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Tisztelt Váli Polgárok!

Engedjétek meg, hogy először is az
elmúlt  időszak  legfontosabb  eseményé-
ről,  a  parlamenti  választásokról  számol-
jak be. Az eredmény ismert. Válon a sza-
vazatra jogosultak 74%-a ment el szavaz-
ni.  Ez  kiemelkedően  jó  szám.  Egyetlen
egyszer  haladta  meg  a  részvételi  arány
ezt a  számot 1990-ben,  szintén a parla-

menti  választások alkalmával.  Azóta át-
lagban 65-70% volt a részvételi arány. A
szavazáson résztvettek közel 75%-a Tes-
sely  Zoltánnak  szavazott  bizalmat  és  a
Fidesz-Kdnp  pártszövetséget  tisztelte
meg bizalmával.  A szavazás másnapján,
még éjjel köszöntem meg a szavazóknak
a magas részvételi arányt és személyesen
gratuláltam képviselő úrnak.

A kampánymunka  mellett,  melyet
nagyságrendileg 10 fő segített Válon, ter-
mészetesen nem állt meg az élet. A hét-
köznapi feladatokat is el kellett látni.

Március 21-én a megyei klímastra-
tégia záró rendezvényére került sor, me-
lyet a megyeházán tartottunk.

23-án  Kocsis  Irén  óvodavezetővel
egyeztettem az óvoda vezetői pályázatról
és az óvoda apró-cseprő dolgairól.

24-én az immár szokásos borverse-
nyen vettem részt, melyet a Váli Faluszé-
pítő és –védő Egyesület rendezett Ádám
Zsuzsanna  elnök  asszony  vezetésével.
Idén közel  ötven mintát adtak le a gaz-
dák.  Elmondható,  hogy a  tavalyi  időjá-
rásnak  köszönhetően  kiváló  borok  ké-
szültek a váli dűlőkön.

A 26-i héten szabadságon voltam.
3-án Nébald Györggyel egyeztettem

telefonon  egy  multifunkcionális  sport-
központ lehetséges kialakításáról.  A tár-
gyalást folytatjuk.

4-én  délelőtt  egy  katonai  bizottság
érkezett hadisírok gondozásáról egyeztet-
ni.  Más  irányú  elfoglaltságom  miatt
Ádám Zsuzsanna  alpolgármester  kísérte
ki őket a temetőkbe.

5-én az új ercsi kormányablak meg-
nyitójára került sor, melyen önkormány-
zatunkat  Dr.  Balogh  Lóránd  jegyző  úr
képviselte.

7-én került sor a Megyenap megren-
dezésére,  melynek számunkra kiemelke-
dő jelentősége volt. Váradi Endréné Klári
ekkor  kapta  meg  megyei  kitüntetését,
melyhez ezúton is gratulálok!

17-én  a  megyei  foglalkoztatási  fó-
rum  került  megrendezésre,  melyen  a
Völgyvidék Közösséget képviseltem. 

18-án  az  Equinox  Consulting  Kft.
képviselője mutatta be számunkra a kato-
likus templom elkészült kiviteli terveit. A
közbeszerzés hamarosan elindul. A kivi-
telezés  várható  időpontja  ez  év  őszétől
jövő év őszéig fog tartani.

19-én jegyző úr az EFOP-os pályá-
zatunkról  egyeztetett  Csákváron,  mivel
egyidőben  ezzel  én  Martonvásáron
egyeztettem közös TOP-os pályázatunk-
ról.

24-én,  még a  testületi  ülés  előtt,  a
Váli-víz  vízrendezését  célzó  pályázattal
kapcsolatos  lakossági  fórumon  vettem
részt.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

V á l I n f óV á l I n f ó

Gyereknap
Tartalmas családi programok az egészséges életmód je-
gyében a „Menő menzák” pályázat keretében.

7. oldal

Versünnep
„Nagy elődeink: Ürményi József, Vajda János, Kokas 
Ignác szellemiségét próbáljuk őrizni.” - Szabó Éva a 
Vajda Szavalóversenyről.

4. oldal

VÉRADÁS
2018. május 24-én csütörtökön

15:00 - 18:00 óráig

a Községházán

Adj vért – életet mentesz!



GRATULÁLUNK!
Önkormányzatunk nyugdíjba vonult

dolgozója, VÁRADI ENDRÉNÉ több év-
tizedes köztisztviselői munkájáért Feke-
te  János  Díjban részesült  a  Megyena-
pon az alábbi méltatás alapján:

Váradi  Endréné,  született  Varga
Klára 1983. január 1.  óta látott  el köz-
szolgálatot a Váli Közös Önkormányzati
Hivatalban.  Közigazgatási  pályafutását,
mint általános igazgatási előadó kezdte,
majd szociális- és gyámügyi feladatokat
látott  el.  Később gazdálkodási  és  költ-
ségvetési vonalon dolgozott. 1990. óta a
rendkívüli  precizitást  igénylő  adóügyi
poszton  dolgozott.  Emellett  az  anya-
könyvvezetői  feladatokat  is  Ő  látta  el,
így számtalan fiatalt indított el az önálló
élet útján. Anyakönyv vezetőként szám-
talan  örömteli  családi  eseményen  vett
részt. Nem csak esküvőkön, de magyar
állampolgári  eskütételeken  is  megható
légkört varázsolt maga köré. Megértés-
sel, mély empátiával kezelte az elhunyt
hozzátartozó  bejelentésére  érkezett
családtagok fájdalmát is. 

Az adóügyi munka sokszor jár konf-
liktusokkal. Ezeket a konfliktusokat nagy
nyugalommal, hozzáértéssel kezelte.

Az  adók  behajtása  nem  egyszerű
feladat.  Ebben  a  munkában  maximáli-
san  képviselte  az  önkormányzat  és
ezen keresztül a község érdekeit. 

Pályafutása alatt  valamennyi  szak-
vizsgáját dicsérettel végezte el. Univer-
zális szakember. Bármely munkakörébe
nem  tartozó  feladattal  is  megbízható
volt.  Az 1990 utáni szabad választások
lebonyolításában  elévülhetetlen  érde-
meket szerzett.

Kiemelkedő szerepet vállalt  a köz-
ség közműberuházásainak szervezésé-
ben. Munkavégzésére a precizitás és a
gyorsaság volt jellemző.

Válban  született,  így  a  falu  lakóit
személyesen is jól  ismeri.  Éppen ezért
tudta feladatait nem csak adminisztratív,
de emberi oldalról is megközelíteni.

Vál  község  közösségi  életének
szervezésében szívesen látott el felada-
tokat. A Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let tagjaként nem csak adminisztratív és
pénztárosi feladatokat látott el,  de főző
tudományával többször kápráztatta el a
rendezvényre látogató vendégeket. 

A méltatásban a múlt idő azért sze-
repel,  mert  2018-tól  Váradi  Endréné,
Klári  nyugdíjba  vonult.  Ezúton  is  kívá-
nunk  neki  hosszú,  boldog  nyugdíjas
éveket!

Bízunk  benne,  nyugdíjba vonulása
után is visszalátogat a polgármesteri hi-
vatalba és csodálatos krémesével több-
ször megörvendezteti kollégáit!
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TESCO zsetongyűjtés
Újabb váli közösségi kezdeményezéshez kérjük az
Önök segítségét - június 4-ig lehet gyűjteni.

8. oldal

TALÁLKOZZUNK
2018. június 3-án

vasárnap 18.00 órakor
a kettős keresztnél!

 EMLÉKEZZÜNK 
együtt 

TRIANONRA!
Mindenkit szeretettel várunk! 

Váli Faluszépítő és –védő Egyesület



EBÖSSZEÍRÁS
Vál Község Önkormányzata

2018. május 25. - június 30. között
EBÖSSZEÍRÁST végez.

Az eb tartási helye szerint illetékes
önkormányzat - ebrendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásai-
ra való tekintettel - háromévente legalább
egy alkalommal ebösszeírást végez.

A 2018. évi ebösszeírás céljából kér-
jük  Vál  Község  közigazgatási  területén
tartott négy hónaposnál idősebb ebek tu-
lajdonosait/tartóit,  hogy  az  „Ebösszeíró
adatlapot”  kitölteni  és  részünkre  legké-
sőbb 2018. június 30. napjáig visszajut-
tatni szíveskedjenek.

Az  ebösszeíró  adatlap  példányai
beszerezhetők a Váli Közös Önkormány-
zati  Hivatal  (H-2473  Vál,  Vajda  János
utca 2.) Titkárságán, illetve letölthetők a
www.val.hu  weboldalról.  Az  ebösszeíró
lapot  ebenként  kell  kitölteni,  az  oltási
könyv alapján.

A kitöltött adatlapokat az alábbi mó-
don lehet benyújtani:
- postai úton: Váli Közös Önkormányzati
Hivatal, 2473 Vál, Vajda János utca 2.,
-  személyesen  a  Hivatalban  elhelyezett
gyűjtőládába,
- elektronikusan a titkarsag@val.hu email
címre

Az eb tulajdonosa és tartója az eb-
összeíráskor  köteles  a  törvényben  előírt
adatokat a települési  önkormányzat  ren-
delkezésére bocsátani. Annak érdekében,
hogy a nyilvántartás érvényes informáci-
ókat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az
összeírást  követően is kötelesek az ada-
tokban bekövetkező változásokat, szapo-
rulatot írásban bejelenteni. Az eb tulajdo-
nosa vagy tartója a bejelentését a fent is-
mertetett módokon teheti meg.

Kérjük  állatvédelmi  ügyekben  for-
duljanak  bizalommal  Schreiter  Katalin
felé a 06 70 415 0106-os telefonszámon,
az  Országos  Állatvédőrség  Alapítvány
munkatársa szívesen válaszol az állatvé-
delelemmel és állattartással, valamint az
ebösszeírással kapcsolatos kérdéseikre.
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ÉGETÉSI IDŐPONTOK
2018-BAN

A kerti hulladék nyílttéri égetése 2018.
évben az alábbi további napokon 8.00
órától 20.00 óráig megengedett, 

2018. május 18-19. napja,
2018. június 01-02. napja,
2018. június 15-16. napja,
2018. július 06-07. napja,
2018. július 20-21. napja,
2018. augusztus 03-04. napja,
2018. augusztus 17-18. napja,
2018. szeptember 07-08. napja,
2018. szeptember 21-22. napja,
2018. október 05-06. napja,
2018. október 19-20. napja,
2018. november 02-03. napja,
2018. november 16-17. napja,
2018. december 07-08. napja,
2018. december 21-22. napja.

A  KIJELÖLT IDŐPONTOKAT
KÉRJÜK, TARTSÁK BE!

G Ó L Y A H Í R E K

MÁRCIUS

Kisvári Szófia
Bereczki Bálint
Osváth Hunor
Ipolyi Nimród

ÁPRILIS

Csutak Szabolcs
Vass Vince

Horváth Gábor Imre

GRATULÁLUNK!

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
nyílik Válon!

Kedves Váliak!

Várhatóan májusban nyitjuk meg
kisállatorvosi rendelőnket Válon,

a Vajda János utca 26. szám alatt. 

Dr. Bogó Zsófia 06 20 3153151
Dr. Keresztesi-Fleck Bence 06 30 7020965

valiallatorvos@gmail.com

Várunk mindenkit szeretettel Kedvenceivel.
Keressenek bennünket Facebookon is!

mailto:valiallatorvos@gmail.com


A versmondó versennyel nagy köl-
tőnknek állítunk minden évben emléket.
A versenyzők,  zsűritagok,  támogatóink,
tanítványaink  szülei,  iskolánk  dolgozói-
nak lelkesedése biztosíték arra, hogy még
sokszor találkozunk az elkövetkező évek-
ben  is.  Egyre  népszerűbb  szavalóverse-
nyünk, és ehhez egyre több, bár örömteli
feladat is járul. 

A már második éve az Oktatási Hi-
vatal  által  megyeivé  rangsorolt  verse-
nyünk  egyúttal  selejtezője  a  Regösök
húrján  országos  versmondó versenynek,
illetve a felsős helyezettek részt vehetnek
a Versünnep Alapítvány országos gáláján
a  Pesti  Vigadóban.  Talán  ennek  is  kö-
szönhető, hogy 162 versenyző jött el hoz-
zánk 19 településről. A nagyszámú jelent-
kezés miatt a korábbi 5 csoport helyett 7
csoportban zajlottak a megmérettetések.

Ismét sikerült nívós zsűrizést is biz-
tosítanunk. A zsűri tagjai között köszönt-
hettük  Kubik  Anna  Kossuth-  és  Jászai- díjas  színésznőt,

Csomor Ágnes,  Turi
Bálint  színészeket,
dr.  Havas  Judit  elő-
adóművészt,  Wieg-
mann  Alfréd  rende-
zőt, L. Simon László
író-költőt,  ország-
gyűlési  képviselőt,
Hécz Attila meseíró,
Papp  Márió  költő,
Zsohár  Melinda  új-
ságíró.  Nagyon  örü-
lünk  és  köszönjük,
hogy  volt  tanáraink,
óvónőink, diákunk a
korábbi  évekhez ha-
sonlóan  ismét  elfo-
gadták meghívásukat
a zsűribe. A megnyi-
tót Dr. Molnár Krisz-
tián, a Fejér Megyei
Közgyűlés Elnöke is
megtisztelte  jelenlé-
tével.

A  több  hetes
megfeszített  előké-
születi munka fárad-
ságát enyhítette az a
sok  elismerő  szó,
amit  a  versenyzők

szüleitől, felkészítő tanáraitól kaptunk. Jó
volt hallani a versmondók értő, színvona-
las produkcióját, igazi ünneppé vált ez a
nap.

Tantestületünk és diákjaink nevében
ezúton is szeretném megköszönni nagy-
lelkű támogatásukat, mellyel hozzájárul-
tak  a  Vajda-napok megrendezéséhez,  és
hogy  versenyeink  minden  résztvevőjét
méltóképpen jutalmazhattuk és vendégül
láthattuk:

Vál Község Önkormányzata; Szülő-
földem,  Vál  Alapítvány;  Szerencsés  Jó-
zsef és Nagy Mária, MEGÉR-TÉSZ, Ha-
raszthy Pincészet, Halász Kastély Kápol-
násnyék,  Mészáros  és  Mészáros  Kft,
Adankó Attila,  Juhász Csaba, Kárpáthe-
gyi  Péter,  Váli  Faluszépítő  és  -védő
Egyesület,  Grépály  András  &  Fiskus
Olga, Tokodiné Németh Mónika, Ujszá-
szi Takács Zsuzsanna, Dömsödiné Somo-
gyi Nikolett, Farkasné Riskó Zsófia, Bo-
dó  Annamária;  Sipos  Andrea;  Kroó
Ádám;  Lukács  Ferenc;  Képli  Lajos  és
Orbán Erika; Kárpáti Hajnalka; Zsebehá-
zi  Róbert;  Lukács  Csaba;  Nagyné  Né-
meth  Erzsébet;  Körtélyesi  Adrienn  és
Zsolt; Juhàsznè Majnàr Annamària, Bala-
dikné Csigi Mária, Horváth Beáta, Orosz
Katalin,  Új  Színház,  Nemzeti  Színház,
Ruff Tamás, Nagyné Kecskés Krisztina,
Buschné Körmendi Edit, Darabos Zoltán,
Mátyásiné  Fiskus  Mónika,  BOTÉSZ,
Nagy Attila, Molnár László és Molnárné
Köntös  Krisztina;  Indi  Károly;Bechtold
Tamás; Juhász Viktor; Fiskus Béla; Hej-
der Margaréta; Vranek Péter; NAVÁL Bt;
Herczku  család;  Klein  Károly;  Falusi
Bolt;  Kecskés  Attila;  Kárpáti  Hajnalka;
Lukács  Csaba;  Garai  Zsolt;  Mészárosné
Varga Edit; Fekete-Graziani család; Föl-
desi  család;  Papp  Roland;  Wunderlich
Productions

… és azoknak a szülőknek is hála,
akik a verseny napján a büfében szolgála-
tot teljesítettek, vagy saját készítésű süte-
ményeikkel  emelték  a vendéglátás  szín-
vonalát.

Matematika versenyek

„A zene az érzelem matematikája, a
matematika az értelem zenéje.”  - James
Joseph Sylvester, XIX. századi angol ma-
tematikus  idézetével  kezdem  beszámo-
lóm, aki összekapcsolta a két általam leg-
kedveltebb műveltségi területet. A mate-
matikát és a zenét.

Zsolt bácsival idén is – immár 5. al-
kalommal - kaptuk azt a megtisztelő fel-
adatot,  hogy  megszervezzük  a  környék
legjobb matematikusainak a versenyét.

A feladat megvalósulása igazi közös
csapatmunka volt az iskolánk pedagógu-
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Versünnep
Vál gazdag természeti,  építészeti,  régészeti  és
kulturális  értékekben.  Nagy elődeink:  Ürményi
József, Vajda János, Kokas Ignác szellemiségét
próbáljuk őrizni.
SZABÓ ÉVA igazgató



saival.  Először  Orsi  néni  tervei  alapján
elkészítettük az iskoláknak szóló meghí-
vót,  melyben minden iskola 1-  8.  évfo-
lyamáról  vártuk évfolyamonként 2-2 ta-
nuló nevezését.

Ezután  következett  a  feladatsorok
összeállítása.  A  felsős  feladatsorokat
Andi néni és Zsolt bácsi matematika sza-
kos tanáraink állították össze. Az alsóban
többen  tanítunk  matematikát,  így  mi
mindannyian részt vettünk ebben a mun-
kálatban. Mindenki lázasan keresgélt, ki-
talált,  átalakított  feladatokat.  Ügyelve
arra, hogy kellően nehéz, de azért érde-
kes feladatok legyenek, hiszen a legjob-
bak jönnek, tehát az órai matematikánál
jóval nehezebb próbatétel elé kellett állí-
tanunk a gyerekeket. Sok- sok alakítgatás
megbeszélés javítgatás után egy héttel a
verseny előtt már készen voltak a feladat-
lapok. Elkészültek a kódlapok és a meg-
oldókulcsok, hogy gyorsan tudjunk majd
javítani.

Közben sorra érkeztek a nevezések
a különböző településekről. 11 település
143 kisdiákja versenyzett a nagy napon,
április 11-én.

Mindent gondosan megszerveztünk,
így gördülékenyen zajlott a verseny. Mar-
git néni irányításával a 6. osztályos segítő
gyerekek fogadták az érkező versenyző-
ket és felkészítő tanárukat, valamint elkí-
sérték az előzetesen elkészített terembe-
osztás szerint a megfelelő teremhez. Ott
már  meglepetés  is  várta  őket,  minden
versenyző kapott ajándék tollat és csokit,
valamint  egy  névre  szóló  emléklapot.
Köszönet  a  rendezvényeinket  támogató
szponzoroknak.

14 órakor már mindenki a megfelelő
teremben izgatottan várta az utasításokat
és a feladatokat. 8 teremben zajlott a ver-
seny. Arra is figyeltünk, hogy a termek-

ben egymás mellett ne üljön azonos évfo-
lyamú  versenyző.  Minden  teremben
csendben,  fegyelmezetten  zajlott  a  fel-
adatlapok megoldása. 

Mialatt a gyerekek lázasan törték a
fejüket  a  feladatok megoldásain,  Noémi
néni vezetésével és szervezésével- továb-
bá a 7-8. osztályos gyerekek segítségével
- a szülői munkaközösség lelkes csapatá-
nak  tagjai  készítették  a  szendvicseket,
hozták az otthon készült finom házi süti-
ket, hogy a gyerekeket és kísérőiket ven-
dégül  tudjuk  látni,  amíg  várakoznak  az
eredményhirdetésre. Ezúton is köszönöm
még egyszer a szülők támogatását és azt,
hogy mindig lehet számítani rájuk. 

15  órakor  minden  teremben  véget
ért a verseny, mi meg nekiálltunk a meg-
oldókulcsok  segítségével  a  javításnak.
Fél óra múlva már ott álltunk az izgatott,
eredményre  váró  gyerekek  és  tanáraik
előtt és kihirdethettük a végeredményt. A
helyezettek  értékes  tárgyjutalomban  ré-
szesültek, ismét támogatóink jóvoltából.

A mi iskolánk is szépen helyt állt a
megmérettetésen. 
3. évf.: Lukács Jázmin III. helyezés
4. évf.: Körtélyesi Szilárd I. helyezés
5. évf.: Mozsolics Máté II. helyezés

Gratulálunk  a  helyezetteknek  és
minden részt vevő kisdiáknak. Öröm volt
látni, hogy milyen sokan szeretik a mate-
matikát (is).

Gremspergerné Sáfrán Szilvia

Eredményeink

országos  angol  verseny  megyei
fordulójában 

Kerekes Zsófi 2. hely
váli körzeti matematikaverseny

Körtélyesi Szilárd  1. hely
Mozsolics Máté 2. hely
Lukács Jázmin 3. hely
váli körzeti rajzverseny

1.  hely: Boros  Gréta,  Grépály  Borbála,
Adankó  Kálmán,  Körtélyesi  Szilárd,
Gulyás Milán,
2.  hely  Ruff  Anna,  Horváth  Viktória,
Becsei Jázmin, Papp Levente
3. hely: Horváth Lili, Hábersdorfer Mira,
Mihálovics  Fanni,  Nagy  Borbála,
Hábersdorfer Tamás
Művészeti  iskola  díjazottjai:  Kerekes
Panna, Nagy Máté, Nyolcas Mária

Vajda János megyei szavalóverseny
Molnár Sára 2. hely
Lukács Liza 2. hely
Ihász Attila 2. hely
Denkovics Anna 3. hely
SZMK különdíjasok:
Kalányos Géza, Komlódi Péter, Németh
Csenge, Mátyási Gábor, Drozdik Martin,
Hőgyi  Vanda,  Szokó Aletta,  Hajnal  Ro-
land, Forrás Dániel,

Sportélet a Vajda suliban

„A sport  nemcsak testnevelés,  hanem a
léleknek is az egyik legerőteljesebb neve-
lőeszköze.” (Szent-Györgyi Albert)

A testnevelés és sport a társadalom
hasznos  funkciója  (egészségmegőrzés,
prevenció, rehabilitáció, nevelés, szemé-
lyiségformálás,  mozgáskultúra  fejleszté-
se,  közösségi magtartás kialakítása,  sza-
badidő  kulturált  eltöltése,  szórakozás).
Az egészséges életmódra nevelés fontos,
hogy már  az  óvodában,  iskolában  meg-
kezdődjön,  azért,  hogy  később  felnőtt
korban  természetes  tevékenység  legyen.
Ez a feladat  a  családra,  pedagógusokra,
sportegyesületre, intézményekre egyaránt
hárul.  Iskolánk  fontosnak  tartja,  hogy
ezeket a feladatokat maximálisan ellássa.
Sportéletünk gazdag, sok lelkes mozogni
vágyó  diák  látogatja  nap,  mint  nap  a
szakköröket,  edzéseket  (atlétika,  kerék-
pár, torna, aerobic, asztalitenisz) Bár inf-
rastrukturális lehetőségeink csekélyek, de
ennek  ellenére  gyönyörű  eredményeket
érnek el  tanulóink.  Versenyeink fő köre
az atlétika és a kerékpáros versenyek kö-
ré  csoportosul.  A  Budapesti  Honvéd
Sportegyesülethez  való  csatlakozásunk
reméljük  további  lehetőségeket  teremt,
hogy diákjaink tehetségüket még jobban
kibontakoztathassák. 
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A Válinfó következő lapzártája:

2018. július 11. szerda

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az

alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

mailto:alpolgarmester@val.hu


Sporteredmények: 

Kerékpár: Kisikolás  Közlekedési  Ván-
dorkupát hozta el az alsós csapat a me-
gyei versenyről.  A csapat tagjai:  Háber-
sdorfer  Tamás,  Nagy  Borbála,  Háber-
sdorfer Nóra, Komlódi Péter). Egyéniben
Nagy Borbála I. (megy az országos ver-
senyre), Molnár Sára 2 db II. hely, Nagy
Gergő III. hely
Atlétika: 
Körzeti  forduló egyéni  számok eredmé-
nyei:
I. hely 60m-es síkfutás Ihász Gréta (6.a)
I. hely kislabdahajítás Kecskés Zsombor 
(6.b)
I. hely távolugrás Körmendi Dominik 
(8.o)
I. hely 300m-es síkfutás Oszmann Péter 
(8.o)
I. hely 1500m-es síkfutás Körmendi Do-
minik (8.o)
I. hely 4x100m-es fiú váltó: Oszmann 
Péter, Körmendi Dominik, Haász Ákos, 
Körtélyesi Imre
II. hely kislabdahajítás Körmendi Dániel 
(6.b)
II. hely 600m-es síkfutás Körmendi Han-
na (6.b)
III. hely 600m-es síkfutás Kecskés Zsom-
bor (6.b)
III. hely távolugrás Ihász Gréta (6.a)
III. hely 4x100m-es lány váltó: Ihász 
Gréta, Molnár Sára, Körmendi Hanna, 
Schmidt Éva

III. hely 1500m-es síkfutás Orosz Emília 
(7.o)
Ők továbbjutottak a megyei döntőre! 

Körzeti forduló egyéni és csapatösz-
szetett eredményei: 
III. hely: II. Korcsoportos fiúk: Kecskés
Kristóf(4.b),  Körtèlyesi  Szilárd(4.b),
Kalànyos  Tamás  (3.a),  Komlódi  Balázs
(4.b), Makrànyi Milán (4.a)

II.  hely:  III.kcs-os
lány  csapat:  Ihász
Gréta (6.a), Körmen-
di Hanna (6.b), Mol-
nár  Sára  (6.b),  Sch-
midt  Éva  (6.a),  Ju-
hász  Fruzsina  (5.b),
Heim Flóra (5.a)
I. hely egyéni össze-
tettben és továbbjutó
a  megyei  döntőre
Körmendi  Dominik
(8.o)
II. hely IV.kcs-os fiú
csapat:  Körmendi
Dominik (8.o),  Osz-
mann  Péter  (8.o),
Mikolicz  Ármin
(7.o),  Körtélyesi
Imre  (8.o),  Bartus
Zsigmond  (7.o)  Ha-
ász Ákos (8.o)
III. hely egyéni ösz-
szetettben  Oszmann
Péter (8.)
III.  hely  IV.  kcs-os

lány  csapat:  Nyolcas  Mária  (8.),  Hőgyi
Laura  (8.),  Orosz  Emilia  (7.),  Kucsma
Viktória (7.), Szerencsés Dóra (7.), Kecs-
kés Nikolett (7.)

Megyei  Atlétika  Diákolimpia  egyéni
eredményei:
II.  hely  III.korcsoport  kislabdahajítás
Kecskés Zsombor (6.b)
III.hely  IV.korcsoport  kislabdahajítás
Oszmann Péter (8.o)
III.hely  IV.korcsoport  300m-es  síkfutás
Oszmann Péter (8.o)
IV.hely  III.korcsoport  60m-es  síkfutás
Ihász Gréta (6.a)
IV.hely III.korcsoportos lány 4x100m-es
váltó:  Ihász Gréta,  Molnár Sára,  Juhász
Fruzsina, Körmendi Hanna
IV.hely  IV.  korcsoport  lány  1500m-es
síkfutás Orosz Emília (7.o)
VI. hely IV. korcsoport fiú összetett ver-
seny: Körmendi Dominik (8.o)

Ifjú Honvédos titánjaink is debütáltak
első versenyükön Albertirsán, ahol na-
gyon szép eredményeket értek el:
3. hely Oszmann Péter 800m-es síkfutás
4. hely Körmendi Hanna 600m-es síkfu-
tás
5. hely Ihász Gréta 80m-es síkfutás
7. hely Kecskés Zsombor 60m-es síkfutás

Köszönjük  Körmendi  Istvánnak,
hogy sokszor elkísér minket és remek vi-
deókat készít. Versenyeinkről készült vi-
deókat a következő linken megtalálhatják
a kedves érdeklődők: 

https://www.youtube.com/channel/
UC7DNLlB7EvFZ2Vl62GrhpEA

Némethné Szarka Szilvia

Nyári kenutábor az iskolánkban

A sport,  a  természetjárás,  valamint
az azon keresztül megvalósuló egészség-
és  természettudatos  életmód  támogatása
fontos. Segíti az emberek fizikai és lelki
jólétét,  egészséges  küzdőszellemre  és  a
természeti értékek tiszteletére, megóvásá-
ra nevel, miközben erősíti a közösségi és
nemzeti összetartozást.

A Magyar  Kajak  Kenu  Szövetség
kiemelten foglalkozik az egészségre ne-
velés kérdésével, így csatlakozott egy át-
fogó országos kormányzati  programhoz,
amelynek segítségével népszerűsíthetik a
szabadidősportot és a vízitúrázást. 

A 2017-ben  elindult,  és  támogatott
VíziVándor  tábor  2018-ban  is  folytató-
dik, amelyre a Váli Vajda János Általános
Iskola is pályázott. Az iskolából 36 felsős
tanuló jelentkezett  a július elejére meg-
szervezett Szigetközben tartandó kenutá-
borra. A Testnevelési Egyetem és a Ma-
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Jubileumi Flórián-nap
„A váli tűzoltók nem végeznek sem keve-
sebb, sem szakmailag könnyebb munkát,
mint hivatásos társaik…”       10. oldal

https://www.youtube.com/channel/UC7DNLlB7EvFZ2Vl62GrhpEA
https://www.youtube.com/channel/UC7DNLlB7EvFZ2Vl62GrhpEA
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gyar Kajak-Kenu Szövetség vízi vándor-
tábor-vezető  akkreditált  továbbképzést
szervezett  pedagógusok  számára,  ame-
lyen 4 pedagógus vett részt sikeresen. A
Magyar  Kajak  Kenu  Szövetség  a  túra
idejére egy rutinnal és kellő szakmai tu-
dással  rendelkező  túravezetőt  biztosít  a
tábor idejére. 

Reméljük, hogy a tanulók sok szép
élménnyel, tudással fognak gazdagodni a
túra alatt. Az evezés során, megtanulnak
egy csapatként dogozni, figyelni és segí-
teni  egymást.  Megszeretik  a  vízi  világ
szépségét, harmóniáját, és mivel az Isko-
la, Ökoiskola is, a természet védelmét is
fontosnak fogják tartani és tovább adják
majd ezeket az értékeket, élményeket le-
endő gyermekeiknek is.

Németh Szilvia

Az iskola nyári tervei

Tanévzáró ünnepély és ballagás: 
2016. június 16. szombat 10 óra

Táborok:
Ingyenes nyári napközis tábor EFOP

3.3.5.17 pályázatból
I. turnus: 2018. június 18-22., 
II. turnus: 2018.június 25-29.
Ingyenes nyári bentlakásos tábor 

EFOP 3.3.5.17 pályázatból 2018. június 
25-29.

Nyári kajak-kenu tábor a Szigetköz-
ben: 2018. július 4-9.

Pályázataink

EFOP -1.8.5 „Menő menza Válon”
A váli iskola és a Szülőföldem Vál 

Alapítvány közös megvalósításában
Időszak: 2018. január 1. - 2018. de-

cember 31.
A pályázat megvalósításának első 

állomásai:
● kerti konyha építés kemencével 

az iskola udvarán, szükséges eszközök 
beszerzése

● dietetikus bevonásával a gyerme-
kek étkezési szokásainak felmérése, ta-
nácsadás felnőtteknek és gyerekeknek, 
egészséges ételek készítése

● 2018. május 26. Gyerek nap a 
Menő menza jegyében a Szabadidő 
Parkban
- 11 órától: sor versenyek, főző verseny, 
- 12 órától egészséges ételek kóstoltatá-
sával, Buday Péter séf tanácsaival és köz-
reműködésével.
- egész nap hinták, ugráló vár, bohóc a 
gyerekeknek. 
- 15 órától estig zenés műsorok, élő cso-
csó

● 2018. június 29. Kerti konyha és 
kemence avató főző verseny az iskola 
udvarán

● 2018. július 14. Határon túli ven-
dégeink a Menő menza jegyében. Hely-
szín: Szabadidő Park
- délelőtt: olimpia és sorversenyek, 
- 15 órától híres emberek az egészséges 
étkezés jegyében, 
- 16 órától Erdély ízei beszélgetés és fő-
zés erdélyi ételek készítése és kóstolása, 
- 17 órától népzenei koncert és tánc gála 
a balánbányai, a farnadi és a Válinka 
néptánccsoportok közreműködésével.

EFOP -4.1.3.17 „Váli Vajda János 
Általános Iskola infrastrukturális fej-
lesztése”

A fejlesztés keretében a váli iskola 
új udvari gumiburkolatú sportpályát kap. 
A felső tagozat folyosó falburkolatát és 

aljzatát kicserélik. A teljes iskolát kifes-
tik. Az egyik tornaszoba fix gumiburko-
latot kap. Két tanteremben megújul a vi-
lágítás és két tanterembe új tanulói aszta-
lok és székek lesznek. A pályázat megva-
lósítása során kapunk új szekrényeket, 
folyosói padokat, fogasokat, valamint új 
villanybojlereket.

TESCO - “Ön választ mi segí-
tünk” - A váli iskola és a Szülőföldem 
Vál Alapítvány “Kulturális tanösvény 
Válon” pályázata bejutott a szavazat-
gyűjtő fordulóba. 

A szavazatgyűjtés 2018. május 7. és
június 4. között zajlik. Kérünk mindenkit,
hogy ismerősei körében szerezzen szava-
zatokat a váli kulturális tanösvény meg-
valósításáért.

Fábián Lászlóné
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Néptánc – ami összeköt
„Ezzel működtetjük a testvértelepülési kapcsolato-
kat is” - interjú Molnár Szilárd főszervezővel.        

11. oldal

ÚJRA ZSETONGYŰJTÉS!
2018. május 7. és június 4. között

Kulturális Tanösvény Válon
pályázó: Szülőföldem Vál Alapítvány

Kedves Támogatók! Kedves Váliak!

A váli kulturális tanösvény kiépítése már sok helyi, ill. ide-
látogató ember fejében megfogalmazódott.  Mi  most  megpró-
báltuk összerakni az ő elképzeléseiket, igényeiket egy projekt-
be. Ez a kulturális sétaút nem csak az itt élők szabadidős tevé-
kenységének  egy  részét  elégítheti  ki,  hanem egyfajta  érték-
megőrző, -továbbító funkciója is lehet mindenki számára.

A tanösvény - elképzeléseink szerint - érintené a helyi kul-
turális és történelmi épületeinket,  természeti  értékeinket, me-
lyekről a helyszíneken rövid leírást olvashatnak az érdeklődők.

Az ismertető táblákon szereplő QR-kód további informáci-
ói, későbbi angol nyelvű leírásai külföldi csoportok érdeklődé-
sét is felkelthetik.

A Tesco által kiírt pályázat első fordulóján sikeresen túlju-
tottunk. Most a kedves olvasók és támogatók szavazatára van
szükségünk. Szavazni  a  Tesco áruházakban 'szerzett'  zseto-
nokkal lehet a bicskei Tescoban, vagy leadni a helyi általános
iskolában, a hivatalban vagy ismerősöknél.

Támogassák, hogy egy újabb közösségi kezdeményezés
valósulhasson meg Válon. Segítségüket köszönjük!

MINDEN ZSETON SZÁMÍT!



Azoknak is köszönjük, akik elektronikai
hulladék gyűjtésével támogatták az óvo-
dásokat. Az Alapítványunk az ebből be-
folyt  pénzzel  ügyesen sáfárkodik, támo-
gatja nagyobb játék, vagy eszköz vásárlá-
sunkat.

2018.  április  23-24-25-én  megtör-
tént  az  óvodai  beiratkozás  a  következő
nevelési évre. A Vajda utcai óvodában 50
gyermeknek, a Kossuth utcában pedig 47
gyermek  ellátására  elegendő  helyünk
van, összesen 97 gyermek járhat az óvo-
dába. Ennél többen jelentkeztek, így fel-
vételi bizottság döntött arról, hogy a 91
óvodaköteles  gyermeken  kívül  ki  kapja
meg  a  fennmaradó  férőhelyeket.  6  kis-
gyerek került „várólistára”, ők akkor jö-
hetnek, ha megüresedik hely, ha nem lesz
üresedés,  akkor  majd  a  következő  év
őszétől.

Megemlékeztünk  a  „Föld  Napja”
zöld jeles napról áprilisban: egy gyermek
–egy  palánta  akcióval  virágültetéshez,
óvodánk  tavaszi  szépítéséhez  kértük  a
szülők segítségét. A gyerekek nagyon lel-
kesek voltak, sok szép, színes kisvirágot
hoztak, és ültettek el a virágos ládákba az
óvó nénik és dajka nénik segítségével. A
virágokat  azóta  is  locsolják,  tudják  me-
lyik kié, megjegyezték a nevüket. Büsz-
kék  saját  kis  virágukra,  figyelik  annak
fejlődését.

A gyermekek ajándékot készítettek,
és  kedvesen,  bensőséges  hangulatban,
meghatottan  köszöntötték  édesanyjukat
anyák napja alkalmából. 

A tavasz  a  kirándulások  időszaka,
nagyobb gyermekeink idén is élmények-
kel  teli  kirándulásokon  vettek  részt  az
utóbbi hetekben: a Maci csoportosok Bu-
dapestre a Bábszínházba látogattak el. A
Tulipán csoport is Budapesten járt, ők a
Bábszínházban Mazsola és Tádé meséjét
nézték  meg,  majd  a  Gyermekvasúton
utaztak és egy érdekes, jól felszerelt ját-
szótéren játszottak.  A Csigabiga csoport
Agárdon gyarapította ismereteit a Velen-
cei- tó élővilágáról, majd hajókirándulá-
son vettek részt, és a Pákozdi Arborétum-
ban is gyönyörködtek a növényekben és
az állatokban. A nagycsoportosok kirán-
dulását  a  Szülői  Szervezet  is  támogatta
anyagilag, ők fizették az autóbusz költsé-
gét. Köszönjük.

Május 17-én Székesfehérvárra láto-
gatnak a nagycsoportosok, ahol a Vörös-
marty  Színházban  mesejátékot  néznek
meg.

A nagycsoportosok óvodai búcsúzó-
ja 2018. június 1-én pénteken délután ½
4 órakor lesz a Közösségi Házban.

A nyári  időszakban  a  Vajda  utcai
óvodában a villany belső korszerűsítését
tervezzük megvalósítani. 

►Könyvtári közlemények
Kedves Olvasók!

Az  elmúlt  időszakban  a  rendszeres
programokon kívül az alábbiaknak lehettek
részesei a könyvtárba látogatók:

A 2018.  esztendő  Mátyás  király  em-
lékév, születésének 575., királlyá koronázá-
sának  560.  évfordulója  tiszteletére.  Ebből
az  alkalomból  kétszer  is  tartottunk  rene-
szánsz napot itt a könyvtárban. Vendégünk
volt Róma András történész, köszönjük az
előadásokat!  Kiállítást  készítettünk,  amely
színesíti a könyvtári órákat is. Márciusban
a 2/B osztály, áprilisban a 2/A osztály volt a
vendégünk.  Köszönet  illeti  a  pedagóguso-
kat, hogy elhozták a tanulókat! 

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség szervezésében 2017. március 22. és 29.
között  került  sor  az idei  Internet  Fiestára,
amely  lehetőséget  kínált  arra,  hogy  a
könyvtárak népszerűsítsék az internet lehe-
tőségeit  a  szűkebb  és  tágabb  környezet
megismerésére.  A  McLuhan-féle  globális
falu, világfalu kialakulásával az internet és
az elektronikus média közelíti egymáshoz a
térben távoli világokat, mindenki részt ve-
het mindenki más életében. A közösségi ol-
dalak és más kapcsolattartási formák segít-
ségével azonnal tudunk a világ másik felén
lakó,  messze  élő  ismerőseink,  rokonaink
életéről. Miközben a távoli világokat közel
hozzuk,  ugyanakkor  a  lokális  lakókörnyé-
künk szépségeit,  érdekességeit  is  megmu-
tathattuk  a  világnak.  A  Kosbor  Életmód
Klubban  mindenki  belekóstolhatott  egész-
séges ételekbe, italokba. A húsvéti  hagyo-
mányok bemutatásakor kifújt tojást és főtt
tojást is pingáltak az érdeklődők. A Vörös-
marty Mihály megyei könyvtár felhívására
csatlakoztunk a  versposztoláshoz.  A Posz-
tolj verset az utcára! akció a magyar költé-
szet  napjának,  József  Attila  születésnapjá-
nak kulturális ünnepe, amikor elárasztjuk a
köztereket  versekkel.  Mi  április  10-én  17
órától posztoltattuk a verseket, hogy 11-én
reggeltől már minél többen olvashassák! A
gyermekek szélforgóra ragasztották az álta-
luk választott verseket, úgy tűzték ki az ut-
cán. A felnőtt olvasóktól megkérdeztük, mi
a  kedvenc  verse,  megszerkesztettük,  ki-
nyomtattuk a plakátot,  és megkértük őket,
posztolják ki az utcákon. 

Nyomtatott sajtótermék kínálatunkat is
olvashatják a könyvtárban.  Az első önálló
magyar folyóirat a kassai Magyar Museum
volt (1788-1793), Kazinczy Ferenc és Ba-
tsányi  János  szerkesztésében.  (Kulturális
Kávéház, 2013. május 9.)

A megyei könyvtár nyári zárva tartása
miatt könyvtárközi kölcsönzésre június 15-
ig lesz lehetőség.

Bővebb  információ  a  könyvtárban,
vagy az alábbi elérhetőségeken:

Tel: 30/86-86-876, konyvtar@val.hu

Csókás Elekné
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Ovis hírek a Mesevölgyből...
Köszönjük mindazoknak, akik az idén is az óvodá-
nak adták adójuk 1%-át

KOCSIS IRÉN óvodavezető

mailto:konyvtar@val.hu


Tisztelt Ünneplő Egybegyűltek!
Bár az itt  jelenlévők, ha jól  látom,

szinte kivétel nélkül, már sok éve elmúl-
tunk 20 évesek, mégis emlékszünk még
életünk  20.  évfordulójára.  Fontos  ese-
mény volt. Nagykorúságunkat ugyan 18
éves korunktól számítjuk, de felnőtté 20
évesen válik az ember. Nincs ez másként
a civil és hivatásos szervezetek életében
sem. Nekik is át kell esni minden gyerek-
betegségen  ahhoz,  hogy  további  életük
kiegyensúlyozott legyen. 

Vál neve hosszú évtizedek óta szo-
rosan  összekapcsolódik  a  Váli  Tűzoltó
Egyesület  nevével.  20  évvel  ezelőtt  a
község  önkormányzata  és  az  egyesület
létrehozta a  Váli  Önkormányzati  Tűzol-
tóság szervezetét, mely a mai napig köz-
testületi formában működik. Tették mind-
ezt  azért,  hogy  a  tűzoltóság  működését
stabilizálják és ez által, Válon és a kör-
nyező falvakban élő emberek biztonság-
érzetét növeljék. 

20 éve egy olyan szövetség jött lét-
re, mely szimbiózisként minden résztve-
vő életét megkönnyíti, sőt elengedhetet-
len hozzá. Mindenki segíti a másikat. Ha
kell anyagilag, de ami ennél is fontosabb,
eszközökkel,  illetve  élőmunkával  járu-
lunk hozzá környezetünk fenntartásához,
a település működéséhez. Nem elhanya-
golható tény az sem, hogy segíteni tudjuk
egymást  pályázatok  megvalósításában,
elnyerésében  is.  Ha  éppen  egyesületek-
nek írnak ki pályázatot az egyesület indul
rajta, ha a tűzoltóságoknak akkor ők, az
önkormányzat pedig rendszeresen bizto-
sítja a kötelező önrészt, vagy éppen biz-
tosítékot nyújtunk.

Közös  együttműködésünknek  kö-
szönhetően  sikerült  egy  sokak  által  iri-
gyelt  Mercedes-Atego  tűzoltó  autóhoz
hozzájutni, de még sokáig lehetne sorolni
azon  eszközöket,  melyekkel  adott  eset-
ben még az állami tűzoltóságok sem ren-
delkeznek.  Nagy  öröm  volt  hozzájutni
egy  füstgáz  elemző  készülékhez,  hőka-
merához,  vagy  hidraulikus  feszítőhöz.
Van azonban hátulütője is a sok eszköz-
nek. Ezeket az eszközöket fenn kell tarta-
ni,  illetve kötelező műszaki  felülvizsgá-
latra vinni,  ami mind sok pénzbe kerül.
Büszkék vagyunk a megújult  laktanyára

is,  amelynek  fenntartása  a  felhelyezett
napelemeknek  és  hőszigetelésnek  kö-
szönhetően már nem annyira megterhelő.

Életünkben azonban mindig vannak
olyan tényezők,  melyek  még ha üdvöz-
lendőek is, megnehezítik működésünket.
A kormány által  helyesen, folyamatosan
emelt  minimálbérnek és az ezzel  együtt
növő járulékoknak köszönhetően  műkö-
désünk nem kiegyensúlyozott. Ezt látva a
Belügyminisztérium tavaly kiegészítő tá-
mogatást  utalt  az  önkormányzatok  szá-
mára,  melyet  kötelezően  a  tűzoltóság
fenntartására  kellett  fordítani.  Amennyi-
ben  idén  ez  nem  oldódik  meg  hasonló
módon, úgy a tűzoltóság és rajtuk keresz-
tül  az  önkormányzat  rendkívül  nehéz
helyzetbe kerül. A váli tűzoltók nem vé-
geznek  sem  kevesebb,  sem  szakmailag
könnyebb munkát, mint hivatásos társaik,
mégis minimálbért kapnak. Jó volna, ha
nem csak erkölcsileg, de anyagilag is kel-
lő mértékben tudnák honorálni munkáju-
kat!

Tisztelt Ünneplők!
Mivel  mégis  csak  a  Váli  Önkor-

mányzati  Tűzoltóság  fennállásának  20.
évfordulóját gyűltünk össze megünnepel-
ni,  nem szeretném  borús  gondolatokkal
befejezni  köszöntőmet.  Bízom  benne,
hogy  együttműködésünk  még  sokszor
húsz évet meg fog érni! 

A tűzoltók összetartó közösség. Van
olyan ember a faluban, aki tűzoltó egye-
sületi  tag,  önkormányzati  képviselő,  s
mint ilyen egyben a tűzoltóság elnöke is.
Nincs  könnyű helyzetben,  hiszen  mind-
egyik formában helyt kell állnia. Itt sze-
retném  megköszönni  Kocsis  Bálintnak
azt  az  áldozatos  munkát,  melyet  a  váli
közösségért  végez!  Persze  a  köszönet
nem csak őt illeti. Köszönet illet minden
tűzoltót,  vonulót,  gépjármű vezetőt,  hír-
adóst és parancsnokot, akik nap mint nap
viszik vásárra bőrüket azért, hogy máso-
kat megmentsenek! 

Végül, de nem utolsó sorban kérem,
engedjék meg,  hogy említést  tegyek ar-
ról, hogy Válban él Fejér megye legidő-
sebb tűzoltója. Kecskés Pista bácsit már-
ciusban  köszöntöttük  95.  születésnapja
alkalmából.  Adjon  az  isten  neki  egész-
ségben bővelkedő, boldog életet!
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Jubileumi Flórián-nap
Felnőtté  vált  a Köztestület  -  20 éves a Váli
Önkormányzati Tűzoltóság

BECHTOLD TAMÁS ünnepi beszéde

Toronyóra

Tisztelt  adományozók  és
támogatók!

Az  Önök  segítségével  las-
san összegyűlik  a  toronyórára
a  szükséges  pénz.  A  Püspök-
ség hozzájárulása után elindít-
juk a műszaki ügyintézést, és
reményeink  szerint  még  idén
felkerülhet  az  óraszerkezet  a
toronyra. Ebből az összegből a
négytengelyes  óraszerkezetet
és egyelőre egy számlapot tu-
dunk  elhelyezni  megvilágítás-
sal, de további támogatás ese-
tén újabb számlapok is felsze-
relhetők lesznek.

Újabb támogatók:

Faluvédő Egyesület
Katonáné Kun Emese

Varga József
Varga Virág

Vál Község Önkormányzata
Nagy Anikó és Nagy Lajosné

A rendelkezésre álló összeg:

1.244.000,- Ft
Továbbra is várjuk a támo-

gatásokat, az ügy előrehaladá-
sáról  a következő lapszámban
is beszámolunk.

Ádám Zsuzsanna



A szervező Váli Út Hagyományőrző
Egyesület vezetőjével, Molnár Szilárddal
beszélgettünk,  aki  megragadta  az  alkal-
mat, hogy a váliak segítségét kérje
Miért  éppen  néptánctábor  az  Öröm-
tánc Gála előzménye?
Molnár Szilárd: Már negyedik alkalom-
mal  rendezzük  meg  a  tábort,  ami  azért
jött létre, hogy Vál testvértelepülésein élő
és táncoló gyermekek, meg azok kísérői
megismerjék a váliakat,  Vált és környé-
két. Ezzel működtetjük a testvértelepülési
kapcsolatokat is.
Mekkora munka a tábor szervezése?
MSz: Mondhatnám,  hogy  folyamatosan
lehet  ezzel  dolgozni  az  egyik tábor  vé-
geztétől következő tábor kezdetéig.
Mi az a sok minden, amit tenni kell?
MSz:  Például aktivizálni  kell  azokat  az
embereket, akik az egyesületi tagokon kí-
vül még korábbi években is segítették a
tábor  a  létrejöttét  azzal,  hogy  vendéget
fogadnak, főznek, vagy eljönnek az esti
táncházba, a július 14-i Örömtánc Gálára.
Idén  az  utolsó  nap  egy  önálló  rendez-
vénysorozat, aminek része a néptáncgála
is. Ezen mutatkoznak meg a nálunk ven-
dégeskedő  néptáncos  gyerekek,  a  helyi
gyerekek,  na  meg  a  szervezők,  tehát  a
Válinka néptánccsoport is. Mi egy senior
néptánccsoport vagyunk. 
Tudjunk meg egy kicsit többet azokról
a gyerekekről, akik évről évre idejön-
nek táborozni.
MSz: Túlzás  volna  azt  állítani  róluk,
hogy mélyszegénységből jönnek, viszont
azokra a vidékekre,  ahonnan jönnek, ne
szépítsük,  jellemző  a  szegénység.  Hála
Istennek,  mi  vagyunk  olyan  helyzetben
itt Magyarországon, hogy ha nem is so-
kat, de segíteni tudunk. Bár időnként nem
ezt gondolja mindenki, de a mi gyerme-
keink is sokkal  jobb helyzetben vannak
az ottaniaknál. 
A tábor anyagi terheit az egyesület terem-
ti elő, de az anyagi vonzata általában ki-
sebb része annak, amit adunk, mert sok-
sok önkéntes munkából épül fel a tábor
és a műsor is a végén, amit pénzzel nem
lehet megváltani.
Jól tudjuk, hogy ezeknek a gyerekek-
nek és fiataloknak jó része, lehet, egy-
általán  nem menne nyaralni,  ha  nem

lenne ez a tábor.
MSz: Így igaz.  Ezek  a gyermekek csa-
láddal  nem  valószínű,  hogy  nyaralni
mennének.  A nyaralás  náluk  a  néptánc
programokon való részvételben merül ki. 
Vannak-e visszatérő gyerekek?
MSz: Vannak olyan gyerekek is, akik az
elmúlt  3  évben  minden  évben  voltak.
Persze, mindig van olyan is, aki először
érkezik Válba.
Milyen kapcsolatok alakulnak ki foga-
dók és érkezők között?
MSz: A kapcsolatot többen ápolják. Nem
csak a tábor ideje alatt, hanem a két tábor
közti időszakban is. Tudok olyanról, akik
levelet is váltanak, idősebb hölgy, példá-
ul a jól bevált - fiataloknak már elképzel-
hetetlen módon -  írott  levélen  keresztül
levelet is vált. De vannak, akik a közös-
ségi médián keresztül tartják a kapcsola-
tot. Megtörténik, hogy többet tudnak egy
adott gyerekről, mint én. 
Ne  áruljunk  zsákbamacskát,  ezzel  a
beszélgetéssel  valamire  szeretné  meg-
kérni Vál lakosságát. Segítséget szeret-
ne kérni.
MSz: Az idei évben igen nagy segítségre
lenne szükségünk, mert sajnos az egyet-
len Válban működő szálláshely már az év
elején egész évre be volt táblázva. Gya-
korlatilag szálláshelyet már Válban nem
tudunk  nekik  biztosítani.  Szeretnénk
ezért megkérni azokat a családokat, akik
korábban fogadtak  gyerekeket,  hogy is-
mételten  -  amennyiben  lehetőségük van
rá - fogadjanak. Sőt, új családok jelentke-
zését is nagy szeretettel várjuk. 
Mire számítson az, aki fogadni szeret-
ne 1-2 gyereket? 
MSz: 4 éjszakáról beszélünk és naponta
egyszeri étkezés, a reggeli. Július 11. és
15. között lesznek itt a gyermekek, az el-
ső éjszaka az július 11. lenne, az utolsó
pedig a 14-i. És ne feledjük, 14-én van az
Örömtánc Gála, amelyre sztárvendégként
Enyedi  Ágnest  hívtuk  el,  akit  egy  népi
zenekar kísér majd. Utána természetesen
barátkozás és táncház is lesz.
Ejtsünk szót a támogatókról is...
MSz: Igen a Váli Önkormányzat támogat
bennünket,  amiben  kiemelném Vál  pol-
gármesterét, Bechtold Tamást, valamint a
Fejér  Megyei  Önkormányzat  is  anyagi

segítséget  nyújt,  név  szerint  dr.  Molnár
Krisztián a közgyűlés elnöke hagyja jóvá
támogatásunkat, valamint több civil sze-
mély és szervezet is támogatja a néptánc-
tábor megvalósulását, amit ezúton is na-
gyon köszönünk a balánbányai és farnadi
gyermekek nevében is.  Itt  hívnám fel  a
kedves olvasók figyelmét, hogy a támo-
gatásokat az idei évben is szívesen fogad-
juk  vagy  az  egyesület  számlaszámára,
vagy az önkénteseinknek személyesen.
Váli Út Hagyományőrző Egyesület
Vál, Burgondia utca 2
B3  Takarék  számlaszám:  5780040-
10049831

Szervezők: Domakné Szendi Erika,
Baranyai  Mária,  Molnár  Szilárd  (06  30
900 11 36)

►Katolikus hírek

A  képviselőtestület  áprilisi  ülésén
elfogadta az előző év zárszámadását, va-
lamint idei  költségvetését.  A tavalyi  év-
ben több korszerűsítést sikerült elvégez-
ni, kijavításra kerültek a Plébánia villany-
és  fűtésrendszerének hibái,  illetve a ha-
rangok javítására és karbantartására is sor
került.  Az  idei  évben  a  Plébánia  alsó
szintjének  festésére  kerül  sor.  Köszöne-
tünket  szeretnénk  kifejezni  azoknak  a
szakembereknek  és  közösségünk  tagjai-
nak, akik ezekben a munkákban segítsé-
günkre voltak!

Nagyböjtben  Karitász  csoportunk
tartósélelmiszer-gyűjtést  szervezett  és  a
felajánlott adományokat Húsvét előtt ki-
osztotta rászoruló embertársainknak. Kö-
szönjük a felajánlásokat! Szintén a Kari-
tász  csoportnak  köszönhetően  lehetőség
nyílik  a  vasárnapi  szentmisék  után  egy
kis beszélgetésre a templom előtt, és aki
szeretne, az egymás iránti érdeklődés, né-
hány jó szó mellett még egy kis sütit is
ehet vagy ihat egy kávét.
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ÚRNAPJA
Idén Úrnapját június 3-án (va-

sárnap) ünnepeljük, ehhez kapcso-
lódóan  az  egyházközség  ismét
szeretné  elkészíteni  az  Úrnapi  vi-
rágszőnyeget!  Kérünk  minden  jó
szándékú embert, hogy virágok, il-
letve  virágszirmok  összegyűjtésé-
vel  segítse  ennek megvalósítását,
valamint a virágszőnyeg készítésé-
hez szeretettel várunk díszítőket az
ünnep reggelén 6.00 órakor a kato-
likus  templomhoz!  A szervezéssel
kapcsolatban  egyeztetni  Baranyai
Máriával  lehet  (tel:  06-30-956-
1201)!

Néptánc – ami összeköt
Negyedszer  is  néptáncos  tábor  és
Örömtánc gálaműsor lesz Válban

NAGY ÁRPÁD egyesületi tag



Május 1-jén Alcsútdobozon a Sport-
csarnokban került megszervezésre a Szé-
kesfehérvári  Egyházmegye  Katolikus
Karizmatikus közösségeinek XX. találko-
zója,  amelyen  egyházközségünkből  is
többen részt vettek. A találkozó keretében
tanítást és szentmisét tartott Hardi Titusz
OSB, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium
igazgatója. 

Május  első  szombatján  több  gyer-
mekkel  az  Anna-hegyi  kereszthez  láto-
gattunk el, majd a Plébánia udvarán sza-
lonnasütéssel  zártuk  a  napot.  Másnap
Plébános atya a vasárnapi szentmise vé-
gén megáldotta az édesanyákat és a nagy-
mamákat, kérve hivatásukra és családjuk-
ra Isten áldását.  Jó volt  látni,  hogy mi-
lyen sokan fogadták az áldást, és tartják
fontosnak hitük továbbadását gyermeke-
iknek!

Nagy  öröm  számunkra,  hogy  idén
elsőáldozásra kerül sor templomunkban!
Imádkozzunk  ezekért  a  gyermekekért,
hogy  az  Oltáriszentség  kegyelme  által
maradjanak meg, illetve erősödjenek hi-
tükben!

Ruff Tamás
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BÚCSÚZUNK

Tisztelt Gyászoló család! Tisztelt gyászoló egybegyűltek!
Egy hőst kísérünk ma utolsó útjára. Egy hőst, aki öt csatát megnyert a

halál elleni küzdelemben, de végül a háborút elvesztette. Mindannyian tudjuk
persze, hogy életünk véget ér egyszer, sokan hiszünk abban is, hogy halálunk
után örök élet vár a mennyországban, de nem mindegy, hogy életünket mi-
lyen hosszan és milyen minőségben éljük. 

Az elmúlt hat év Magdi számára a küzdelemről szólt. Csendben viselte
sorsát, bár volt orvosa azt mondta, olvasni lehet szeméből a szenvedés meg-
próbáltatásait. Bízott. Bízott az orvosokban, bízott abban, hogy meggyógyul-
hat. Újból és újból erőt merített a küzdelemhez. A szenvedés, a fájdalom és a
gyógyszerek okozta rosszullét elviselésén túl, talán ez volt a legnehezebb szá-
mára. Amikor csak tudott, bejött dolgozni. Jól érezte magát velünk. A hasznos
munka és a kollégák szeretete elfeledtette vele fájdalmait. Az utolsó csata
már meghaladta erejét. Eljön az idő, amikor az ember már nem akarja meg-
változtatni a megváltoztathatatlant. Teljes nyugalommal, életével elszámolva
várta sorsa beteljesedését. 

Május 7-én hajnalban a hős fájdalmai megszűntek. A fájdalom rajzolta ba-
rázdák eltűntek arcáról. Megtért teremtőjéhez. 

Tisztelt Gyászolók!
Magdinak  nem voltak  ellenségei  és  nem voltak  irigyei.  Pedig  mindene

megvolt, amire egy ember vágyhat. Mindene megvolt, ami irigységre adhat
okot.  Hű férj,  két sikeres gyermek, két egészséges, vidám unoka, aggódó
testvér és sok-sok jóbarát. Most mindannyian itt állunk és nem értjük, miért
ilyen hamar, miért pont Ő. Még sok feladata lett volna itt a Földön. Nem a hi-
vatalban, hiszen jövő héten kezdte volna meg a jól megérdemelt nyugdíjas
éveket. Milyen kegyetlen a sors! Amikor az ember egy élet munkája után vég-
re megkezdhetné pihenő éveit, teljes idejét családjára szánhatná, élete fonala
megszakad. 

Hiányozni  fog  mindannyiunknak.  Hiányozni  fog  társként,  anyaként  és
nagymamaként, testvérként, barátként és kollégaként egyaránt. S bár pótol-
hatatlan veszteség ért minket, mást nem tehetünk, mint emlékeinkben mind-
örökké megőrizzük olyannak, amilyen életében volt. 

A hivatal előterében egy fényképet helyeztünk el Magdiról. A kép mellett
egész héten mécsesek égtek. Valaki egy csokor rózsát is elhelyezett mellette.
A képről egy mosolygós arc tekint vissza ránk. Én ilyennek őrzöm meg ma-
gamban.

Drága Magdi! Nyugodjál békében!

(Bechtold Tamás polgármester temetésen mondott beszéde – A Szerk.)
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Kedves Szülők
és Kedves Testvérek!

A Katolikus Karitász csoport
május  24-ig  adománygyűjtést
szervez rászoruló gyermekek ré-
szére.

Az óvodákban és az  iskolá-
ban adhatók át  a  jó minőségű,
ép,  tiszta  játékok,  gyermekhol-
mik.

A gyermeknap után a meg-
maradt  adományokat  Csaba
testvér  otthonaiba  szállítjuk.
Amire  különösen,  nagy  szüksé-
gük lenne: gyermekújságok, ké-
pes- és mesekönyvek.

Ruff Tamás

KÖSZÖNET

Köszönetünket  szeretnénk
kifejezni  az  önkéntes  tűzoltók-
nak,  hogy  Nagyszombaton  vál-
lalták a szentsír őrzésének szol-
gálatát, és mindenkinek, aki hoz-
zájárult Húsvét szép megünnep-
léséhez!


