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Tisztelt Váliak!

Az  utolsó  beszámolóm  óta  eltelt
időszakban  a  következő  eseményeken
vettem részt:

Május 8-án személyesen voltam je-
len a pelletüzem beüzemelésén és a ren-
deltetésszerű használatot  bemutató okta-
táson. Az ünnepélyes átadásra június 28-
án pénteken került sor. 

Az Európai  Uniós választások ren-
geteg  feladatot  adtak  számomra.  A váli
emberek  nagy  számban  mentek  el  sza-
vazni. A leadott voksok több mint 70%-át
a Fidesz-KDNP listájára adták a váli sza-
vazók. 

A közvilágítás korszerűsítése ügyé-
ben több alkalommal és több céggel tár-
gyaltam. Végül az érvényben lévő szer-
ződésünk értelmében az Enerin Zrt. végzi
el a feladatot településünkön.

Május 14-én a hulladékgazdálkodási
tanács  soron  következő  ülésén  vettem
részt  Dr.  Balogh  Lóránd  jegyzővel
együtt.

15-én  a  Megyei  Fejlesztési  Bizott-

ság ülésezett.  Az önkormányzati  válasz-
tásokra  készülve  megszületett  a  megyei
önkormányzati  jelöltlista  is.  Ezen  a  14.
helyen szerepelek. A jelenlegi ciklusban
13 megyei képviselő jutott be a Fidesz-
ből, így ez a 14. hely eléggé bizonytalan-
nak tűnik. Ahhoz, hogy ismét tagja lehes-
sek a megyei önkormányzatnak az szük-
séges,  hogy  a  választók  nagy  számban
menjenek szavazni, és minél többen a mi
listánkra szavazzanak. 

Csókás  Zsolt  segítségével  tárgyalá-
sokat folytattunk a WIFI4EU pályázatról.
Jelen állás szerint a helyi internet szolgál-
tató vázolta fel  a  leginkább elfogadható
műszaki és pénzügyi megoldást. 

A Völgyvidék  LEADER  egyesület
elnökségi ülését követően összeült a köz-
gyűlés is  a május 30-i  határidő előtt.  A
pályázatok hamarosan elindulhatnak.

24-én  a  Fejérvíz  közgyűlésén,  dél-
után pedig az óvodás csoportok ballagá-
sán vettem részt. 

25-én ünnepélyes keretek között ad-
tuk  át  Vál  Település  Nívó-díját  Berecz
Zsombor  világbajnok  vitorlázónak.  Saj-
nálom, hogy az ünnepség szerény érdek-
lődés mellett zajlott. 

Minden  hónapban  egy  alkalommal
esetmegbeszélést  tartunk  a  családsegítő
szolgálat  vezetésével,  ahol a  problémás,
krízis  helyzetbe  került  családok,  gyere-
kek  helyzetét  elemezzük  és  megpróbá-
lunk segíteni rajtuk.

31-én  testvérvárosunk,  Balánbánya
meghívására részt vettünk Csíksomlyón a
pápai  szentmisén.  Az  útra  jegyző  úr  és
párja, valamint lányom kísértek el.

Június 11-én árok tisztítási munkála-
tok kivitelezéséről egyeztettem a kivitele-
zővel, melyen Miklósi Tibor kollégám is
részt vett. 

12-én  katasztrófavédelmi  tovább-
képzésen vettem részt sok váli polgárral
egyetemben, akik tagjai a mentőcsoport-
nak,  melynek  csak  vészhelyzet  esetén
szükséges beavatkoznia. Köszönöm min-
den résztvevőnek, hogy komolyan veszi
feladatát!

13-án  az  óvoda  pedagógusaival
mentünk kirándulni pedagógusnap alkal-
mából. 

Június  15-én  az  iskolai  ballagáson
és tanévzárón vettünk részt jegyző úrral,
melynek  keretében  átadtuk  az  Ürményi
Tanulmányi  Ösztöndíj  nyerteseinek  az

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

V á l I n f óV á l I n f ó

Tanévzárás
… jó pihenést, hasznos időtöltést, sok élményt kívánok a 
nyári szünetben! - Szabó Éva igazgató ünnepi beszéde 
az évzárón.

4-7. oldal

Intézze ügyeit elektronikusan
Gyors, kényelmes ügyintézés az E-önkormányzat Portálon – eb-
ben nyújt segítséget Kőrös Mónika adóügyi előadó.

3. oldal



okleveleket,  illetve  a  fejenként  járó
40.000 Ft-ot.

19-én  elkísértem  Kárpáti  Hajnalka
védőnőt Székesfehérvárra, hogy ünnepé-
lyes keretek között átadjuk neki a Fejér
megye kiváló védőnője díjat. Ezúton még
egyszer szívből gratulálok Hajnalkának!
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Könyvtári hírek
„Itt van már a nyár, olvassunk 
minél többet, mert ez nekünk jár!”

                           9. oldal

ÉGETÉSI NAPOK
2019-BEN

a 16/2018. (XII. 17) önkormányzati
rendelet alapján:

2019. július 19. és 20. napja,
2019. augusztus 02. és 03. napja,
2019. augusztus 16. és 17. napja,
2019. szeptember 06. és 07. napja,
2019. szeptember 20. és 21. napja,
2019. október 04. és 05. napja,
2019. október 18. és 19. napja,
2019. november 01. és 02. napja,
2019. november 15. és 16. napja,
2019. december 06. és 07. napja,
2019. december 20. és 21. napja.

Felhívjuk figyelmüket,
hogy ezen alkalmakkor

csak kerti hulladék égethető.
Kérjük, a kijelölt időpontokat

tartsák be!

dr. Balogh Lóránd jegyző

A HŐKÖZPONT ÉS A PELLETÜZEM

ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA

2019. június 28-án került sor a Községháza telkén épített Hő-
központ és a Kisföldben kialakított Pelletüzem ünnepélyes átadá-
sára. Az ünnepségen vendégeink voltak Tessely Zoltán országgyű-
lési  képviselő  úr,  miniszterelnöki  biztos,  Dr.  Molnár  Krisztián,  a
Fejér  Megyei  Közgyűlés  elnöke,  továbbá  a  kivitelező  Thermo-
Épgép Kft. vezetői és a projektmenedzseri feladatokat ellátó Al-
bensis Kft. munkatársai is.

A beruházással Vál település egy újabb lépést tett a „zöld”
úton, mely iránt elkötelezett. A megújuló energiák alkalmazása és
a korábbi évek napelem telepítései is ezt a célt szolgálják.



Tájékoztatom a Kedves Lakosságot,
hogy megváltozik az elektronikus ügyin-
tézést biztosító felület elnevezése, és ar-
culata is. 

Az  önkormányzati  ASP  rendszert
igénybe  vevő  települések  az  E-önkor-
mányzat  portálon (korábbi  nevén:  Ön-
kormányzati  hivatali  portál)  keresztül
biztosítják ügyfeleik számára az elektro-
nikus ügyintézéshez szükséges szolgálta-
tásokat. 

Az E-önkormányzat portál  elérhető
az alábbi címek bármelyikén:
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu
https://ohp.asp.lgov.hu
illetve az önkormányzat honlapján talál-
ható, alábbi bannerre kattintva: 

A továbbiakban bemutatjuk a szol-
gáltatás általános elemeit, igénybevételé-
nek feltételeit.

A  E-önkormányzat  portálon  új
funkcióként jelenik meg az Adóbevallási
információk,  ahol az adóbevallások lis-
taszerűen jelennek meg, illetve az egyes
bevallások adatai a letölthetők. 

Az ügyindításnál lehetőség van  Hi-
vatali  Kapu Tárhellyel (HKP) rendel-
kező  szervezet  nevében  történő  űrlap
beküldésre is. Cég képviseletében törté-
nő beküldéssel azonos módon itt is csak
olyan  ügyfél  indíthat  ügyet,  akinek  az
adott  HKP tekintetében ügykezelői  joga
van. 

Az E-önkormányzat portál működé-
séről  részletes  leírás  található  a  TÁJÉ-
KOZTATÓ A PORTÁLRÓL menüben. 

Az E-önkormányzat portál használa-
tához csak  böngészőprogramra  és  inter-
net hozzáférésre van szükség, a portál és
szolgáltatásai  használata egyéb alkalma-
zás  telepítését  nem igényli.  A böngésző
beállításainál engedélyezni kell a felugró
ablakok és a cookie-k (sütik) használatát.
A technikai feltételekről bővebben az E-
önkormányzat  portál  láblécéből  elérhető
Technikai ajánlásban olvashat.

Az  E-önkormányzat  portál  bárki
számára elérhető, egyes funkciók szaba-
don használhatók, más funkciók azonban
bejelentkezéshez kötöttek.

Bejelentkezés nélkül
igénybe vehető funkciók:

- Önkormányzat-kereső
- Űrlapok kitöltése beküldés nélkül

Bejelentkezéshez kötött
(online) funkciók:

- Elektronikus űrlap beküldése
- Mentett űrlapok elérése és megnyitása
- Ügykövetés
- Adóegyenleg-lekérdezés
- Adóbevallási információk lekérdezése
- Saját önkormányzatok listája

Az online ügyintézéshez a felhasz-
nálónak  rendelkeznie  kell  elektronikus
azonosításra alkalmas azonosítóval (ügy-
félkapus  regisztrációval,  e-személyivel,
vagy  részleges  kódú  telefonos  azonosí-
tással), értesítési tárhellyel, valamint nem
lehet tiltott az Elektronikus ügyintézésre
vonatkozó  alap  rendelkezése  a
Rendelkezési  Nyilvántartásban
(https://rendelkezes.gov.hu/).  Ezek  mel-
lett az első belépéskor a KAÜ1 azonosí-
tást követően el kell fogadnia az Általá-
nos  Szerződési  Feltételeket  (továbbiak-
ban:  ÁSZF).  Ezzel  automatikusan létre-
jön az ASP elektronikus ügyfél  felhasz-
nálói fiók.

Ügyfélkapu regisztrációval kapcso-
latban az alábbi elérhetőségen tájékozód-
hat:
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/re-
gisztracio

Tárhellyel nem rendelkező ügyfelek
tárhely igénylésüket az alábbi elérhetősé-
gen intézhetik:
https://tarhely.gov.hu/igenyles/

További információ a Rendelkezési
Nyilvántartásról  az  alábbi  elérhetőségen
található:
https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK

MÁJUS

Zsolnai Richárd és
Kiss Magdolna

Simon Máté és
Hammer Diána 

GRATULÁLUNK!

Intézze ügyeit elektronikusan
Megváltozott  az  elektronikus  ügyintézés  felülete.
Az új név: E - önkormányzat Portál.

KŐRÖS MÓNIKA adóügyi előadó

G Ó L Y A H Í R E K

MÁJUS

Németh Simon
Osváth Kende

Osváth Csongor
Varga Dominik

JÚNIUS

Nagy Lili
Segesdi Sára

Kohári Csenge
Barna Luca

Újszászi Gábor

GRATULÁLUNK!

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2019. szeptember 13. péntek

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

mailto:alpolgarmester@val.hu
https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/
https://tarhely.gov.hu/igenyles/
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio
https://rendelkezes.gov.hu/
https://ohp.asp.lgov.hu/
https://e-onkormanyzat.gov.hu/
https://eonkormanyzat.gov.hu/


Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
Kedves Kollégáim!

Szeptemberben,  amikor  megkezdő-
dött ez a tanév, még mindenki nagy lelke-
sedéssel,  új  tervekkel  indult.  Most  itt  a
tanévzáró, az elmúlt tanév értékelése, és
remélem,  egy  csodálatos  nyári  szünidő
következik mindannyiunk számára.

A  tavaly  elnyert  pályázatnak  kö-
szönhetően  idén is  sokan ingyen vehet-
nek részt napközis és Balaton parti tábo-
runkban. De így volt ez az év során is. Az
Agrárminisztériumnak  köszönhetően  le-
hetőséget kaptunk arra, hogy megvalósít-
hattuk végre, hogy tanulóink erdei iskolá-
ban tölthettek két, a jutalomtáborozók pe-
dig öt napot. Az a két évfolyam, amelyik
kimaradt, szeptemberben, az önkormány-
zat pályázatának köszönhetően vesz részt
erdei iskolában, leendő hetedikeseink pe-
dig Máramarosba juthatnak  el,  ha meg-
nyerjük az Útravaló pályázatot.

Ezzel nagy anyagi terhet vettünk le
a szülők válláról, hiszen mindegyik tábor
ingyenes  volt  a  gyerekek  számára.  Kö-
szönjük  alapítványunknak  és  az  önkor-
mányzatnak is, hogy segítettek ebben.

Tudjuk, hogy az oktatásnak meg kell
újulnia, az élménypedagógia segítségével
többet  adhatunk  tanulóinknak,  mint  ha
csak  a  leckéket  kérdeznénk  ki  tőlük.
Ezért is ragadtunk meg minden alkalmat,
amikor  iskolánkba  hoztak  előadásokat:

volt mesedélelőtt, a székesfehérvári Tit-
kok Háza sokféle élménypedagógiai fog-
lalkozással  lepett  meg  bennünket.  Két
éven keresztül kihelyezett természettudo-
mányos  órák,  témanapok,  klubfoglalko-
zások, szakkörök, tehetséggondozó prog-
ramok valósulnak majd meg iskolánkban.
Már  elmerülhettünk a  virtuális  valóság-
ban,  ismerkedhettünk  robotokkal,  dró-
nokkal.

Most zártuk le a két éven keresztül
zajló  Menő menza  pályázatunkat.  A ta-
valy megépült  udvari  konyhát már sok-
szor használtuk, idén is voltak előadások,
főzések, egészséges étel készítések, gyü-
mölcssaláták, és a sportbemutatós, vidám
gyereknapot is lebonyolíthattuk ennek, és
az önkormányzat pályázatának köszönhe-
tően.

Jó  lenne,  ha  a  szülők  segítségével
megvalósult  főzőverseny is hagyomány-
nyá válna.  Nemcsak azért,  mert  nagyon
finom ételeket kóstolhattam, hanem azért
is,  mert  remek  közösségformáló  napon
vehettünk részt.

Kollégáim gyakran vitték a gyereke-
ket  színházba,  múzeumba,  focimeccsek-
re,  számtalan versenyre.  Próbáltunk mi-
nél változatosabb programokat megvaló-
sítani, sokféle versenyen elindulni, hogy
mindenki  érdeklődését  felkelthessük,  és
hogy bárki megmutathassa szunnyadó te-
hetségét.  Volt,  aki  futóversenyen indult,

volt, aki kislabdát hajított, sokan kerék-
párral kerülgették a bójákat. Mások törté-
nelem-  ének-,  matek-  és  szavalóverse-
nyen indultak, de vannak remek sakkte-
hetségeink  is.  Sorolhatnám még sokáig.
Kiváló  eredmények  születtek,  de  talán
fontosabb volt,  hogy a lelkesedés akkor
is megmaradt, ha nem nyert valaki érmet.

Köszönet minden kollégának, akik
hivatástudatuknak köszönhetően, sokszor
szabadidejüket is föláldozták azért, hogy
tanulóink  kipróbálhassák  magukat.  En-
gedjék  meg,  hogy  külön  köszöntsem
kolléganőmet, Pásztor Máriát, Marika
nénit, aki 40 éves kimagasló pedagógusi
munkájáért Pedagógus Szolgálati Emlék-
érem kitüntetésben részesült.  Erős  hiva-
tástudata,  gyermekszeretete,  pedagógiai
optimizmusa  követendő  mindannyiunk
számára. Még sok erőt érez magában, és
40 év után is folytatja velünk a következő
tanévben is a munkát. 

Köszönöm minden technikai dolgo-
zónk és  természetesen Fábián Lászlóné,
Gabi  néni  munkáját,  hiszen  nélkülük
megállna az iskola, a tanárok munkáját is
segítik, jelentős nevelő munkát folytatva
tanítványaink körében. 

Természetesen köszönet minden di-
áknak, aki föl tud állni a számítógép és
telefon mellől,  és  gyakorol,  tanul,  hogy
sikeresebb legyen. Ők már tudják, hogy
előbbre jutni csak így lehetséges, és a be-
fektetett energia mindig megtérül.

Kedves Szülők!
Önöknek is gratulálok a tanulók és

az iskola eredményeihez. Köszönöm se-
gítségüket, mellyel  rendezvényeinket tá-
mogatták.  Külön  kiemelném  a  Vajda-
napokon  nyújtott  példaértékű  támogatá-
sukat. Sokáig tartana minden szülői  fel-
ajánlást, munkát, támogatást felsorolnom.
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Tanévzárás
Kedves Szülők!
Önöknek is gratulálok a tanulók és az iskola 
eredményeihez.

SZABÓ ÉVA igazgató



Szeretném megköszönni a Szülői Közös-
ség  Vezetőinek  szervező  munkáját,  az
alapítványunk kuratóriumi tagjainak ön-
kéntes tevékenységét.

Ugyan már nem az SZMK tagja, de
nélküle egyetlen rendezvényünk sem len-
ne sikeres. Köszönjük  Csókás Zsolt ön-
zetlen segítségét, hiszen sok esztendő óta
rendezvényeinket  hallhatóvá  és  ezzel
színvonalasabbá is teszi.

Sok tanulónk veheti most át kitűnő
bizonyítványáért a jutalomkönyvet. Gra-
tulálunk nekik, és annak a 25 tanulónk-
nak is, akik Bechtold Tamás polgármes-
ter és Dr. Balogh Lóránd jegyző uraktól
átvehetik az önkormányzat Ürményi-ösz-
töndíját. Ők kimagasló szorgalmukért ré-
szesedhettek ebben a jutalomban.

E gyönyörű eredmények és felemelő
pillanatok után mindenkinek jó pihenést,
hasznos időtöltést, sok élményt kívánok a
nyári szünetben!

Eredményeink

Atlétika Diákolimpia Országos Döntő: 
Kecskés Zsombor (7.b) kislabdahajítás 2.
helyezés
Körmendi Dániel (7.b) kislabdahajítás 8. 
helyezés 

Országos Ügyességi Kerékpárverseny: 
Komlódi Péter (3.b) 9. helyezés
Nagy Borbála (5.a) 10. helyezés
Gratulálunk tanítványainknak! 

Hahó Vál!

Üdvözletünket  küldjük  Balatonsze-
mesről.  Hétfőn  szerencsésen  megérkez-
tünk mind a tizennégyen.  Mivel mi,  lá-
nyok vagyunk itt többen, ezért számunk-
ra  két  szobát  is  biztosítanak.  A két  fiú,
Noémi  néni  és  Szilvi  néni  külön-külön

szobában  laknak.  Emeletes  ágyakon  al-
szunk (kivéve a tanárok), és szerencsére
nem ugyanabban az épületben, amiben a
többi 130 gyerek. A szálláshelyek elfog-
lalása és az ebéd után rögtön lementünk
fürdeni  a  Balatonba.  Nagyon  jó  a  víz!
Másnap  Dottoval  elutaztunk  a  Balaton-
földvári  Hajózástörténeti  Látogatóköz-
pontba, ahol egy nagyon klassz kis kilá-
tóra  is  felmentünk.  Itt  egy  rövidfilmet
néztünk  meg  és  egy  interaktív,  nagyon
érdekes  kiállítást  is  élvezhettünk.  Szer-
dán Tihanyra ruccantunk át hajóval. Egy
órás volt az út. Ennyi időn keresztül néz-
hettük aggódva a Tihanyi félsziget fölött
csapongó villámokat. Végül tényleg úgy
lett, ahogyan Szilvi néniék mondták, a vi-
hart  eltoltuk  a  hajónkkal.  Így  aznap  is
napsütésben  lubickoltunk.  A Levendula-
házban a  kiállításon kívül  filmvetítéssel
és  csapatos  vetélkedővel  vártak  minket.
Visszafelé,  a  fedett  hajón  ért  minket  az
eső. Persze hajunk szála sem görbült. Va-
csora után még belefért  egy esti, naple-
mentés fürdőzés.

Csütörtökön  egy  Balatonszemesi
felfedező útra mentünk, szintén városné-
ző  kisvonattal.  Aznap  a  konyhás  nénik
segítségével  összedobtunk egy szülinapi
tortát az egyik szobatársunknak. Kivétel
nélkül mindenki be volt avatva. Amikor
elmentünk beszerezni  az  alapanyagokat,
Kittinek mindig fedeztek minket: - „Azt
hiszem úszógumit néznek.” vagy „elmen-
tek  megnézni,  milyen  fagyi  van.”  Sze-
gény,  már  néha  nagyon  kellemetlenül
érezhette magát. De amikor vacsora után
közösen felköszöntöttük, egyszerre min-
dent megértett.

Ma  péntek  van.  Most  a  strandról
írunk. Szinte ez a program a legjobb az
egészben. Délután még játszani fogunk a
táborban, remélhetőleg az újonnan szer-
zett barátainkkal. Holnap pedig indulunk

haza. Nagyon hamar eltelt ez a hét. Hiá-
nyozni fog a sok-sok közös játék, a be-
szélgetések, és a Balaton.

Holnap dél körül érkezünk haza. Hi-
deg étellel várjatok minket ;-)

7. osztályos lányok

Gyereknap gyerekszemmel

Egy  napsütéses  szombati  napon  a
focipályán  gyermeknapot  rendeztek  a
Menő Menza keretein belül. 

Reggel az iskola udvarán gyülekez-
tünk, majd közösen elindultunk a focipá-
lyára.  Miután  megérkeztünk,  különböző
ügyességi játékokon vehettünk részt. El-
ső állomás a lövészet volt, ahol különbö-
ző  nagyságú  fegyverekkel  célba  lőhet-
tünk. Ez egy igazi ,,férfias” kihívás volt.
Majd  kipróbálhattuk  az  amerikai  focit,
exatlont  a  kerékpár  pályát  és  a  métát.
Amíg mi gyerekek játszottunk, addig az
anyukák és apukák a tanulók részére fi-
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nom ebédet főztek. A 3.a osztály ebédje a
grillezett csirkemell zöldségekkel és tzat-
ziki saláta volt. Frissítőként limonádét és
gyümölcsöket  kaptunk.  Az  ételeket  egy
profi séf, Mautner Zsófia zsűrizte. A gye-
rekeket ebéd után változatos  programok
várták,  arcfestés,  mászófal,  élőcsocsó,
kisvasút és körhinta.

Nagyon  jó  napot  tölthettünk  el
együtt.  Nekem  legjobban  az  amerikai
foci és az élőcsocsó tetszett.

Molnár Bálint
3.a osztályos tanuló

Ifjúsági Honvédelmi Tábor

A  Honvédelmi  Sportszövetség  tá-
mogatásában diáktársaimmal ingyenesen
vehettünk részt június 21-26-ig Velencén
az Ifjúsági Honvédelmi Táborban. A lét-
szám  összesen  60  fő  volt,  ebből  16-an
voltunk  váli  gyerekek,  a  két  turnusban
voltak még Székesfehérvárról, Baracsról,
Budapestről, Felcsútról gyerekek. 

Érkezésünk után a megnyitón eliga-
zítást kaptunk mi is és a szülők is. Elfog-
laltuk a szobákat, ami 4 fős volt, emele-
tes ágyakkal. Az ebéd és a „csendes pihe-

nés” után következtek a változatos prog-
ramok. Mindenki kapott két Honvédelmi
Sportszövetséges  pólót,  egy  hátizsákot,
baseball  sapkát.  Szóval  volt  egyenru-
hánk. 

1. nap felfedeztük és megismertük a
tábort, a tábor vezetői ismertették a sza-
bályokat, amiket mindig be kellett tarta-
ni. A napot a Bence-hegyi kilátó megmá-
szásával zártuk egy kis éjszakai túra ke-
retében,  ahol  Laci  bácsi  a  velencei  tér-
ségről mesélt nekünk. 

2. nap ebéd után a pákozdi Katonai
Emlékpark  Emlékparki  Nyár  megnyitó-
ján  vettünk  részt,  ahol  Margaret  Habs-
burg-Lotringen  főherceg  átadta  a  Béke

Lángja  emlékművet.  Az  ünnepség  után
még meg tudtuk nézni a huszár bemuta-
tót, de sajnos a Múzeumok Éjszakájának
programját  a  „Hadtörténelem  1848-tól
napjainkig” egy részét a hirtelen jött vi-
har miatt nem tudtuk teljesíteni, és az éj-
szakai túrázást is le kellett cserélnünk bu-
szozásra.

3. nap vasárnapra esett, főleg elmé-
leti  foglalkozások voltak hadtörténelem-
ről, kommunikációs foglalkozásokon vet-
tünk részt és beszédművelődésről hallot-
tunk  előadást,  kézigránát-hajításban  je-
leskedhettünk. 

4. nap végre lejutottunk a Velencei-
tóra. Jó volt a víz, sokat játszottunk, a lá-
nyokat nyakon öntöttük, fröcsköltük. Va-
csora után raptor  lézer harcoztunk,  ahol
mindenkit eltalált az infrasugár. 

5.  nap  meglátogattuk  Dinnyésen  a
Várparkot,  délután  meg  nagyot  füröd-
tünk.

Lassan  a  tábor  végéhez  értünk,  itt
kiemelném a hajnali fürdőzést. Hajnali 4
óra 45 perckor keltünk és sétáltunk át Ve-
lencére a Korzóra. A hideg víztől többen
megrémültek, de nagyon frissítő volt. 

Összegezve ezt a néhány napot: na-
gyon jól éreztük magunkat, kedvesek és
határozottak voltak a felnőtt vezetők. Ha
ilyet szerveznének jövőre is szívesen el-
mennénk.  Köszönjük  ezt  az  5  napot  a
szervezőknek! 

Németh Máté 7.b

Hurrá, nyaraltunk!

Hurrá  azért,  mert  140  gyermekünk
ismét ingyenesen részt vehetett egy Euró-
pai Uniós pályázat kapcsán táborainkon.
Ezzel jelentős terhet véve le a szülők vál-
láról. Hurrá, mert minden időben beadott
kérelmet elfogadtunk, tehát aki kérte, az
felvételt nyert a táborba. Néhányan a Ba-
laton mellett  bentlakásos táborban,  de a
legtöbben egész napos napközis táborok-
ban az iskolában. A táborok június 17-én
indultak és két héten át tartottak. Minden
gyermek  napi  4-szeri  étkezést  és  egy
ajándék hátizsákot kapott. 

Az első héten a kicsik a mesék vilá-
gában  alkottak,  játszottak,  vetélkedtek.
Állatmeséket dolgoztunk fel, bábokat ké-
szítettünk, eljátszottuk a történeket. Min-
den  nap  közösségi  játékokkal  igyekez-
tünk  a  jó  hangulatot  megteremteni.  A
Mesés alkotótáborban nemcsak közös al-
kotások születtek, olyan játékokat is ké-
szítettünk, melyeket örömmel vittek haza
a gyerekek. Kincskereső játék, szerepjá-
tékok és zenehallgatás, daltanulás színe-
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Generációk találkozása
Néptánc, ami összeköt  –  Nagy Árpád és Molnár
Szilárd beszámolói.

10-12. oldal

ÜGYELET
Nyári ügyelet az iskolában
az alábbi szerdai napokon

9:00-13:00 óráig:

Július 24.
Augusztus 7.
Augusztus 21.



sítette a palettát. Ennek a tábornak a le-
bonyolításában  Polgár  Nóra  és  Grem-
spergerné  Sáfrán  Szilvia  voltak  segítsé-
gemre.

A nagyobbak nemzeti kulturális té-
mában játszva fejleszthették magukat. A
Fehérlófia című mondát dolgozták fel. A
közös  játékokkal  immár  együttműködni
tudó csapatként dolgoztak, készítették el
a  pénteki  előadáshoz  a  díszleteket  és  a
szereplők jelmezeit, kellékeit. A sok ver-
sennyel, kihívással, ügyességi játékokkal
tarkított  hét  kitalálója  és  lebonyolítója
Izsákné Várbíró Judit,  Pásztor  Mária és
Zelena Zsolt voltak.

A kirándulást  a  Budakeszi  Vadas-
parkba és Dinó Parkba valósítottuk meg.
Nagyszerű élmény volt kicsik és nagyok
számára.  Igen  sokféle  állatot  figyelhet-
tünk meg természetes élőhelyükön, és vé-
gül a gyermekek számára oly kedvelt ős-
lények világába látogathattunk el.

Mindkét korosztály számára kedden
délelőtt csillagászati témájú előadást tar-
tott a Titkok Háza Élményközpont. Meg-
hívásomra az Oktatási Hivatal által finan-
szírozott  hivatásos  Játékmester  érkezett.
A kicsik egy ismerkedős játékcsokor után
a Kecskegidák és a farkas című mesét él-
hették át  és  gondolhatták tovább.  A na-
gyobbak a közösségfejlesztő játékok után
versekkel ismerkedtek tréfás formában.

A második héten újra két  tábornak
adott helyet iskolánk. A kisebbek környe-
zetvédelemmel,  a  nagyobbak  a  sporttal
foglalkoztak  játékos  formában.  A Kör-
nyezetbarát tábort Polgár Nóra és jóma-
gam  vezettük.  A  fő  mondanivalója  a
gyermekek megtanítása arra, hogyan tud-
nak  meglévő  anyagok  felhasználásával
játékokat készíteni, hogyan vigyázhatnak
fáinkra,  vizeinkre és saját  egészségükre.
Az  egészséges  táplálkozást  játékokkal
rögzítettük,  a  környezetvédelmet  a  mű-
anyag  flakonokból  és  termésekből  ké-
szült játékokkal, illetve a fák megszeret-
tetésével népszerűsítettük.

A nagyok ez alakalommal a sport és
a közlekedés köré épülő témákkal foglal-
koztak. Sportjátékok, vetélkedők, szociá-
lis  kompetenciafejlesztő  játékok,  közle-
kedési ismeretek, kerékpározás és szám-
háború követték egymást. Ennek a tábor-
nak  az  élményeiről  Gremspergerné  Sáf-
rán Szilvia, Csapó Noémi és Zelena Zsolt
gondoskodtak.

A második hét kirándulása egy túra
volt  az  Ingókövekhez,  melyet  egy  profi
túravezető: Dr. Tarsoly Péter, az Óbudai
Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geo-
informatikai Intézet adjunktusa irányított
és tett izgalmassá történeteivel, majd dél-
után a Velencei-tóban hűsítettük magun-

kat.  Foglalkozásainkat
hétfőn  a  székesfehérvári
Titkok Háza  Élményköz-
pont  Szabadulószoba  ne-
vű  közkedvelt  játéka,
pénteken a drónokról tar-
tott  előadás  és  bemutató
színesítette.

Rendkívül  gazdag
program, rengeteg munka
és  szórakozás  van  a  há-
tunk  mögött.  A tábornak
vége,  de  megmaradtak  a
boldog  emlékek  és  a
gyermekek mosolya. Hur-
rá, nyaraltunk!

Deliné Reményi Andrea
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Május első hetében az édesanyákat
köszöntötték a kisóvodások.  Kedves kis
ajándékkal, egyéni versmondással, ének-
léssel  köszönték  meg  édesanyjuknak  a
gondoskodást, szeretetet.

Az  év  végi  óvodás  kirándulások
mindig élményekkel töltik meg a hétköz-
napokat,  gyerekeknek  és  felnőtteknek
egyaránt: a Maci csoport Agárdra, Diny-
nyésre kirándult,  hajókirándulás  színesí-

tette a napot. A Napsugár csoport Buda-
pestre  látogatott  el  (szülők  kíséretével),
ahol színházi előadás után megtekintették
az egyik apuka munkahelyét (Tűzoltósá-
got), majd a Gyermekvasúton utaztak. A
Tulipán csoport kirándulós napját az esős
időjárás kicsit korlátozta, de végül a benti
programok  kiemelkedően  jól  sikerültek:
ők szintén Budapesten a Camponában a
Játszóházban és a Tropicariumban gazda-

godtak számtalan ismerettel  és izgalmas
élménnyel.

Májusban a két  nagyobb csoporttal
meglátogattuk a martonvásári Agroverzu-
mot. Érdekes, szép, interaktív, és a felújí-
tott parkban is megéri sétálni egyet. Akár
családi programnak is kiváló. 

Május 24-én pénteken 33 nagycso-
portos  óvodásunktól  búcsúztunk  el,  ők
szeptembertől  már  iskolások  lesznek.  A
ballagási műsort a Közösségi Házban tar-
tottuk,  hogy  nagyobb  legyen  a  hely  a
gyerekeknek,  és  családjaiknak is.  Egyre
több vendég nézi meg ezt az ünnepélyes
elköszönő  alkalmat.  Ügyesek,  szépek
voltak a Tulipán és a Maci csoportosok
is, méltán lehetnek büszkék rájuk a szüle-
ik és a felkészítő óvó nénik is. A 3-4 év
óvodai nevelés alatt összetartó kis közös-
ségekké formálódtak, az élmények, közös
tevékenységek,  sok-sok  játék  közben
megértek  az  iskolakezdésre.  Várják  az
újat, az iskolát. Sok-sok piros pontot, jó
kedvet,  vidám,  sikeres  elsős  évet  kívá-
nunk a búcsúzóknak.

Május 29-én óvodai Gyermeknapot
tartottunk a Közösségi Házban, ahol ven-
dégünk  volt  a  „Lóca”  együttes.  Vidám
énekes  műsorukkal  jókedvre  és  közös
éneklésre késztették az óvodaközösséget.

A sok-sok  feladat,  munka  közben
nagyon  jólesett,  hogy  óvodánk  Szülői
Szervezete idén is megemlékezett  a Pe-
dagógusnapról.  Finom  süteményeket  és
virágot kaptunk tőlük köszönetük jeléül.
Örültünk neki! 

Június  13-án  csütörtökön  nevelés
nélküli napot tartottunk, amikor is a dol-
gozói közösség ment kirándulni. Polgár-
mester  Úr  elvitt  minket  Esztergomba,
ahol megtekintettük a Bazilikát (felmász-
tunk a kupolába is), megcsodáltuk a vá-
rat, majd finom ebédet ettünk egy halász-
csárdában. Ebéd után a Budapesti Szép-
művészeti  Múzeumban  a  Michelangelo
tárlatot  néztük  meg  egy  vezetővel,  aki
számtalan  korabeli  érdekességgel  tette
színessé az ott eltöltött órát. Köszönjük a
Képviselő-testületnek, hogy lehetővé tet-
ték számunkra ezt a napot. Emlékezetes,
szép nap volt.
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9. Váli-völgyi Vigasságok
Idén augusztus 30-31-én kerül sor a Vigasságok
megrendezésére.

15. oldal

Óvodánk hírei
Az év végi óvodás kirándulások mindig élmények-
kel töltik meg a hétköznapokat. 

KOCSIS IRÉN óvodavezető

A  nyári  szünetben  –  önkor-
mányzati  támogatással  -  a
Kossuth utcai óvoda egyik cso-
portszobájában új parketta ké-
szül, valamint tisztasági festés
is történik. Így szeptemberben
megújulva várjuk a kisgyerme-
keket.



Kedves Olvasók!
Az elmúlt időszakban állandó prog-

ramjaink mellett bekapcsolódtunk a má-
jus 6. és 12. között zajlott országos ren-
dezvénysorozatba,  mely  a  Szabadtéri
Néprajzi Múzeum, a Nemzeti Művelődé-
si  Intézet  és  az  Országos  Széchényi
Könyvtár  együttműködésében  valósult
meg.  A  Közösségek  Hete  elindításával
olyan új hagyományt teremtettek, amely
ráirányítja a figyelmet a közösségi kezde-
ményezésekre, a közösségekben rejlő ér-
tékekre, az intézményekben működő kö-
zösségek tevékenységeire, közösségépítő
erejükre.  A kulturális intézmények nem-
csak  helyet  adnak  egy-egy  közösségi
programnak,  de maguk is  a  közösségek
felkarolásának, ösztönzésének, támogatá-
sának  motorjai  lehetnek.  A  közönségi
programok célja,  hogy az  intézmények-
ben dolgozó baráti, olvasó- és egyéb kö-
rök, csoportok, klubok megismerjék egy-
más tevékenységét, kapcsolatot  alakítsa-
nak  ki  egymással.  A rendezvénysorozat
ugyanakkor  arra  is  alkalmas  volt,  hogy
ezek a közösségek, intézmények a telepü-
lésen lakók számára is megmutassák ma-
gukat, történetüket, tevékenységeiket. 

Örömömre  szolgált,  hogy  Deliné
Andrea Könyvtárhasználati órára érkezett
az osztályával. A tanulók már az iskolá-
ban készültek a programra, és különböző
alkotásokkal  köszönték  meg a  lehetősé-
get. Ezek megtekinthetők a könyvtárban.
Sok  szíves  köszönet  érte  mindenkinek.
Ez a hely alkotó jellegű tanulási környe-
zetet biztosít az iskolai oktató munkához.
A  tanulók  megismerkedtek  a  könyvtár
használatának rendjével, a könyvtár szol-
gáltatásaival,  a könyvkölcsönzés módjá-
val,  az olvasási  szokásokkal,  a könyvek
válogatásával, az önálló feladatvégzés lé-
péseinek alapozásával. A szövegértés fej-
lesztése elképzelhetetlen az olvasási mo-
tiváltság  nélkül.  Az  olvasás  erőfeszítést
igénylő  tevékenység.  Ahhoz,  hogy  egy
gyermek  időt  és  energiát  fordítson  rá,
szükségesek olyan ösztönző külső, belső
tényezők,  amelyek  segítségével  legyőz-
hetik a felmerülő nehézségeket. Ennek a
folyamatnak a kedvező hatásait is megta-
pasztalhatták a résztvevők. 

Minden évben elérkezik az Ünnepi
Könyvhét ideje, a 90. jubileumi program
június  13.  és  17. közé esett.  Az ünnepi
könyvhét  egyedülálló  magyar  kulturális
rendezvénysorozat, évről évre töretlen si-
kerrel  és  népszerűséggel.  Supka  Géza
kezdeményezésére  tartották  meg  a  Ma-
gyar  Könyvkiadók  és  Könyvterjesztők
Egyesülete szervezésében az első ünnepi
könyvhetet 1929. május 12. és május 20.
között.  A rendezvényhez  2001-től  kap-
csolódnak a gyermekkönyvnapok. 

Könyvtári  táborunkban  utánajár-
tunk,  hogyan és  miből  készül  a  szövet,
majd tarisznyákat készítettünk, (be)beto-
noztunk,  kosarakat  fontunk,  Martonvá-
sárra  kirándultunk.  Többek  között  beje-
lentkeztünk  egy  különleges  helyre,  az
Agroverzumba. Interaktív módon ismer-
hettük  meg,  melyik  növényünk  honnan
származik.  Rendhagyó  agro-foglalkozá-
son  a  gasztro-laborban  megtudhattuk,
hogy miből készül a keksz vagy a müzli.
Együtt el is készítettük a különböző ga-
bonafélékből. Mivel volt sütnivalónk, ki-
sütötték nekünk és megettük! ��

Népművészeti  napunkon  Róma-
Csókás Anett és Róma András viselet be-
mutatóval, táncházzal örvendeztetett meg
bennünket. Igazán köszönjük! A Könyv-
tárMoziban minden nap az adott témához
kapcsolódó filmeket néztünk. Meseolva-
sás és játék is színesítette napjainkat. Az
általunk összeállított  fejlesztő  folyamat-
ban játszva ismerkedhettek meg a részt-
vevők  a  szűkebb  környezetükben  lévő
tárgyakkal,  játékokkal,  hozzájárulva  a
gyermekek szabadidejének hasznos és ér-

telmes eltöltéséhez. Még egyszer köszö-
nöm Sipos Andrea, Kukucska Zsuzsanna,
Lukács Csaba, Kostyál Csenge, Mihálo-
vics  Nikolett,  Vranek  Boglárka  barátsá-
gos, vidám hangulatú kreatív munkáját. 

Végre itt a nyár, a végtelennek tűnő
lazítás, szórakozás időszaka. S ha az idő-
járás mégse lenne ehhez mindig kegyes,
vagy csak jólesne elnyúlni az ágyon egy
szórakoztató könyvvel, ami nemcsak ma-
gával ragad, de felébreszti a versenyszel-
lemet is, a Nagy Olvasásmánia erre is re-
mek  megoldás!  A  Vörösmarty  Mihály
Könyvtár  ismét  nyári  olvasópályázatot
hirdet,  amelyre  gyermekek  és  felnőttek
egyénileg, valamint a családdal együtt is
beadhatják  megfejtésüket  a  váli  könyv-
tárba  is!  A  Nagy  Olvasásmánia  ideje
2019. június 17. és szeptember 13. közöt-
ti  időszak.  A leadás határideje folyama-
tos, de végső időpontja: szeptember 13. A
legtöbb pontot elérők között értékes nye-
reményeket sorsolnak ki.

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
Itt van már a nyár, olvassunk minél többet, mert
ez nekünk jár! Új könyvek is érkeztek minden kor-
osztály számára.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

FELHÍVÁS
Ezúton  tájékoztatjuk  Önö-

ket, hogy a Magyar Közút Non-
profit Kft., mint az érintett köz-
út kezelője, a 8111. jelű össze-
kötő út  0+000 – 19+175 km
szelvények  közötti  szakaszán
Baracska-Alcsútdoboz  között
„7,5 t tehergépjárművel be-
hajtani  tilos”,  „kivéve  áru-
szállítás”  jelzőtáblával  jelzett
korlátozást vezet be 2019. júli-
us 16. napjától.

Társaságunk  a  korlátozást
az  Innovációs  és  Technológiai
Minisztérium elrendelése alap-
ján  a  közút  megnövekedett
forgalma  következtében  Kajá-
szó, Vál, Tabajd és Alcsútdoboz
települések  lakott  területének
védelme, valamint a közút ál-
lapotromlásának  megelőzése
érdekében vezeti be.

A korlátozás alá kerülő út-
szakasz  helyett  a  következő
útvonalak használatát  javasol-
juk: elsősorban a gyorsforgal-
mi úthálózat (M1-M0-M7 autó-
pályák),  valamint  a  811.  szá-
mú főút  használatát ajánljuk.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.



Harmincnégyen,  tizenévestől  ötven
év felettiekig.  Együtt a színpadon. Nép-
tánc, népzene, népdal. Nagyon úgy tűnik,
hagyományt ápolunk, pedig ez már több
annál. 

Hogy  lássuk,  miről  van  szó,  nyúl-
junk vissza a kezdethez, talán ahhoz a fél
tucatnyi évhez, amikor formát kezdett öl-
teni  a  csapat,  amikor  legkülönbözőbb
emberek  együtt,  egyszerre  és  ugyanazt
szerették  volna,  belekóstolni  a  néptánc
világába. Volt, aki meglepődött, mennyi-
re működnek lábai még akkor is, ha soha
nem  próbált  dologról  van  szó,  mások
csak élvezték a lehetőséget, megint má-
sok  szenvedtek,  hogy  a  „parketten”,  a
táncszőnyegen maradjanak. És csak sza-
porodott a csapat, jöttek a környékről, de
távolabbról is, mi tagadás, el is maradtak
néhányan..., azaz dehogy maradtak el, ma
is ott vannak velünk, és nem csak emlé-
keinkben,  de  tevőlegesen  is,  ott  segéd-
keznek a sátor építésénél, vagy éppen fo-

tózzák  az  eseményeinket,  ha  kell,  vagy
eljönnek bemutatóra, táncházunkba, mo-
solyognak,  biztatnak,  együtt  lélegeznek
velünk.

Gyarapodtunk,  sokasodtunk,  pénte-
kenként,  ha  kellett  szerdánként  táncol-
tunk,  barátkoztunk,  kirándultunk,  válin-
káztunk  és  pálinkáztunk.  Majd  érkezett
egy,  talán  fordulatnak  nevezhető pont  a
Váli  Út Hagyományőrző Egyesület  és a
Válinka  néptánccsoportjának  életébe,
amikor egy fiatal csapat, a Villő együttes
lett részese az életünknek. Ifjak, kirobba-
nó  energiával  és  hatalmas  tánctudással
gyarapítottak bennünket. Korukat magya-
rázni nem kell, azt viszont illendő tudni
róluk,  hogy gyermekkoruktól  táncolnak,
többszörös nívódíjasok és vagy tucatnyi-
szor  képviselték  Magyarországot  külön-
böző néptáncfesztiválokon, rendezvénye-
ken,  többek között  a  Csíksomlyón min-
den évben megtartott Ezer székely leány
találkozón,  a  Délvidéken  az  ötvenedik,

jubileumi  Gyöngyösbokrétán,  a  Fevidé-
ken, Nagyszombatban a Kapu fesztiválon
vagy éppen a Budapesti Víz Világtalálko-
zón. 

Az „öregeknek”, a régieknek kellett
hát felnézniük a fiatalokra,  tanulniuk az
újonc tagoktól. Bár a szakadék hatalmas
volt, hamar kiderült, hogy csak – csak? –
csak  tudásbéli  az.  A magyar  hagyomá-
nyok szeretete, a néptáncba vetett feltét-
len hit, annak szeretete az életnek ugyan-
arra a napos oldalára terel bennünket.

Adódott  a  lehetőség,  hogy  pályáz-
zunk. Ha már megadatott, hát meg is tet-
tük. Már többedjére.  Működéshez, némi
fejlődéshez hozzájárul az állam pályáza-
tok segítségével, mi pedig talán még a le-
hetőségeinknél is eggyel nagyobbat, töb-
bet  álmodtunk. Úgy gondoltuk, képesek
lehetünk megvalósítani egy, a két generá-
ciót  eggyé  gyúró  néptáncos  eseményt,
programot.  Olyat,  ami  bemutatja,  mi  is
ragadt ránk eleink hagyományaiból, mi-
ként képviseli azt az utánunk érkező ge-
neráció, de azt is, miként élhet együtt a
magyar népzene és néptánc generációkon
átívelve  a  tizenévestől  az  ötvenhat  éve-
sig.

A pályázatot  megnyertük,  találkoz-
hattak a generációk a Mezőségtől a Kalo-
taszegig, a Mezőföldtől a Bukovináig és
Méhkeréktől  Mezőméhesig.  Válban,  35
fokban!
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Amikor a generációk találkoznak
… és együtt maradnak! 

NAGY ÁRPÁD 



Valamikor,  a  felkészülés  derekán
azonban érkezett  egy felkérés  a  csoport
részére  fél  órás  műsorra  az  5.  Székely
Fesztiválra, amelyre Budapesten a Mille-
nárison került sor. A félórás „premierrel”,
ott olyan fergeteges fogadtatásban része-
sültünk, amelyikhez mérhető talán csak a
baláni fogadtatásunk volt. Azután tenger-
nyi székely tapsviharától kísérve vetettük
bele magunkat a gyakorlásba, mert mi ta-
gadás, egy órás műsorban igen kevés ta-
pasztalattal rendelkeztünk mind ahányan
vagyunk. 

De eljött a napja a Váli Vigadalom-
nak is. Nyáreleji kánikulára ébredtünk.

Felkészült  az Ördögborda Balánbá-
nyából  és  a  Nádas  Farnadról,  és  felké-
szültünk mi is. Több rend ruha, csizmák,
gyöngyök, díszített üvegek és gombóc a
torkunkban. Utóbbi csak az első üteme-
kig, mert attól a pillanattól csak a tánc lé-
tezett.  A mezőségi  tánc első lépésétől  a
műsort záró kalotaszegi legényes zárólé-
péséig találkozott a két generáció a szín-
padon, a közönség soraiban pedig a har-
madikkal és negyedikkel is, mert a cse-
csemőktől a  nyugdíjasokig ők mindahá-
nyan együtt tapasztalták meg a néptánc-
nak,  a  népzenének  a  lelket  melengető
összetartó erejét. Együtt borzongtak bele
a majd’ kéttucatnyi lányok és asszonyok
által  megénekelt  népdalba  és  üveges
táncba,  de  közösen  mulattak  Kurkó  Jó-

zsef  kiváló  konferálására,  szívhez  szóló
operett énekére.

A végére pedig a köszönet mondásá-
nak jön el az ideje, felsorolásának mind-
azoknak, akik nélkül ez az egy óra nem
jött volna létre, ők viszont oly sokan van-
nak, hogy vége-hossza se’ lenne a betűfo-
lyamnak.  De  hova  lettünk  volna  Vajda
Levente tánctanár és Vajda Roziália nél-
kül, akiknek szakértelme segített bennün-
ket, Dezső Takács Veronikának csak éne-
két hallhatta az előadás során a nagyérde-
mű,  asszonyaink  viszont  igen  hálásak
neki, hogy mellénk, közénk állt és segí-
tett a női mozgások, forgások elsajátítá-
sában. Muzsikában sem szenvedtünk hi-
ányt, hála az Üsztürü zenekarnak, és per-
sze,  ha már minden segítőnknek nem is
írjuk le a nevét, legyen itt a végén a pá-
lyázat neve is köszönetképpen a Magyar
Államnak, hogy élhettünk a lehetőséggel:
Néptánc  generációk  találkozása,  CSSP-
NEPTANC-2018-0357, Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma, Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő.

5. Néptáncos tábor Válon

Július 3-7 között ötödik alkalommal
szervezte meg a Váli Út Hagyományőrző
Egyesület  (Válinka és Villő néptánccso-
port) a testvértelepülésekről érkező nép-
táncos gyerekeknek a néptáncos tábort. A

vendégek július 3-án érkeztek, a program
a Vajda János emlékház meglátogatásával
kezdődött,  ahol Dudás Katalin a vendé-
geknek bemutatta Vajda János költőt, és
néhány vers  idézetével  a  költő pályáját.
Ezután  a  megtekintették  az  emlékházat,
ahol a vendégek képet kaphattak a költő
Válban töltött gyerekkoráról és a váli né-
pi kultúráról. 

A következő  nap,  jó  szokásunkhoz
híven a Velencei-tóé volt a főszerep. Dél-
előtt 60 fővel 2,5 órás kenu túrán vettünk
részt a VVSI jóvoltából, délután a pihe-
nésé, az önfeledt játéké és a fürdésé volt
a  főszerep.  Kora  este  visszaérkeztünk
Válra,  ahol  vacsora  után  a  Levelünye
banda kíséretében táncházat szerveztünk.
A táncházban  ifjak  és  idősebbek  együtt
járták a gyimesi és a moldvai táncokat. 

Július 5., pénteken a Váli Önkéntes
Tűzoltók  jóvoltából  tűzoltó  bemutatón
vettünk részt.  Ott  autós  beleset  mentést
szimuláltak:  egy  gépkocsiból  a  sérült
gépkocsivezető kimentését  és átadását  a
mentők részére. Vabrik Zoltán tűzoltó pa-
rancsnok  bemutatta  a  tűzoltóság  nagy
büszkeségét, a tűzoltó autót és az egyéb
használatos  eszközöket.  Azután  kézmű-
ves  foglalkozáson  és  métázáson  vettek
részt a táborozók. Délután a Szabadidő-
parkban  felépített  színpadon  a  néptánc-
csoportok  az  Örömtánc  Gálaműsoron
előadásra kerülő műsorszámaikat próbál-

VálInfó
2019. július 18.. civilek oldala    11



ták  el.  Vacsora  után  éjszakába  nyúló
táncházat  tartottunk  a  Naszály  zenekar
kíséretében. 

Szombaton  délelőtt  a  Vál  Völgyi
Olimpiával  kezdődött  a  2.  Váli  Vigada-
lom. Az olimpián nyolc csapat (ifjak és
felnőttek) mérte össze tudását, gyorsasá-

gát és ügyességét, a következő verseny-
számokba: nagy körbálák átmászása,  ta-
licskával bekötött szemmel szlalomozás a
körbálák között, borlopás, kukorica mor-
zsolás,  célba  dobálás  tojássál,  létrafutás
és  okos paraszt  teszt.  Az olimpia  ismét
bebizonyította,  hogy a néptáncot kedve-

lők  között  nincs  generációs  különbség,
ugyanolyan lelkesedéssel, odaadással csi-
nálta  végig  a  feladatokat  tinédzser,  ifjú
korosztály is mint a felnőttek. Délután a
látogatók a következő programokon ve-
hettek részt: gyerekeknek arcfestés Som-
fainé  Fehér  Diána  jóvoltából,  fafaragás
Horváth János segítségével  és  Mimó és
Csipek bábszínház az Európalánta Köz-
hasznú Egyesület közreműködésével. 

A felnőtteknek  a  nap  házigazdája,
Kurkó József Kristóf az Új Szinház szín-
művésze  zenés  összeállítást  adott  elő,
ahol a közönséget is bevonta egy kis tán-
colásba.

Késő délután az Örömtánc Gálamű-
sort  láthatta  a  közönség.  Ahol  felvidéki
mesét  halhattak,  Felcsíki,  Garamközi,
Mezőségi és lány körtáncokat láthattak a
vendégek előadásában, a műsor második
felében a Villő és a Válinka néptánccso-
port  közös  egy  órás  előadását  látták  az
Üsztürü zenekar kíséretében. A jól sike-
rült  estét  az  Üsztürü  zenekar  koncertje,
táncháza zárta.

Akiknek  hálásak  vagyunk  és  kö-
szönjük a közreműködésüket:

- Vendégfogadó családok: Körmendi
Erzsébeték, Lakatos Zitáék, Dudás Kata-
linék, Gebauer Verike néni, Szendi Eriká-
ék,  Kedves  Editék,  valamint  Molnár
Emiliáék.

- Rendezvénysátrak állítása, tűzoltó
bemutató megszervezése:  Váli Önkéntes
Tűzoltóság.

- Helyszín biztosítása: Vál KSE, Vál
Község Önkormányzata.

-  mindenkinek  akik  tevőlegesen,
vagy  csak  érdeklődőként  részt  vettek  a
rendezvényen.

Molnár Szilárd
elnök

Váli Út Hagyományőrző Egyesület
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Összefoglaló az elmúlt félév esemé-
nyeiről.  Júniussal  befejeződött  a
2018/2019-es bajnokság. 

Csapataink  az  alábbi  helyezéseket
érték el:

Öregfiúk 11. hely
Sajnos a öregfiúk csapatunk létszám

gondokkal  küzd,  ezért  minden  34  évet
betöltött focizni vágyót várunk. 

U19: 15. hely
A csoportunkba  az  egyik  legfiata-

labb átlag életkorú a miénk, ezért lettek
az  eredmények  gyengébbek.  Köszönjük
Toller Józsefnek az egész éves munkáját.

Felnőtt: 2. hely

Az egyesület fennállása óta a felnőtt
csapat  a  2.  legjobb helyezést  érte  el.  E
nagyszerű eredményért gratulálunk a csa-
patnak  és  a  felkészítő  edzőnek,  Sinkó
Csabának. 

Sajnos a pályánkat nagy mennyisé-
gű víz öntötte el a júniusi esőzések miatt.
Ezáltal  a  pálya  gyepszőnyege  tönkre-
ment,  kisárgult.  A Polgármester  úr  és  a
sportpályák  felújításával  foglalkozó
Green Always cég megállapodtak, és el-
kezdődtek  a  felújítási  munkálatok.  Ez
1.500.000 Ft-ba fog kerül, melyet az Váli
Önkormányzat finanszíroz.  Köszönjük a
támogatást!

Megkérjük  a  lakosságot,  hogy  a
sportpályát ne használják! 

A  2019/2020-as  bajnoki  év  2019.
augusztus  4-én  kezdődik  Fejér  megye
Kupa fordulóval. 

Megköszönjük  minden  sportbarát-
nak, aki az elmúlt évben segítette pénz-
ben vagy társadalmi munkában az egye-
sületet.

Külön  köszönjük  Ifj.  Szedlák  Ká-
rolynak a rengeteg támogatást, segítséget,
amit az egyesületünknek nyújtott!

Várjuk a szurkolókat az őszi szezon-
ra. HAJRÁ VÁL!

Klein Károly
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A június elsején megszervezett Gye-
reknapon a Karitász csoport is jelen volt,
bibliai színezőkkel és hajtogatókkal, hű-
tőmágnes készítéssel, illetve társasjátéko-
zással várták az önkéntes segítők a gyere-
keket! Nagy öröm volt, hogy sokan meg-
látogatták  a  Karitász  sátrat,  és  lelkesen
készítették alkotásaikat, illetve jókedvűen
játszottak együtt a gyermekek.

A templom felújítása során a belső
és  külső munkálatokkal  jól  haladnak az
építők.  Több  munkafázist  végeztek  el
vagy  kezdtek  meg  az  alábbiak  közül:
homlokzat felújítása, falszigetelés, épület
körüli  drénezés,  vízellátási- és csatorná-
zási  feladatok,  a  karzat  szerkezetének
megerősítése,  támfalak, lépcsők felújítá-
sa, belső mosdó előkészítési munkálatai,

belső  épületvillamossági  munkák,  tető-
szerkezet javítása, megerősítése, tetőfedő
munkák,  külső  nyílászárók  felújítása,
külső és  belső vakolások,  kőrestaurátori
munkák.  Elkészült  a  falról  eltávolított
Ürményi-címer restaurálása is. Köszönet
illeti a felújításért felelős szakembereket
és a munkálatokat végző munkatársaikat!

Köszönjük a plébánia és a templom
melletti  terület  fűnyírásában  résztvevők
munkáját!

Ruff Tamás
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Vál Római Katolikus Plébánia 

Toronyóra láncostul
Tisztelt Adományozók!

A héten sikerült benyújtani
az  Örökségvédelmi  Hivatalnak
a  műszaki  tervdokumentációt,
most várjuk a jóváhagyást. Ezt
követően módosítjuk a szerző-
dést a gyártó és kivitelező cég-
gel.  A  rendelkezésünkre  álló
összegből  meg  tudjuk  csinál-
tatni mind a 4 oldalra a szám-
lapokat.

Újabb támogatók:

Körtélyesi István és családja
Szabó Béla és Nagy Ildikó

Az eddig összegyűlt összeg

2.425.000,- Ft

Köszönjük,  hogy  támogat-
ták kezdeményezésünket. 

Ádám Zsuzsanna



VVV - Ha elérkezik a nyár vége, be-
köszönt az igazi Vigasságok. Immár a 9.
Váli-völgyi  vigasságokat  rendezi  meg a
Bíbor néptánccsoport,  augusztus 30-31-
én. A helyszín és az időjárás a szokáso-
sak:

A helyszín: Válon a Szent István tér.
Az  időjárás  pedig:  napos  meleg

(legalábbis ezt rendeltük ismét). 
Az eddigieknek megfelelően színes

színpadi programok várják az érdeklődő-
ket. Mára már megszokott, hogy a vigas-
ságok nemzetközi fesztivál. Sokan érdek-
lődnek külföldről is a fesztiválunk iránt.
Az  idén  is  jön  Bulgáriából  kettő,  Len-
gyelországból egy néptánccsoport.

Nagyon sok hazai  együttes is  részt
vesz a fesztiválon. Mára a rendezvénynek
nagyon  nagy  sikere  lett,  jóleső  érzés,
hogy  már  kora  tavasszal  vagy  még  in-
kább  az  előző  vigasságon  jelentkeznek
szerepelni  vágyó csoportok,  szinte min-
den műfajból.

A gyermekekre az idén is kiemelt fi-
gyelmet fordítunk, lesznek óriás játékok,
körhinta és a nagysikerű Dotto vonat, va-
lamint kézműves foglalkozások, és mint
eddig mindig, most is ingyenesen. Láto-
gatható lesz a katolikus templom és a to-
rony is, remélhetőleg a felújítás olyan fá-
zisába  érkezik,  amikor  bemehetnek  a
templomba.

Augusztus 30-án, pénteken a szoká-
soknak megfelelően, este a bolgár és len-
gyel  csoportok  egy  rövid  bemutatkozó
előadás után táncházat tartanak. A tavalyi
nemzetközi  táncház  nagyon  nagy  siker
volt.

Szombaton,  a  körülbelül  400  fős
színpadi sereglet egy színes kavalkádban
felvonul a színpad elé. Este pedig a min-
dig nagy sikerű magyar táncházban lehet
ropni a talpalávalót.

Az előkészületek a tavalyi fesztivál
óta zajlanak. Nagyon sok anyagi segítsé-
get kaptunk eddig is és nagyon köszönjük

az eddigi támogatásokat.
Kétkezi segítséget is kérnek a Bíbor

néptánccsoport tagjai pénteken délelőtt és
kora délután, valamint vasárnap délelőtti
időszakokban. A Szent István tér lezárása
után lehet csak elkezdeni a tér berendezé-
sét.  Ezért  nagyon  sok  erős  kézre  lesz
szükség  rövid idő alatt,  hogy augusztus
30-án pénteken délelőtt és kora délután, a
sátraktól a színpadon át az árusító bódé-
kig minden a helyére kerüljön. Vasárnap
(szeptember 1-én) délelőtt pedig a vissza-
rendezéshez  kellene  segítség.  Várunk
minden  segíteni  vágyó  jó  fizikummal
rendelkező embert. Jelentkezni a könyv-
tárban  Csókás  Eleknénél,  az  iskolában
Fábián Lászlónénál és a 06 30 314 52 51
telefonszámon  lehetséges.  Előre  is  kö-
szönjük.

Nagyon jóleső érzés volt egész év-
ben,  amikor  jöttünk  mentünk a  faluban
vagy a környéken, rengetegen gratuláltak
a fesztiválunkhoz, a magas színvonalhoz.

Bízunk benne, hogy az idei fesztivá-
lunk (a 9. Váli-völgyi vigasság) is elnyeri
a közönség tetszését.

Az előkészületekről és vendégeink-
ről a facebook oldalon is tájékozódhatnak
(Váli-völgyi vigasságok) 

Várunk  mindenkit  augusztus  30-án
és 31-én a Szent István téren.

Bíbor néptánccsoport
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VÉRADÁSRA HÍVOGATÓ

Véradás az a segítségnyújtás, ami-
kor  önkéntesen,  saját  vérünkből  meg-
határozott mennyiséget felajánlunk baj-
ba  jutott,  esetleg  balesetet  szenvedett
embertársunk számára úgy, hogy az al-
kalmas legyen beteg gyógyítására.

Vért adhat mindenki, aki egészsé-
ges,  betöltötte  a  18.  életévét  és  még
nincs 65 éves. A nők évente háromszor,
a férfiak négyszer adhatnak vért. 

A  helyi  Vöröskereszt  Szervezet
évente 4 alkalommal szervez a község-
ben véradást. Ezt a tatabányai Vérellátó
Szolgálat végzi a meghirdetett időpont-
ban  a Községháza emeleti  helyiségei-
ben.

Vál Községben 1964 óta 112 alka-
lommal volt véradás, a 2019 augusztus
14-i lesz a 113.

Több mint 250 rendszeres véradót
tart  nyilván a  Vöröskereszt  szervezet.
Alkalmanként  40-60  fő  szokott  részt
venni a véradásokon.

Az  utóbbi  időben  azonban  mást
tapasztaltunk. A többféle hirdetés (pla-
kát,  újság,  meghívó,  internet,  szemé-
lyes megszólítás) ellenére egyre keve-
sebben jönnek önzetlenül másokon se-
gíteni. A májusi véradáson csak 16-an
voltak. 

Nem csak az autók és motoroske-
rékpárok  száma  nőtt  meg,  lett  hozzá
szinte  minden  fiatalnak  vezetői  enge-
délye,  hanem a  balesetek  veszélye  és
száma is szaporodott.  Kihalt  volna az
egészséges  emberekből  a  segítőkész-
ség? Nem hiszem!

Különösen a fiatalokat kérem, te-
gyék félre a közönyösséget, a félelmet,
a kényelmet, és tapasztalják meg azt az
érzést, hogy hozzájárulni embertársunk
egészségéhez, esetleg életét megmente-
ni saját vérével örömteli, nagyszerű do-
log.

Albert  Schweitzer  csodálatosan
fogalmazta meg az önkéntes tevékeny-
séget, ami igaz a véradásra is. 
„Időt kell szakítanod embertársaidra, 
tégy valamit másokért,
ha még oly apróságot is, 
-valamit, amiért fizetséget nem kapsz,
csupán a kitüntető érzést, 
hogy megtehetted.”

Szeretettel hívunk és várunk min-
den 18 és 65 év közötti egészséges em-
bert 2019 augusztus 14-én szerdán 15
és 18 óra között a Községháza (Vál,
Vajda J. u. 2.) épületébe véradásra.

Tárnok Lajosné
elnök
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