Zoltán,
Koch  Boglárka,  Molnár  Attila,  Jagicza
György,  Vabrik  Zoltán,  Váli  Önkéntes
tűzoltóság,  Kárpáthegyi  István,  Fekete
Dániel,  Szerencsés  József,  és  a  Válinka
néptánccsoport.

Fotó: Fiskus Olga

Élménygyűjtés Válból

2016.  július  14-18.  között  az  Ördög-
borda kis csapata Válon vendégeskedett.

Egyeseknek  újdonság  volt  minden,
mások a már meglévő kapcsolataikat ele-
venítették  fel,  erősítették  meg.  Egymást
irányítva fedezték fel a községet, a szom-
szédokat. Programjaink változatosak, ér-
dekfeszítőek voltak,, az emberek barátsá-
gosak,  segítőkészek,  mosolygósak  és
kedvesek.

Csütörtökön  este  moldvai  táncházzal
indult a programsorozat, ahol tanultak-ta-
nítottak  az  ördögfiak,  igazi  nagy  bulit
csaptak,  de  volt  gálaműsor,  örömtánc,
strandolás,  íjászkodás,  filmnézés  is.  Azt
hiszem mégis az élmény javarészét a na-
gyon jól megszervezett és minőségi mu-
zsikát  szolgáltató táncházak vitték.  Alig
lehetett a kis csapatot hazarendelni, nyu-
govóra téríteni. Összefogó erőt képvisel-
tek  a  vendégfogadó  családok,  akiknek
köszönet  mindenért,  ők  segítettek  áthi-
dalni, minden hírtelen jött változást, illet-
ve adtak lehetőséget  arra,  hogy barátsá-
gok kötődjenek, erősödjenek.

Én  személy  szerint  nagyon  örültem,
hogy  ott  lehettem,  hogy  belenézhettem
napjaitokba,  hogy  megtapasztaltam  a
vendégfogadásotokat.  Mindenért  köszö-
net mindannyiótoknak. Isten tartson meg
titeket!

Rigmányi Tünde
Balánbánya

Jubileumi véradás Válon

Térségünkben  egyedülálló  módon,
100-ik alkalommal került megszervezés-
re az önkéntes véradás, a Falunap kerete-
in  belül.  Sajnos  a  rossz  időjárás  miatt
nem lehetett  teljes  a  nap,  de  véradóink
segíteni akarását ez nem befolyásolta, hi-
szen 48-an gondolták úgy, hogy vért ad-
nak. Hálás köszönet érte! Irányított vér-
adás  is  teljesült  ezen  a  napon,  ahol  az
érintett  családtagok idős hozzátartozóju-
kon segítettek.

A  helyi  alapszervezet  két  helyen  is
képviseltette magát: az egyik helyszín a
már  említett  véradás  helye  a  Közösségi
Ház; a másik helyszín a Szabadidő Park,
ahol a Vöröskeresztes sátorban várták a
kedves vendégeket segítőink. Vérnyomás
mérés,  vércukor  mérés,  finom  pogácsa,
tea  és  nem utolsó sorban  mosoly,  jóízű
beszélgetés  volt  az  ajándék  annak,  aki
betért hozzánk!

A rendezvényhez méltó, kedves, öröm-
teli pillanat volt, amikor Bechtold Tamás
polgármester  úr  és  Horváth  Jánosné  a
Magyar  Vöröskereszt  Területi  Vezetője,
az elmúlt 40 év önkéntes segítőinek kö-
szönetet  mondtak.  A  segítők  munkája
példaértékű ma is – önzetlen, szeretetből
fakadó,  önkéntes  segítségnyújtás  jelle-
mezte őket:

Tárnok Lajosné
Andrusek Anikó

Hoppár Györgyné
Rigó Jánosné

Körtélyesi Imréné
Orbán Imréné

Gebauer Istvánné
Schmidt Istvánné
Kazsoki Józsefné
Kecskés Istvánné
Bánszki Lászlóné
Kárpáti Hajnalka

Tóti Gáborné
Hálás  köszönetünket  szeretnénk

kifejezni  mindazoknak,  akik  valamilyen
formában  segítettek  nekünk,  hogy  ez  a
nap maradéktalanul teljesüljön:
Gyógyszertár  Vál  –  vércukor  méréshez
tesztcsík adakozás,  Védőnői Szolgálat  –
vércukormérő,  tű,  fertőtlenítő,  helyi
közmunkások  –  plakátolás,  Keresztes
Istvánné  és  Tóti  Gáborné  –  pogácsa
sütés,  Körtélyesiné Akli  Piroska, Háriné
Szegvári Mária, Mester Andrásné, Pintér
Hajnalka,  Kissné  Kiss  Erzsébet  –
vezetőségi tagok és aktív segítőink.

Nem  utolsó  sorban  köszönjük  az
Önkormányzat  maximális  és  széleskörű
támogatását!

Tárnok Lajosné VK elnök
és Körmendi Mónika VK titkár
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►10 éve történt

Tíz évvel ezelőtt, 2006. augusztus 8-án
az esti órákban kezdődött az a beavatko-
zás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi  Egyetem K épületének alagso-
rában, amely következtében három tűzol-
tó – köztük a váli Reppman Károly - hősi
halált halt szolgálatteljesítés közben.

A 10.  évforduló  alkalmából  kopjafát
állítottak a hősi halált halt tűzoltó emlé-
kére a XI. kerületben.

 A tragédiával  végződő  tűzoltás  tizedik
évfordulóján a Váli Önkormányzati Tűz-
oltóság  és  a  Váli  Tűzoltó  Egyesület  is
megemlékezést tartott a Reppman Károly
Tűzoltólaktanya falán elhelyezett emlék-
táblánál.

Forrás: FM-i Katasztrófavédelmi Ig.
Fotók: langlovagok.hu

►Fejezetek a nyugdíjas-
klub életéből

A 2016-os év is bővelkedett izgalmas
programokban,  ami  reményeink  szerint
ősszel is folytatódik majd.

Klubunk tagja a bicskei székhelyű kis-
térségi  nyugdíjas  klubok  szervezetének,
így  a  térség  nyugdíjas  programjain  is
részt  vehetünk.  Leginkább  a  klub  meg-
alakulásának  kerek  évfordulójára,  és  az
évente egyszer megrendezésre kerülő ba-
tyubálra szoktunk meghívást kapni.

Az  év  elején,  január  16-án  a  felcsúti
Nyugdíjas  Klub  pót-szilveszterén  vol-
tunk,  március  5-én  pedig  Bicskén,  Mé-
száros János Elek- a környék nyugdíjasai
számára  tartott-  koncertjén  vehettünk
részt a kultúrházban.

Május 14-én a kajászói Keve Nyugdí-
jas Klub batyubálján, az Óbarok Kékne-
felejcs Nyugdíjas Klub 30. évfordulóján
pedig júniusban vehettünk részt. A bics-
kei  Barátság Nyugdíjas Klub 25. évfor-
dulójára  júliusban  mentünk  el,  és  vala-
mennyi rendezvényen nagyon jól éreztük
magunkat,  ahol  8-10  fővel  képviseltük
klubunkat.

Június 17-én a budapesti Nagycirkusz
„Atlantisz gyermekei” című vízi cirkusz
előadását néztük meg 34 fővel. A nyugdí-
jasok és unokáik egyaránt élvezték ezt a
különleges  programot,  ahol  nemzetközi
és hazai artisták léptek fel.

Július 20.-án önálló szervezésben, ma-
gán  autóbusszal  Igalra,  a  termálfürdőbe
látogattunk el  38 fővel. Velünk tartott  a
tabajdi  nyugdíjas  klub  néhány  tagja  is,
nomeg  a  helyi  klubunk  fürödni  vágyó
nyugdíjasai  is  unokáikkal.  Szerencsénk
volt az időjárással is, és nagyon jól érez-
tük magunkat itt is.

Természetesen továbbra is folytatjuk a
hagyományt,  és  ősszel  (szeptember  17-
én)  ismét  megrendezzük  batyubálunkat,
ahová a kistérségi nyugdíjas klubok kép-
viselőit  is  meghívjuk  majd.  Ezen  kívül
szeretnénk  meghívni  képviselőtestüle-
tünk tagjait és a polgármester urat is. Ed-
digi és jövőbeni segítségüket és támoga-
tásukat ezúton is köszönjük!

Köszönjük  továbbá  a  klubunk  tagjai-
nak  a  segítséget,  hiszen  nélkülük  nem
tudnánk bálokat rendezni, finom sütemé-
nyeket felszolgálni. Az általuk felajánlott
tombolatárgyakkal  igazán  bőséges  kíná-
latunk van tombolahúzásnál.

Reméljük, hogy az idei bálunk is sike-
res lesz, és vendégeink is jól fogják érez-
ni magukat.

Ősszel  további  programok  várnak
ránk,  októberben  a  tabajdi  Kék  tulipán

Nyugdíjas  klub,  novemberben  pedig  az
alcsútdobozi Anna Nyugdíjas klub rendez
batyus bált.

Bár az évszakok gyorsan váltják egy-
mást,  mi  hétfő  délutánonként  összejö-
vünk,  jókat  beszélgetünk,  egymás  név-
napjairól  megemlékezünk.  megünnepel-
jük  a  karácsonyt,  vagy  éppen  farsangi
fánkot sütünk, és azzal kínáljuk egymást.

Nagyon  jó,  hogy  így  együtt  tudunk
lenni pár órát. Annak, aki egyedül él, an-
nak jól esik a kimozdulás, a társaság, de
aki családban van, az is felüdül, ha kor-
társaival  beszélheti  meg az élet  örömeit
és búját-baját.

Szeretettel  várjuk klubunkba azon fa-
lubéli  nyugdíjasokat,  akik  még nem ta-
gok nálunk! Jöjjenek, és csatlakozzanak,
mert rendkívül sokféle program szervezé-
sével kedveskedünk tagjainknak!

Ide  kívánkozik egy vers,  amit  szeret-
nék megosztani, mert tükrözi a nyugdíja-
sok életét:

Nyugdíjas Nyár

A nap ezerszámra süt, csábít a nyár,
De akkor hová tennéd az ezer unokát,
Az is ad annyit,
Mint egy langymeleg medence,
Melyben többen fürdenek.
Jó is a nyár, hoz sok szép napot,
Kirándulást és fürdést nagyot.
Várnak a hegyek és hűs folyók,
Vastag pénztárca lenne bíz a jó.
Nyár meleg, csábítanak hűs vizek,
De nem enged a nyugdíj rendelet,
Pénz az kevés, van paragrafus,
Te pedig ezzel a nyár elől fuss!

Azért az eljövő szép hónapok,
Hozzanak neked is sok jó napot!
Örüljenek veled a cserfes unokák,
Van egy kis időd? A klubod is vár,
Mert mennek ők is a Majsára el,
Cserkeszőlőn a csoport szerepel.
Fehér asztal, jókedvű nótaszó,
A kedved máris kicsattanó,
Nem érzed most a fájó derekad,
Ropod a táncot, hisz fiatal vagy.

Betegnek lenni kedves jó komám
Elég lesz egy őszi délután.
Addig meg élvezd s nevess,
Jó a nyár, bár eljön a teled.
Élvezd a napot, társaságodat,
S újra húsznak érzed magadat.
Csapj be mindent, s légy vidám,
Nyugdíjas vagy, és tiéd a nyár!
(Mátyus Imre, Kiskunfélegyháza)

Bencze Károlyné
A váli nyugdíjas klub vezetője
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►Katolikus hittantábor 

ÖRÖM,  BÉKE,  SZERETET,  HÁLA-
ADÁS  –avagy  személyes  gondolataim,
érzéseim és  szeretetpillanataim a  tábor-
ról…

VÁRAKOZÁS…várakozni valami új-
ra, ismeretlenre, mely hatására gyermeki
kíváncsisággal néztem a tábor elébe, mi-
vel korábban nem volt lehetőségem hit-
tantáborban részt  venni. A kezdeménye-
zést  nagyon  jó  ötletnek  tartottam,  min-
denképpen segíteni  és  támogatni  szeret-
tem volna.

SZERVEZŐK…  fiatal  házaspár,  két
gyönyörű kislány szülei, akik tele vannak
jobbnál  jobb  ötletekkel  és  jó  szándékú
tenni akarással. A tábort igen nagy körül-
tekintéssel,  precizitással,  szeretettel  ter-
vezték-szervezték meg. Nekünk, segítők-
nek igazából csak meg kellett találnunk a
megfelelő helyünket a tábor napirendjé-
ben, hol van a legnagyobb szükség ránk.
Fáradhatatlanul,  időt,  életenergiát  nem
sajnálva  készítették  elő  a  tábort.  Hála,
tisztelet és köszönet érte!                       

HIT – REMÉNY – SZERE-
TET…. a tábor lelki és gondo-
lati alappillérei, melyek megha-
tározták a heti és napirendünket
egyaránt. Fő alapelv volt a szer-
vezők részéről,  hogy kizárólag
a  templom  és  a  plébánia  köré
tervezték  a  különböző  progra-
mokat,  hogy a gyerekek minél
jobban  megismerjék  ezeket  a
helyeket.  Fontosnak  tartottuk
mindnyájan,  hogy  a  templom-
ban kezdjük  és  ott  is  zárjuk  a
napot,  ezzel  is  egyfajta  folyto-
nosságot és érzelmi biztonságot
adva kicsiknek és nagyoknak.

Minden napot reggeli imával
kezdtünk  majd  énekes  dicsőí-
téssel  folytattunk  –  felejthetet-
len élmény,  a  mindennapi,  kö-
zös  együttlétek  örömpillanatai  voltak
mindnyájunk számára. Aztán… az aktuá-
lis lelki témával kapcsolatosan pár perces
kisfilm  vetítés  volt  a  gyerekeknek  (az
utólagos közvélemény kutatás szerint az
apróságoknak  nagyon  tetszettek  ezek  a
kis történetek!), mely témákat külön cso-
portokban, korosztályoknak megfelelően
dolgoztunk fel a délelőtt folyamán. Tíz-
órai,  szabad  mozgásos  játék,  kézműves
foglalkozás következett, majd ebéd a Kö-
zösségi Házban. 

Ebéd után 1 óra „ csendes pihenőt” tar-
tottunk, ahol a gyerekeknek több válasz-
tási  lehetőségük  akadt:  filmnézés  a  hit-
tanteremben, ill. az udvaron, a diófák ár-
nyékában rajzolás, festés…

A délutánjainkat a kézműves foglalko-
zások és mozgásos,  sportos  játékok töl-
tötték ki, ahol minden gyermek megtalál-

hatta a kedvére való elfoglaltságot – fel-
sorolás szerűen, a teljesség igénye nélkül:
foci,  ugráló kötelezés,  kötélhúzás,  célba
dobás,  egyensúlyozás-labirintus,  sakko-
zás, festés-rajzolás-színezés, fűzés, vasa-
ló gyöngyözés, akadályverseny…és még
sok minden más! Nyugodt szívvel mond-
hatom,  hogy egész  héten  semmiféle  fe-
gyelmezési  problémánk  nem  adódott  –
sikerült a 33 jelenlevő gyermeket úgy te-
relgetni, figyelmüket lekötni és kíváncsi-
ságukat  ébren  tartani,  hogy nem igazán
jutott  eszükbe  „rosszalkodni”.  Apró
konfliktusok  a  nagyobbak  közt  ugyan
adódtak, de értő, egymásra figyelő szere-
tettel  meg tudtuk beszélni  és  fel  tudtuk
oldani azokat.

Áldás  és  ajándék  volt  mindannyiunk
számára,  hogy minden napot szentmisé-
vel zárhattunk. Külön köszönet a plébá-
nos atyák meghívásáért, akik rugalmasan,
örömmel kapcsolódtak be a tábor életébe.
Megható volt látni a sok ministráló gye-
reket nap mint nap az oltár körül…

SZERETETPILLANATOK…  édes-
anyaként, óvó néniként nagyon sok van,

volt és remélhetőleg lesz a további éle-
tem során, amiért  nem tudok elég hálás
lenni  a  Gondviselésnek.  Mindig  nagy
boldogság  számomra a  volt  óvodásaim-
mal való találkozás, beszélgetés. Szeret-
nék ezek közül kettőt  kiemelni és meg-
osztani az olvasóval.

 Egy volt  óvodás  kislányom jött  oda
hozzám és  megkért,  hogy kísérjem el  a
„csendes helyre”, ami a plébánia emele-
tén volt. A „ csendes hely”, a felnőttek ál-
tal  kialakított  kis  kápolna,  ahová  nap
közben pár perc imádság erejéig félre le-
hetett vonulni, a gyerekeknek természete-
sen csak felnőtt kísérettel. No, felmentem
3 kislánnyal a kápolnába. Letérdeltünk az
ikon előtt, keresztet vetettünk és közösen
elmondtuk  az  Úr  imáját  ….csendesen
szemlélődtünk,  majd  az  a  kislány,  aki
megkért, hogy jöjjünk fel ide azt mondta
egy nagy sóhaj és mosoly kíséretében: -

Nagyon szeretek itt lenni, mert itt olyan
jó csend van!- talán nem is gondolnánk,
de ebben a zajos, zűrzavaros világunkban
ez a 7 éves lányka itt  tapasztalta meg a
csend jótékony erejét. Itt tapasztalta meg
a csendnek a nyugalmat, békét, biztonsá-
got nyújtó hatását, ami örömmel töltötte
el őt. Ez a kislány minden nap felkereste
a „csendes helyet” s ha eszembe jut, min-
dig melegség járja át a szívem – nagyon
jó érzés visszagondolni rá, hálás vagyok,
hogy részese lehettem a pillanatnak.

Sok éve már annak, hogy a tábor egyik
segítő,  fiatal  középiskolás  fiatalembere
az ovisom volt…sokat rajzoltunk együtt,
az egyik kedvenc tevékenységei közé tar-
tozott.  A táborban  nagyon  megörültünk
egymásnak,  beszélgettünk,  nosztalgiáz-
tunk, felelevenítettük a Kisvirág csoport
életét. Szóba került az együttrajzolás em-
léke is és eszembe jutott,  hogy van pár
rajzom  otthon  a  „gyűjteményemben”,
amit ő készített annak idején. Csodálko-
zott,  hogy még megvannak. Másnap el-
vittem,  hogy  megnézze….látni  kellett
volna  a  nagyfiú  arcát,  a  mosolygó  sze-

mét,  ahogy ráismert  az alkotá-
saira!  Mondanom  se  kell,  na-
gyon örült. Én is. Ilyen és ha-
sonló  pillanataim  voltak  a  hét
folyamán, ami egy pedagógus-
nak igen nagy ajándék.

A  BÚCSÚ  PERCEI…meg
kell még említsem a tábor utol-
só  napjának  búcsú  pillanatait,
ami  nemcsak  az  én  számomra
volt megható, hanem mindenki
számára.  Zoltán  atya  által  tar-
tott ünnepi záró szentmise után
agapé keretében köszöntünk el
egymástól,  a  gyerekektől
egyenként  –  mindenkinek,  kü-
lön  énekeltünk  egy  csodaszép
dalt,  megöleltük  egymást  és
ezekkel a gondolatokkal enged-
tük útjukra a résztvevőket: Kö-

szönjük,  hogy itt  voltál!  Jó  volt  együtt
lenni veled! Találkozunk jövőre is!

A tábor elején, mint már említettem a
gyermeki kíváncsiság munkálkodott ben-
nem. A tábor végére pedig az öröm, a bé-
ke, a szeretet és hála érzése megelégedés-
sel és nyugalommal töltöttek el.  Köszö-
nöm a szervezőknek, hogy részese lehet-
tem a tábornak, amely a felnőttek és gye-
rekek közös munkájának gyümölcse lett
a cselekvő szeretet által.

Böjte Csaba ferences atya gondolatával
köszönök el:

„Uram,  csodállak,  amiért  szívünkbe
loptad egyik legdrágább ajándékodat, a
gyermeki jókedvet, a játékos vidámságot,
mely  ha  búvópatakként  is,  de  ott  van
mindannyiunkban!”

Körmendi Mónika
az egyik segítő a sok közül
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►Vál KSE hírei

Két  megyei  kupa  fordulóval  indult  a
2016/2017-es futballszezon.
Fejér Megye Kup

– forduló Újbarok – Vál  0-3
– forduló Vértesboglár – Vál  1-2
- forduló Vál –Szár  2-1

A kupameccsek után elkezdődött a baj-
nokság.
08.14. VÁL – KÁPOLNÁSNYÉK 0-5
08.21. PÁKOZD – VÁL 1-3
08.28. VÁL – VIDEOTON BARÁTI       
KÖR 5-0
09.04. PUSZTAVÁM- VÁL 2-0
09.11. VÁL – BAKONYCSERNYE 1-4
A felnőtt csapatból 2 játékos távozott: 
Molnár Péter, Hepp Zsolt.
Érkezett 3 játékos: Kamocsa Péter, 
Hőlaki Krisztián, Nádpor Ábrahám
Ifjúsági csapatunk 3 győzelemmel kezdte
a bajnokságot:
08.13. VÁL – MPF RÁCKERESZTÚR 
8-1
08.21.PÁKOZD – VÁL 2-3
08.27. VÁL – VIDEOTON BARÁTI 
KÖR 5-1
09.10. VÁL – BAKONYCSERNYE 0-2
Az ifi csapat edzője  Toller József kiváló
munkát végez. A játékosok nagy kedvvel
és nagy létszámmal járnak edzésre és  a
meccsekre.
Az  Öregfiúk  csapatának  a  bajnokság
08.27.-én indult.

08.27. VÁL – PERBÁL 2-1
09.03. PÁTY – VÁL 5-3
09.10. VÁL –GYÚRÓ 8-1

Augusztus 29-én a Fejér Megyei Lab-
darúgó Szövetség ideiglenesen bevonta a
pálya működési engedélyét, amiatt, hogy
a csere padok előtti betont balesetveszé-
lyesnek  ítélte.  (Érdekes,  már  7  éve  így
van/volt.)  És  ezáltal  veszélybe  került  a
08.31-én megrendezésre került Fejér Me-
gye  Kupa  3.  fordulója,  a  VÁL-SZÁR
meccs.

A vezetőség és a sportbarátok összefo-
gásával a mérkőzés napjára sikerült a be-
tont levágni és az MLSZ engedélyezte a
mérkőzést hazai pályán lejátszani.

A munkában részt vettek, amit ezúton
is köszönünk: Nagy Tibor, Szedlák Béla,
Szedlák  Péter,  ifj.  Szedlák  Károly,  ifj.
Kecskés Béla, Mayer József, Mayer Atti-
la,  Klein  Károly.  Külön meg szeretném
köszönni Mayer Józsefnek, hogy a mun-
kahelyéről  elkérte  a  betonvágó  gépet.
Krain Bálintnak a feketeföldet, amit a ki-
szedett beton helyére töltöttünk be. Nagy
László pedig támogatásképpen megélezi
a kistraktor késeit.

A gyerekeknek a Bozsik-program most
kezdődött.  Róluk  majd  a  következő  új-
ságban olvashatnak.
HAJRÁ FIÚK! HAJRÁ VÁL KSE!

Klein Károly
Fotó: Klein Fanni
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JÓ VOLT VELETEK
Már fiatal koromban, a Balaton felé

menet,  gyakran  megakadt  a  szemem
egy táblán:  „Váli völgyi pihenőhely”

Pedig  akkor  még  sejtelmem  sem
volt,  hogy életünk meghatározó  része
lesz egyszer Vál, a Váli völgyében.

Életre szóló élmény volt Válon lak-
ni, nemcsak azért, mert imádjuk a falut,
a csendet, az egyszerűséget. Ott az em-
berek is mások. Ha ismernek, ha nem,
köszönnek.  Barátságosan  beszélgetni
kezdenek az utcán.

Szívünk, lelkünk vágyni fog a csen-
des, szép vidéki táj varázsa, és a falusi
emberek kedvessége után.
Mégis:  „Kis falumtól búcsút vettem,
               Ismét pesti ember lettem,
               Félve mék az utcán végig,
               A nagy lárma szinte szédít.”
                                  /Benedek Elek/

Sajnos, azonban így akarta a Sors.  S
bár volt  részünk sok örömben,  bánat-
ban,  őszintén  elmondhatjuk,  boldog
emberek voltunk „Válban”. 

Amikor közeledett a búcsú pillanata,
voltak, akik sajnálkoztak, voltak, akik
sok szép és megható útravalóval láttak
el, nagyon jól esett.
Kedves Váliak! 
Hiányozni fogtok! Jó volt Veletek!

                                Artai Balázsné
Artai Balázs
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