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 mindennapos problémák mellett 
rendkívüli események is történtek 
községünkben.  Kronológiai  sor-

rendben a következők:
A

Július első hetében Erdélybe utaztam, 
ahol szabadságomat töltöttem. 

Szabadságomról hazatérve rögtön egy 
kellemes kötelességemnek tettem eleget, 
amikor  a  Váli  Polgárőrség  és  a  Szülői 
Munkaközösség által szervezett Anna-bá-
lon vettem részt. A nyári záporokkal tar-
kított  rendezvényen  hajadon és  asszony 
kategóriákban választották meg a bál szé-
pét. Gratulálok a hölgyeknek!

Július 17-én az alcsúti polgármesterrel 
és  a  váli  Családsegítő és  Gyermekjóléti 
Szolgálat  vezetőjével,  Lovas  Csabával 
tárgyaltunk  a  szolgálat  díjáról,  mellyel 
Alcsútdoboz önkormányzata tartozott fe-
lénk.

Révbe  értek  az  Ujszászi  Gáborékkal 
folytatott  tárgyalások  a  Rákóczi  út  5. 
szám alatti lakás eladásáról, melynek vé-
telárát a képviselő-testület 6,5 millió fo-
rintban határozta meg. A vevők a kétmil-
lió forint előleget kifizették. Amennyiben 
a bíróság engedélyével leveszik az ingat-
lan telekkönyvéről a széljegyet, a kialku-
dott vételárból fennmaradó 4,5 millió fo-
rintot is kifizeti a vevő.

Július 18-án a Vértes Kistérségi Társu-
lás soron következő ülésén vettem részt. 
Téma volt a korábbi jegyzőnk által téve-
sen  megigényelt  normatíva  visszafizeté-
se,  melytől  a  tanács  jóindulatának  kö-
szönhetően megmenekültünk. Újabb kö-
zel négy millió forint kifizetése volt a tét, 
mely a korábbi időszak számlájára írható. 
Másik fontos témánk a társulás megszün-
tetése volt. Ennek oka, hogy januártól a 
járások  kialakításával  a  kistérségek  fel-
adatai, így létjogosultságuk is megszűnik.

Hasonló módon örökölt kifizetési köte-
lezettségünk az a több mint négyszázezer 
forint, melyet Nagy József korábbi képvi-
selőnek kell kifizessünk tiszteletdíj tarto-
zás címén.

Július  közepétől  folyamatosan  egyez-
tettem az egészségfejlesztési pályázat be-
adásáról,  melyet  az  önkormányzat  és  a 
Vál KSE nyújtott be. Az eredmény kihir-
detésére hamarosan sor kerül.

A Martonvásári Művészeti Iskolai Tár-
sulás ülésén közös jövőnkről tárgyaltunk, 
és elfogadtuk a törvényi háttér változása 
miatt módosult SZMSZ-t.

A néptánc oktatás bevezetésre kerül az 
első osztályban a mindennapos testneve-
lés  keretében.  A foglalkozásokat  Dara-
bos Péter mellett  az  első félévben az a 
Salamon Ferencné Erzsike fogja tartani, 
aki a martonvásári művészeti oktatást lét-
rehozta. A második félévtől helyét  Nagy 
Kata veszi át. Bízom benne, hogy a nép-
tánc oktatás kötelezővé tételének és a pe-
dagógus  cseréknek  köszönhetően  a  váli 
gyermek néptánc oktatás főnixmadárként 
feltámad.

Július  29-én  a  rendkívüli  időjárásnak 
köszönhetően  több  váli  ingatlantulajdo-
nost ért jelentősebb kár. A diónyi jéggel 
érkező özönvíz-szerű csapadék autókat és 
házakat rongált meg, számos pincét elön-
tött az iszap. Az este telefonon értesítet-
tek, hogy a Váli-víz lassan kilép medré-
ből. A bejelentés arról is beszámolt, hogy 
a kétlyukú híd alatt lévő zsilip részleges 
elzárása miatt emelkedett veszélyes szint-
re a víz. Bár a kárt sikerült megelőzni és 
elhárítani  a  polgárőrök,  a  tűzoltók  és 
Adankó Attila segítségével, mégis sajná-
latos, hogy egy egész község életét befo-
lyásoló műtárgy kezelése egyetlen ember 
döntésétől függ. A korábbiakban már elő-

fordult egy ehhez hasonló eset, a helyzet 
gyors megoldást  igényel az önkormány-
zat  részéről.  A lakosság rendkívül  meg-
értő és közreműködő volt, melyet ezúton 
szeretnék  megköszönni  mindenkinek. 
Külön köszönet illeti azokat, akik a rend-
kívüli helyzetben segítették munkánkat. 

30-án az előző napi záporok hatására a 
Vajda János utca 24. számú ház fala meg-
csúszott,  az  épület  életveszélyessé  vált. 
Az önkormányzat a szakemberek egyet-
értésével  az épület  lebontásáról  intézke-
dett a közvetlen balesetveszély elhárítása 
érdekében. A károk helyreállításához se-
gítséget nyújt az állami „vis major” alap. 
Az igénylést beküldtük. Azóta kétszer el-
lenőrizték az igény jogosságát és a folyó 
munkálatokat. 

Az Újhegyi úti árkot kitisztíttattuk. Ez-
zel egy időben a környező utakat is hely-
reállíttattuk.  Közmunkásaink  áldásos  te-
vékenységének  köszönhetően  a  Tordasi 
úton hömpölygő vizet el tudta vezetni a 
vízlevezető árok.  Nekik  is  köszönöm 
munkájukat.

Továbbra is borzolja a kedélyeket több 
olyan terület, ahol egyes ingatlantulajdo-
nosok önkényesen meggátolják a szabad 
átjárást. A Pogányvári út esetében az épí-
téshatóság  megkezdte  az  eljárást. 
Amennyiben az utat nem nyitják meg, az 
önkormányzat rövid időn belül pert indít 
az utat lezárók ellen. A másik problémás 
ügy a Szent Mihály major melletti fahíd 
lezárása volt, melynek megoldására szin-
tén az építési hatóságot kértem fel. A ma-
jor tulajdonosának másokat is érintő ön-
kényes intézkedései - mind a zsilip keze-
lése, mind a rét lezárása  - több mint ag-
gályosak.  Mindkét  helyszínen  mindent 
elkövetünk, hogy a hatályos törvényeket 
betartassuk.

Július 31-én a Puhi-Tárnok Kft. ügyve-
zetőjével bejárást tartottunk útjaink álla-
potának  felmérésére.  A  Baracska-Kajá-
szó-Vál  Víziközmű Társulat  megbízásá-
ból idén ősszel több mint tíz millió forin-
tot költhetünk útjaink felújítására.

Részt vettem továbbá a tanévnyitó ér-
tekezleten az iskolában és óvodában egy-
aránt,  valamint a szeptember 2-án meg-
tartott  iskolai  tanévnyitón  is.  Az iskolát 

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

Az utolsó testületi ülést június 28-án tartottuk. Az 
elmúlt  két  nyári  hónapról  nem  lehet  azt  állítani, 
hogy mint általában, uborkaszezon lett volna.

BECHTOLD TAMÁS polgármester

Utazási alternatívák II.
„...Persze  szerencse  kell  hozzá,  és  én  inkább  stoppolok,  
mint lottózok...”
Herczku Mihály Balázs folytatja beszámolóját..

11. oldal

Meghívó
Találkozás  Berecz Zsombor  olimpikonnal  szeptember  28-án  
pénteken 18:30-kor a váli Szabadidőparkban.
Élménybeszámoló, filmvetítés, az olimpiai hajó megtekintése.

3. oldal



augusztus 1-jétől  Kovácsné Darabos Er-
zsébet vezeti. Az átadás rendben megtör-
tént. Ezúton kívánok még egyszer mun-
kájához  erőt,  kitartást  és  jó  egészséget! 
Ugyanezen  jó  kívánságokat  szeretném 
tolmácsolni  az  iskola  és  óvoda  minden 
egyes  dolgozója  számára.  Itt  szeretném 
elmondani, hogy az iskolában történő aj-
tó beépítése szintén felajánlásból készült, 
köszönöm a közreműködők munkáját.

Az iskola, óvoda és a hivatal áramellá-
tását  biztosító  napelem  beruházás  hely-
színi ellenőrzésére augusztus 2-án került 
sor. Bár mindent rendben találtak, a kifi-
zetés  ennek  ellenére  még  mindig  várat 
magára. Ennek a problémának a kezelé-
sére  Tessely  Zoltán képviselő úrral  tár-
gyalást  kezdeményeztünk  a  pályázatot 
kifizető és ellenőrző Energiaközpont kép-
viselőjével.

Augusztus 7-től szabadságomat töltöt-
tem, mely idő alatt  Ádám Zsuzsanna al-
polgármester  asszony  látta  el  a  polgár-
mesteri teendőket.

13-án  lakossági  tájékoztatót  szervez-
tünk a nemrég megnyílt, lakosság számá-
ra  kiírt  energia  hatékonysági,  fűtéskor-
szerűsítési  pályázat  lehetőségeiről.  Saj-
nos rendkívül gyér volt az érdeklődés.

Augusztus 19-én részt vettem a hagyo-
mányos búcsúi bálon, melyet  a tűzoltók 
rendeztek. Köszönöm a meghívást.

Augusztus 22-én megtörtént a Tűzoltó 
és Községi Emlékház építési területének 
műszaki  átadása,  így  megindulhatott  az 
építkezés. A Váli Tűzoltó Egyesület tag-
jai  több  közmunkásunk  segítségével 
megkezdték a bontási  munkálatokat. Ha 
az építés is ilyen rendezetten és jó hangu-
latban  zajlik,  példaértékű lesz  a  jövőre 
nézve. Mindenki megnyugtatására szeret-
ném közölni, hogy a helytörténeti gyűjte-
mény anyagát leltározás és gondos cso-
magolás után a régi orvosi rendelő épüle-
tében helyeztük el.  Ezúton mondok kö-
szönetet mind a Tűzoltó Egyesület, mind 
a Faluvédő Egyesület résztvevő tagjainak 
az épület gyors kiürítéséért. Több lakos-
sági  bejelentés  is  érkezett  a  bontásból 
származó hulladéklerakás miatt a Kerek-
dombnál. A tulajdonossal egyeztetve tör-
tént a terület feltöltése, melyre termőföld 
kerül,  hogy  a  későbbiekben  kaszálható 
legyen. 

Itt  ragadnám  meg  az  alkalmat,  hogy 
külön köszönetemet  fejezzem ki  Kocsis  
Bálint képviselőnek, a Váli Önkormány-
zati Tűzoltóság elnökének azért a rendkí-
vül  odaadó,  sem  pénzt,  sem  időt,  sem 
technikát nem kímélő szervező és szállító 
munkájáért, melyet töretlen lelkesedéssel 

végez. Bár képviselői tiszteletdíját ezidá-
ig is rendszeresen felajánlotta nemes cé-
lokra,  az  elmúlt  hónapokban  az  egyik 
legnagyobb  segítségem  volt  a  nehéz 
helyzetek megoldásában. 

A Bio-Gastro Kft. látja el további egy 
évre a közétkeztetést az iskolában, óvo-
dában és a szociálisan rászorultak ellátá-
sában.

A nyári szünet ellenére pályázati ked-

vünk továbbra sem lankad. A Völgyvidék 
Leader  Egyesület  által  megfogalmazott 
célterületek  közül  több  is  érdeklődésre 
tarthat  számot.  Így ötlet  szintjén felme-
rült  a játszótér  és környéke felújítása,  a 
„Sétatér” felújítása, valamint egy piactér 
kialakítása.

Ezek  egyelőre  csak  elképzelések,  de 
szívesen vesszük a lakosságtól érkező öt-
leteket is.
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Ovis hírmorzsák
Kocsis Irén óvodavezető a nevelési 
év kezdetéről.

4. oldal

K Ö S Z Ö N E T

Vál  Község  Önkormányzata  ezúton  mond  köszönetet  az  óvoda  és  az  iskola 
pedagógusainak,  hogy  nyári  szabadságuk  egy  részében  vállalták  a  kisgyermekek 
táboroztatását. Az önként vállalt szakmai munkának köszönhetően közel 70 gyermek 
tölthette jó hangulatban, rendkívül tartalmasan ezt az egy hetet.

***

Vál  Község  Önkormányzata  köszöni  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
munkatársainak, hogy megszervezték a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését, és az 
ahhoz kapcsolódó foglalkoztatást.

***

Tisztelt  Adományozók!  A Váli  Gyermekek  Jövője  Alapítvány köszöni  a  részükre 
átutalt  248.816,- forintot.  Ilyen sokat még nem kaptunk, jól  esik,  hogy az 1%-nál 
gondoltatok ránk.

A kuratórium nevében Zsebeházy Róbert elnök

***

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:  Hétfő 08:00 – 12:00, Szerda 08:00 – 
16:00, Péntek 08:00 – 12:00. Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás!  Kérjük, a 
folyamatos és hatékony munkavégzés érdekében csak ügyfélfogadási időben keressék 
az ügyintézőket. Köszönjük, hogy betartják az ügyfélfogadási időt!

dr. Balogh Lóránd
jegyző

Elszármazottak találkozója
Vál Község Önkormányzata idén is megrendezi

hagyományos találkozóját a községből elszármazottak részére.
Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját

 2012. október 13-án szombaton délelőtt 10.00 órától a 
Közösségi Házba

 ahol találkozhatnak régi ismerőseikkel, váliakkal.

Vendégvárás a Közösségi Ház előtt
2012-es Csemete-fa ültetés

Fiatalok és fiatalabbak műsora a Közösségi Házban
Ebéd

Beszélgetés, ismerkedés

Kérjük, tisztelje meg rendezvényünket,
amennyiben lehetősége van rá,

támogassa egy kis sütivel, borral. 



 CXC.  számú Köznevelési  Tör-
vény  bevezetése  sok  változást 
tartogat  fenntartónak,  szülőnek, 

pedagógusnak és diáknak is. Felhívom a 
kedves  szülők  figyelmét  az  új  törvény 
szülőkre vonatkozó szakaszára: 

A
72. § (1) A szülő kötelessége, hogy

a)  gondoskodjon  gyermeke  értelmi, 
testi,  érzelmi  és  erkölcsi  fejlődéséhez 
szükséges  feltételekről  és  arról,  hogy 
gyermeke teljesítse kötelességeit,  továb-
bá megadjon ehhez minden tőle elvárható 
segítséget, együttműködve az intézmény-
nyel,  figyelemmel kísérje gyermeke fej-
lődését, tanulmányi előmenetelét,

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelés-
ben  való  részvételét,  továbbá tankötele-
zettségének teljesítését,

c) tiszteletben tartsa az óvoda, az isko-
la, kollégium vezetői, pedagógusai, alkal-
mazottai  emberi  méltóságát  és  jogait, 
tiszteletet tanúsítson irántuk.

Minden pedagógus igyekszik,  hogy a 
tanulóifjúság csak a pozitívumokat érez-

ze meg a színfalak mögött zajló munká-
ból.

A  legelső  változás,  mely  mindenkit 
érint, a mindennapos testnevelés beveze-
tése 1. és 5. évfolyamon. Az első osztá-

lyosok részére az 5 testnevelés óra kere-
tében bevezettük felmenő rendszerben a 
heti 1 óra néptáncot, melyet az a Salamon 
Ferencné karolt fel, aki Martonvásáron és 
Válban is létrehozta a Művészeti Iskolát. 
Sok  lelkes  diákot  és  kitartást  kívánunk 

munkájához, mellyel ismét felvirágoztat-
ná a váli néptánctagozatot. Október else-
jéig még lehet jelentkezni a tervek szerint 
több csoportban induló táncórákra.

Iskolánk  szorosabbá  kívánja  tenni  a 
szülői  házzal  való  kapcsolatot.  Mindkét 
félévben nyílt napon várjuk az érdeklődő 
szülőket.  A  megszokott  időpontokban 
szülői értekezleteket és közös fogadóna-
pokat tartunk, illetve minden pedagógus 
kijelölt  kéthetente  egy  fogadóórát,  me-
lyen előzetes bejelentkezés alapján lehet 
részt venni. A reggeli és déli órákban pe-
dagógusaink  a  munkaidejüket  töltik,  a 
gyerekekkel foglalkoznak. Ezért kérjük a 
szülőket,  ne  zavarják  jelenlétükkel  a 
munkát. A gyerekek és felszereléseik biz-
tonsága  érdekében  is  kénytelenek  va-
gyunk ragaszkodni ahhoz, hogy az iskola 
területén  csak  a  meghatározott  időben 
tartózkodhat szülő (fogadóóra, szülői ér-
tekezlet, stb.). A fogadóórák ideje honla-
punkon is megtekinthető:

☻www.iskolaval.blogspot.com

Minden  pedagógus  folytatja  eddig  is 
sikeres tehetséggondozó munkáját, a ver-
senyekre való felkészítést. Célunk, hogy 
iskolánk továbbra is  a  környék legered-
ményesebb intézménye legyen. Kívánom 
minden szülőnek, hogy sok öröme teljék 
gyermekében,  büszke  lehessen  teljesít-
ményére ebben a tanévben is.

VálInfó
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A Vajda János Általános Iskola 200 tanulóval, 14 
főállású és 4 részmunkaidős pedagógussal meg-
kezdte a 2012/13-as tanévet.

KOVÁCSNÉ DARABOS ERZSÉBET igazgató



öszönjük  Szedlák  Péternek és 
társainak, valamint Szabó Attilá-
nak,  akik az  idei  nyáron is na-

gyon kedvezményesen, anyagáron végez-
ték el a tisztasági meszelést és a lakkozá-
si  munkákat.  Az  óvodák  ablakainak  és 
udvarainak virágosításához  Sigmond Pé-
tertől kaptunk virágokat, köszönjük.

K

A napelemek működnek az óvoda tete-
jén, reméljük ez a villanyszámlánk jelen-
tős mértékű csökkenését jelenti hosszabb 
távon. Szeptember hónapban kicseréltet-
jük az  elhasználódott  fénycsöveket,  mi-
vel a zúgás,  villódzás miatt sürgető fel-
adattá vált.

A nyári  tábor izgalmas, vidám, és él-
ményteli  volt.  Köszönöm az óvoda dol-
gozóinak, hogy szabadságukból időt sza-
kítottak a táborra. Külön köszönöm azok-
nak  az  óvónőknek  a  munkáját,  akik  az 
egész heti program minden napján részt 
vettek.

Örömmel készültünk a gyerekek szep-
temberi  fogadására.  A  lehetőségekhez 
mérten meghittek és otthonosak lettek a 
csoportszobák.  Vidáman,  jókedvűen tel-
tek az első napjai a „régi” óvodásoknak, 
és  a  leendő kis  beszoktatósaink  is  sírás 
nélkül kezdték meg az óvodai életet. Az 
„anyás” beszoktatásról jók a tapasztalata-
ink,  szülőnek,  gyermeknek,  nevelőnek 
egyaránt hasznos, hogy a szülővel együtt 
ismerkedhetnek az óvodával, óvónőkkel, 
szokásokkal,  és ezután fokozatosan ma-
radnak a gyermekek egyre hosszabb idő-
re az óvodában.

Tóti Brigitta szerződése lejárt, az óvó-
női álláshelyet  megpályáztattuk. Új dol-
gozónk Oroszi Gáborné,  Panni óvó néni 
lett.  A  képviselő-testület  engedélyezte, 
hogy 2012. szeptembertől az óvodaveze-
tő-helyettesi  beosztást  betöltsük.  Kör-
mendi Mónika óvónőt bíztuk meg ezzel a 
feladattal. 

Óvodánk 4 csoporttal  működik. Óvó-
női létszám 9 fő, 5 dajka nénink a kony-
hai feladatokat is ellátja. Minden álláshe-
lyünk szakképzett dolgozóval van betölt-
ve. A közmunka program keretében fog-
lalkoztatottak közül is kaptunk 3 hónapra 
1 főt, aki napi 6 órában a dajkai-takarítói 
feladatok  elvégzésében  segít.  Kistérségi 
ellátásban tudjuk biztosítani a logopédiai 

fejlesztést  és a gyógytestnevelést. Lehe-
tőség van hitoktatásban való részvételre, 
és lesz zene-ovis foglalkozás is.  A Csiga 
csoport  a  legkisebbeké,  a  Vajda  utcai 
óvodában  18-an  lesznek  októberre,  és 
várhatóan 25-en tavaszra. A Maci csoport 
a 4-5 éves gyermekeké a Vajda utcai óvo-
dában, 28-an vannak. Az Alma csoport a 
legnagyobbaké,  a  nagycsoportosoké, 
szintén a Vajda utcában, és 26-an járnak 
ide.  A Pillangó csoport  a  Kossuth utcai 
épületben került elhelyezésre, 4-5-6 éves 
gyermekek közössége, létszámuk 29 fő.

Játékkal,  vidám  énekkel,  hangulatos 
versekkel,  sok mozgással,  kirándulások-
kal  szeretnénk az őszi  évszak adta örö-
möket megélni óvodásainkkal.

►Nyári ovis tábor
Tikkasztó, forró augusztus. Huszonkét 

lelkes,  csillogó  szemű gyerekcsapat,  iz-
guló felnőttek - így indult egy hónappal 
ezelőtt  a  "tábor".  S  ha  belegondolok, 
mennyi  minden előzte meg a nagy ese-
ményt, felsorolni sem tudnám, de azt tu-
dom, hogy mi óvó nénik és dadus nénik 
-  nagy  felelősséget  véve  a  vállunkra  - 
próbáltunk értékes, érdekes programokat 
kínálva,  minőségi időt együtt eltölteni a 

hét során. Kellemesen elfáradtunk és na-
gyon jól éreztük magunkat, mind a gye-
rekek és a felnőttek is!

Az alábbiakban szeretném pár gondo-
lat erejéig feleleveníteni a hét eseménye-
it,  természetesen a teljesség igénye nél-
kül. Íme!

Hétfő: 40 fok meleg, izzadástól gyön-
gyöző  arcok,  de  rendületlenül  csillogó 
gyerekszemek. Tábormegnyitó után irány 
a Petőfi  Park – nyuszi,  róka keresés  az 
erdőszélen, játék a parkban. "Ismerd meg 
szülőhazád szép tájait!" jelszóval baran-
golás a Somosban és az Újhegyen – gyö-
nyörű szép a kilátás kis falunkra innen is! 
Finom ebéd a Pizzériában, majd egy kis 
relaxálás gyanánt mesehallgatás. A nagy 
melegben jó volt  az  ovi  hűs folyosóján 
kézműveskedni:  aranyos  fakanálbábok 
készültek.

Kedd:  Autóbusszal  indul  a  gyerek  és 
felnőtt csapat a szomszédos Tabajdon ta-
lálható  Mezítlábas  Parkba.  Hősiesen  - 
egy-két kivétellel - mezítláb gyalogolunk 
a terepen végig. Idegenvezetőnk is akad 
2 kislány és 1 kisfiú személyében: a kis-
lányok emlékezetből  sorolják  mi  követ-
kezik, mert már jártak itt a szüleikkel; a 
kisfiú most tanulja összeolvasni a betűket 
- így minden táblán el kell olvasni a leír-
takat természetesen. Fergeteges játék kö-
vetkezik a Park végén található játszóté-
ren. Délután a hűs ovifolyosón szalvéta-
technikával készülnek faliképek.

Szerda: Akadálytúra: cél az Antali-erdő 
szélén található Vajda-ház. Hosszú utunk 
során  kipróbáljuk  az  iskolások  számára 
felállított  akadályokat;  mezei  virágcsok-
rot szedünk, és megcsodáljuk az út szélén 
végestelen-végig  még  narancs  és  zöld 
színekben pompázó galagonya és csipke-

4    intézményeink életéből VálInfó
2012. SZEPTEMBER 25.

ŐSZI ÓVODAI HÍRMORZSÁK
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bantartási munkákat is sikerült elvégezni.
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bogyó bokrokat! Csipegetünk egy kis 
elemózsiát  a  hátizsákból,  majd megnéz-
zük  a  Vajda-házat  belülről  is.  A  nap 
csúcspontja a lovaskocsikázás: mindenki 
számára nagy élmény, nagy öröm. Akár-
merre  nézek,  mindenhol  fülig  érő  szájú 
gyerkőcöket látok!

Délután  a  hűs  ovifolyosón  gyöngyöt 
fűznek  az  apróságok:  szorgalmasan  ké-
szülnek a karkötők, nyakláncok, gyűrűk, 
fülbevalók...

Csütörtök: Az Alszegen először Berecz  
Botond bácsit,  később  Vranekné Juhász  
Hédi nénit látogatjuk meg a délelőtt fo-
lyamán.  Botond bá'  nagyon  türelmesen, 
az ovis gyerekek nyelvén mesél az itteni 
életről.  Megtiszteltetés számunkra,  hogy 
a lakhelyül szolgáló jurtát is megnézhet-
jük belülről. Gyerekeink tátott szájjal fi-
gyelnek mindenre, a rendületlenül csillo-
gó szemükről már nem is beszélek! Bú-
csúzóul minden kisgyerek kipróbálhatja, 
milyen a nyeregben való ülés: Botond bá' 
egyesével rakja fel őket a nyeregtartó fán 
lévő  bőrnyeregbe,  mire  legkisebb  ovi-
sunk megkérdezi: - Nem látom a ló fejét, 
hol van?

Hédi néni nagy szeretettel vár bennün-
ket,  gondosan  előkészülve  a  "fogadá-
sunkra". Ovisaink ismerkednek az agyag-
gal: gyurkálják, formázzák, díszítik. Van 
aki ráérősen, lassan, igényesen dolgozik, 
van aki kevésbé. Hédi néni ígéretet tesz, 
hogy a kis alkotásokat (képek, edénykék, 
medálok...)  az  égető  kemencéjében  ki-
égeti,  és később megkapják a gyerekek. 
(Az ígéret már teljesült, köszönjük!)

Délután a hűs ovifolyosón folytatódott 
a  gyöngyfűzés,  ill.  aszfaltkréta-versenyt 
hirdetünk  meg  és  ovisaink  dolgoznak, 
dolgoznak, dolgoznak...

Péntek: A tábor utolsó napján nagy út-
ra indulunk az iskolás csapattal közösen. 
Az úticél Dobogókő - séta a Pilisben, le-
ereszkedés a Rám-szakadékon, majd ér-
kezés  Dömösre.  Bátraké  a  szerencse!  - 
mondja a szólás, bátorságunkért cserébe 
izgalmas, kalandos, felejthetetlen gyalog-
túrát kaptunk azt hiszem. A gyerekek na-
gyon  élvezték,  örök  emlék  marad  szá-
mukra és számunkra is. Több mint 5 km-t 
gyalogoltunk,  és  nagyon  büszkék  va-
gyunk ovisainkra (pedig volt köztünk két 
4 éves is), mert egy zokszó nélkül bírták 
a  gyaloglást,  és  semmi  probléma  nem 
volt  az egész út  alatt.  Nagyon fáradtan, 
de  élményekkel  gazdagodva  tértünk 
haza.

Köszönet, köszönet minden jó ember-
nek, akik a tábor szervezésében, lebonyo-
lításában részt vettek és segítettek!

Körmendi Mónika
óvó néni

►Felhívás
Tisztelt váli zártkerti és külterületi in-

gatlantulajdonosok!
A  tavalyi  évhez  hasonlóan  idén  is 

folytatódik a váli  ingatlanokon található 
épületállomány  összeírása.  Az  ún.  épít-
mény-nyilvántartást az adóztatáshoz, ka-
tasztrófa-védelmi,  statisztikai  feladatok-
hoz, stb. használjuk fel. Kérünk minden 
tisztelt  váli  ingatlantulajdonost,  hogy  a 
mellékelt adatlapot töltsék ki, és juttassák 
vissza a Polgármesteri Hivatal Építésha-
tósági Irodájához levélben, személyesen, 
vagy elektronikus  úton 2012.  november 
30-ig. A kérdőíveket a www.val.hu hon-
lapon és a falu több pontján is elérhetővé 
tesszük majd. 

Az adatszolgáltatás minden ingatlanra 
nézve kötelező, de önbevallásos jellegű. 
Ugyanakkor  felhívjuk  a  figyelmet  arra, 
hogy a kapott adatokat ellenőrizni fogjuk, 
és  az  adatszolgáltatást  megtagadó,  vagy 
szándékosan valótlan adatokat adó ingat-
lantulajdonosok ellen eljárást indítunk.

Most elsősorban a zártkerti és külterü-
leti  épületek  összeírására  törekszünk, 
azonban várjuk  azon belterületi  ingatla-
nok adatait is, amelyek tulajdonosai a ta-
valyi év folyamán valamilyen okból nem 
szolgáltattak adatlapot. Telkenként külön 
adatlapot  kell  kitölteni,  azonban  azon 
szerepeljen minden épület. Azon ingatla-
nok esetében, amelyen épület nem talál-
ható,  adatlapot  nem  kell  kitölteni.  Kö-
szönjük segítő együttműködésüket! 

☻INTERNET
www.val.hu

Miklósi Tibor
tanácsos

►Munkaügyi per
A Vajda  János  Általános  Iskolában  a 

gyereklétszám  az  elmúlt  években  közel 
300-ról alig több mint 200-ra esett vissza. 
Ez a tanulócsoportok számának csökke-
nését vonta maga után.  Ha pedig keve-
sebb a  gyerek,  nincs  kinek órát  tartani, 
kevesebb  pedagógusra  van  szükség.  Ez 
az  egyszerű  tény  indokolta  az  utóbbi 
években történt elbocsátásokat, ami Krú-
dy  Péter volt  igazgatót  sem kerülte  el. 
Mivel  a  számára  felajánlott  részmunka-
idős állást nem fogadta el, 2011. augusz-
tus 11-én az új vezető felmentette.

Krúdy 2011. szeptember 8-án keresetet 
nyújtott be a Székesfehérvári Munkaügyi 
Bírósághoz a Vajda János Általános Isko-
la - mint munkáltató - ellen a közalkal-
mazotti  felmentésének  jogellenessége 
miatt.  Keresetében nem kérte munkakö-

rébe való visszahelyezését, ellenben kérte 
elmaradt  illetményét,  valamint  további 
hat  havi  átlagkeresetének,  azaz  nettó 
961.926,- forintnak megfizetését. 

Vál  Község  Képviselő-testülete,  mint 
az  intézmény fenntartója,  2012.  február 
29-én 38/2012. számú Határozatában úgy 
döntött, hogy peren kívüli megegyezésre 
törekszik, ennek érdekében felajánl Krú-
dy Péternek 3 havi bruttó bért, azaz brut-
tó 786.300,- forintot, ha eláll a keresettől.

A megállapodást  2012.  április  10-én 
alá is  írták a felek.  Ebben az  szerepelt, 
hogy a 2012. április 17-i tárgyaláson  kö-
zösen kezdeményezik a per szünetelteté-
sét,  valamint,  hogy Krúdynak 90 napon 
belül  -  minden  hónap  15.  napjáig  -  3 
egyenlő részletben a munkáltató kifizeti a 
három havi bért.

A Vajda János Általános Iskola törvé-
nyes képviselője azonban nem jelent meg 
személyesen az áprilisi tárgyaláson. Így a 
per  szüneteltetése  nem  lépett  hatályba, 
Krúdy Péter az eredeti keresetében fog-
laltakat  fenntartotta,  erről  azonban  nem 
tájékoztatta a másik felet. A munkáltató a 
megállapodásban  rögzített  3  havi  bér 
kifizetéséről intézkedett, igaz, a határidő 
csúszott,  mivel  az  utolsó  részletet  csak 
2012. augusztus 30-án teljesítette. 

A 2012. szeptember 14-i tárgyaláson a 
fenti  körülményekre  hivatkozva  Krúdy 
úgy  ítélte  meg,  hogy  a  megállapodás 
semmis, őt az a továbbiakban nem köti. 
Így  eredeti  keresetét  nem vonta  vissza, 
sőt kártérítési igényét megemelte a mun-
kaviszonya  megszüntetésétől  fogva  a 
szeptember 14-i tárgyalási  napig terjedő 
időszakra  vonatkozóan.  A  követelés 
számszerűsítve:  elmaradt  illetmény  cí-
mén  3.245.851,-  Ft,  kártérítés  átalány 
összege címén 1.567.500,- Ft, és ezek ka-
matai

Krúdy Péternek az alábbi összegek ke-
rültek kifizetésre a felmentése óta: végki-
elégítés címén bruttó 2.849.958,- forint, a 
felmentési időre járó több mint 2 millió 
forint,  valamint  kártérítés  címén 3  havi 
bérnek megfelelő bruttó 786.300,- forint. 
Ezen felül további követelése 4.027.051,- 
forint és kamatai. 

Krúdy 2012. augusztus  16-tól  határo-
zott idejű munkaviszonyban áll Bicskén.

Ádám Zsuzsanna
alpolgármester
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 hagyományteremtő  színes  ese-
ményen számos nemzetiségi  ha-
gyományokat  ápoló  néptánccso-

port mellett hastáncos lányok és akrobata 
fiúk  produkcióját  láthattuk,  valamint 
hallhattuk Vál  hangjait  a  Vox Váli  cso-
port tolmácsolásában és a Vadvirág dal-
kör előadásában. 

A

A közösségi ház előtti téren népviselet-
be öltözött ifjú kiáltotta ki és dobszóval 
hívta fel  a falu apraja-nagyjának figyel-
mét  a  mulatság  kezdetére.  A táncosok-
énekesek  vidáman  vonultak  a  rendez-
vénynek otthont adó Vál-völgye Étterem 
és  Pizzéria  udvarán  található  szabadtéri 
színpad  elé,  ahol  rövid  köszöntő  után 
mutathatták be előadásaikat.  A sokszínű 
repertoárban láthattunk tradicionális ma-
gyar táncokat a budapesti Törekvés Tánc-
együttes,  a  pázmándi  Röpike  Néptánc-
csoport,  a  házigazda Bíbor Néptánccso-
port, a Bicskei Hagyományőrző Csoport, 
rác táncokat az ercsi Zorica Tánccsoport, 

görög  táncokat  a  beloianniszi  Pyrgos 
néptáncegyüttes, német táncokat a vérte-
sacsai  Német  Nemzetiségi  Tánccsoport, 
szlovák tánclépéseket a sóskúti Večernica 
Hagyományápoló  Néptánccsoport  elő-
adásában.

A  programot  színesítette  a  bicskei 
Everydance  TSE  táncospárja,  a  felcsúti 
Csutkácska Csoport és a Felcsúti Asszo-
nyok Klubja vidám asszonyai, a váli Di-
nasma Show Tánc formáció, a martonvá-
sári  Színvarázs  zenekar  különleges  pro-
dukciója  és  a  tarjáni  Show-her  zenekar 
igazi sváb mulatós dallamaival. 

A Vigasságok hangulatát emelték a kü-
lönféle bábok, a szekér elé fogott ökrök, 
a kéményen fészkelő gólya, vagy a nép-
viseletbe  öltözött  „házigazda”  párocska. 
(A házigazda Bíbor Néptánccsoport saját 
készítésű ajándékkal lepte meg a meghí-
vott táncosokat.) 

Természetesen a rendezvény hangula-
tához illeszkedő népi hagyományokat fel-

elevenítő  kézműves  foglalkozások  sem 
hiányoztak,  ahol  a  gyerekek  saját  örö-
mükre alkothattak, a játékos kedvűek né-
pi játékokkal játszhattak. Még kukoricát 
is morzsolhatott, akinek éppen ahhoz volt 
kedve. 

A  Vigasságok  záró  akkordjaként  a 
nagyérdemű is bekapcsolódhatott  az élő 
folklórba a táncház keretein belül, ahol új 
tánclépésekkel is megismerkedhettek.

A  rendezvény  a  Nemzeti  Kulturális 
Alap  támogatásával  valósult  meg,  amit 
természetesen sok-sok munka és előzetes 
szervezési  teendő  előzött  meg.  A Bíbor 
Néptánccsoport tagjai és számos falubeli 
önkéntes segítő  Csókás Elek vezetésével 
már hónapokkal  a  Váli-Völgyi  Vigassá-
gok előtt, szabadidejüket sem kímélve lá-
zasan készültek a nagy eseményre. A kö-
zös munka percei még inkább összehoz-
ták a közösséget, a kézműves tevékeny-
ségek során együtt töltött idő a régi falusi 
népszokásokat elevenítette fel, ahogy an-
nak idején a közös tollfosztás, vagy ku-
koricamorzsolás során nemcsak a munka 
haladt  gyorsabban,  de  közben  volt  idő 
beszélgetni is.

A minőségi  közösségi  idő  meghozta 
gyümölcsét, a Váli-Völgyi Vigasságok jó 
hangulatú,  színvonalas  közösségteremtő 
kulturális  rendezvénnyé  érett.  Várjuk  a 
folytatást!

2. VÁLI-VÖLGYI VIGASSÁGOK
2012.  szeptember 1-jén immár második  alkalommal  rendezte 
meg a Bíbor néptánccsoport a Váli-Völgyi Vigasságokat.
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Testvérkapcsolat
Nagy István interjúja Edwin 
Michellel az elmúlt 25 évről.
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►Egy óvónő szemével
Mottó: A tánc móka, a tánc boldogság, a  
tánc  szeretet,  a  tánc  segítség,  a  tánc  
gyöngédség, a tánc csodás.

Szeptember 1-jén jó volt válinak lenni! 
Mivel óvónő voltam, sok mindent óvónői 
szemmel nézek. 

Hogyan kell egy ünnepet előkészíteni? 
Keltsük fel az érdeklődést, pl. plakátok, 
meghívók,  üdvözlő  bábok.  Fokozzuk  a 
várakozást,  pl.  ökrös  szekér,  kidobolás, 
zenés  hívogatás.   Az  ünnep  alkalmával 
adjunk sok-sok örömet. Mindez sikerült a 
Bíbor Néptánccsoportnak,  a  Marton há-
zaspárnak és a sok-sok önkéntes segítő-
nek. Vártuk ezt a napot, és megkaptuk az 
örömöt. A tánc és az ének közösséget te-
remtett.  Minden fellépő csoporton  érez-
tük, hogy szeretnek együtt lenni, szeretik 
amit csinálnak. A sok próba alatt barátok-
ká váltak, közösen gondolkodnak, együtt 
örülnek,  együtt  szomorkodnak.  Ezen  a 
napon a közönség is közösséggé vált. Ezt 
abból lehetett érezni, hogy minden, ami a 
színpadon történt, a legkisebb rezdülés is 
észrevételt,  jutalmat  kapott  (taps).  Mint 
pedagógusnak az  volt  a  legjobb benyo-
másom, hogy ezen a napon a gyermekek 
kapták a legtöbbet. Együtt voltak a szüle-
ikkel,  nem a  televízió  és  a  számítógép 
előtt ültek. Csodálták és utánozták, amik 
előttük  zajlottak  (pl.  artisták).  Látták, 
hogy anyuka, apuka, fia, lánya, nagyma-
ma,  nagypapa,  óvó  néni,  tanító  néni 
együtt táncol és énekel a színpadon. Rá-
csodálkozhattak, hogy így is lehet. Plusz 
még a kézműves foglalkozásokkal és né-
pi  játékokkal  hozzáértő emberek foglal-
koztak velük. Megismerkedhettek hagyo-
mányos  eszközökkel,  pl.  kukoricamor-
zsoló, népi hangszerek, csodálatos ruhák. 
Az új tapasztalatok már érezhetők voltak 
az este rendezett gyermek táncháznál. 

Minden  fellépő  csoportnak  gratulá-
lunk!  Kinek-kinek  másért,  vegyük  itt 
most csak a Váliakat.  Az első fellépők-
nek, pl. pedagógus kórus a bátorságért és 
a  lelkesedésért,  a  szinte  profi  Vadvirág 
Dalkörnek az  Arany minősítésért,  a  Di-
nasma csoportnak a művészi  táncért,  az 
artistáknak az ügyességükért, a kézműves 
foglalkozások és népi játékok vezetőinek 
a türelemért és a szeretetért, Irénke néni-
nek a morzsolásért, a pavilonos kiállítók-
nak az esztétikai élményért, a Marton há-
zaspárnak a vendégszeretetért és a renge-
teg munkáért, de elsősorban a Bíbor nép-
tánccsoportnak  a  nagyszerű  rendezésért, 
a tapintatért, hogy minden fellépőt jutal-
maztak, az eddigi sikereikért, és gyönyö-
rű táncaikért! Méltán emelték a vezetőjü-
ket,  Csókás  Eleket és  koreográfusukat, 
Vajda Leventét a magasba. 

Dávid Györgyné

►Köszönet a segítségért
A Bíbor  néptánccsoport  által  hagyo-

mányteremtő, értékőrző szándékkal életre 
keltett 1. Váli-Völgyi Vigasságok várako-
zásunk feletti sikert aratott, így már a má-
sodikra  vártuk  az  érdeklődőket  2012. 
szeptember 1-jén (szombaton). A rendez-
vény fő célja, hogy megismerjük és meg-
ismertessük  hagyományainkat,  valamint 
bemutatkozási  lehetőséget  biztosítsunk 
azoknak, akik valamilyen értéket  képvi-
selnek. Főként azokat a csoportokat hív-
tuk, akikkel évek óta jó kapcsolatban va-
gyunk,  de hívás  nélkül  is  túljelentkezés 
volt mind a fellépők, mind a kiállítók ré-
széről,  így  már  a  jövő  évre  vonatkozó 
programunk is körvonalazódik.

A visszajelzések  szerint  mindenki  ta-
lált  magának kedvére valót  a  rendezvé-
nyen.  Köszönet  minden  fellépőnek,  tá-
mogatónak, segítőnek és érdeklődőnek!

Segítőink:  Bíró  Zoltán,  Bíró  Zsófi, 
Csókás  Zsolt,  Dávid Györgyné,  Dömsö-
diné Körtvélyesi Andrea,  Erdei Istvánné, 
Fébertné Ág Erzsébet,  Gali Rita,  Hájas 
László,  Hájasné  Krán Katalin,  Herczku 
Mihály, ifj. Hoppár György,  Horváth Pé-
ter,  id.  Bencze Józsefné,  Kecskés Valen-
tin, Kiss Ferencné, Kótiné Keresztes Zsu-
zsa,  Kovács  Réka,  Körmendi  Mónika, 
Körtélyesi Károlyné,  Kriston-Simon Szil-
via, ifj. Nagy Imre, Nagy Imréné, Németh 
György,  Németh  Sarolta,  Palya  Árpád, 
Pappné Molnár Csilla,  Pintér Hajnalka, 
Simó Ágnes,  Szarvas Istvánné, Váli Pol-
gárőrök,  Vass  Józsefné,  Veing  Alma, 
Vranekné Juhász Hedvig.

Támogatóink:  Cemex  Hungária  Kft., 
Csurgó Béla, Eurofoam, Nemzeti Kultu-
rális Alap, NODA Produkció Kft., Pintér 
Szilvi,  Schmidt  Ferenc,  Szerencsejáték 
Zrt.,  Szerencsés József, Vál Község Ön-
kormányzata,  Váli  Önkormányzati  Tűz-
oltóság, Válvölgye Étterem és Pizzéria.

Találkozzunk jövőre a III. Váli-Völgyi 
Vigasságon!

Bíbor Néptánccsoport

►Népzenei Minősítő
2011 tavaszán a Váli Vadvirág Dalkör 

nagy  lelkesedéssel  úgy  döntött,  hogy 
megméretteti magát a Vass Lajos Orszá-
gos  Népzenei  Minősítőn.  A Budakeszin 
tartott elődöntőre múlt év tavasszal került 
sor, ahol a dalkör  kiemelt arany fokoza-
tot ért el.

Szívhez  szóló  dalcsokrokat  hallhat-
tunk a csoportoktól, gyönyörű viseletek-
kel megkoronázva. Nagyon felemelő volt 
dalostársainkkal együtt énekelni szebbnél 
szebb  népdalokat,  míg  várakoztunk  az 
eredményre. Aztán a zsűri elismerő sza-
vai által lehetőséget kaptunk, hogy meg-
mérettessünk a középdöntőn, mely Buda-
örsön  a Jókai  Mór  Művelődési  központ 
színháztermében  volt  augusztus  25-én. 

Bizonyosan  rendkívül  nehéz  lehetett  a 
zsűri döntése, mikor a felcsendült, szebb-
nél szebb dalkoszorúkat hallgatta. A kö-
zépdöntőn  két  fajta  minősítést  lehetett 
szerezni:  arany  és  kiemelt  arany,  mely 
szerencsések  lehetőséget  kaptak  a  Kár-
pát-medencei döntőn való bemutatkozás-
ra. A dalkör itt arany  minősítést kapott, 
melyre nagyon büszkék vagyunk. Jó ér-
zés volt meghallgatni az elismerő szava-
kat és átvenni az oklevelet a csoport ne-
vében. Köszönöm a dalkör kitartó mun-
káját és lelkesedését, és szeretném meg-
köszönni  családjainknak,  valamint  ked-
ves barátainknak a biztatást! Köszönettel 
tartozunk Lukács Csabának a Váli Völgyi 
Vigasságokra készített tábláért!

Diósiné Besenyei Boglárka Mária
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- Edwin, mikor jártál először Magyar-
országon?

- 1987. október első napjaiban. Akkor 
aktív, illetve nem aktív tűzoltó kollégák-
kal együtt. Előtte csak terveztem az ide-
jövetelt, de az akkori helyzet ezt nem tet-
te lehetővé.

-  Milyen  meghívásnak  tettetek  eleget  
az idejöveteletekkel?

- Az akkori Beggendorfi iskola igazga-
tója magyar születésű volt, aki a II. világ-
háború után vándorolt ki Németországba, 
így  ő  szorgalmazta  a  Magyarországra 
utazást, ő volt a kapocs a két ország kö-
zött.  A 4  napos  utat  egy német  utazási 
iroda  szervezte,  amelynek  egyik  prog-
ramjában egy fővárosi tűzoltóság meglá-
togatása is szerepelt, de a szervező koor-
dinátor javasolta, hogy az ő profiljukhoz 
jobban hasonlító falusi tűzoltó egyesüle-
tet látogassanak inkább meg. A program 
gyors  és  hathatós  átszervezésének  kö-
szönhetően jó félnapot töltöttünk el Vál-
ban.

- Első benyomások a váli emberekről,  
tűzoltóságról?

- Szakmai témákban nem sok tapaszta-
latszerzés történt, de jól éreztük magun-
kat. Láttunk kismotorfecskendő bemuta-
tót, ami nálunk ekkor már nem volt, de ez 
segített felidézni a mi sikereinket is.

- Mikor fogalmazódott meg, hogy eb-
ből a délutáni látogatásból esetleges to-
vábbi kapcsolat születhet?

- Már azon a délutánon a Páskomi dű-
lőben,  a  Simon  pince  előtt  megterített 
asztalnál  a  közös  vacsora  elfogyasztása 
és a váli  borok kóstolása közepette  Ifju 
Attilával megbeszéltük a további lépések 
részleteit. Hazaérkezésünk után nem sok-
kal hivatalos meghívót küldtünk Dr. Willi 
Linkens polgármester úrral a váli  tűzol-
tók részére.

- Miért pont te karoltad fel az együtt-
működés lehetőségét?

-  Egyszerű,  mert  akkor  én  voltam  a 
Beggendorfi Tűzoltóság parancsnoka, és 
ez volt a kézenfekvő. Akkor a kezdeti lé-

péseknél álmomban sem gondoltam vol-
na, hogy ez a kapcsolat megél 25 évet, és 
ennyi barátság szövődik.

- Nem féltetek attól, hogy a szocialista  
blokkból  érkezők  problémát  okozhatnak  
majd?

- Nem féltünk vendégül látni a magya-
rokat, mivel előtte három évvel Prágában 
voltunk,  és  ott  már  éreztük és  tudtuk a 
változást. Az előző években rajtam kívül 

több Beggendorfi is jött ide a Balatonhoz 
nyaralni, hogy találkozzanak keleti roko-
naikkal, így az ő elmondásukból is infor-
málódtunk.

-  A Váli  Tűzoltók mikor hallattak ez-
után magukról?

- Következő év (1988 – A Szerk.) má-
jusában kaptunk egy levelet, hogy 45 fő-
vel érkezünk augusztusban.

-  Nem  ijedtetek  meg  ekkora  
létszámtól?

- Nem, mivel a hagyományos Flórián 
Napi  összejövetelen  tájékoztattuk  tűzol-
tóinkat és vendégeinket a levélről, annak 
tartalmáról, és azt olyan pozitívan fogad-
ták, hogy tíz perc alatt mind a 45 fő elhe-
lyezése  megoldódott.  A befogadó csalá-

dok közül nem mind volt tűzoltó család, 
de az egymás kultúrájának megismerése 
végett vállalták ezt. A látogatás egy hétig 
tartott,  amit  próbáltunk  emlékezetessé 
tenni a Váliak részére.

- Nem tartottatok attól, hogy a gazda-
sági és egyéb különbségek láttán páran  
kint akarnak majd maradni?

- Nem, mert az előzőekben is említett 
változások  és  tapasztalatok  nem  adtak 
okot az ilyen feltételezésekre, illetve ak-
kori tolmácsunk  Márta Krisztiánsen, aki 
tatai születésű volt, észlelte volna a rend-
ellenességet,  és  lett  volna  időnk  felké-
szülni.

- Mikor jöttetek viszont-látogatásra?
- Viszonylag hamar,  már a következő 

év (1989 – A Szerk.) szeptemberében 40 
fővel,  és  mi  is  busszal,  kíváncsiságtól 
hajtva érkeztünk Válba.

- Hány éves voltál akkor?
- Negyven.
- Lehetett-e érezni nagy különbséget az  

életkörülmények között?
- Igen, de a magyar mentalitás és ven-

dégszeretet  áthidalta  ezt,  és  áthidalja 
most is. Mindig szívesen jövünk el hoz-
zátok,  mert  jól  érezzük itt  magunkat.  A 
kelet és nyugat ellentéte soha nem érző-
dött  Beggendorf  és  Vál  közt,  mivel  itt 
egy polgári barátság alakult ki.

-  Milyen  meggondolásból  építettél  itt  
házat?

- Nem gondolkodtam ezen, egy spon-
tán ötlet volt. Egyik alkalommal egy va-
csorán  az  akkori  polgármester  asszony 
kérdezte tőlem, hogy mi lenne, ha én is 
váli lakos lennék, és ajánlott egy eladó, 
beépítetlen  telket  megvételre.  Mondtam 
jó, és megvásároltam.

- Befektetési céllal vásároltad meg?
- Nemigazán. Csak egy kis nyaralófé-

lét képzeltem el a területen, ahol meghú-
zom magam, mikor Válba jövök.

- Ahhoz képest ez egy családi ház lett.
-  Igen,  mert  a  tervezgetések  során, 

amit Mihálovics Lászlóval, Akli András-
sal folytattunk az egyes beszélgetések al-
kalmával, az épület egyre növekedett és 
ez lett belőle.

- A jövőről egy pár gondolatot, át tud-
ja ezt venni valaki?

- Nehéz kérdés a generációváltás, mi-
vel  a  fiatalokat  nehezebben  lehet  moti-
válni.  Viszont,  ha  nem  tudjuk  bevonni 
őket,  akkor sajnos ez a kapcsolat  elhal-
hat. Ugyanis ez azért is maradt fenn, mert 
nem  a  politikai  nézeteknek  feleltünk 
meg,  hanem  teljesen  önkéntes  alapon, 
szívből jövő barátságok tartották életben. 
Akkoriban  érdekesek  voltunk  egymás-
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Balatonszabadi
Csókás Eszter beszámolója a 
református ifjúsági táborról.

10. oldal

25 ÉVE JÁRTAM ELŐSZÖR
MAGYARORSZÁGON

Egy kellemes nyári estén ültünk le beszélgetni az 
elmúlt  negyedszázadról  a  „Válért”  emlékéremmel 
kitüntetett Edwin Michellel.

NAGY ISTVÁN parancsnokhelyettes

Edwin Michel             Fotó: Csókás Zsolt



nak, és akkor még - és most is - a mi kor-
osztályunknak számítanak az emberi kap-
csolatok. A mostani fiatalságnak ez már 
nem annyira fontos, és az érdeklődési kö-
rük is más. Nyaralni sem ide akarnak jön-
ni,  inkább választanak valami egzotikus 
utazást, vagy más célra költik el a pénzü-
ket.

- Az elmúlt negyedszázad történéseiről  
megemlítenél valamit?

- Ezen időszak alatt nagyon sok kap-
csolatfelvétel  történt.  Amikor  Beggend-
orfban  voltak  a  váliak,  törekedtek  arra, 
hogy a magyar kultúrát, hagyományt be-
mutassák  ételeiken,  italaikon,  használati 
tárgyaikon, viseletükön keresztül. A Beg-
gendorfi polgároknak ez nagyon tetszett, 
ezért  fontosnak  tartom,  hogy hagyomá-
nyainkat,  értékeinket megmutassuk egy-
másnak.  Próbáltuk a rendezvényeinkhez 
igazítani a meghívásokat, így a váliak is 
ízelítőt kaphattak a mi kultúránkból. A 25 
éves  kapcsolatnak  köszönhetően  Válról 
utcát neveztünk el Beggendorfban.

- Záró gondolatként mit mondanál el?
- Nyilván ennek a partnerségnek mind-

két  oldalon  megvoltak  a  motorjai,  akik 
közül csak néhányat említenék meg. Ifju 
Attila,  Akli  András,  Tóthi  Gábor,  Bara-
nyai Tamás, Mihálovics László. Ők azok, 
akik a kezdetektől fogva segítették a kap-
csolat létrejöttét és fennmaradását.

Zárszóként arra hivatkoznék még egy-
szer, hogyha a fiatalokat mindkét oldalon 
nem vonjuk be, nehéz lesz ezt a kapcso-
latot fenntartani.

►Megújul
Nemsokára  valamikori  fényében  tündö-
köl a „Régi Tűzoltó Szertár”.

A Váli  Tűzoltó Egyesület  pályázott  a 
Tűzoltó és Községi Emlékház épületének 
felújítására. A pályázaton 15,9 millió fo-
rintot nyert el, így az egyesület elképze-
lése megvalósíthatónak látszik. A pályá-
zati összegbe a kivitelezésen kívül bele-
tartozik a tervezés és a lebonyolítás költ-
sége is. A tényleges felújításra így bruttó 
14,2 millió forint áll a  rendelkezésünkre. 
Sajnos  az  utófinanszírozási  konstrukció 
miatt  az  egyesület  hitelt  kénytelen  fel-
venni a számlák kifizetésére, amit sajnos 
kamat terhel, ezt viszont nem lehet elszá-
molni a pályázaton elnyert összeg terhé-
re.

A  felújításra  adott  legkedvezőbb  ár-
ajánlat is magasabb összegről szólt, mint 
a  rendelkezésre  álló,  pályázaton  elnyert 
támogatás, így a fennmaradó, keretössze-
gen túlnyúló mintegy 850.000,- forint ér-
tékű  munkafolyamatot  összefogás  útján 

társadalmi munkában végezte el az egye-
sület,  illetve a köztestület  tagsága. Ez a 
fennmaradó költségrész a teljes tető, fö-
dém, tejház bontását, a földmunkát, ill. a 
vakolat  leverését  foglalta magába.  A te-
reprendezés  gépi  munkálataihoz  az  erő-
gépeket  Bechtold Tamás polgármester és 
Kocsis  Bálint köztestületi  elnök biztosí-
totta díjmentesen. Ezúton is köszönöm a 
bontási és tereprendezési munkálatokban 
résztvevők áldozatos munkáját.

Az  épület  a  felújítás  után  hasonlítani 
fog egy régi képen fellelhető kialakításra, 
amelyen még a tömlőszárító torony is lát-
ható.  A terveket Kokas László készítette, 
aki szívügyének tekinti az épület régi fé-

nyében való tündöklését.
A pályázati pénz elnyerésén felül az a 

régi  vágy  is  teljesült,  hogy  a  felújítási 
munkákat végre helyi vállalkozók végez-
hessék. Szerencsénkre a váli mesterek is 
partnerek voltak ebben - Krain Bálint fő-
vállalkozóként  irányítja  a  munkafolya-
matokat  -,  így  ha  valaki  az  építkezés 
helyszíne felé jár, vélhetőleg ismerős ar-
cokkal találkozik.

A bontási munkák után a látványosabb 
építési szakaszba értünk, s ha a terveinket 
semmi sem keresztezi, úgy az átadás még 
idén várható.

Nagy István
alelnök
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MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
Vál Község Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2012. október 5-én pénteken 18.00 órakor

az intézményei villamos energia fogyasztását biztosító
napelemes rendszerek ünnepélyes átadására

a Vajda János Általános Iskolába.

Bechtold Tamás
polgármester

A Tűzoltó és Községi Emlékház látványterve



►Ifjúsági tábor

A Váli Református Gyüle-
kezet a gyermekek hete után 
az ifjúsági tábort is megszer-
vezte, augusztus 5-10. között 
Balatonszabadiban.  Kilenc 
váli  és  egy  budapesti  fiatal 
vett részt  a táboron. Hetünk 
fő témája az volt, hogy Isten 
hogyan vezet minket életünk 
különböző területein,  többek 
között  a  párválasztásban,  a 
továbbtanulásban  és  a  hét-
köznapi  életünkben.  Az áhí-
tatokat nagyrészt Farkas Ba-
lázs lelkipásztor  végezte,  de 
két vendégszolgálatot is hall-
hattunk a héten.

Az  időjárás  remek  volt, 
ezért  többször  fürödtünk  a 
Balatonban. Egyik nap hajó-
val átmentünk Balatonfüred-
re, ahol megnéztük a várost, 
egy másik délután pedig kéz-
műveskedtünk.   Esténként  filmet  néz-
tünk,  beszélgettünk  és  társasoztunk,  az 
utolsó estén pedig egy nagyon jó hangu-
latú szalonnasütés került megrendezésre.

Hálásak  vagyunk  Istennek  ezért  a 

csendeshetünkért,  mert  nagyon jól  érez-
tük  magunkat!  Jobban  oda  tudtunk  fi-
gyelni Istenre és egymásra, és úgy érzem, 
hogy a társaság is  közelebb került  egy-
máshoz.  Remélem,  jövőre  még  többen 
jönnek el velünk táborozni. Addig is min-

den fiatalt sok szeretettel várunk szomba-
tonként 17 órától a Váli Református Gyü-
lekezet parókiájára, ahol ifjúsági órát tar-
tunk!

Csókás Eszter
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Szeptember 30-ig

KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!

Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló  
2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-jétől hatályba lépő törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élel-
miszeripar valamennyi piaci szereplője számára a közeljövőben kiírandó országos kamarai választások nyomán létrejövő új Ag-
rárkamarában.

Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet (őstermelő, egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet), aki 
a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra . A bejelentke-
zés alól mentesülnek azok, akik tagjai:

- a Magyar Állatorvosi Kamarának,
- vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának,
- vagy a Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szakmai szervezetnek,
- vagy valamelyik hegyközségnek,

de csak akkor, ha az e tagságukkal összefüggő tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem folytatnak. Fontos, 
hogy az ebbe a körbe tartozóknak a regisztrációs felületen erről külön nyilatkozniuk kell!

A tagnyilvántartás összeállítása és az agrárkamarai választások sikeres megszervezése érdekében a törvény előírja, hogy az 
agrárkamarai tagságra kötelezettek 60 napon belül kötelesek:

- bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és
- 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.
A leendő kamarai tagok tehát legkésőbb 2012. szeptember 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján található online 

regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai hozzájárulást az ott közzétett  
számlaszámra.  A regisztrációban szükség esetén segítséget nyújt az agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának ta-
nácsadója:

Domakné Szendi Erika
ÚMVP ügyfélszolgálati tanácsadó, Magyar Agrárkamara

Ügyfélfogadási idő Válon: Hétfő 8-10 óráig
Telefon: +36 (30) 550-1291

☻INTERNET
www.agrarkamara.hu



Ez a módszer pedig nem más, mint a 
sokak által jól ismert, talán rettegett, fé-
lelmet keltő, szörnyű és veszélyes autó-
stopp.

Nekem diákként ez az egyik legkézen-
fekvőbb mód az utazási étvágyam enyhí-
tésére. Mellesleg megint csak rengeteg új 
és érdekes embert ismerhetek meg, gyö-
nyörű  tájakat  fedezhetek  fel,  és  persze 
így  kímélem  mind  saját,  mind  szüleim 
pénztárcáját. Tudom, az olvasók közül is 
sokan  stoppolnak,  vesznek  fel  stoppost, 
vagy csinálták mindezt a „régi szép idők-
ben”.  De  persze  azt  is  mondják  sokan, 
hogy  a  „régi  szép  idők”  már  elmúltak 
(vagy eleve nem is voltak).

Én nem igazán éltem még a fent emlí-
tett időkben, így hát írnék röviden most 
erről az időről, ami egy sokkal jobb idő, 
ha másért nem, már csak azért is, mert az 
én időm.

Kis hazánkon kívül a következő orszá-
gokban jártam, használva azt az egy bi-
zonyos ujjamat: Horvátország, Szlovénia, 
Ausztria,  Cseh  Köztársaság,  Szlovákia, 
Lengyelország,  Lettország,  Litvánia, 
Észtország,  Finnország,  Szerbia,  Bulgá-
ria,  Görögország.  És  az  én  listám csak 
egy hűtőre ragasztott kis cetli másokéhoz 
képest.  Nehéz is megállni,  ha már egy-
szer  megízleltük  ezt  a  létet,  ezt  a  fajta 
szabadságot,  kötetlenséget.  Bennem  vi-
szont  szinte  mindig  motoszkált  valami, 
ami nem engedett tartósan elszakadni az 
itthoni világtól (egyelőre még nem tudom 
mi).

Saját tapasztalataim szerint lényegében 
tényleg csak annyi az egész, hogy elpa-
kolunk  a  hátizsákba  pár  dolgot,  amire 
szükségünk lehet,  aztán  kitesszük a  ke-
zünket.  Néhol  érdemes  táblát  írni,  ha 
több irányba megy a forgalom- Autópá-
lyákon például csak pihenőhelyeken sza-
bad stoppolni, ott is érdemesebb szemé-
lyesen megkérdezni az autósokat, kamio-
nosokat. Vannak néhol olyan rendes ben-
zinkutasok (bár hazánkban még nem ta-
lálkoztam velük),  akik  segítenek,  és  ők 
maguk  kérdezik  meg  saját  anyanyelvü-
kön  a  sofőröket,  hogy  ha  arra  mennek 
amerre mi, akkor nem vinnének-e el. Sok 
sofőr  meghív enni,  inni,  esetleg szállást 

ajánl estére, vagy anyagilag próbál támo-
gatni, mindezt kérés nélkül, tiszta jó szív-
ből.  Jómagam inkább preferálom a sze-
mélyautókat,  mivel  általában  kétszer 
olyan  gyorsak,  mint  a  kamionok.  Ez  a 
mai világ egyik előnye ezen a téren, autó-
pályák,  és  gyorsabb  autók  miatt  sokkal 
gyorsabban tehetünk meg nagy távokat, 
mint régen.

Nálam  valahogy  úgy  kezdődött  az 
egész, hogy éppen 18 éves lettem, mikor 
elhatároztam, hogy én el szeretnék utazni 
Finnországba. Volt ott 2010-ben egy eu-
rópai  Rainbow  Gathering  (amiről  majd 
talán egy másik írásban számolnék  be). 
Lényeg,  az  érdeklődésemet  annyira  fel-
keltette,  hogy  nem  lehetett  megakadá-
lyozni,  hogy tiszteletemet  tegyem e  vi-
lágnak egyik  legjobb eseményén.  Be  is 
jelentettem édesanyámnak  még február-
ban, hogy jobb híján úgy július felé én el-
stoppolok Finnországba. A kijelentésemet 
nem  igazán  vették  komolyan,  én  meg 
nem erőlködtem tovább, míg aztán egy-
szer csak leérettségiztem, és kitört a nyár. 

Mivel csak kisebb, belföldi stoppos ta-
pasztalatokkal rendelkeztem, többek kö-
zött  a  sokak  által  jól  ismert  „Baracska 
vasútállomás – Vál” útvonalon, így nem 
voltam a legnagyobb önbizalommal meg-
áldva a tervemmel kapcsolatban. Önbiza-
lomszerzésként kigondoltam, hogy balla-
gási  pénzem  egy  részét  feláldozom  a 
könnyed  tapasztalatszerzésért.  Így  men-
tem én először Horvátországba öt napra, 
10.000 Ft-ból. Ami már az előző cikkben 
említett  couchsurfinges  ingyenes  szállá-
sokkal ötvözve magába foglalt egy éjsza-
kát Zágrábban, hármat tengerparton, saját 
szobával,  bulival,  piával,  koncertekkel, 
túrával,  helyi  nevezetességekkel,  helyi 
specialitásokkal, és igen, az összeg tartal-
mazott egy kb. 4000ft-os Zágráb-Rijeka 
vonatjegyet, valamint egy 2000 Ft-os biz-
tosítást  4  napra.  Vagyis  elméletileg  kb. 
4000Ft költőpénzből éltem, gyakorlatilag 
meg szinte mindenre  meghívtak.  Persze 
szerencse kell hozzá, és én inkább stop-
polok, mint lottózok. 

Finnországi utamra már kerestem ma-
gam mellé  egy  lányt  is.  Elvégre  annak 
mégiscsak  megvannak  az  előnyei  (meg 

hátrányai is), ha egy fiú mellett van egy 
lány.

Volt  egy kedvenc élményeim is, ami-
nek a kezdete remekül beillene akár egy 
horror  film  bevezetőjébe  is.  Az  úr,  aki 
Riga mellett vett fel minket, közli, hogy 
nagyon örül  nekünk,  de  sajnos csak  10 
km-t tud vinni minket. Tudomásul vesz-
szük, örülünk mi a kicsinek is, elvégre a 
kb. 2300 km-ből a 10 km is valami. Be-
szélgetés közben megtudjuk, hogy az út-
tól 2 km-re balra ott a tenger, ami most 
elég meleg, mivel száz éve nem volt már 
ilyen  meleg  a  nyáron.  Természetesen  ő 
épp a tengerhez megy. Van egy kis távirá-
nyítós  hajója,  azzal  játszana.  Nincs-e 
kedvünk vele menni. Fürdünk egyet, az-
tán  visszahoz  az  útra,  és  stoppolhatunk 
tovább.  Hát  persze,  hogy  volt  kedvünk 
menni. Menő terepjáró, lehajt a földútra. 
Gyönyörű  fenyves,  majd  egyszer  csak 
megállunk, kiszállunk, sós illat keveredik 
a fenyők illatával, előttünk domb, mögöt-
te sejtjük a tengert. Pár lépés után érez-
zük ahogy a tűlevelek alatt homokos a ta-
laj, majd a dombra felérve megpillantjuk 
a csodálatos  Balti-tengert.  A víz  is  cso-
dás,  gyér  úszótudásom elégségesnek bi-
zonyul, törölközőinket a kocsiban hagy-
juk, nem baj, megszáradunk majd a friss 
levegőn, addig is beszélgetünk. Már visz-
szaszálltunk  a  kocsiba,  mikor  valamiről 
beszélni kezdtek, meg mutogattak, hogy 
„blubörri…blubörri…”. Hát persze,  áfo-
nya!  Kiszálltunk,  rengeteg  volt,  amíg 
csak  ellátunk,  ettünk,  ettünk  és  ettünk, 
végül  lilára  ettük  magunkat.  Gondolom 
itt már mondanom sem kell, hogy épség-
ben  kiértünk  az  útra,  pedig  elfogadtuk 
egy idegen ember meghívását egy eldu-
gott helyre. Persze nekem is eszembe ju-
tott,  hogy ő most  majd biztos  el  akarja 
adni a szerveim, vagy hátha csak kedvte-
lésből  öl.  Mert  hát  mindenre van esély, 
én meg állok elébe.   

Mindent összevetve eddigi életem so-
rán  egy rossz  tapasztalatom sem volt  a 
stoppal  kapcsolatban.  Egy kis  kellemet-
lenség talán, ami most a másik oldalról, 
minket érint és a legjobban zavar: az elő-
ítéletek,  amiket  a  bőrömön  érzek  néha, 
mikor  benzinkutakon  kérdezősködöm, 
vagy csak állok az út szélén. Ugye mert 
egy stoppos áll ott, aki vadidegen, pedig 
maga a szó is abszurd, hogy vad-idegen, 
hogy lennék én vad, kérem szépen. 

Egy  valami  biztos,  hogy  mindenkit 
várnak valahol.  És ha többen megyünk, 
nem  egyedül,  ráadásul  egyfelé,  és  még 
autónk is van, akkor mindenki gyorsab-
ban odaér, ahová megy. Néha csak ennyi 
az egész. 

VálInfó
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UTAZÁSI ALTERNATÍVÁK II.
A legutóbbi írásomban az utazások során elérhető ingyenes szállásle-
hetőségek egyik fajtájáról számoltam be. Most egy újabb pénztárcakí-
mélő módszert mutatnék be, azt, hogy hogyan is juthatunk el A-ból B-
be egyszerűen, és egyben kalandosan.

HERCZKU MIHÁLY BALÁZS



►Talpon maradt a Vál KSE
Az önkormányzattól kapott támogatás-

ból - amit ez úton is köszönünk - talpon 
tudott maradni az egyesület, és elindult a 
2012-2013.  évi  bajnokságban.  A felnőtt 
csapatban hat játékost igazoltunk, az ifjú-
ságiban  négyet,  és  szintén négy játékos 
távozott.  A  pályahitelesítés  sikeresen 
megtörtént, de a szövetségi hitelesítő szó-
ban megjegyezte, hogy a pálya talaja bal-
esetveszélyes és rossz minőségű, amit ha 
minden jól alakul, az ősz folyamán sike-
rül helyrehozni. 

A felnőtt csapat edzője Papp Tibor, az 
ifjúsági csapaté Németh Attila.

Eredmények:
Vál-Vértesacsa  ifjúsági  1-1,  felnőtt  0-1, 
Csákvár II-Vál ifjúsági  7-3,  felnőtt  3-5, 
Vál-Gyúró  ifjúsági  1-2,  felnőtt  0-2, 
Nagyveleg-Vál ifjúsági 0-9, felnőtt 2-2.

Elindítottuk az U-13 serdülő csapatot a 
bajnokságon, akiket  Sinkó Csaba és Ma-
gyar Balázs készít fel. Ők vasárnap dél-
előtt játsszák a meccseket. 

Eredmények:
Vértesacsa-Vál 4-0, Vál-Etyek 1-5.

Megalakult az öregfiúk csapat az egye-
sület  és  Zsirai  Péter  szervezésével.  A 
meccsek szombat délutánonként kerülnek 
megrendezésre.

Eredmények:
Magyaralmás-Vál 1-1,
Vál-Csákvár 0-2

Ezúton  szeretnénk  megköszönni  Sze-
rencsés  József személyszállító  vállalko-
zónak az egész éves utaztatást. 

A  mérkőzésekre  szeretettel  várunk 
mindenkit! Hajrá Vál KSE! Hajrá Fiúk! 

Vál KSE
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Szüreti felvonulás
A Fiatalok Válért Csoport szeretettel 

meghívja a falu minden kedves lakóját 
a 2012.  szeptember 29-én megrende-
zésre kerülő szüreti felvonulásra és bál-
ra.

A felvonuló táncosok és az élőzenés 
kíséretük  mellett  lovasok,  csikósok  is 
színesítik a repertoárt. Aranyos cukros 
lányoktól  érdemes  cukrot  vásárolni, 
kormosokkal  tessék  vigyázni!  Denkó 
László és jegyese, Nagy Éva a Bíró és 
Bíróné szerepében lesz látható. A felvo-
nulás délelőtt 11 órakor indul a Rákóczi 
utca végéről. 

Megállók:
1. 11:00 Rákóczi utca vége
2. 11:20 Rákóczi utca, Lődöző sarok
3. 11:40 Ürményi utca, Katona sarok 
4. 11:50 Csokonai utca vége
5. 12:05 Kisköz közepe
6. 12:25 Petőfi utca vége
7. 12:35 Petőfi utca közepe
8. 12:50 Petőfi utca negyede
9. 13:10 Damjanich utca eleje
10. 13:30 Lesz Vigasz kocsma
11. 13:45 Fekete Macska kocsma
12. 14:00 Kossuth utca fele
13. 14:15 Kossuth utca negyede
14. 14:30 Kossuth utca Bíróné
15. 14:50 Szent István tér 
16. 15:00 Arany János utca negyede 
17. 15:20 Arany János utca, Tabán 
18. 15:40 Vágóhíd utca Bíró 
19. 16:00 Válvölgye Étterem

A programváltoztatás jogát fenntart-
juk, az állomásokhoz rendelt időpontok 
csúszhatnak. A bál este 9 órakor a fel-
vonulók nyitó táncával veszi kezdetét a 
Vál  Völgye  Pizzériában.  Támogatás: 
500 Ft. A jó hangulatot a Váli Félnótá-
sok  zenekar  biztosítja.  A  programból 
befolyt  összeg a  csoport  által  szerve-
zett további helyi programok támogatá-
sát fogja szolgálni.

Fiatalok Válért Csoport

G Ó L Y A H Í R E K

JÚLIUS

Molnár Balázs
Barta Hanna

Mihálovics Vince
Dömsödi Dominik,

Keresztes Mira

AUGUSZTUS

Pásztor Sándor

A váli ificsapat

Hagyományteremtő  „CSEMETE-FA” 
programunkkal  minden évben ültetünk 
egy fát, mely az adott évben született 
gyermekek fája lesz. Következő évben 
mellé kerül a csemeték névsora és az 
évszám. Vál új kis polgárai emléklapot 
is  kapnak  majd  ebből  az  alkalomból. 
Most  a  2012-ben született  gyermekek 
fáját  szeretnénk  elültetni,  valamint  a 
2011-ben született csemetéket köszönt-
jük.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Önöket a

2012-ES CSEMETE-FA 
ÜLTETÉSRE

2012. október 13-án szombaton 
10:15-kor

az Egészségháznál.
A faültetésre a Válból 

elszármazottakkal közösen kerül sor.


