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prilis  13-án  a  Vajda  Szavalóver-
senyre  kaptam meghívást,  ahol  a 
megnyitó után valamennyi korosz-

tály  szavalatából  meghallgattam  néhá-
nyat. Majd választókerületi ülésen vettem 
részt, melyen a 2014-es országgyűlési vá-
lasztásra továbbra is  Tessely Zoltánt vá-
lasztottuk  meg  a  térség  országgyűlési 
képviselő-jelöltjének.

Á

18-án a Jubileumi Vajda-év soron kö-
vetkező programjára, az iskola által szer-
vezett futóversenyre került sor, ahol tanu-
lóink szép eredményeket értek el. Köszö-
net a szervezőknek!

Április 25-én a Greensweeden szerve-
zet magyarországi tagjai tartottak érdek-
feszítő előadásokat. Nagy hírű, svéd cé-
gek bemutatóit láthattuk a városi „zöld” 
építészetről, a „zöld” energiáról és az él-
hetőbb városról.

27-én a Petőfi Irodalmi Múzeum köz-
gyűlésére voltam hivatalos. A Vajda-ház 
révén  mi  is  tagjai  vagyunk az  Irodalmi 
Emlékházak Szövetségének. Most került 
sor a 2011. év beszámolóira és azok elfo-
gadására, valamint az új vezetőség meg-
választására.  Korábban  Tóth  Ferencné 
töltötte  be  a  szövetség  „Kincstárnoki” 
tisztségét.

Ezen a napon volt a Vajda irodalmi ve-
télkedő  szóbeli  döntője  is,  ahol  az  érdi 
Vörösmarty Gimnázium tanulói végeztek 
az első helyen.

Április 30-án csodálatos Gálakoncertet 
szerveztünk a katolikus templomban a ju-
bileumi Vajda-év keretében. Lettner Zsolt 
magánénekes  és  a  Psalterium  Hungari-
cum kórus lélekemelő hangversenye so-
rán két  ősbemutató is  elhangzott.  Büsz-
kék lehetünk, hogy ezek a művek a mi te-
lepülésünkön csendültek fel először.

Zsirai  Győzővel több  alkalommal  is 

tárgyaltam. Egyik téma a rendezési terv-
vel kapcsolatos kifogása volt – ez ügyben 
Fiskus Béla is megkeresett -, másik alka-
lommal  Csókás  Zsolt és  Kocsis  Bálint 
képviselők részvételével tartottunk meg-
beszélést  a földtulajdonosi  hozzájárulás-
ból  a  Vadásztársaság számlájára  befolyt 
összeg (közel 2 millió forint) közcélú fel-
használásáról. Két irányt tűztünk ki célul. 
Egyrészt a külterületi utak és árkok fel-
újítására, másrészt a közterületi kamera-
rendszer kiépítésére költenénk ezt az ösz-
szeget. A két képviselő szívesen felvállal-
ta  a  feladatok  koordinálását.  Ezúton  is 
köszönöm munkájukat!

Május  7-én  a  Völgyvidék  Leader 
Egyesület tartotta éves közgyűlését, me-
lyen a pénzügyi beszámolón kívül a jövő-
ben  megnyíló  pályázati  lehetőségekről 
kaptunk tájékoztatást.

11-én  reggel  Kárpáti  Hajnalka  védő-
nővel, valamint jegyző úrral és a Család-
segítő  Szolgálat  vezetőivel  tartottunk 
megbeszélést egy korábbi panaszos levél 
kapcsán.  Sajnos  egyre  gyakoribbá  válik 
oktatási  intézményeinkben  a  tetvesség, 
melyet  szeretnénk a  lehetőségekhez  ké-
pest mihamarább megszüntetni. Ez a fer-
tőződött családok számára meglehetősen 
kínos, de ha nem lépünk, nem várható ja-
vulás. 

Krain Bálinttal megegyezés született a 
Burgondián eladott telek ügyében. Mivel 
a szakhatóságok kifogásai miatt az általa 
vásárolt  terület  nem  sorolható  lakóöve-
zetbe,  az  önkormányzat  az  eladási  áron 
visszavásárolja a telket.

Szombati napon részt vettem a Válinka 
néptánccsoporttal  a  verebi  Vereb  Vitéz 
napján, ahol fellépésünk után a Váli Hu-
nok csapatának vezetőjét,  Berecz Boton-
dot tiszteletbeli verebi polgárrá fogadták, 

melyhez ezúton gratulálok!
Május 16-án Martonvásár adott otthont 

a TÖOSZ konferenciájának, melyen  Gé-
mesi  György személyesen  képviselte  a 
szövetséget. Itt is a közigazgatás átalakí-
tása volt a fő téma.

Május 19-én tartottuk a jubileumi Vaj-
da-év  záróeseményét,  a  hagyományos 
Vajda-napi  rendezvényt.  Ezzel  párhuza-
mosan a délelőtt folyamán az iskolában a 
Bencze  Gyuláné  Emlék-sakkversenyre 
került sor. Köszönöm  Zelena Zsoltnak a 
kiemelkedő rendezést! 

A délelőtt 11 órától este 10 óráig tartó 
Vajda-napot az idén nem zavarta meg az 
időjárás.  Végtelen  jó  érzés  volt  látni  és 
tapasztalni  azt  az  összefogást,  mely  a 
rendezvényt  körülvette.  Az  egész  napos 
műsor  színvonalán  egyáltalán  nem  volt 
érezhető  az,  hogy  minimális  költségve-
tésből  készült.  Vál  újra  bebizonyította, 
hogy egy jó cél érdekében igen is képe-
sek vagyunk az összefogásra. Külön kö-
szönetemet fejezem ki  Ádám Zsuzsanna 
alpolgármester  asszonynak,  aki  legfőbb 
szervezője volt az eseményeknek. Sajná-
lom, hogy nem minden képviselő osztoz-
hat a közös munka sikerében! Ezúton há-
lásan köszönöm minden résztvevőnek és 
szervezőnek önzetlen munkáját, a támo-
gatóknak a felajánlásokat és a segítséget! 

Május 24-én meglehetősen sűrű volt a 
programom. Délután 4 órakor az iskolá-
ban tartottak a Kistérség iskolái kulturális 
„seregszemlét”.  Majd  5  órakor  már  a 
képviselő-testülettel együtt fogadtuk el a 
hosszú  évek  óta  halogatott  Rendezési 
Tervet  és  Helyi  Építési  Szabályzatot.  A 
testületi  ülés  után  került  sor  az  Önkor-
mányzati  Tűzoltóság  küldöttgyűlésére, 
vezetőinek  megválasztására.  Gratulálok 
az új vezetőségnek, munkájukhoz sok si-
kert kívánok! Az ünnepi ülés után a Piz-
zériába  kaptunk  meghívást  vacsorára. 
Köszönöm a magam és a testület nevében 
a szíves vendéglátást!

25-én,  pénteken  délelőtt  újabb  állam-
polgársági  eskütételre  került  sor,  és 
ugyanaznap  délutánján  búcsúztak  el  az 
óvoda nagycsoportosai. 

Május 30-i  határidővel elkészültek az 
intézményeink  energetikai  fejlesztését 

v á l I n f óv á l I n f ó
POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

Kedves Váliak! A 2012. április 12-én tartott testületi 
ülés óta eltelt időszakban történtekről az alábbiak-
ban számolok be.

BECHTOLD TAMÁS polgármester

Jövőnk zálogai?
„...összetört padok, ellopott szemetes kukák, letördelt vako-
latok, összesprayzett hirdetőtáblák, kicsavart fák...”
Kárpáti Hajnalka írása a megszaporodott vandalizmusról.
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Mi lesz veled, Vál KSE?
„Ilyen  körülmények  között  ebben  a  csapatban  ennyi  van.
Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni.”
Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével.

10. oldal



célzó munkálatok, a napkollektorok a he-
lyükre  kerültek,  az  építési  naplót  lezár-
tuk. A kifizetési  kérelem dokumentáció-
jának benyújtása folyamatban van.

A Martonvásári  Művészeti  Iskola  év-
zárójával kapcsolatban több rendezvényt 
is tartottak. A hagyományosan megrende-
zett események közül idén a gálán vettem 
részt.

Június  4-én  délelőtt  a  pedagógusokat 
köszöntöttük.  Kárpáti  Hajnalkával  az 
óvodákba, Ádám Zsuzsannával az iskolá-
ba látogattunk el. 

Aznap  délután  a  tragikus  Trianoni 
egyezményre  emlékeztünk  a  Váli  Falu-
szépítő és -védő Egyesülettel.

5-én  Becsei  Sándorné Icát búcsúztat-
tuk a hivatalban nyugdíjba vonulása al-
kalmából. Ezúton kívánok neki még egy-
szer  boldog,  kiegyensúlyozott  nyugdíjas 
éveket.

6-án este a Vajda János Általános Isko-
lában  tartottunk  közös  megbeszélést  az 
augusztusi  nyári  táborról  és  a  Szülőföl-
dem Vál Alapítvány további sorsáról.

7-én este sok válival együtt részt vet-
tem a Bicskei  Napok keretében megtar-
tott Csík zenekar koncertjén.

A  11-i  hét  a  tanévzárók  hete  volt. 
Előbb tanévzáró értekezlet volt az iskolá-
ban, majd a ballagásra és az évzáróra ke-
rült sor. Az évzárón adtuk át a testület ál-
tal megszavazott Válért emlékérmet Ben-
cze Gyula bácsinak és Klári néninek. Saj-
nos  Klári  néni  már  nem  érhette  meg, 
hogy személyesen kaphassa meg a díjat.

13-án  informális  testületi  ülést  tartot-
tunk  dr. Kiss Tamás munkaügyi  perével 
kapcsolatban. Majd ezt követően a végre-
hajtónál kezdeményeztük a részletfizetés 
lehetőségét, és az ingatlanjaink elidegení-
tési tilalom alóli felszabadítását.

18-án testületi megbeszélésre hívtuk a 
Martonvásári Művészeti Iskola vezetősé-
gét, valamint a váli szülőket, hogy közö-
sen találjunk megoldást a néptánc tagozat 
problémáira. Nemes József igazgató úrtól 
ígéretet  kaptunk  arra,  hogy  megteszi  a 
szükséges lépéseket a váli szülők és gye-
rekek  számára  kedvező  intézkedések 

ügyében.
19-én kedden Oláh Gyárfás, Alcsútdo-

boz polgármestere látogatott meg. Témá-
ink Alcsútdoboz tartozása, valamint a kö-
zösen elnyert táncházas pályázat szerve-
zése voltak. Azóta az első rendezvényen, 
melyet a Váli Faluszépítő és -védő Egye-
sület, valamint a Válinka néptánccsoport 
szervezett, már túl vagyunk. Remek han-
gulatú táncházat tartottunk a Szabadidő-
parkban.

20-án a Vértes Kistérségi Önkormány-
zati Társulás bizottsági és rendes üléseire 
került sor. Az általuk kiírt álláspályázatok 
is hasonló sorsra jutottak, mint a mieink. 
Jelentkező hiányában ott  is  megbízással 
látják  majd  el  a  feladatot.  Jogosulatlan 
normatíva igénylés miatt több mint 7 mil-
lió forintot inkasszált az Államkincstár a 
Kistérség számlájáról. Kiderült, hogy ko-
rábbi jegyzőnk áldásos tevékenységének 
köszönhető ez is: a családsegítő és gyer-

mekjóléti ellátás terén igényelt jogosulat-
lanul  normatívát.  Mivel  a  mi  hibánkból 
történt az eset, első körben velünk akar-
ták  megfizettetni  az  összeget.  Szeren-
csénkre - és a jó kapcsolatoknak köszön-
hetően  -  a  Kistérség  átvállalta  a  kifize-
tést, és nem hárítja tovább az anyagi fele-
lősséget.

Megérkezett számlánkra a 8,276 millió 
forint,  melyet  az  ÖNHIKI  pályázatra 
nyertünk.  Sajnos  az  igényelt  közel  40 
millió  forint  helyett  „csak”  ennyit  kap-
tunk, de ebből is sok adósságunkat tudjuk 
rendezni.  Eltökélt  szándékunk,  hogy 
szeptemberben  újfent  beadjuk  pályáza-
tunkat. Az idei az utolsó év, melyben ezt 
a pályázatot kiírják.

Ezúton tájékoztatom a képviselő-testü-
letet, hogy július 2-től 11-ig szabadságon 
leszek, a polgármesteri teendőket ezalatt 
az  idő  alatt  Ádám  Zsuzsanna  alpolgár-
mester asszony látja el.
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Vajda-nap
Kovácsné Darabos Erzsébet 
beszámolója a Vajda-napról.
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Fotó: Oroszi Lászlóné

H Í R E K

Vál Község Önkormányzata 8,276 millió forint támogatást kapott az önhibájukon kí-
vül hátrányos helyzetű önkormányzatokat segítő állami forrásból. Ezt az összeget el-
sősorban közüzemi számlák kifizetésére, illetve szállítói tartozások rendezésére fordí-
tottuk.

***
Több éves munka zárult le azzal, hogy  a képviselő-testület május 24-én rendeletben 
elfogadta Vál község módosított Rendezési Tervét és Helyi Építési Szabályzatát. Így 
már a váli polgárok előtt is megnyílt a lehetőség, hogy igény szerint telkeiket meg-
oszthassák.

***
Több évtizedes pedagógiai munkájáért és közéleti tevékenységéért Bencze Gyulát és 
feleségét, Ormos Klárát Válért érdeméremben részesítette Vál Község Önkormányza-
ta, melyet a Vajda János Általános Iskola tanévzáró ünnepélyén adott át Bechtold Ta-
más polgármester.

***
A meghirdetett intézményvezetői álláspályázatok nem jártak sikerrel. Az óvodaveze-
tői posztra nem érkezett pályázat, az iskola igazgatói állásra egy fő nyújtotta be anya-
gát, de a pályázati kiírásnak nem felelt meg, így a képviselő-testület eredménytelen-
nek minősítette mindkét pályázatot. Az óvoda vezetésével 1 évre  Kocsis Irént bízta 
meg, az iskola élére pedig Kovácsné Darabos Erzsébetet nevezte ki augusztus 1-i ha-
tállyal.

***
Kajászó Község Önkormányzata jegyzői helyettesítésre kérte fel Vál község jegyző-
jét. Dr. Balogh Lóránd június 1-től heti egy alkalommal szerdánként látja el a jegyzői 
feladatokat Kajászón.

***
Vál Község Önkormányzata 100.000,- forinttal támogatja a közel 30 óvodás és több 
mint 40 iskolás korú gyermek nyári napközis táborát, melyet az iskola és az óvoda pe-
dagógusai, valamint a Válvölgye Étterem közösen szerveznek. A programok között 
lesz kézműveskedés, kirándulás, sport és játék.

***

A közmunkaprogramban foglalkoztatottaknak köszönhetően jó ütemben halad a tele-
pülési árkok tisztítása. A Polgármesteri Hivatal irodáiban is nagytakarítás és kisebb 
felújítások történtek a közmunkások és a dolgozók segítségével.



inden település próbál valami-
lyen  arculatot  kialakítani  ma-
gáról, így van ezzel Vál köz-

ség is. A falut nagyobb százalékban dol-
gos, környezetét szépíteni akaró emberek 
lakják, kiknek az az érdekük, hogy az itt 
élők vagy ide látogatók kellemesen érez-
zék  magukat.  Sajnos  van  egy maréknyi 
csoport,  akik  akkor  éreznek  örömet,  ha 
rombolhatnak. El is nevezhetjük őket Vá-
li Vandalistáknak.

M

Minden  élőlény  valamilyen  nyomot 
hagy maga után, így azonosítani tudjuk, 
ki vagy mi járt adott helyen előttünk. A 
Vandalisták  vonulási  területét  összetört 
padok, ellopott szemetes kukák, letördelt 
vakolatok,  összesprayzett  hirdetőtáblák, 
kicsavart fák, kitépett virágok, levert pos-
taláda, bevert vagy leköpött ablaküvegek, 
összerugdalt esőcsatornák jelképezik. Va-
lószínű, még lehetne sorolni az erőfitog-
tatásokat,  pillanatnyilag  ennyi  jutott 
eszembe. 

A cikk  írásához  gondolatébresztőként 
az  új  Egészségház  körüli  események 
szolgáltak.  Az elmúlt  héten valami erős 
korlátolt gondolkodású leverte a postalá-
dát az orvosi rendelő faláról, a benne le-
vő  tartalmat  szétszórta  a  közterületen, 
még a régi alsó tagozat udvarára is jutott 
belőle. Éjszaka nagy eső volt, s a víz-áz-
tatta, elmosódott laborleleteket az ott dol-
gozók,  s  a  hivatalban  dolgozók szedték 
össze egyéb más levelekkel együtt. Kér-
dezném az  olvasót:  szeretné-e,  hogy az 
intim adatai  az  utcán  heverjenek?  Ez  a 
cselekmény büntetendő, mert mások sze-
mélyes  adatait  tették  közprédává,  tehát 
nem játék. Az sem játék, amikor 4 alka-

lommal lekapcsolták az áramot az egész 
épületben. Ezt éjjel szokták csinálni, s ál-
talában hétvégén. Közlöm az elmés játé-
kosokkal, hogy hűtőszekrényeinkben 50-
100 ezer forint értékű oltóanyagok van-
nak, melyeket állandó hőmérsékleten kell 
tartani Nyolc fok felett ezek tönkremen-
nek,  saját  költségén  kell  a  településnek 
kicserélnie. Szerencsére ünnepnapokon is 
időnként lementem, sikerült észrevennem 
az áramhiányt.  De mi van, ha nem me-
gyek  le?  Vannak más  készülékek,  ame-
lyekben  szintén  károkat  okozhatnak  az 
idióta tetteikkel. Kénytelenek voltunk az 
órák védelmében szekrényt csináltatni.

Nem értem! Miért kell kártékonykod-
ni?  Kinek jó ez? A villanyóra után jött a 
gázóra. Mire rájöttünk, hogy nem a kazán 
a  hibás,  addig  egy  rendelést  végig  fa-
gyoskodtak a betegek.  Normális  ember-
nek nem jut eszébe mások gázóráját  le-
kapcsolni. Azt sem értem, hogy hajnal fél 
háromkor tinédzser korú gyerekek mit te-
keregnek  az  Egészségház  kapualjában. 
Kedves  szüleiknek  nem tűnik  fel,  hogy 
kisdedjeik nem otthon alusszák édes ál-
mukat?  Elhihetik,  hogy nem a  kedvenc 
szórakozásunk mások szemetét reggelen-
te munkaidő előtt összeszedni. Az ott éj-
szakázó aranyifjak otthagyják névjegyei-
ket. 

A helyzet elkeserítő, mert ha az ember 
rájuk szól, időnként még a szülőknek áll 
feljebb. De beszélhetnék még a rendsze-
res tini részegségről, ami szokványos tör-
ténet  a  falunkban.  Biztos vagyok abban 
is,  hogy nem a  nyugdíjasaink,  s  nem a 
munkában  megfáradt  nemzedékek  ked-
venc  időtöltése  a  vandálkodás.  Azok, 

akik már majd' szétszedték a volt alsó ta-
gozatot, a kastélyt, szétverték a szalonna-
sütőt, vagy kitördelték a Szt.  István téri 
és a sétánybeli fákat, mégis mit gondol-
nak? Mit éreznek az állatkodás közben? 
Tudatom velük, hogy az agyuk nem csak 
a légzésre, táplálkozásra, s a kiválasztás-
ra van programozva, van ott még néhány 
verzió, csak elő kellene venni a lomtár-
ból.

Amikor az iskola ablakait összeköpkö-
dik, s másnap nyálukat vakarja le a taka-
rítónő, gondolnak arra, hogy ezeknek az 
embereknek gyomruk, esetleg önérzetük 
is van? Talán akadnak köztük olyanok is, 
akik a becsületesen dolgozó adófizetők-
nek köszönhetően ingyen kaptak óvodai, 
iskolai  ellátást?  Esetleg  az  ingyen  tan-
könyvet  csak  nehezéknek  használták? 
Van  értelmes  anyanyelvi  készletük  az 
„és”-en a „meg”-en és  az „a” betűn kí-
vül? Hát akkor nagyon megéri a befekte-
tésünk.  Ők  lennének  a  jövőnk  zálogai? 
Bár kevesen vannak, de az általuk oko-
zott kár nem kis összeg.

Úgy gondolom, jó útra térni, értelmes 
életcélokat  kijelölni  sosem  késő.  Arra 
biztatnám  a  Vandalistákat,  próbálják 
meg! Ha pedig végképp nem megy, ak-
kor tanácsolom, hogy borítsák le szeme-
tüket a saját bejárati ajtajaik elé, verjék ki 
otthon az ablakaikat, az épeket össze le-
het köpködni, olvasszák le a hűtőszekré-
nyeiket,  meg  lehet  próbálni,  mit  lehet 
kezdeni a romlott áruval. Ha még marad 
energiájuk, tördeljék ki a maguk által ül-
tetett  fákat,  szórják  szét  saját  családjuk 
iratait az esőben, ráadásul össze lehet tör-
ni az udvaron a kerti bútort is, végezetül 
bele lehet rugdalni a csatornákba. Mind-
ezek után otthon lehet közvéleményt ku-
tatni.

Bízom benne, hogy a pusztítást közös 
összefogással  meg  lehet  állítani.  Javas-
lom, ha bárki bármilyen káros cselekede-
tet lát, emelje fel hangját, ne hagyja szó 
nélkül, ne csináljon úgy, mintha nem lá-
tott volna semmit. Mi, becsületes embe-
rek vagyunk többen, nem kellene hagyni, 
hogy a fejünkre nőjön a vandalizmus.
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Sokat  töprengtem,  hogy  gondolataimat  papírra 
vessem vagy sem, de úgy vélem, a téma közérde-
kű.

KÁRPÁTI HAJNALKA képviselő

G Ó L Y A H Í R E K

MÁJUS

Bencsik Janka
Bereczki Léna
Daróczi Zorka

JÚNIUS

Kalányos Denisz
Füredi Leila 



 költő  emlékére  20  éve  rendez-
tünk először szavalóversenyt, az-
tán 15 évvel ezelőtt megalakult a 

Vajda Baráti Társaság, amely az idők fo-
lyamán  Vajda  János  Baráti  Egyesületre 
változtatta nevét.

A
A  versmondó  versenyek  évről  évre 

színvonalasabbakká  váltak,  a  Vajda  na-

pok Vajda hétté, az idén pedig Vajda évvé 
nőtték ki magukat. A falu a Petőfi Irodal-
mi  Múzeummal  közösen  ápolja  a  költő 
hagyatékát, gyűjti a fellelhető emlékeket. 

A Vajdához  köthető  képekből,  újság-
cikkekből nyílt kiállítás május 19-én sza-
badtéren, az idei falunap keretében. Tóth 
Zoltánné a Vajda Baráti Egyesület elnöke 

hívta életre az emlékező kiállítást Csókás 
Zsolt képviselő és Kovácsné Darabos Er-
zsébet tanítónő segítségével.

A meleg hangú megnyitó után a falu 
apraja-nagyja bogarászott a képek között. 
Nagymamák mutatták unokáiknak a régi 
fotókon a hírességeket, ismerőseiket. Az 
emlékező  beszélgetések  után  Jankóné 
Csapó Noémi és  Gremspergerné Sáfrán 
Szilvia várta  az érdeklődőket  egy közös 
éneklésre.  A dal  szövegét  a  fiatalabbak 
kézbe  kapták,  de  az  idősebbeknél  erre 
nem volt szükség. Ugyanis Vajda János A 
vaáli  erdőben című versének  Csapó Ist-
ván által megzenésített változatát tanulta 
meg a közönség gitárkísérettel. A megha-
tó dalolás után a 20. Vajda János Szava-
lóverseny dobogós helyezettjei mondhat-
ták el verseiket, a 3.b osztály pedig mese-
játékkal készült az eseményre. 

A költőre  való  méltó  megemlékezés 
után a helyi hagyományőrző néptánccso-
portok  bemutatóját  élvezhette  a  közön-
ség.  A  Rozmaring,  Rezeda,  Villő  és 
Válinka  csoportok a  falu  szinte minden 
korosztályának lehetőséget  adnak a kul-
turált  szórakozásra.  A  Vadvirág  dalkör 
népdalokat énekelt, a Válvölgyi showtánc 
csoport latin táncokat mutatott be, a tor-
dasi  Szivárvány  Együttes  és  a  Palánta 
Misszió bábelőadása pedig főleg a gyere-
keket  varázsolta  el.  A kamaszok  Noel, 
Bagosi  Alexa  és  a  váli  fiatalokból  álló 
Revant  rockegyüttes  produkciójára  gyü-
lekeztek  lelkesen.  A  Dinasma  hastánc 
csoportot hatalmas tömeg éltette. A napot 
a  Tűzfészek  Társulat  zárta  fantasztikus 
tűzzsonglőreivel.

A kézműves és vöröskeresztes sátrak, 
gulyáságyúk és kürtős kalácsok, valamint 
a kézműves- és kirakodóvásár színes ka-
valkádjában  emlékezetes  napot  töltött 
együtt  Vál  lakossága.  A rendezvényt  a 
község önkormányzata hívta életre a kép-
viselők és hivatali dolgozók aktív közre-
működésével. Kárpáti Hajnalka a Vörös-
keresztes  sátornál  teljesített  szolgálatot, 
Kocsis Bálint és Kőszegi László főztjével 
láttuk vendégül a fellépőket, vásározókat 
és a szervezőket,  Csókás Zsolt a techni-
kát és hangosítást biztosította,  Artai Ba-
lázs pedig az információs és a Faluvédő 
Egyesület pavilonjánál tevékenykedett. A 
hivatal dolgozói a szervezésben, az aján-
dékok összeállításában  és  az  étkeztetés-
ben segédkeztek. Bechtold Tamás polgár-
mester és  Ádám Zsuzsanna alpolgármes-
ter áldozatos munkájának, a pedagógusok 
és  a  civil  szervezetek  segítségének  kö-
szönhetően méltóképpen zártuk a jubileu-
mi Vajda-évet.
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VAJDA-NAPI
KÉPES BESZÁMOLÓ

A 2012-es év Vál számára többszörös jubileum.
A község híres szülötte, Vajda János 185 éve szü-
letett, és 115 éve halt meg.

KOVÁCSNÉ DARABOS ERZSÉBET

Fotó: Kovácsné Darabos Erzsébet

Fotó: Kovácsné Darabos Erzsébet



z év márciusában hunyt  el  Klári 
néni, akinek a neve már több évti-
zede egyet jelentett a váli sakk-é-

lettel.  Azért,  hogy emlékét méltóképpen 
megőrizzük, egy minden évben megren-
dezésre kerülő sakkverseny vette fel a ne-
vét, ezzel köszönve meg a gyermekekért 
és a sakk megszerettetéséért végzett elkö-
telezett munkáját.

E

Ez a  sakkverseny egyúttal  a  12 állo-
másból álló Fejér Megyei Gyermeksakk-
verseny sorozat egyik helyszíne is volt.

A verseny sikerét mi sem mutatta job-
ban, mint hogy hetvenketten neveztek a 
négy  korcsoportban  megrendezésre  ke-
rült  versenyre.  A  váli  gyerekek  közül 
Körmendi Dominik második osztályos ta-
nuló  szerepelt  a  legsikeresebben  –  kor-
csoportjában a 6. helyet szerezte meg -, 
aki  ezzel  a  teljesítményével  elnyerte  a 
Bencze Gyuláné Vándorserleget. (A kira-
lysakk.x3.hu weblapon a versenysorozat-
ról részletes információkat is találhatnak 
az érdeklődők.)

Szeretnék köszönetet mondani Marton 

Józsefnek, a Válvölgye Étterem és Pizzé-
ria  tulajdonosának  a  Vándorserleg  fel-
ajánlásáért; valamint  Blaskó Józsefnek, a 
Vaál  Cukrászda  tulajdonosának  az  első 
helyezetteknek felajánlott fagylaltkelyhe-
kért!

Zelena Zsolt
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BENCZE GYULÁNÉ
EMLÉK-SAKKVERSENY
Az iskolánkban május 19-én rendeztük meg az első alkalommal 
kiírt Bencze Gyuláné Emlék-sakkversenyt. 

Fotó: Kovácsné Darabos Erzsébet

Fotó: Kovácsné Darabos Erzsébet

Fotó: Kovácsné Darabos Erzsébet

Fotó: Tóth H. Györgyi

Fotó: Tóth H. Györgyi

Fotó: Dinasma Fotó: Zelena Zsolt



 nyár  csodái:  színe,  illata,  a ter-
mészet,  a  növények,  az  állatok, 
az  időjárás  számtalan  lehetőség, 

amiből tapasztalatot, élményt gyűjthetnek 
a  kisgyermekek.  Aki  nem  tud  elutazni, 
hosszabb  nyaralásra  menni,  ne  bánkód-
jék. A gyermeknek az együtt töltött idő a 
legfontosabb. Lehet emlékezetes és szép 
az otthon töltött  nyár  is  szülővel,  nagy-
szülővel, amire felnőtt korában is jó szív-
vel  emlékezik  majd…  Mi  kell  ehhez? 
Sok beszélgetés, együtt játszás, vidámság 
és nevetés.

A

Az óvodásoknak a játék és  a  mese a 
legfontosabb lelki tápláléka, melyre min-
dennap  szükségük  van.  Meséljünk  élő-
szóval, a gyermeket ölbe véve, vagy ösz-
szebújva vele.

De  miért  is  meséljünk?  Mire  „jó”  a 
mese?  A  nagy  mesék,  mesemondások 
ideje  soha  nem  jár  le  –  szerencsére.  A 
mesékre mindig szükség volt, van és lesz, 
hiszen mindenki vágyik a varázslatra,  a 
borzongásra,  a  csodák  átélésének  élmé-
nyére.  A  mese  ugyanakkor  rendkívül 
hasznos  és  nélkülözhetetlen  a  gyermek 
fejlődése  szempontjából,  hiszen  annak 
segítségével  gazdagodik  fantáziája,  szó-
kincse,  a  mese  szereplőivel  azonosulva 
átélhet különböző helyzeteket, feloldhatja 
a benne felgyűlt feszültséget. 

A felnövekvő gyermeknek óriási szük-
sége van arra,  hogy átlássa az egyszerű 
emberi  kapcsolatokat,  szimpatizáljon  a 
hősökkel,  és  felismerje  a  rosszakarókat. 
A főhősök bőrébe bújva éli át a veszélyt, 
a megmenekülést, az örömöt, a bánatot, 
vesz részt kalandokban, harcol az igazsá-
gért,  és  nyeri  el  méltó  jutalmát  –  vagy 
büntetését.  A kicsikben így – tehát nem 

direkt módon - rögzülnek az erkölcsi ta-
nulságok. 

A mesék nem csak szórakoztatnak, ha-
nem jelentős részben nevelnek is. A gyer-
mek figyelmét az olyan történet köti le a 
legjobban, amelyik felkelti a kíváncsisá-
gát, mozgásba hozza képzeletét, eligazít-
ja érzelmeiben, és megoldásokat is java-
sol.  Ezeknek a kritériumoknak az egész 
gyermekirodalomból leginkább a népme-
sék felelnek meg. A jó mese titka, hogy 
mindig a gyermek valóságos lelki és ér-
zelmi színvonalán fejti ki hatását. A mese 
mindig jól végződik, ha a hős felveszi a 
küzdelmet,  bátor,  szembeszáll  az  igaz-
ságtalanságokkal,  akkor  legyőz  minden 
akadályt.  A népmese  az  egzisztenciális 
problémákat mindig tömören és egyértel-
műen fogalmazza meg, minden szituációt 
leegyszerűsít. Alakjait határozott vonallal 
rajzolja meg, a részletek közül csak a leg-
fontosabbakkal  foglalkozik.  A  jó  és  a 
rossz  szinte  minden mesében alakot  ölt 
valamelyik  szereplőben.  A  gonoszság 
vonzereje is megjelenik, hiszen ezt szim-
bolizálja a sárkány, a boszorkány varázs-
ereje, de a történet vége mindig a jó jutal-
mával  és a gonosz bűnhődésével  ér  vé-
get. 

Kedves  Szülő!  A gyerekmesék  nem 
csupán  a  kicsik  szórakoztatására 
szolgálnak, ennél jóval többet jelentenek 
a  számukra.  Ha  időt  szakítasz  rá,  hogy 
mesét  olvass  gyermekednek,  sokkal 
szorosabb érzelmi kapcsolat alakulhat ki 
köztetek.  A legtöbb  szülő  szeret  mesét 
olvasni gyermekének, mivel a kicsik sok 
mindent tanulhatnak a történetekből.

Az olvasás  révén  fejlődik  a gyermek 
képzelőereje,  új  dolgok  nyílnak  meg 
előtte,  melyek  segítenek  felkészíteni  őt 
egy sikeres  jövőre.  Ha  gyakran  olvasol 
gyermekednek, segítesz neki abban, hogy 
hamarabb megtanuljon olvasni, és már az 
első  iskolai  évben  tudni  fogja  a  tanító 
néni,  kik  azok,  akikkel  már  otthon  is 
foglalkoztak  a  szülők,  hiszen  ők 
fejlettebb  szókinccsel  rendelkeznek,  és 
sokkal  inkább  nyitottabbak  a 
mindennapokban. 

 Azok a gyermekek, akiknek olvastak 

szüleik, sokkal közvetlenebb kapcsolatot 
tudnak kialakítani  a  környezetükkel.  Az 
értékekről  és  empátiáról  szóló  könyvek 
nagyban  befolyásolhatják,  hogy 
gyermeked  milyen  kapcsolatot  tud 
kialakítani a körülötte élő emberekkel.

A gyerekek kommunikációs képessége 
két-három éves kor körül fejlődik ki, az 
ehhez szükséges szavakat pedig a mesék 
és  könyvek  biztosítják  számukra. 
Koncentrációs képességük is fejleszthető 
a rendszeres meseolvasás segítségével.

Egy könyvet olvasni a gyermekednek 
kitűnő  időtöltést  jelent.  Mindamellett, 
hogy szorosabb lelki kapcsolat alakul ki 
szülő  és  gyermek  között,  az  olvasás  a 
társadalomba  való  beilleszkedési 
folyamatban is segíti majd a kicsiket. 

Jó mesélést és olvasást!

Folynak  az  óvoda  nyári  karbantartási 
munkái: tisztasági meszelés, parketta lak-
kozás, zárak, kapuk javítása, stb. A Vajda 
utcai  óvoda udvarát  májusban füvesítet-
tük, szépen kinőtt a fű. A Kossuth utcai 
óvoda homokozójának felújítása és a Vaj-
da utcai óvoda előtti játszótérre homoko-
zó készítése folyamatban van. A Vajda ut-
cai óvodában szúnyoghálók lettek felsze-
relve az ablakokra.

Nyári  tábort szervezünk az óvodás és 
iskolás gyermekeknek augusztus 6-10-ig. 
A táborra (júniusban) 23 óvodás gyermek 
jelentkezett.

Az  óvoda  augusztus  hónapban  zárva 
lesz. A 2012-es nevelési év szeptember 3-
án hétfőn kezdődik, úgy, mint az iskola. 
Mindenkinek  kellemes  nyári  időtöltést 
kívánok az óvoda dolgozói nevében.

Horváth Imre:
Mit kívánjak nyárra? 

Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,

Hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt - száz napot!

VÉGRE ITT A NYÁR
A hosszú nappalok, a perzselő meleg, a nagy lubic-
kolások, strandolások és kirándulások időszaka ez.

KOCSIS IRÉN óvodavezető
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Lánglovagok
Tisztújítás mindkét tűzoltó-
szervezetnél. Nagy István írasa.

8. oldal



►Hírek az iskolából
A Vajda  János  Általános  Iskola  Jan-  

kóné Csapó Noémi koordinálásával részt 
vett  az  országos  „Pont  Velem” használt 
elemgyűjtő  programban,  és  2.  helyezést 
ért el. A jutalmul kapott 100.000 Ft-ot a 
nyári napközis táborra fordítjuk.

Samuné  Pásztor  Mária pályázatának 
eredményeként  a  Szitakötő  folyóirat 
2012-13-as  számait  35  példányban  in-
gyen kapja iskolánk, az újság honlapján 
megjelentek a 3.b osztályos diákok fest-
ményei is.

Körmendi  Dávid 5.osztályos  tanuló a 
Magyar  Autóklub  által  meghirdetett  or-
szágos „Ki a mester két keréken” kerék-
páros és KRESZ versenyen 2. helyezést 
ért el. A nemzetközi megmérettetés szep-
temberben lesz, Krakkóban egyhetes len-
gyelországi  kirándulás  keretében.  A fel-
készülést Nagy Imréné segítette.

Kovácsné Darabos Erzsébet

►Helyettes szülő
Szeretne segíteni másoknak és közben 

még jövedelemre is szert tenni?
Sajnos, sok család életében előfordul, 

hogy  a  szülők  átmeneti  problémákkal, 
lelkiekkel,  testiekkel  vagy  anyagiakkal 
küzdenek. Ilyenkor előfordul, hogy gyer-
mekeik nevelését sem tudják vállalni, és 
nincs  a  közelben  olyan  rokon,  ismerős 
aki segíteni tudna. Ilyenkor jelent segítsé-
get a helyettes szülő.

Olyan  családokat  keresünk,  akik  haj-
landók megnyitni otthonukat, hogy befo-
gadják a bajba került szülők gyermekeit. 

A helyettes szülő a családban élő gyer-
mek átmeneti  gondozását  saját  háztartá-
sában biztosítja, ha a szülő a gyermek ne-
velését a családban nem tudja megoldani.

A helyettes szülői szolgáltatás a gyer-
mekjóléti alapellátás része. Célja és funk-
ciója a gyermekvédelmi törvénynek arra 
a felismerésére épül, hogy a krízis hely-
zetbe jutott szülő megsegítésén keresztül, 
az  ő  partnereként  lehet  eredményesebb, 
preventív gyakorlatot kialakítani.

A helyettes szülő azon fáradozik, hogy 
a  hatósági  intézkedést,  a  szülői  jogok 
szűkítését megelőzze. Ez a szolgáltatás a 
szülő szorongatott helyzetében csupán a 
legkevésbé ártalmas kiút gyors lehetősé-
gét biztosíthatja. Egy vészkijárat lehet a 
súlyosabb következmények megelőzésé-
re. A családok gyakran kerülnek önhibá-
jukon kívül átmenetileg olyan helyzetbe, 
hogy  gyermekük  gondozását,  nevelését 
nem tudják biztosítani.

A gyermekek védelméről szóló 1997. 

évi XXXI. törvény a gyermekjóléti alap-
ellátások között említi a helyettes szülői 
szolgálatot. A törvény 40.§ (2) d) pontja 
értelmében  a  gyermekjóléti  szolgálat 
szervezi a helyettes szülői hálózatot, illet-
ve  működtetheti  azt,  vagy önállóan  he-
lyettes szülőt foglalkoztathat. A gyermek-
jóléti  szolgálat  családgondozói  azonban 
munkájuk során gyakran tapasztalják en-
nek hiányát. A gyermekek ilyenkor több-
nyire ideiglenes elhelyezésre kerülnek. A 
helyettes szülőt díjazás illeti meg.

Az lehet helyettes szülő, aki elmúlt 24 
éves, büntetlen előéletű, háziorvosa sze-
rint gyermekgondozásra alkalmas egész-
ségileg, otthona gyermekelhelyezésre al-
kalmas,  sikeresen  elvégezte  a  helyettes 
szülő képzést. Jelentkezni lehet:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2473 Vál, Vajda János u. 2.
Telefon: 243-245
E-mail: gyermekjoletink@freemail.hu

Lovas Csaba
intézményvezető

►Szűrővizsgálatok
A méhnyak rák  a fejlődő országokban 

a 40-es, 50-es és 60-as nők vezető halál-
oka. A fejlett országokban, elsősorban a 
bevezetett  szűrővizsgálatoknak  köszön-
hetően,  a  méhnyak rák haláloki  szerepe 
háttérbe szorult. Magyarországon évente 
mintegy 500 nő hal meg a rákos megbe-
tegedés eme típusában.

Ezzel  a  magas  számmal  a  daganatok 
haláloki  sorrendjében  az  európai  orszá-
gok között az alsó harmadban foglal he-
lyet.

A rák  kialakulása  folyamán  van  egy 
hosszabb-rövidebb időszak, amikor tüne-
tek még nem jelentkeznek, de a rendelle-
nesség szűrővizsgálattal már megállapít-
ható. A betegség lényege a méhnyak nor-
mális hámjának kóros, rendellenes elvál-
tozása.  A szűréssel  felfedezett  rendelle-
nességek  túlnyomó többsége  gyógyítha-
tó.

Leginkább veszélyeztetett korosztály a 
25-65 év közötti hölgyek, akik számára a 
három évenkénti kenetvétel ajánlott.

A méhnyak-szűrés viszonylag gyors és 
fájdalmatlan. A méhnyak rákot megelőző 
állapotok  kezelése  nem igényel  kórházi 
bent létet, a korán felfedezett és megfele-
lően kezelt méhnyak rák gyógyítható.

A nők egészsége a családok egészsége. 
A hölgyeknek joguk van dönteni a saját 
egészségükről, joguk van ahhoz is, hogy 
elutasítsák a szűrést, de egészségük meg-
őrzése a legfontosabb. 

A szűrőprogram az idén harmadik al-

kalommal  ad  lehetőséget  az  ingyenesen 
igénybe vehető kenetvételre a védőnői ta-
nácsadóban. Minden behívólevelet kapott 
hölgyet  várok  szeretettel.  A  vizsgálat 
egyszerű, helyben történik, nincs utazási, 
sok várakozási idő, a leletek is ide érkez-
nek  vissza.  Amennyiben  az  eredmény 
nem negatív, úgy minden hölgyet telefo-
non értesítek,  és  a  további  tennivalókat 
személyesen megbeszéljük.

A szűrésre jelentkezni lehet telefonon 
a  06(30)6199-454-es  számon, e-mailben 
a vedonoval@gmail.com címen.

Szűrés helye: Egészségház, Vajda utca 
2.  Időpont:  minden kedden  18.00-19.00 
között.

Kellően rugalmas vagyok, egyéni idő-
pont is megbeszélhető szükség esetén.

Mammográfiai  szűrés augusztus  2-án 
és 3-án, szintén behívólevéllel rendelke-
ző hölgyek részére. A vizsgálat az Egész-
ségház  udvarán  lesz.  Azok  a  hölgyek, 
akik mindkét szűrésre kaptak behívó le-
velet,  3-án  pénteken a  két  vizsgálatot 
egyszerre megoldhatják. Pénteki napon a 
tanácsadóban  tartózkodom,  s  várom  a 
szűrésre jelentkezőket.

Kérem, hogy minél többen éljenek az 
ingyenes szűrés lehetőségével, s ne feled-
jék: egy család központi szereplője a Nő, 
az Ő állapota az egész környezetét képes 
befolyásolni  pozitív  és  negatív  módon. 
Senkit  ne  veszítsünk  el  olyan  betegség 
miatt, amelyet képesek lennénk megelőz-
ni.

Kárpáti Hajnalka
védőnő

►Adóhátralékosok
Márciusi  számunkban  írtunk  arról, 

hogy a törvényi lehetőségeknek megfele-
lően a VálInfóban közzétesszük az adó-
hátralékosok listáját. Mivel – legnagyobb 
örömünkre - mind a májusi, mind pedig a 
júliusi lapszám nagyobb terjedelműre si-
került, így terjedelmi okok miatt  a név-
sort nem áll módunkban leközölni. Tájé-
koztatjuk azonban a falu lakosságát, hogy 
augusztus  1-től  a  Polgármesteri  Hivatal 
hirdetőtábláján  kifüggesztésre  kerül  az 
aktuális  lista,  illetve augusztus  végi  kü-
lönszámunkban megjelentetjük azon ma-
gánszemélyek és cégek nevét, akik 5 il-
letve 10 ezer forint feletti adótartozással 
rendelkeznek.  A tartozásukat  időközben 
rendezők, illetve a részletfizetést vagy fi-
zetési  haladékot  kérők  természetesen 
nem kerülnek a listára.

dr. Balogh Lóránd
jegyző
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Váli Önkormányzati Tűzoltóság

A  Váli  Önkormányzati  Tűzoltóság 
2012. május 24-én tartotta tisztújító kül-
döttgyűlését. A küldöttek az elmúlt öt év 
eredményeit  értékelték,  és  megállapítot-
ták, hogy a vezetés kiemelkedően jól vé-
gezte munkáját, de az önkormányzat kép-
viselete háttérbe szorult az elmúlt két év-
ben, és azt erősíteni szükséges. Az ered-
mények közül a legfontosabbak címsza-
vakban:
• A pénzügyi helyzet stabilizálása
• Pályázatokon  való  indulás,  ill.  az  el-

nyert  összegek  ésszerű,  előremutató 
felhasználása

• Híradóhelyiség,  fürdő  felújítása,  tető 
szigetelése, raktár átalakítása

• 100 millió forint értékű tűzoltógépjár-
mű-fecskendő  pályázaton  történő  el-
nyerése

• Fűkaszák beszerzése, és a falu fenntar-
tásába való közreműködés

• Tűzoltó laktanya elnevezése
• 10 ill. 15 éves évforduló megünneplése
• 68 fő részére kisgépkezelői tanfolyam 

tartása
• Az egyesülettel jó kapcsolat kialakítá-

sa,  együttműködés  a  közös  célok  el-
érése érdekében

• Ismertség  és  elismertség  szakmai  kö-
rökben
A tisztújító választás az éves küldött-

gyűlés keretén belül került lebonyolítás-
ra, így azt nem kellett külön napon meg-
rendezni.  A választás  eredménye  a  Vá-
lasztási Bizottság jegyzőkönyve alapján a 
következőképpen  alakult:  a  köztestület 
elnöke 2012. május 24-től Kocsis Bálint, 
parancsnoka  Vabrik  Zoltán,  parancsnok-
helyettese és egyben gazdasági vezetője 
Nagy István. Az Elnökség további tagjai 
Csókás Zsolt képviselő és  Váradi Endre 
urak lettek.

A Felügyelő Bizottság tagja lett Ádám 
Zsuzsanna, Mihálovics Róbert és Németh 
György. A megválasztott tisztségviselők-
nek  a  megválasztásuk  időtartamára  sok 
sikert kívánunk!

Váli Tűzoltó Egyesület

A Váli  Tűzoltó  Egyesület  1885.  évi 
megalakulása  óta  sokadik  tisztújítását 
hajtotta végre 2012. május 18-án. A tiszt-
újításra azért volt szükség, mert az előző 
vezetés mandátuma ez évben lejárt, illet-
ve  a  Katasztrófavédelmen  belül  végbe-
menő  változások  is  szükségessé  tették 
ezt.

Az egyesület közgyűlését megtisztelte 
Mihály János ny. tűzoltó ezredes, a Fejér 
Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, Fejér 
megye Díszpolgára, illetve Magosi Lajos 
tű. alezredes, a Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság igazgatója is.

A rendes éves közgyűlés utolsó napi-
rendi  pontja  keretén  belül  került  végre-
hajtásra az új tisztségviselők megválasz-
tása.

A Váli Tűzoltó Egyesület tisztújító vá-
lasztásáról  készült  jegyzőkönyv  adatai 
alapján megállapítható, hogy az elkövet-
kezendő öt  évre a  tagság a  soraiból  el-
nöknek  választotta  Váradi  Endrét,  alel-
nöknek  Nagy  Istvánt,  titkárnak  Mihálo-
vics  Róbertet,  vezetőségi  tagnak  Kocsis  
Bálintot és Vabrik Zoltánt.

Felügyelő  Bizottsági  tagok  lettek: 
Szedlák Károly,  Baranyai Mária,  Mester 
Andrásné.

A  Váli  Önkormányzati  Tűzoltóság 
Küldöttgyűlésébe  küldöttnek  az  egyesü-
let  tagságából  Körmendi  Jánost,  Kocsis  
Bálintot,  Vranek  Pétert delegálta.  Az 
Egyesület  vezetésének  jó  munkát,  erőt-
egészséget  kívánunk  az  elkövetkezendő 
öt évre.

Eredmények

Pár szó az elmúlt öt év eredményeiről, 
amelyről a leköszönő új elnök tájékoztat-
ta a tagságot.

Az  új  vezetés  2007-ben  üres  kasszát 
örökölt,  amely a  kezdeti  lépéseknél  ne-
hézséget okozott, de ez nem tántorította 
el a tisztségviselőket. A legelső feladatok 

egyike volt, hogy az Egyesület működé-
sét legálissá tegye, így adó- és bankszám-
laszámot  igényeltünk,  ill.  nyitottunk. 
Ezen  intézkedések  lehetővé  tették  szá-
munkra, hogy a Tűzoltó Egyesület részé-
re felajánlott 1%-ot fogadni tudjuk, ezzel 
megalapoztuk  a  stabil  működőképessé-
günket.  Ezen bevételcímen az egyesület 
az elmúlt évek alatt egymillió-egyszázhu-
szonháromezer forintot  könyvelhetett  el. 
Pályázatokon 930 ezer forintot nyertünk, 
amelyet kiegészített még 744 ezer forint 
tagdíj  is.  A 2011. decemberi  záró pénz-
készlet 726 ezer forint pozitívumot muta-
tott, amely tehermentes volt. Ezek a be-
vételi  források  biztosították  alapját  an-
nak,  hogy a  szertár  ajtók kicserélődhet-
tek,  méltóképpen  megünnepelhettük  a 
fennállásunk 125. évfordulóját, fogadhat-
tuk  a  beggendorfi  tűzoltó  bajtársainkat, 
és nem utolsó sorban finanszírozni tudtuk 
versenyzőink páratlan eredményeit.

Minden  évben  elindultunk  a  körzeti 
tűzoltó versenyen, ahol minden évben el-
nyertük a vándorserleget, így ez évtől az 
örökre  a  mi  szertárunkat  ékesíti.  Leg-
utóbbi évben 6 csapattal indulva 14 ku-
pát, és a vándorserleget hozta haza ez a 
lelkes társaság. Az elmúlt öt évben 64 ku-
pát nyertünk, aminek elhelyezése nem kis 
fejtörést okoz a vezetőségnek.

A legütőképesebb  csapatunk  beneve-
zett tavaly az I. Országos Kismotorfecs-
kendő-szerelő Bajnokságra, ahol a hiva-
tásos  tűzoltókkal  együtt  mérettette  meg 
magát az egyesület csapata, ahol modern 
kategóriában  5.,  Retro  kategóriában  3. 
helyezést értek el, és csak hivatásos tűz-
oltó csapatok előzték meg őket. Az ilyen 
kimagasló eredményt elérő csapat tagjai 
megérdemlik azt,  hogy felsoroljuk őket, 
külön kiemelve Váradi Rolandot, és Vass 
Attilát,  akik  áldozatos  munkája  nélkül 
nem érhettek volna el ilyen szép eredmé-
nyeket.  A csapat tagjai:  Baranyai Tamás, 
Erdei  István,  Lukács  Henrik,  Mester 
András, Nagy György, Nagy Zoltán, Sza-
bó János, Zsíros György. Az előző évben 
megszerzett eredményén a csapat javítani 
szeretne,  ezért  idén  ismét  versenybe 
szálltak.  Az  elképzelésük  teljesüléséhez 
sok sikert kívánunk!
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Új lelkész
Bemutatkozik Farkas Balázs István 
református lelkipásztor és családja.

15. oldal

A LÁNGLOVAGOK HÍREI
Tisztújítást tartott a Váli Önkormányzati Tűzoltóság 
és a Váli Tűzoltó Egyesület is.

NAGY ISTVÁN parancsnokhelyettes



épviseltette magát a barátság, az 
összefogás,  az  elhivatottság  a 
szeretet... Nehéz szavakba önte-

ni  azokat  az érzéseket,  melyekkel  az  öt 
nap alatt találkozott az ember.

K
Nagy segített a kicsinek, kicsi tisztelte 

a nagyot,  fiatalabb ugratta az idősebbet. 
Aki szülő nélkül érkezett, sokszor vigasz-
talásra  szorult,  aki  pedig  szülővel  (sze-
gény!!), na, Ő meg nevelésre. 

Az is nehéz lenne, hogy mindenről be-
számoljunk, mivel is töltöttük az időt, de 
az  alábbi  felsorolás  jellegű  beszámoló 
képet adhat az öt nap eseményeiről.

Mint minden „nyaralást”, ezt is hosz-
szas szervezés előzte meg, de az úti célt, 
a salgótarjáni  Tarján tábort  időben sike-
rült lefoglalni. A szerda reggeli gyüleke-
zés jó hangulata és a több mint 3 órás út 
után, az északi határ szélén, a 21-es főút 
mentén egy kis fenyves tövében meghú-
zódó faházakból nyolcat foglaltunk el.

Első nap este meglátogattuk az Uránia 
csillagvizsgálót, melyből láthattuk a Hol-
dat illetve a Szaturnuszt az összes holdjá-
val. Másnap délelőtt Magyarország első, 

földalatti  bányamúzeumát  néztük  meg 
Salgótarjánban, melyben képet kaptunk a 
bányászok életéről, munkájáról, a gépek-
ről és a bányászott ércekről. Délután fel-
mentünk Salgó várába, melyből csodála-
tos kilátás nyílt a környező tájra, a völgy-
re. Harmadik nap a pihenésé volt a fősze-
rep.  Kézműveskedtünk,  beszélgettünk, 
fociztunk,  ebédre  palacsintát  sütöttünk. 
Szombaton a Somoskői vár volt az úti cé-
lunk, mely hatalmas bazaltsípjairól híres, 
illetve  arról,  hogy  a  „kapuját”  átlépve 
már Szlovákia területén voltunk. Ezen kí-
vül rengeteg foci, fogócska, porcsúszdá-
zás, evés, ivás és nevetés volt a program.

Hogy pihentünk-e? Na, azt nem! Pedig 
azért  mentünk! De a tábor jó hangulata 
talán  arról  adhat  igaz  tanúbizonyságot, 
hogy a szombati hazautazás helyett még 
egy napot maradtunk és vasárnap jöttünk 
haza.

Köszönjük  a  segítséget  mindenkinek, 
aki gondolt ránk vagy valamilyen formá-
ban támogatta a táborozást. Köszönjük az 
Önkormányzat  és  a  Képviselő-testület 
tagjainak anyagi támogatását.

►Bíboros forgatag

A Bíbor néptánccsoport az elmúlt idő-
szakban (az orfűi kirándulást követően), 
több sikeres rendezvényen vett részt. Má-
jusban Felcsúton a Tánc világnapja alkal-
mából,  Alcsúton  a  Hagyományőrző  na-
pon mutattuk be táncainkat.  A rendezők 
és a közönség tetszéssel fogadta az elő-
adásainkat. Június 9-én Fótra voltunk hi-
vatalosak, ahol a  „Zeng a Lélek” feszti-
válon szerepeltünk. Nagy örömünkre el-
ismerő  szavakat  kaptunk itt  is.  A nyári 
időszakot most szeretnénk arra fordítani, 
hogy az új koreográfiát sikeresen össze-
állítsuk. A nyár végén ugyanis ezzel a ko-
reográfiával  szeretnénk  bemutatkozni  a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Penyige 
nagy hírű Szenke-parti Nagyvásár forga-
tagában. Ez a fesztivál a szilvalekvár fő-
zés útvonalába esik, és már régi  hagyo-
mánya van a rendezvénynek. Minden év-
ben  nagy tömegek érkeznek ide,  erre  a 
vásárra. Az elmúlt évben mi is részt vet-
tünk a vásári  forgatagban,  innen jött  az 
ismeretség és a felkérés. Elmondhatatlan, 
igazi régi hangulatú vásár, amilyen csak a 
régi  időkben  lehetett.  A  nyár  közepén 
azért  még elvállaltunk egy fellépést Ba-
racskán, mivel többen is járnak onnan a 
csoportba táncolni, így számukra ez lehet 
egy otthoni bemutatkozásra lehetőség. 

A csoport  ezek  mellett,  nagy igyeke-
zettel és lelkesedéssel  készül a II.  Váli-
Völgyi Vigasságok (II. VVV) megrende-
zésére szeptember 1-jén szombaton. A ta-
valyi  elismerő  szavak  hatására  az  idén 
próbáltuk még magasabbra tenni a mér-
cét, és ismét igazi színvonalas programot 
biztosítani minden kedves vendég részé-
re. A néptánccsoportunk barátai, ismerős 
csoportjai, szívesen mondtak igent a fel-
kérésre. Az idén közel 300 résztvevőből 
áll  a vigasságokon fellépők tábora.  Volt 
olyan vidéki csoport, aki már előre meg-
keresett bennünket, hogy az idén szeret-
nének  fellépni,  mert  hallották  mennyire 
jó hangulatú és színvonalas volt a rendez-
vény. Igazából mi is így éreztük, hiszen a 
meghívott csoportok egy nagy baráti tár-
saságként is felfoghatók.

Szóval  ezúton  is  hívunk  és  várunk 
minden érdeklődőt szeptember 1-jén a II. 
VVV-re.  Ígérjük,  hogy  szórakoztató 
programokat  biztosítunk,  és  egy  csomó 
meglepetés is várja az ide érkezőket. 

Csókás Elek
csoportvezető
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A tavalyi  évben  néptáncos  tábornak  indult,  majd 
egy  jó  hangulatú,  néptáncos  gyerekek  és  szülők 
közös táborozása lett belőle. 

CSÓKÁS ZSOLT képviselő, szervező

Fotó: Csókás Zsolt



Ádám Zsuzsanna: Hol kezdjük...? 

Papp Tibor: A felnőtt  csapat  10. lett  a 
bajnokságon.  Tavaly  ötödikek  voltunk. 
Az elmúlt évben nyolc meghatározó játé-
kos ment el tőlünk, őket fiatalokkal pró-
báltuk pótolni. A helyzet az, hogy a kö-
zönség többet vár, a szurkolók elégedet-
lenek.  A megye  II-ben  már  kötelező az 
U19  is,  az  ifi  csapatunkkal  viszont  na-
gyon nehéz dolgunk van. A 16-19 évese-
ket  nem vonzza  a  foci,  inkább ülnek  a 
számítógép előtt vagy buliznak. Ez állan-
dó elfoglaltságot jelentene, ráadásul hét-
végén, ami nem igazán vonzó a mai fiata-
loknak, nem bírják a kötöttségeket. Per-
sze van néhány lelkes srác, de 12 ember-
rel sajnos nehéz kiállni, nem lehet stabil 
csapatot alkotni.

Szedlák  Béla:  Jelenleg  a  legnagyobb 
problémánk a pálya állapota. Az igénybe-
vétele  jelentős,  a  felnőtt  és  az  ificsapat 
edzései,  meccsei,  a  Bozsik-programban 
indult három korosztály szintén itt tartja 
az edzéseket, a tűzoltók is ezen a pályán 
gyakorlatoznak, valamint az iskolások is 
használják testnevelés  órákon,  és  ne fe-
lejtsük el, hogy nincs elzárva a pálya sen-
ki elől, gyakran bejárnak a gyerekek fo-
cizni. Borzasztó az állapota, szinte hasz-
nálhatatlan, gödrös, hepehupás, csomós a 
fű, egyenesen balesetveszélyes. A szezon 

alatt hét játékos sérült meg ebből kifolyó-
lag. A karbantartásra sokkal többet kéne 
fordítani,  sokáig  a  locsolás  is  komoly 
gondot okozott. Több mint egy éve téma 
már  ez,  mindig csak ígéreteket  kapunk, 
de nem történik semmi. Augusztus végén 
kezdődik  az  őszi  idény,  ezen  a  pályán 
szinte  már  lehetetlen  játszani,  és  nem 
gondolom, hogy a nyári  két hónap alatt 
meg  lehetne  csinálni.  Vagy  nekifutunk 
így a bajnokságnak, aztán lesz ami lesz, 
vagy neki kell állni a pályának, ha pedig 
a felújítás belenyúlik a szezonba, minden 
meccset idegenben kell játszani, ami vi-
szont az utazási költségeinket növeli meg 
jelentősen, nem beszélve a hazai meccsek 
bevételeinek kieséséről.  El  kell  dönteni, 
melyik ujjunkat harapjuk.

Á.Zs.:  Kértünk ajánlatokat  a  pálya fel-
újítására, másfél millió forint... Hány né-
ző jár ki a meccsekre? Mennyi a belépő?

Klein Károly: Átlagosan 100-200 nézőt 
vonzanak  a  meccsek,  attól  függ,  hogy 
megy a  fiúknak.  Ha jönnek az  eredmé-
nyek, akkor többen, ha nem megy a sze-
kér, akkor kevesebben. Szerintem Válban 
még így is a legnagyobb létszámot meg-
mozgató  eseménynek  számít  a  foci.  A 
szurkolói mag az idegen meccsekre is el-
kíséri a csapatot. A felnőtt jegy ára 400,- 
Ft,  diákoknak  és  nyugdíjasoknak  200,-. 

Tájékozódtunk a környéken,  ez  a  nagy-
ságrend  reálisnak  tűnik.  Egy-egy mecs-
csen kb. 25.000,- forint bevételünk kelet-
kezik a belépőkből.

Á.Zs.: Milyen további bevétele van még  
az egyesületnek? Tagdíj?

K.K.: 1996-ban alakult újjá a sportegye-
sület 27 alapító taggal. Ők évi 2.000,- fo-
rint tagdíjat fizetnek. Vannak pártoló tag-
jaink, ők belátásuk és anyagi lehetőségük 
szerin  támogathatják  a klubot,  tulajdon-
képpen néhány elhivatott ember tíz-húsz-
ezer forintos támogatásából tudjuk össze-
koldulni a pénzeket. A bevételeinkhez ké-
pest nagyságrendekkel többet kellene fi-
zetnünk nevezési díjakra, játékengedély-
re, bírói díjra, szövetségi tagdíjra és ha-
sonlók. Éves szinten ez közel milliós té-
tel, és ehhez semmilyen anyagi támoga-
tást  nem nyújt  az  Önkormányzat.  A fi-
nanszírozás nem megy.

P.T.: Meg kell érteni, két út van: ha ered-
ményt akarunk, akkor pénzt kell beleten-
ni  és  jó  játékosokat  igazolni,  ha  kell, 
„zsoldosokat vásárolni”, és akkor el lehet 
érni egy negyedik-ötödik helyet. Kérdés, 
hogy érdemes-e? Vagy helyi szinten meg-
oldjuk, ahogy eddig is, szinte nulla pénz-
ből, de akkor senki ne várjon jobb ered-
ményt. Ilyen körülmények között ebben a 
csapatban  ennyi  van.  Én azt  gondolom, 
nincs okunk szégyenkezni. Nem egy kör-
nyékbeli csapat szűnt meg, vagy vegetál 
a megye III. osztályban. Mi pénz nélkül, 
idegen játékosok nélkül stabil helyen va-
gyunk a megye II-ben, minket ilyen ve-
szély nem fenyeget. Számos problémával 
viszont szembe kell néznünk. Az MLSZ 
megengedi akár félidényben is az átiga-
zolást, nem egy játékos hagyott itt minket 
váratlanul  a  bajnokság derekán.  Egy év 

10    Civilek oldala VálInfó
2012. július 20.

MI LESZ VELED, VÁL KSE?
A Vál KSE vezetőségével és edzőivel ültem le egy hosszú 
beszélgetésre július 2-án este. Éjszakába nyúlóan sorolták 
a problémákat, a sportegyesület működési nehézségeit, az 
Önkormányzattól várva a segítséget.

ÁDÁM ZSUZSANNA alpolgármester

Fotó: Klein Fanni



alatt 14 játékosváltás volt a csapatoknál. 
Ez  rengeteg,  így  nem  lehet  minőségi 
munkát végezni. A másik, hogy időnként 
irreális ellenfelekkel kerülünk össze, van-
nak csapatok, ahol volt NB I-es játékosok 
vannak, nem tudjuk felvenni velük a ver-
senyt.  Az  is probléma pl.  az  ifinél, hogy 
mire  kinevelnénk a játékost, elviszik  tő-
lünk. Egyszerűen a  jobbakat  elcsábítják, 
mert  sokkal  kedvezőbb  feltételeket  tud-
nak biztosítani, és miért ne azt választaná 
valaki.  Nem tudunk hosszú távra  tervez-
ni,  de  még  csak  egy  idényre  sem.  Én 
befizetem a játékosnak a játékengedélyét, 
aztán egyszer csak közli, hogy elmegy.

Marton  József:  Olyan  szerződést  kell 
kötni, hogy nem mehet el, ha játékenge-
délye van. Vagy ha mégis átigazol, fizes-
se ki! A Leader-pályázatban volna lehető-
ség pályafelújításra. Meg kellene próbál-
ni.  Egy gondnoki státusz mindenképpen 
kellene, aki nyírja a füvet, locsol, kijelöli 
a  pályát,  mossa  a  mezeket  stb.  És  egy 
edzőpálya is nagyon kéne - a kis salakost 
benőtte a gaz -, mert óriási az igénybevé-
tele a nagypályának, ezért aztán gyorsab-
ban is megy tönkre.

K.K.: Nem tudunk pályázni, mert a foci-
pályán is jelzálog van. Ez pedig alapvető 
feltétel  minden pályázatnál,  hogy teher-
mentes  legyen  az  ingatlan.  A gondnok 
nagyon kéne, most mindent mi csinálunk 
társadalmi  munkában,  rengeteg  munka 
van.  Az  Önkormányzat  alkalmazhatna 
egy embert erre a feladatra, mi biztosan 
nem tudjuk megfizetni. 

Á.Zs.: Az önkormányzatnak sincs anyagi  
lehetősége  újabb  státuszt  létesíteni.  Le-
het,  hogy érdemes lenne az óvodai Ala-
pítvánnyal  együttműködve  alkalmazni  
valakit, aki az egész területnek a gondno-
ka  lehetne  a  Szabadidőparkkal  együtt.  
Nekik  úgyis  van  ilyen  kötelezettségük a  
pályázatban.

Nagy Imre: Máshol az önkormányzat tá-
mogatja  a  sportegyesületet,  több  millió 
forinttal. Itt  sose volt olyan önkormány-
zat,  amelyiknek  fontos  lenne  a  sport, 
vagy  elgondolkodott  volna  azon,  hogy 
valamilyen sportszakosztályt  indít. Utol-
jára talán a tanácsrendszerben, a régi öre-
gek  idejében  kapott  a  sportkör  támoga-
tást, azóta nem foglalkozik velünk senki.

Á.Zs.: Azt azért nem mondanám, hogy a  
váli  önkormányzatnak  nem  fontos  a  
sport. Ha nekünk is pluszos lenne a költ-
ségvetésünk,  bizonyára jutna  támogatás  
a sportegyesületnek is. Egyébként egyet-
len más civil szervezet sem kap az önkor-
mányzattól több támogatást: a Polgárőr-
ségnek  adunk  havi  15.000  forint  üzem-
anyagköltséget,  és  a  Tűzoltókkal  van  

szerződésünk a közterületek kaszálására,  
ők ebből próbálják fizetni  a tűzoltóautó  
törlesztőrészleteit.  Szerintem  a  sportkö-
rért is megtettünk mindent, elintéztük az  
öltözőt, hogy legyen pályaengedély, visz-
szaszereztük a villanyórát, amit a tetemes  
hátralék miatt leszereltek, megjavíttattuk  
a  leégett  szivattyút,  mi  fizetjük  a  rezsi-
költséget. Ráadásul tavaly több száz ezer  
forint tartozást is kifizettünk az elmaradt  
bírói díjak és egyebek kapcsán. Úgy ér-
zem, ez nem kevés. Településünkön vala-
mennyi  civil  szervezet  küzd  hasonló  
problémákkal,  mi  igyekszünk  együttmű-
ködni, és lehetőségeinkhez mérten támo-
gatni  őket. Úgy gondolom, a sportegye-
sületnek is egy menedzser szemléletű ve-
zetőségre  lenne  szüksége,  minden  követ  
meg kell mozgatni, pályázatokat felkutat-
ni,  támogatókat,  szponzorokat  keresni.  
Nagyobb aktivitásra lehetne buzdítani a  
szurkolókat is, hogy tevőlegesen és anya-
gi áldozatokkal is vegyenek részt a sport-
egyesület életében.

P.T.: Nincs  az  embereknek  pénzük,  ha 
még fizetni is kell, nem lesz senki.

Á.Zs.: Úgy tudom, az  Egyesület  három 
utánpótlás csapatra – U7, U9, U11 – 7  
millió  forint  támogatást  nyert  pályáza-
ton. Ebben szerepel sporteszköz, sportfel-
szerelés,  gyógyszer,  személyszállítási  
költségek, nevezési díj, edzőtábor, sport-
szakember bére, stb. Nem lehetett volna  
belevenni az ifit is?

K.K.:  A pályázatot egy fehérvári alapít-
vány nyerte, aki együttműködési megál-
lapodást kötött velünk. A programot is ők 
találták ki, de ebből sajnos a felnőtt és az 
ifi  csapatnak semmi nem jut.  Az öt  ki-

emelt labdajáték társasági adóból történő 
támogatására  épül,  labdarúgó utánpótlás 
fejlesztés címén. A kicsik az alapítványon 
keresztül kapják használatba az eszközö-
ket, felszereléseket, csak 3 év múlva lesz 
az Egyesület tulajdona. Semmilyen anya-
giakkal nem rendelkezünk, az alapítvány 
bonyolítja a beszerzéseket.

Sinkó Csaba: Ennek az a története, hogy 
a kicsikkel korábban  Gremsperger Attila 
foglalkozott  félállásban,  aztán  Magyar 
Balázs volt az óvodásokkal. Szeptember-
től  indult  a  Bozsik-program,  amire  pá-
lyázni  lehetett,  ekkor  jelentkezett  ez  az 
alapítvány. Nekem megvan hozzá a vég-
zettségem,  Balázst  meg  megkeresték  a 
szülők, hogy folytassa, így közösen fog-
lalkozunk  ezzel  a  három  korosztállyal. 
Voltunk a gyerekekkel három tornán, saj-
nos nagyon látszik az elmaradás, bár má-
ra már szorosabbak az eredmények. A 11 
éveseknek  heti  három edzés  van,  és  jó 
látni, hogy a gyerekek a szabadidejükben 
is gyakran fociznak.

Magyar Balázs: Már elmondtuk, milyen 
a pálya állapota, rossz pályán nem lehet 
labdavezetést tanítani.  A szülők részéről 
nagy az elvárás,  elégedetlenek, ha nagy 
gólkülönbséggel  kapnak  ki  a  gyerekek. 
Nem  szabad  türelmetlennek  lenni,  az 
Akadémiával  ne  hasonlítsák  össze,  ott 
évek  óta  együtt  vannak,  persze,  hogy 
sokkal jobbak. Szerintem már az is óriási 
eredmény, hogy az az óvodás, aki szep-
temberben  még  csak  a  füvet  tépkedte, 
vagy a gólyákat leste a pálya szélén, ma 
már végigdolgozza az edzést. Vagy aki év 
elején még csak 10-12-t  tudott  dekázni, 
mára 60-70-et tud. Egy éve csináljuk, rá-
adásul nálunk a korosztályok el  vannak 
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tolódva,  mert  fel  kellett  töltenünk  az 
U11-et kisebbekkel, és így a többi is csú-
szott, az U7-ben például 5 évesek is ját-
szanak.  Eleve  rosszabbak  az  esélyeink, 
ezért sem mérhető a teljesítmény. De úgy 
gondolom, ha van egy olyan közeg, ami-
be belenőnek, ahol jól érzik magukat, ha 
egy osztályban 10 fiúból 8 focizik, akkor 
nekik fontos lesz. Kajászón és Tabajdon 
is volna rá igény, érdemes lenne az isko-
lákba szórólapozni. Így hosszútávon len-
ne remény egy stabil utánpótlásra.

Á.Zs.:  Kell valamennyit fizetni a szülők-
nek?

S.Cs.:  Teljesen  ingyenes,  félévente  a 
sportorvosi  igazolásért  kell  ezer forintot 
fizetni,  de néhányan még ezért  is  zúgo-
lódnak.

M.J.: Már  olyan  hangokat  is  hallottam 
vissza,  hogy  mi  pozícióra  törünk.  Itt 
nincs pozíció, csak munka. A szülők ne 
csak kritizáljanak. Ingyenes a gyerekek-
nek, ha fizetni kéne, nem jönnének.

P.T.: Olyan  emberek  mondanak  véle-
ményt,  akiknek  nincs  semmi  erkölcsi 
alapjuk.  Felcsúton  ugyanezt  a  munkát 
több százezer forintért végzik, mi társa-
dalmi  munkában.  Mindenki  ingyen dol-
gozik.  Rengeteg időnk,  energiánk  megy 
rá,  szinte  az  összes  vasárnapunk  is.  A 
szurkolók könnyen kritizálnak, tegyenek 
ők is valamit. Mindenki a saját pénzét te-
szi  bele,  ilyen körülmények között  kész 
csoda ez az egész. Az is nevetséges, hogy 
egy éve nem találunk új vezetőségi tagot, 
mert  senki  nem  vállalja.  Ilyenkor  hol 
vannak, akik osztják az észt? Lemondtam 
az  edzőségről.  Nem  magyarázkodom 
senkinek...

K.K.: Köszönjük az Egyesület nevében a 
Hivataltól  kapott  pénzügyi  segítséget, 
mindenkinek, aki  az adója 1%-ával, tár-
sasalmi munkájával  és  pénzbeli  segítsé-
gével támogatta a csapatot. Papp Tibor és 
Marton József edzőknek, akik társadalmi 
munkában végezték  a  csapat  felkészíté-
sét.  Reméljük, lesznek még olyan fiata-
lok, akik önzetlenül képviselik Vált, a vá-
li  focicsapatot,  várjuk  őket  szeretettel. 
Szép volt Fiúk!

(Az önkormányzat százötezer forint anya-
gi  támogatást  nyújtott  a  sportegyesület-
nek, hogy ki tudják fizetni a nevezési dí-
jat,  és  indulhassanak  az  őszi  bajnoksá-
gon. Sajnos ennél többet nem ígérhetünk,  
de kérjük mindazokat, akik szeretik a fo-
cit és szívükön viselik a sportkör helyze-
tét, szülőket, szurkolókat, váliakat, hogy  
vállaljanak többet,  ha kell  anyagi  áldo-
zatot is, hogy a Vál KSE talpon marad-
hasson! - A Szerk.)

z  időpont  és  a  szabadtéri  hely-
szín kiválasztása nem volt vélet-
len, hiszen szándékunk szerint a 

táncházhoz további,  régi  néphagyomány 
ápolásán alapuló Szent Iván-éji játékot is 
kívántunk kapcsolni.

A
Az év legrövidebb éjszakáján a nyári 

napfordulót ünnepeljük. Szent Iván éjjele 
mégsem  június  21-ére,  hanem  24-ére 
esik,  ennek oka  az  egykori  naptárrefor-
mokban rejlik.  Így a jeles  nap  csillagá-
szati  napja  és  megünneplése  mára  nem 
esik egybe. A régiek hiedelme szerint va-
rázslatos éjszaka ez, amikor szinte bármi 
megtörténhet,  a  kívánságok  teljesülhet-
nek. A néphagyományokhoz illően – vi-
lágszerte  –  örömtüzeket  gyújtanak,  me-
lyeknek csodás erőt tulajdonítanak.  Nem 
volt  ez  másképp  a  magyar  néphagyo-
mányban sem,  a Szent Iván naphoz fűző-
dő  hiedelmek  és  szokások  egyrészt  a 
szomszédos  népektől,  másrészt  egyházi 
közvetítéssel kerültek hozzánk. A magyar 
szokások szerint régen a június hónapot 
is Szent Iván havának nevezték.  A szal-
mából és a többféle fából megrakott tűz 
fölött a hagyomány szerint a lányok átug-
ráltak, amíg a fiúk azt figyelték, ki mo-
zog közülük a legtetszetősebben. Az ug-
rások magasságából  és  irányából  persze 

sokféle jövendölést lehetett kiolvasni.
A táncház lebonyolításában a Válinka 

felnőtt  néptánccsoport  volt  az  egyesület 
segítségére, akik a laikusok számára mu-
tatták a lépéseket. A táncokat Vajda Le-
vente és Vajda Rozália néptánc pedagó-
gusok vezették. A zenei aláfestést az Örö-
kös  zenekar  biztosította,  akik  éjszakába 
nyúlóan húzták a talpalávalót. A táncház-
ban számos helyi és környékbeli gyerek 
és felnőtt, valamint a martonvásári ifjúsá-
gi  Villő  néptánccsoport  is  részt  vett.  A 
zene és a tánc közben jó lehetőség kínál-
kozott arra, hogy helyi és vendég fiatalok 
új  baráti  kapcsolatokat  építhessenek  ki 
vagy szorosabbra  fűzzék  a  meglévőket. 
Ez az alkalom arra is jó volt, hogy csök-
kenjen a  generációk  közti  különbség.  A 
rendezvényt  batyusbálként  hirdettük 
meg, azaz mindenki hozott magával egy 
kis elemózsiát, ezzel is a közösségi érzést 
próbáltuk erősíteni, majd pedig közös gu-
lyással vendégeltük meg a résztvevőket.

Az  élő  népzenés  táncházhoz  éjszaka 
Szent Iván-éji tűzgyújtást és tűzugrást is 
szerveztünk, hogy az egyesület egyik cél-
kitűzéseként az eddig kevésbé ápolt nép-
hagyományt újraélesszük. A fáklyák han-
gulata és a  tábortűz melege is közelebb 
hozta egymáshoz az embereket.
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SZENT IVÁN-ÉJI TÁNCHÁZ

2012. június 23-án szombaton este rendezte meg a Váli Falu-
szépítő és -védő Egyesület Leader-pályázati  támogatással az 
első táncházi rendezvényét.

ÁDÁM ZSUZSANNA elnök

Fotó: Ádám Zsuzsanna



►Felcsíki kiállítás
Mikor Csíkból elindultam,
Csillagokkal takaróztam,
Zaboláztam a villámot,
Abból fontam a korbácsot….

Elvándorlók, útonlévők,
Lelketekben tarka felhők,
Kössetek ki még időben,
Égi- földi kikötőben

Sokan  élnek  közöttünk,  akik  Csíkból 
indultak el. Ha beszélgetünk velünk, hall-
juk gyönyörű,  nemzedékről  nemzedékre 
öröklődő,  fordulatokban  gazdag,  ízesen 
szóló magyar nyelvünket.

Ha  megkérdezzük  őket  szülőföldjük-
ről, gyerekkorukról, vége-hossza nincs a 
történeteknek,  adomáknak.  Legtöbbjük 
nálunk is őrzi felcsíki székely hagyomá-
nyait, ételeit, mentalitását. 

A Molnár és  a Kedves család elhatá-
rozta, hogy megmutatja a váliaknak, mi-
lyen  a  Hargita  lábánál  fekvő  Csíki-me-
dence, ahonnan származnak, milyenek az 
ott élő emberek. Előkerültek az otthonról 
küldött,  féltve  őrzött  párnák,  abroszok, 
viseletek, használati tárgyak.

A tablókon látható képekről, leírások-
ról megismerhettük az összes felcsíki te-
lepülés nevezetességét, köztük szülőfalu-
jukat:  Csíkszentdomokost,  Balánbányát. 
Bepillantást  nyerhettünk a mindennapok 
életébe,  tanulhattunk  székely  szavakat 
(laska, törökbúza, murok, kászu, fuszuly, 
bőcsködik).

A nap végét felcsíki táncház zárta, ahol 
rájöttünk,  hiába  tanultuk mi  is  ezeket  a 
táncokat,  sosem  tudjuk  úgy  táncolni, 
ahogy ők, hiszen nekik a vérükben van. A 
hangulat  fergeteges  volt:  mikor  elfárad-
tunk,  jött  a  közös  éneklés,  borozgatás, 
mézes pálinka kóstolgatás és az elmarad-
hatatlan kürtős kalács.

Örülünk,  hogy  hozzánk  vándoroltak, 
és reméljük, hogy kikötöttek nálunk.

Szabó Éva

►Anna-bál 2012
Július 14-én idén is megrendezésre ke-

rült  a  hagyományos  Polgárőr  Anna-bál. 
Bár az idő ne volt túl kegyes hozzánk – 
párszor eláztunk -, a hangulat nagyon jó 
volt. A talpalávalót Molnár László és ze-
nekara  húzta,  az  üstben  vad-,  birka-  és 
sertéspörkölt  rotyogott,  na meg babagu-
lyás. A hozzávalókat támogatóinktól kap-
tuk, akik ha eljöttek, egy tányér vacsorá-
val meg is vendégeltük őket.

Ismét választottunk bálkirálynőt, aki a 
hajadonok között Szabó Diána lett, és el-
ső  évben  Bál  Szépét,  aki  már  asszony: 
Mátyásiné  Fiskus  Mónika.  Az  eső  őket 
vasárnap is eláztatta, mikor a falun kör-
bekocsikáztak, így sajnos nem sokan lát-
hatták.

A  sikeres  lebonyolításért  szeretnénk 
köszönetet mondani minden támogatónk-
nak, polgárőr társaimnak, és minden ked-
ves  vendégünknek,  akik  megtiszteltek 
bennünket  részvételükkel,  fogyasztásuk-
kal és adományaikkal a munkánkat segí-
tik!

Támogatóink  voltak:  Csapó  István, 
Trejtnár  Anita,  Kiss  Ferencné,  Vranek 
Péter,  Sigmond  Péter,  Zsíros  György, 
Éden Plusz Kft., Falusi Bolt Kft.,  Zsirai  
Győző,  Róna  '91  Kft.,  Ámon  Völgye 
szépségszalon, Botész, Família Kereske-
dés,  Györgyi Csilla,  Wikor György,  Sze-
rencsés  József,  Rózsa  pálinka,  Tűzoltó-
ság,  Kecskés  Péter,  Garai  Zsolt,  Nagy 
József, Krain Bálint, Nagy Zoltán, Seges-
di Mihály, Kajászói Önkormányzat, Váli 
Önkormányzat,  Hoppárné Mária, Szülői 
Munkaközösség.

Hoppár György
elnök

►Adj vért!
Július 25-én szerdán 15-től 18 óráig is-

mét véradás lesz az Egészségházban. Sok 
szeretettel várjuk a régi és új véradókat!

Ismerd meg vércsoportodat! Ha véradó 
leszel, ezt rögtön megtudod. 0, A, B, AB

Tárnok Lajosné
titkár

Ne keress kifogást!

Túl öreg vagyok...
Ha 18-65 év között vagy, 
és jó az egészséged, ad-
hatsz vért.

De nagyon legyengülök...
Rövid pihenő és étkezés 
után máris képes vagy fel-
adataid normális ellátására.

Utálom a tűt...
Nem fogod érezni.

Nemrég beteg voltam...
Várd meg, míg újra jól le-
szel, ha kétségeid vannak, 
fordulj orvoshoz.

Sohasem kért senki, 
hogy adjak...
Most meghívtunk.

Biztonságos a véradás?...
Minden eszköz steril, a vér-
vételhez egyszer használa-
tos tűt és fecskendőt haszná-
lunk.

Túl kicsi vagyok...
Nem vagy az, ha testsúlyod 
50 kg vagy annál több.

De vérszegény vagyok...
Minden véradás előtt el-
lenőrizzük a vérszegény-
séget.

Biztosan nem kell az én 
vérem, mert egyszerű „0” 
vércsoportom van...
Nekünk minden vércsoport-
ból szükségünk van vér-
adókra.

Nagyon elfoglalt vagyok...
Három havonta csak egy 
órát vesz igénybe.
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Fotó: Kovácsné Darabos Erzsébet



eggel  Bechtold  Tamás polgár-
mester  úr  köszöntötte  a  török, 
spanyol,  portugál,  angol  és  ma-

gyar vendégeket, és néhány szót szólt a 
falu történelméről.  Ezután a nemzetközi 
társaság megkoszorúzta a falu híres köl-
tője, Vajda János emlékművét.

R
A csapat első útja a helyi fazekasmű-

helybe vezetett, ahol  Vranekné Hédi ke-
ramikus bemutatta  a  hagyományos  népi 
fazekasmesterség alapjait.  Utána kimen-
tünk a váli pusztába, itt Berecz Botond, a 

váli hunok lovascsapatának vezetője elő-
ször a jurtában ültetett le bennünket, szi-
gorú  tradicionális  ülésrendben.  Megcso-
dálhattuk kézzel készített harci öltözeteit 
és  fegyvereit,  majd pedig  az  udvaron  a 
hagyományőrző csoport látványos bemu-
tatója következett a különböző ősmagyar 
harci  módozatokról.  Láthattunk  íjjal, 
karddal, szablyával, fokossal és dárdával 
való támadásokat; és megízlelhettük, mi-
lyen  félelmetes  lehetett,  mikor  eleink  a 
mezőben kis csapatokban elrejtőzve, hir-

telen  támadtak  elő,  és  ellenségeikre  ro-
hantak. Ezek után a résztvevők felülhet-
tek a régifajta magyar lovakra, sőt, a ló-
hátról való nyilazást is kipróbálhattuk. 

Marton  József és  felesége  Julianna 
vendéglátásában,  a  Válvölgye  Étterem-
ben  elköltött  ízletes  ebéd  után  tolmá-
csunk, Nagy Katalin eredeti magyar nép-
viseleteket mutatott be, majd megérkezett 
a Válinka néptáncegyüttes, akik mezőföl-
di táncokat jártak vidám hegedűszó kísé-
retében.  Ezután  következett  a  táncóra: 
Vajda Levente néptánctanár  és  zenekara 
vezetésével minden külföldi vendég meg-
tanult  csárdást  járni. A vidám mulatság-
nak  az  idő  szűkössége  vetett  véget, 
ugyanis  még több látnivaló is  bele volt 
tervezve a napba.

Következő utunk a katolikus templom-
ba vezetett, ahol Szabó László kalauzolá-
sában megtekintettük a híres bécsi festő-
művész,  Wagner  József  szekkóit,  és  a 
sekrestye mívesen faragott bútorzatát. In-
nen a helyi tűzoltó egylet hajdani épüle-
tébe mentünk, ahol Kocsis Bálint tűzoltó 
elnök és kollégái segítségével megszem-
léltük az egykori tűzoltó eszközöket. Ez-
után felsétáltunk a temetőbe, az Ürményi 
család mauzóleumához.

Az egész napos programot egy köny-
nyed,  pálinkakóstolóval  egybekötött  va-
csora zárta Szabó István szőlőhegyi prés-
házában, ahol felesége Anna, lányuk Éva 
és férje  Bechtold Tamás fogadott minket 
a  néptáncos csapattal  együtt.  A külföldi 
vendégek  itt  megismerkedtek  –  szaká-
csunk,  Kőszegi László kiváló főztje által 
– az igazi magyar, bográcsban főtt mar-
hagulyással, és a vendéglátó többféle bo-
rát  is  megízlelhették.  A  polgármester 
ezen kívül a különféle szőlőművelési mó-
dokat és a borpincét is bemutatta nekünk.

Vendégeink hálájukat fejezték ki, hogy 
ilyen szép napot tölthettek a faluban, és 
ilyen sok élménnyel és ismerettel gazda-
godva térhetnek vissza hazájukba. Mély 
benyomást tett rájuk, hogy a váliak ilyen 
szépen őrzik a hagyományaikat, és a ma-
guk  szórakozására,  saját  költségükön 
ápolják a magyar népi tradíciókat.

Szeretnénk  köszönetünket  kifejezni 
ezért a szép napért mindazoknak a falu-
belieknek, akik hozzájárultak a lebonyo-
lításához. A fent felsorolt neveken kívül 
külön  köszönet  illeti  Kőszegi  Nellit és 
férjét,  akik a program fő szervezői vol-
tak, valamint Szerencsés Józsefet és mun-
katársát,  Molnár Lászlót, akik biztosítot-
ták  számunka  az  utazást  mind a  Buda-
pest–Váli útvonalon, mind pedig a falun 
belül, és mindig ott voltak, ahol szükség 
volt rájuk.
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NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ
Június 9-én egy – az Európai Unió által támogatott – nemzetkö-
zi program keretében öt ország képviselői érkeztek Válra, hogy 
a helyi hagyományokból kapjanak némi ízelítőt. 

KISSNÉ BÉKÁSSY ENIKŐ

Fotó: Kissné Békássy Enikő

Fotó: Kissné Békássy Enikő



arkas Balázs István vagyok, a Váli 
Református  Egyházközség  új  lel-
kipásztora.  1980-ban  születtem 

Dunaújvárosban.  Székesfehérváron  nőt-
tem fel, a Pápai Református Gimnázium-
ban érettségiztem, majd a Károli Gáspár 
Hittudományi  Egyetemen szereztem lel-
készi  oklevelet  2005-ben.  Segédlelkész-
ként Székesfehérváron öt évet, helyettes 
lelkészként a Lajoskomárom-Mezőkomá-
rom-Szabadhídvégi  Egyházközségben 
három évet szolgáltam.

F

Életem  vezérigéje  Istenünk  ígérete: 
„Ne félj,  mert  én  megváltottalak,  neve-

den szólítottalak téged, az enyém vagy”. 
Feleségem  Farkasné  Riskó  Zsófia ma-
gyar-német  szakos  középiskolai  tanár. 
Két kislányunk van:  Márti 3,5 éves,  Er-
zsébet kétéves.

Nagy örömmel fogadtuk el a gyüleke-
zet meghívását és költöztünk Válra júni-
us 8-án. Szeretném minél hamarabb meg-
ismerni  a  kedves  Testvéreket,  a  község 
lakóit!  Keressenek  bizalommal  szemé-
lyesen vagy telefonon az alábbi telefon-
számon: +36 (30) 383-1521 (a gyüleke-
zet korábbi vezetékes telefonszáma meg-
szűnt). Áldás, békesség!

Református gyermekhét

Július  2-6.  között  tartottuk  idei  gyer-
mekhetünket a Váli Református Egyház-
községben, amelyen összesen 63 gyerek 
vett részt.

Sokat  tanultunk  Jónástól,  aki  igazán 
különleges feladatot kapott Istentől. Min-
den nap tanultunk valami újat a csoport-
vezetők: lelkészek, pedagógusok és gyü-
lekezetünk  fiataljainak  vezetésével.  Sok 
éneklés, a témára hangoló játékok és ve-
télkedők tették színessé a délelőttöt. Dél-
utánonként  kézműveskedés,  akadályver-
seny,  sport,  játék,  kirándulás  és  lufifújó 
bohóc várta a gyerekeket.

Hálát adunk Istennek a gyerekekért, a 
segítőkért, a gyülekezet anyagi és tárgyi 
összefogásáért, a nagy hőség ellenére is 
balesetmentes gyermekhétért!

►Köszönet
Szeretnénk megköszönni mindazoknak 

segítségét, akik anyagi támogatással, tár-
sadalmi munkával hozzájárultak a római 
katolikus temető ravatalozójának felújítá-
sához:  Andrusek  Péter,  Akli  Istvánné, 
Bencsik  László,  Csiky  Éva,  Csókás  Ká-
rolyné,  Dömsödi Sándorné,  Dudás Béla, 
Domak István,  Fábián Lászlóné,  Gebau-
er  Istvánné,  Horváth  Dezsőné,  Horváth 
Lajosné, Horváth Zoltán,  Huszár Károly, 
Horváth György,  Horváth Dezső,  Juhász  
Viktor,  Kerekes Tibor,  Körtvélyesi Gyulá-
né,  Körtvélyesi  Károly,  Krain  Bálintné, 
Körmendi János,  Kocsis Béla,  Kamocsa 
Gáborné és  családja,  Körmendi  Béláné, 
Körmendi László és  családja,  Körmendi 
Lajosné,  Lukács  Csaba,  Mihálovics  Jó-
zsefné (Szent  István  tér),  Mathauser  
Imre,  Mihálovics  Józsefné (Damjanich 
utca), Molnár Lajosné, Molnár Lászlóné, 
Nádporné Fekete Mária,  Nagy Lajosné, 
Nagy József,  Nagy János (Família bolt), 
Nagy Antalné,  Németh Jánosné,  Németh 
Józsefné,  Németh  Zsuzsanna,  Nagy  Já-
nosné,  Németh Antal,  Nagy Zoltánné és 
családja,  Nagy  Imre,  Nagy  Ferencné, 
Nagyné  Nagy  Piroska,  Orbán  Ferenc, 
Ódor Lajosné, Pruck Lászlóné, Reppman 
Károlyné, Reppman Éva, Segesdi Mihály, 
Schmidt Istvánné, id. és ifj. Szabó László, 
Szerencsés Lászlóné,  Szabó Károly,  Sza-
bó  Ferenc,  Szalók  Istvánné,  Szőlősi  Jó-
zsefné,  Szedlák  Béla,  Szedlák  István, 
Szedlák Istvánné Zsuzsa,  id. és ifj. Szed-
lák Károly,  Tóth Sándor, Udvardi István-
né,  Vranek  Péterné,  Váradi  Józsefné, 
Vass József és a Rózsafüzér Társulat.

Szabó László
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A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
Új lelkipásztor áll a Váli Református Egyházközség 
élén.

FARKAS BALÁZS ISTVÁN református lelkipásztor

NODA TEXT
Holland használt 

ruha- és 
bútorkereskedés

Magtár utca 1.

Nyitás: 
augusztus 1-jén 

8:00 óra



Párbeszéd az EU-val

Egy áprilisi hétvégén az ország minden 
tájáról  érkező  fiatalok  számára  tartott  a 
Strukturált  Párbeszédről  szóló  képzésen 
vettem részt. A képzést az Ifjúsági Kon-
zultációs  Kör  tagjai  számára  szervezték 
Budapesten. A Strukturált Párbeszéd cél-
ja, hogy a fiatalokat (15-30 éveseket) be-
vonja az őket érintő ügyek megvitatásá-
ba, mindezt úgy, hogy a különböző szin-
teken (helyi, regionális, országos) történő 
párbeszédek eredményeit a legmagasabb, 
vagyis uniós szintre továbbítja. Röviden 
az uniós döntéshozók és az európai fiatal-
ság közti párbeszédet teremti meg. A je-
lenlegi  lengyel,  dán,  ciprusi  elnökségi 
trió átfogó prioritása a fiatalok részvétele. 
Ezen belül a 2012 júliusától decemberig 
soros  elnöki  posztot  betöltő  Ciprus  a 
„részvétel  és  társadalmi  befogadás”  cí-
men jelölte meg specifikus prioritását.

Hazánkban  a  Nemzeti  Munkacsoport 
mellett  a  2010-ben  alakult  informális 
csoport,  az  Ifjúsági  Konzultációs  Kör 
(IKK) is nagy szerepet játszik a fiatalok-
kal folytatott párbeszédben.

Az IKK küldetése,  hogy közvetítse a 
fiatalok  véleményét  az  Európai  Uniós 
döntéshozók felé és tájékoztassa őket az 
Unió által  nyújtott  lehetőségekről.  Min-
den elnökség alatt készít kérdőívet,  me-
lyet több helyen népszerűsít, és emellett 
fókuszcsoportos  beszélgetéseket  is  bo-
nyolít.

Amennyiben valaki részt szeretne ven-
ni  a  Strukturált  Párbeszédben,  további 
naprakész információkért az EU nyújtotta 
lehetőségekről  érdemes  felkeresni  az 
IKK Facebook oldalát.

☻INTERNET
https://www.facebook.com/ifjusagi.konzultacios.kor

Utazási alternatívák I.

A nyár közeledtével egyre inkább meg-
jön az emberek kedve egy kis utazáshoz. 
Bár ha idő még lenne is rá, pénz ugye ma 
már nem mindig jut. Részben erre is kí-

nál megoldást egy ma már újnak se 
mondható,  2004-ben  indult  oldal,  a 
Couchsurfing.  Ez  a  „kanapészörf”  jóval 
több, mint egy „ingyen” szállást adó por-
tál. Amennyiben valaki csak ingyen szál-
lásnak  használja,  többnyire  gyorsan  ki-
hullik a felhasználók sorából, és rossz ta-
pasztalatai híresztelésével csak rontja en-
nek a remek oldalnak megítélését a világ-
ban.

A Couchsurfing  az  emberi  kapcsola-
tokról,  kialakításukról,  és  más  kultúrák 
megismeréséről szól. Az oldalon lehető-
ségünk  van  a  világszerte  jelenleg  több 
mint hárommillió felhasználó közül bön-
gészni,  hogy éppen kinél  szeretnénk el-
tölteni egy rövidebb időt, és ugyanígy ha 
kedvünk tartja mi is fogadhatunk utazó-
kat a világ minden tájáról. Ha nem sze-
retnénk,  vagy  nincs  lehetőségünk  laká-
sunkat megosztani egy idegennel,  akkor 
lehetőségünk van „sör/kávé” funkciót je-
lölni, ami azt jelenti, hogy egy sör vagy 
kávé mellett szívesen beszélgetünk az ép-
pen arra járókkal. Természetesen semmi 
nem kötelező, ha valaki nem ér rá, vagy 
nem találja szimpatikusnak az illetőt, úgy 
egyszerű visszautasító válasszal kibújhat 
a találkozás alól. 

Minden felhasználó rendelkezik profil-
lal,  ahol  bemutatkozó  szövegtől  a  ked-
venc  könyveken,  filmeken,  és  beszélt 
nyelveken  át  a  referenciákig  mindent 
megtalálhatunk. A referencia-rendszer itt 
arra szolgál, hogy kiszűrhetőek legyenek 
azok az  egyének,  akik nem rendeltetés-
szerűen használják az oldalt, vagy éppen 
lopnak, csalnak, hazudnak.

A szállásadó is ír referenciát az utazó-
ról, és az utazó is a szállásadóról, így té-
ve biztonságosabbá a rendszert.

Jómagam  ez  idáig  Horvátországban, 
Bulgáriában, és Csehországban éltem az 
oldal nyújtotta lehetőségekkel, és persze 
itthon is fogadtam utazókat.  

Mikor Horvátországban ezen az olda-
lon keresztül szereztem tengerparti szál-
lást,  megismertem egy csodálatos lányt, 
aki belevitt az ottani élet sűrűjébe. Bemu-
tatott barátainak, elvitt koncertekre, kör-
betúráztuk a környéket, megmutatta a he-

lyi nevezetességeket, éjszaka fürödtünk a 
tengerben, anyukája révén megismerhet-
tem a horvát konyha ízeit, és még renge-
teg más élménnyel lettem gazdagabb, és 
mindezt mellékesen ingyen.

Ugyanígy ha bárkinek kedve szottyan 
megismerni a magyar vidéknek ezt a ré-
szét,  úgy megtalálhat  többek között  en-
gem, bár nem vagyok egyedül a faluban. 
Meglepő lehet, de kicsiny falunk is von-
zott  már  ide  kanapészörfölőket.  Volt  itt 
görög, szerb, belga, bolgár, dán, és még 
magyar is. Ilyenkor rendszerint mi is kör-
bejárjuk a környéket, megnézzük a helyi 
nevezetességeket, megismernek egy ma-
gyar családot,  édesanyám révén magyar 
ízeket, házi tejet, sajtot, egyebeket. Jó idő 
esetén kimegyünk szalonnát sütni, lejön a 
baráti  kör,  zenélgetünk,  beszélgetünk, 
iszogatunk, éjszakai túrázunk, csillagokat 
nézünk.  És  igen,  az  itteni  miliő  persze 
más,  de  ugyanúgy szerethető,  mint  egy 
tengerparti, vagy nagyvárosi.

☻INTERNET
www.couchsurfing.org

►Ifjúsági csoport
Mint már többen valószínűleg értesül-

tetek  róla  közösségi  oldalakról,  tervbe 
vettük egy - a fiatalok érdekeit képviselő 
informális, majd egyre formálisabb kere-
teket öltő - csoport létrehozását. Célunk, 
hogy az  érdekeinket  mi  magunk  képvi-
seljük,  minél  több  váli  gyerek  és  fiatal 
bevonásával. Első összejövetelünket júli-
us 12-én tartottuk a Községháza tanács-
termében  Herczku  Mihály,  Kecskés  Va-
lentin,  Kocsis Rita és  Ádám Zsófia rész-
vételével.  Igény mutatkozott  többek kö-
zött egy új, fiatalok számára kialakítandó 
közösségi  tér  létrehozására  könyvtárral, 
sporthelyiséggel,  nagyobb  konditerem-
mel és klubhelyiséggel. A csoport kezdet-
ben kérdőívekkel mérné fel a helyi ifjú-
ság  igényeit,  ezt  követően  tárgyalna  a 
falu vezetőségével a lehetőségekről, kilá-
tásokról,  majd  egyesületté  szerveződve 
pályázatok, önkéntes munka és szponzo-
rok útján próbálná  megvalósítani  elkép-
zeléseit. Ha valaki kedvet kapott  csatla-
kozni,  vagy  ötleteivel,  meglátásaival, 
kapcsolataival segíteni munkánkat, öröm-
mel várjuk. A későbbiekben szívesen lát-
nánk a  Diákönkormányzat  lelkes  tagjait 
is, hiszen mindez közös érdekünk.

☻INTERNET
Keresd a Facebook-on a „Váli ifjúsági névtelen 
kör”-t!

Ádám Zsófia
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FIATALOK MOZGÁSBAN
Az IKK küldetése, hogy közvetítse a fiatalok véle-
ményét az Európai Uniós döntéshozók felé.

HERCZKU MIHÁLY BALÁZS


