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 siker  nagyrészt  a  kormánynak 
köszönhető.  A  korábban  felvett 
hiteleinket  szinte  100%-ban  át-

vállalta az állam. Ez a következő össze-
geket jelenti :

A
Folyószámla hitel:
30 millió Ft + 165 ezer Ft kamat
Fejlesztési hitel (Egészségház):
15 millió Ft + 138 ezer Ft kamat
Fejlesztési  hitel  (Szt.  István tér-Kossuth  
utca):
33,5 millió Ft + 250 ezer Ft kamat
Bérhitel:
8 millió Ft + 50 ezer Ft kamat
Rendőrautó hitele:
925 ezer Ft + 627 ezer Ft kamat
Összesen: 88 millió 655 ezer forint.

 Önkormányzatunk sikeresen indult az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe ke-
rült települések megsegítésére a kormány 
által kiírt pályázaton is. Ebből az alapból 
22,6 millió forintot kaptunk, melynek kö-
szönhetően  a  kifizetetlen  számlaállomá-
nyunkat majdnem teljes egészében tudtuk 
törleszteni. 

A  2013.  évnek  tehát  úgy  indulunk 
neki,  hogy letettük  azt  az  óriási  terhet, 
mely eddig nyomasztott minket. A racio-
nális,  szigorú  gazdálkodást,  melyet  két 

éve  folyamatosan  végzünk,  persze  to-
vábbra is folytatnunk kell. Fontos azon-
ban elmondani, hogy ebben az új helyzet-
ben kicsit megnyílik számunkra a világ, 
és sokkal több energiát  tudunk fordítani 
Vál fejlesztésére.

A község finanszírozásában is változá-
sok  várhatók.  A  korábban  ömlesztve 
nyújtott  állami finanszírozás helyett  sok 
szakfeladatra kötött felhasználású norma-
tívát  kapunk.  Bizonyos  célfaladatok  fi-
nanszírozására  pedig  pályázni  lehet.  Az 
idei év sarokszámait áttekintve az látható, 
hogy a különböző tevékenységek ellátá-
sára  kapható  támogatásból  azok  többé-
kevésbé  finanszírozhatóak  lesznek.  A 
példa kedvéért  a  közvilágításra,  az utak 
fenntartására,  vagy a  közterületek  fenn-
tartására  szánt  összegből  nem csupán  a 
fenntartásra,  hanem esetenként  felújítás-
ra, fejlesztésre is jut majd. Bár a gépjár-
műadó 60%-át,  valamint  a  visszaosztott 
SZJA-t, összesen 28 millió forint érték-
ben  elvitte  az  állam,  már  most  látható, 
hogy sokkal több feladatot vett  át  ezzel 
együtt. Tehát egyenlegünk ilyen értelem-
ben is pozitív irányba mozdul.

Úgy hírlik, a 2013-as év a pályázatok 
éve lesz. A Vál KSE-vel és a Váli Falu-

szépítő és -védő Egyesülettel közösen két 
pályázatot  adtunk  be.  A  pályázatokat 
Ádám Zsuzsanna alpolgármester állította 
össze. Bízunk benne, hogy a Tűzoltó és 
Községi Emlékházhoz hasonlóan sikere-
sek lesznek ezek is. Céljuk a Sétatér és a 
Széchenyi  úti  játszótér  felújítása,  vala-
mint a fociöltözők felújítása, öntözőrend-
szer és edzőpálya kiépítése. 

Fejlesztések  terén  első  és  kiemelten 
fontos  feladatunk  az  óvodai  férőhelyek 
számának bővítése.  Bízunk benne, hogy 
2013-ban lehetőségünk nyílik egy új óvo-
da  építésére,  vagy  legalább  a  meglévő 
bővítésére. 2014. szeptember 1-től köte-
lező lesz felvenni a három év feletti gyer-
mekeket.  Így legalább  még egy új  cso-
portnak  kell  helyet  biztosítanunk.  Itt 
jegyzem meg,  hogy 2012-ben  33  gyer-
mek  született  községünkben.  A korábbi 
évekhez  képest  ez  a  szám  kiemelkedő. 
Kívánok a  gyermekeknek és  szüleiknek 
jó egészséget!

Intézményi rendszerünkben is változás 
történt.  A Vajda  János  Általános  Iskola 
fenntartója a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ lett. Ez nem csupán szer-
vezési,  igazgatási  feladatokat  jelent, 
ezentúl az iskola finanszírozását is a KIK 
végzi. Nagy könnyebbség ez községünk 
számára anyagi szempontból. December-
ben  az  iskola  és  a  hivatal  dolgozóival 
együtt ünnepeltük meg a sikeresen lezá-
rult 2012-es évet.  Reményeim szerint to-
vábbra is együtt szervezzük meg a hosszú 
évek óta az egész falu örömére megren-
dezett közös rendezvényeinket, mint ami-
lyenek a  Gyereknap,  a  Vajda-nap,  vagy 
nemzeti ünnepeink voltak.

Ezúton kívánok mindenkinek jó egész-
séget és további jó munkát a 2013. esz-
tendőre! 

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

Boldog új  évet!  Ismét lezárult  egy esztendő. Itt  az ideje,  hogy 
számvetést végezzünk, hogyan is sikerült saját magunk és csalá-
dunk számára a 2012-es év. Mi is ezt tesszük az önkormányzatnál. 
A számvetés végén elmondható, hogy soha ezelőtt még nem zár-
tunk ilyen sikeres évet, mint most.

BECHTOLD TAMÁS polgármester

A falu ékessége
„Ez az összefogás, mellyel az Emlékház elkészült, példaérté-
kű kis falunkban. Szeretnénk, ha ez a jövőben is folytatódna”
Nagy István alelnök beszámolója az ünnepélyes átadásról.

10. oldal

Iskolai híradó
„...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt  
a közös iskolai naptárunk.”
Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról.

5. oldal

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Vál Község Önkormányzata pályázatot hirdet könyvtáros – közművelődési feladatok ellátására heti 3x4 órában 
megbízási jogviszony keretében. A jelentkező feladatai: könyvtári adminisztráció, kapcsolattartás a megyei  
könyvtárral,  ifjúsági  klub  felügyelete,  a  település  kulturális  rendezvényeinek  szervezésében  való  aktív 
részvétel.  A pályázathoz  önéletrajzot  és  bemutatkozó  levelet  kérünk,  a  jelentkezéseket  a  Polgármesteri  
Hivatalban kell leadni  2013. február 8-a péntek 12.00 óráig. Az állás 2013. február 18-tól tölthető be. További 
információ a 353-411-es telefonszámon kérhető.



►Összefoglaló
a közmeghallgatásról

Bechtold  Tamás polgármester  a  no-
vemberi  Válinfóban  megjelent  „Félidő-
ben” című számvetését  ismertette az ér-
deklődőkkel, majd a lakossági hozzászó-
lások, kérdések következtek.

Zsirai  Győző:  Hozzászólásában  el-
mondta, hogy kevés az értesítés, tájékoz-
tatás  a  lakosság  felé.  Szeretné,  ha  tájé-
koztatást kapna a 2011. évi zárás és 2012. 
évi  induló  költségvetési  számokról.  Az 
állam általi adósság átvállalás mit takar? 
Szeretne tudni a peres ügyekről. Hogyan 
alakul  a  járási  székhely  áttétel,  hogyan 
érinti a lakosságot? Nem ért egyet azzal, 
hogy átmentünk a Martonvásári Járáshoz. 
Mi újság az orvosi ügyelettel? Az iskolát, 
óvodát,  létszámot  érinti-e  a  változás?  A 
közös  hivatalról  részletesebben  szeretne 
tudni. A Kastély ügy hol tart? Megemlíti 
az adóhátralékot is.  Ha valaki  nem tud, 
vagy nem akar fizetni, azért ne emeljünk 
adót, és ne találjunk ki újabb adót. A sze-
métszállítási  díj  emelésről  a  lakosság 
nem  kapott  tájékoztatást.  Kérdezi,  mi 
lesz a Közösségi ház sorsa, nem lát kultu-
rális életet sem. Január 1-től kötelező lesz 
a  kutyáknak  chip-et  betetetni.  Mikortól 
kezdődik a berakás? Hogyan fog működ-
ni? A Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlanon 
borzasztó állapotok vannak.

Bechtold Tamás: Sajnálom, ha nem lát-
szik a rendszeres újságkiadás vonzata és 
a  belefektetett  munka  mennyisége.  Ha 
sűrűbben  jelentetjük  meg,  elaprózzuk. 
Vannak szórólapok, honlap, és nyíltak a 

testületi ülések...
A  pénzügyi  beszámolók  évenkénti 

bontásban, és egyéb dokumentumok ha-
marosan felkerülnek a honlapra.

Az  adósság  átvállalás  30  mFt  folyó-
számla hitelre, 8 mFt bérhitelre, 36 mFt 
beruházási hitelre,  15 mFt az Egészség-
ház  építésre  vonatkozik.  A  kifizetetlen 
számlákról  nem  tudunk  még  konkrétu-
mot. Az iskola KIK-hez történő átkerülé-
sével a fenntartó az adósságot is átveszi. 
Megváltozik az önkormányzati  finanszí-
rozás, a gépjármű adóból elvisznek, de az 
iskola üzemeltetéshez nem kell hozzáten-
nünk.  Az  iskola  rendkívüli  megterhelő 
költséget jelentett.

A  munkaügyi  perekkel  kapcsolatban 
elmondható,  hogy van pozitív  elmozdu-
lás.  Kiss Tamás szabadságmegváltását, a 
közel 4 mFt-ot lecsökkentették 600 eFt-
tal.  A vita tárgya még, hogy nettó vagy 
bruttó  összeget  kell  behajtani.  Kiss  Ta-
másnak tételesen el kell számolnia a ré-
szére kifizetett költségtérítéssel.  A Bíró-
ság végzése szerint a volt jegyző jóhisze-
műen vette fel a magas bért, költségtérí-
tést, így most a kifizetőt, azaz  Tóth Fe-
rencné volt polgármestert pereljük közel 
20 mFt összegre. A perek párhuzamosan 
folynak, reméljük számunkra pozitív vé-
ge  lesz.  A volt  igazgató  úrral  van  még 
munkaügyi perünk, melyet az iskolafenn-
tartó központ átvesz. 

Amikor a járásokat a Kormány körvo-
nalazta, azt lehetett látni, hogy Bicskéhez 
16, míg Martonvásárhoz 8 önkormányzat 
tartozik majd. A járásokhoz bizonyos tá-
mogatási  összegek  kerülnek,  így  keve-

sebb önkormányzat talán több támogatás-
hoz juthat.

Megszűnik a Vértes  Többcélú Kistér-
ségi Önkormányzati Társulás munkaszer-
vezete. A társulást 17 önkormányzat ala-
kította. Azért jött létre, hogy a társulás ál-
tal ellátott feladatokra kiemelt normatívát 
kapjunk,  pl.  gyógytestnevelés,  logopé-
dus,  belső  ellenőrzés.  A  társulást  még 
nem szüntetjük meg, mivel vannak olyan 
pályázatok, ügyek, amelyek még nem zá-
rultak  le.  Az  óvodai,  iskolai  létszámok 
nem változnak. Az idei évet végigviszi az 
iskola  a  jelenlegi  rendszer  szerint.  Az 
óvodát nem fogja érinteni az átszervezés.

Az orvosi ügyeletet nem érinti a járási 
rendszer kialakítása. Bicske központú or-
vosi ügyelet lesz január 1-től két orvos-
sal,  mentőszolgálattal.  A fix  telephelyű 
orvosi ügyeletet 12 önkormányzat alakí-
totta meg. Eddig egy ügyeletes orvos volt 
16 óra után.  Januártól  központi  telefon-
számon  diszpécser  szolgálat  működik, 
aki látja, hogy az ügyeletes kocsi éppen 
hol jár. Nem hiszem, hogy rosszabb ellá-
tás  lesz.  Egy biztos,  megfelel  a  jogsza-
bálynak.  Többe  fog  kerülni  az  önkor-
mányzatnak,  lakosságszám  arányosan 
vállalják a költségeket a települések.

Dr. Balogh Lóránd kiegészíti: A járási 
hivatalokhoz  átkerülnek  egyéb  hivatali 
feladatok, úgy mint pl. lakcím nyilvántar-
tás.  Az  építéshatóság  törvényi  változás 
miatt is megszűnt volna, de a járási hiva-
tal  miatt  is  bekövetkezik  ez  a  változás. 
2013. januártól Kajászó községgel közös 
hivatal kerül felállításra. Az Ötv. szerint a 
2000  fő  alatti  települések  saját  önkor-
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Adó hírek
Váradi Endréné tájékoztatója a 
legújabb adóügyi változásokról.

7. oldal

H í r e k

Hulladékszállítás
2013. évtől kezdődően településünkön a hulladékszállítást a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. látja el. A szolgáltatóváltás 

oka, hogy Vál község 7 évvel ezelőtt csatlakozott a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, ez  
kötelez minket az új szolgáltató és az új díjszabás elfogadására. Ez évtől a háztartási hulladék keddi napokon kerül elszállításra. 
Továbbra is működik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés az alábbiak szerint: csomagolóanyagok (PET palack, műanyag fla-
kon, többrétegű italos doboz, papír és fém italos doboz), papír (újságpapír, prospektus, könyvek, füzetek, irodai papírok, karton-
dobozok) szállítása január 11., február 8., március 8., április 12. pénteki napokon reggel 7.00 óráig kell kihelyezni az ingatlan 
elé, hogy az a járműforgalmat ne akadályozza. Üveghulladékot háztól nem visznek el, azt továbbra is a gyűjtőszigeteken (a Hivatal 
udvarán) kell elhelyezni.

Telekadó
Vál Község Képviselő-testülete 20/2012. számú rendeletében 2013. január 1-től bevezette a telekadót. E szerint adóköteles az 

önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet. Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő 
nem építési telek, a magánszemély tulajdonában lévő lakóépülettel beépített telek, valamint a jogi személy tulajdonában álló telek,  
mely a jogi személy valós gazdasági tevékenységének színhelye, és a jogi személy ezen gazdasági tevékenysége után Vál község-
ben helyi iparűzési adót teljesít. A telekadó éves mértéke magánszemély tulajdonában lévő telek esetében 10 Ft/ m 2, nem magán-
személy tulajdonában lévő telek esetében 100 Ft/m2.

Kutyachip
Az állattartási szabályokat szigorító kormányrendelet értelmében 2013. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb kutyát kötele-

ző mikrochippel ellátni. A chip egyébként egy számsort tartalmaz, és annak leolvasása után tudják az adatbázisban a gazdát azono-
sítani. A kutyachipet az állatorvos ülteti be, ára néhány ezer forint.



mányzati  hivatalt  nem  tarthatnak  fenn, 
közös  hivatalt  kell  létrehozni.  A felkért 
település nem utasíthatja vissza a felké-
rést. Ezért kell közös önkormányzati hi-
vatalt alakítani. A településeken ellátandó 
feladatokra 9,5 főt engedélyez a jogsza-
bály. Ebből Válon 7 fő: 1 fő jegyző, 2 fő 
pénzügyi előadó, 1 fő település üzemelte-
tési feladatok, l fő titkársági feladatok, 1 
fő adóügyi előadó, 1 fő szociális előadó, 
Kajászón pedig 2,5 fő: 1 fő aljegyző, 1 fő 
pénzügyi előadó, 0,5 fő titkársági ügyin-
téző dolgozik majd.

Bechtold  Tamás:  A Kastély  ügyében 
elmondható,  hogy  zsákutcába  jutottunk. 
Küzdünk, harcolunk, de eddig nem veze-
tett eredményre. Már felvettük a kapcso-
latot a Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tallal,  az  Erdőfelügyelőséggel.  Szeret-
nénk  visszakerülni  olyan  pozícióba  a 
Kastély  tulajdonjogával  kapcsolatban, 
ami  számunkra pozitív  lehet.  A korábbi 
tulajdonosi  kör  csődbe  ment.  Pályázat 
nem volt a Kastély felújításra. Akinek in-
gatlana van, annak fenntartási kötelezett-
sége is van. Próbálunk birtokon belül ke-
rülni. 

Az  adóhátralékkal  kapcsolatban  el-
mondhatom,  hogy  a  NAV-on  keresztül 
mostanra  kezdenek  befolyni  pénzek. 
Legnagyobb  problémát  a  felszámolás 
alatt álló, megszűnő cégek jelentik.

A telekadó  nem  azt  a  célt  szolgálja, 
hogy az adóhátralékot befoltozzuk. Azok 
az emberek, akik lakással  rendelkeznek, 
építményadót fizetnek. Ha több ház van a 
nevükön,  akkor  valamennyi  után  fizet-
nek.  A testület  most  arról  döntött,  akik 
beépítetlen építési telekkel rendelkeznek, 
fizessenek telekadót. Vannak nem építési 

telkek, arra nem kell fizetni. 
Településünkön a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati 
Társuláson  belül  a  VHG  Velencei-tavi 
Hulladékgazdálkodási  Kft.  végzi  2013. 
január 1-től a szemétszállítást. 168 tele-
pülés  alakított  konzorciumot.  A közbe-
szerzésre  beérkezett  ajánlatok  közül  a 
legolcsóbbat választották az önkormány-
zatok, így került elfogadásra a 4,01 Ft/kg 
szemétdíj. Ezáltal 30 %-kal emelkedik a 
szemétszállítási díj. A konzorciumot hitel 
visszafizetésre kellett  létrehozni. Az EU 
előírásoknak meg kell felelni.

Az elmúlt években sok kulturális ren-
dezvény volt, felpezsdült a kulturális élet, 
de  sajnos  az  elmondható,  hogy nagyon 
kevesen vesznek részt a rendezvényeken. 
A Közösségi ház jelenleg csak melegítő-
konyhaként  üzemel,  a  kisteremben  a 
Nyugdíjas Klub és a Dalkör szokott ösz-
szejönni.  Az  emeleten  rendezvényeket, 
kiállítást,  ünnepélyeket  szerveztünk,  va-
lamilyen élet azért  van benne. Míg volt 
faluházvezető,  biztosan jobban ment,  de 
annak tetemes költségei vannak. Jó lenne 
könyvtár,  ifjúsági  klub.  Sajnos  azt  kell 
mondani,  az  épület  használhatatlan.  Át-
alakítás  kellene,  ötletek  már  vannak.  A 
volt  orvosi  rendelő  átalakítása  szociális 
bérlakásokká, ezt az Egészségház–pályá-
zatban vállalta az előző képviselő-testü-
let.  Az  óvodába  jelenleg  112  kisgyerek 
jár, 90 fő van engedélyezve. Így is eluta-
sításra került a felvételkor 23 kisgyerek, 
ugyanakkor az iskolában nagy a létszám-
hiány. 

A Rákóczi u. 5. szám alatti lakásra el-
idegenítési jog került, ezért a vevő visz-
szalépett.  A volt  csavarüzem területe az 

önkormányzaté.  Nincs  tervben,  hogy  a 
telket eladjuk. A lakók kértek meg, hogy 
a fedett részbe a gépkocsikkal beállhassa-
nak. 

Dr.  Balogh  Lóránd:  Kutyák  chip-pel 
történő ellátása 2013. január 1-től kötele-
ző. Fizetni kell érte. Ez a feladat megosz-
lik a jegyző és az állatorvosok között. Já-
rási szinten kell megoldani.

Dr. Milvius Lóránt: A Leader irodákkal 
kapcsolatban kérdezi – azt hallotta, hogy 
megszűnnek. Mikor lesz lehetőség másik 
céghez társulni a szemétszállítással? Mi-
ért kellett az Érd-Kom Kft.-vel megszün-
tetni  a  megállapodást,  amikor  kevesebb 
összegért vállalta a szemétszállítást? Di-
cséret is jár az önkormányzatnak. A Szt. 
István  tér  kialakítása  egy példás  dolog. 
Hiányolja  viszont,  hogy  az  évek  során 
odatelepített  fákat  senki  sem gondozza. 
Kéri,  hogy a fa  csonkításokat  próbáljuk 
kíméletesebben csinálni.

Bechtold Tamás: A Leader irodák tud-
ják lehívni az EU-s pályázatokat.  2014-
ben lejár a szerződés, megszűnnek az iro-
dák.  Azt  el  lehet  mondani,  hogy  nem 
egyforma hatékonysággal működnek.

A szemétszállítást illetően 168 önkor-
mányzat volt döntési kényszerben. A hul-
ladékgazdálkodási  törvény  alapján  nem 
volt szabad mozgástér. Az Érd-Kom Kft. 
nem volt benne az említett konzorcium-
ban. A VHG szerződésében az áll, alvál-
lalkozókkal nem dolgoztathatnak. A szer-
ződést 30 évre kötöttük. 

Dr.  Balogh  Lóránd: 8  évvel  ezelőtt, 
amikor a  konzorciumba belépett  Vál  is, 
akkor írták ki a közbeszerzést. Ez azóta 
köti a településeket. A legolcsóbb ajánla-
tot  fogadták  el.  A település  8 évvel  ez-
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H í r e k

Orvosi ügyelet
2013. január 1-től az orvosi ügyeletet Válban is a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet látja el. Az ügyelet jellege: központi vegyes  

ügyelet, azaz felnőtt és gyermekkorúak ellátása egyaránt megtörténik. Ügyeleti idő: hétköznapokon 16.00-08.00 óráig, hétvégén 
egész nap. Rendelő helye: Bicske, Kossuth tér 17. Az ügyeleten az Országos Mentőszolgálattal közös diszpécserszolgálat műkö-
dik. A lakáson történő ellátási igényt a 22/311-104 telefonszámon vagy a 104-es segélyhívón lehet a továbbiakban bejelenteni.

Betörőket fogtak
A Bicskei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya többrendbeli betöréses lopással gyanúsít két váli férfit, akiket 2013. január 10-

én vettek bűnügyi őrizetbe. A 45 és a 20 éves váli férfiakat 2012. november 27-én ellenőrzés alá vonta a helyi körzeti megbízott, 
amikor harmadik társukkal egy gépkocsival közlekedtek a településen. A rendőr az autót átvizsgálta, annak csomagtartójából nagy 
mennyiségű vasanyag került elő, amit akkor még nem tudtak a rendőrök bűncselekményhez kötni. A körzeti megbízott lefotózta a 
vasanyagot, majd szabadon engedte a gépkocsiban tartózkodókat. A Bicskei Rendőrkapitányságra 2013. január 07-én ment be fel-
jelentést tenni egy érdi férfi amiatt, hogy Vál, Szabadhegyen lévő tanyájára ismeretlenek behatoltak, és különböző fém-alkatrésze-
ket vittek el összesen közel félmillió forint értékben.  Ezt követően került ellenőrzésre egy érdi színesfém-átvevő telephely, ahol a  
nyomozók megállapították, hogy az elmúlt időben a betöréssel gyanúsítható személyek több alkalommal adtak le fémet. Az adatok 
birtokában 2013. január 10-én a nyomozók házkutatást tartottak a fenti férfiak váli tartózkodási helyén, ahonnan a két férfit előállí-
tották bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt.

A kihallgatások folyamán kiderült, hogy a páros terhére további betörések is róhatók. Közel egy tucat váli hétvégi ház betöréssel 
hozhatók összefüggésbe, de nem kizárt, hogy a kör bővülni fog. (www.police.hu)
Köszönjük Bereczki László rendőrünknek a hatékony intézkedést!



előtt vállalt egy kötelezettséget, most isz-
szuk a levét. Az EU-nak vannak elvárá-
sai, melynek eleget kell tenni. Ennek ez 
az ára.

Ádám  Zsuzsanna:  Mindenkinek  fáj  a 
díjemelés. Tavaly az Érd-Kom Kft. 10 %-
ot  emelt  mindenféle  lerakói  díj  nélkül. 
Most megdrágul, mert az EU-s előírások 
szerint lerakódíjat kell fizetni a szolgálta-
tónak,  melyet  áthárítanak  az  ügyfélre. 
Vannak szolgáltatások, melyekre bólinta-
ni tudunk csak, beleszólásunk nincs, pl. a 
vízdíj vagy az étkeztetés. Ha látjuk a jövő 
évi költségvetési számokat, talán a rászo-
rulóknak tudunk majd valamilyen  kom-
penzációt nyújtani.

Csókás Zsolt: Nem kell mindent a falu 
elé  vinni,  vannak olyan helyzetek,  ami-
kor el kell fogadni az előterjesztést. Négy 
évente  azért  van  a  képviselő  választás, 
hogy ott kinyilváníthatja a lakosság a vé-
leményét. A nagy adósság állományt ne-
héz  ledolgozni.  Vannak olyan  döntések, 
amikor nem tudunk mit tenni.

Bechtold  Tamás:  A Szt.  István  tér  és 
Kossuth utca felújítása kapcsán fatelepí-
tés is történt. Sajnos sok nem eredt meg 
vagy kitörték. Lehetőség szerint pótoltuk 
azokat,  és  az  idei  évben  jobban  odafi-
gyeltünk. A vállalkozásom is ültetett saját 
költségén fákat. Sajnos a közmunkásokra 

sem  tudunk  mindent  ráterhelni,  mert 
olyan feladatokat kaptak pl. árok tisztítás, 
hogy ezt már nem tudtuk megszervezni. 
Az orvosi rendelő előtt lévő két Csemete-
fa gondozása a doktor úr által biztosított, 
amit ez úton is megköszönök. A fa cson-
kolásokra azért van szükség, mert azok a 
fák balesetveszélyesek.

Zsirai  Győző:  Az OVIT által  felaján-
lott összeg elfogyott-e útjavításra? Meg-
említi a külterületi utakat, vannak olyan 
helyek, ahol járhatatlan. Ha valaki próbál 
javítani, a másik tönkreteszi. Valami bün-
tetést kell kiszabni. Hol tart az ellenőrzés 
a külterületi építkezések után? Óvoda fel-
újítás. Mi a terv a régi iskolával?

Bechtold  Tamás:  Az  OVIT  a  Petőfi 
utca javítását finanszírozta 3 mFt összeg-
ben. A Jókai utca teljes aszfaltozása tör-
tént  meg és  a  Templom sor  javítása.  A 
külterületi utakat a földtulajdonosi közös-
ség által befizetett összegből tudjuk rend-
be tenni.  Nincs kapacitás  arra,  hogy el-
lenőrizzük  kik  teszik  tönkre  az  utakat, 
nincs jogunk megbüntetni, ha nincs bizo-
nyíték.

A Pogányvári út lezárása ügyében elin-
dult a jogi út. A Halastó mellett megnyílt 
a híd, az átjárást biztosítja a tulajdonos, a 
Vízügyi  társulás  szakaszmérnökével 
megegyezett. A Gyűrűsi út és a Marianna 

majornál az a probléma, hogy keresztül-
megy ugyan a telken az út, de nincs kü-
lön  helyrajzi  számon,  innentől  kezdve 
nem perelhető. Pogányvárnál külön hrsz-
on szerepel az út.   

Az ELMŰ a légvezetékek alatti spalét 
visszavágását  végzi  csak,  az  elszállítást 
nem. Az önkormányzatnak szállítási ka-
pacitása nincs. Az ingatlan-ellenőrzés fo-
lyamatos. 

Az óvoda fejlesztéssel kapcsolatban 3-
4  változat  elvi  lehetőségét  futtattuk  le. 
Ezek voltak: az iskola emeleti  része,  az 
iskola régi  szárnya,  ill.  konténer óvoda. 
Sajnos mindegyik esetben akadályba üt-
köztünk  a  törvényi  előírások  tekinteté-
ben. Abban bízunk, hogy még lesz óvo-
daépítésre  pályázat  kiírás.  A  „Teknőc” 
óvoda  megépítéséhez  130  mFt  önrész 
kellett volna, abba nem mertünk belevág-
ni. Többféle megoldást vizsgálunk: a régi 
iskolából óvodát építeni, a Kossuth u. la-
kásokból a lakókat kiköltöztetni, és azt az 
épületet bővíteni. Amíg a lakók számára 
nem találunk elhelyezést, addig ezt bizto-
san  nem fogom felvállalni.  Amíg nincs 
pályázat, addig önerőből nem tudunk fej-
leszteni.

Összeállította
Ádám Zsuzsanna
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Neualbenreuth

2012. december 16-án Neualbenreuthban az Ádventi vásár kezdetének 25 éves ünnepét tartották. Ide kaptunk meghívást immár 
hagyományosan, és éltünk is a megtisztelő lehetőséggel.

A vásár hangulata szinte leírhatatlan. Nagy hangsúlyt kapnak a látványelemek, minden évben bővítik valamivel a palettát. Az  
újságban helyhiány miatt inkább a testvértelepülésünk honlapjának elérhetőségét adom meg: www.neualbenreuth.de és itt keres-
sük jobb oldalon a Weihnachtlicher Kun-
sthandwerkermarkt galériát.

Természetesen a léleknek szánt látvány 
mellett  finom ételek,  italok és különböző 
ajándékok  is  jelen  voltak.  A  bevétellel 
minden pavilonnál  külön-külön szerveze-
tet támogathattak a vásárlók. Ahogy a mi 
kis alakuló vásárunkban, itt is volt forralt 
bor, kürtős kalács. Mi lángost sütöttünk és 
ezzel nagy sikert arattunk. 

Számunkra  az  is  nagyon  fontos  volt, 
hogy sok ismerős  látogatott  meg minket. 
Beszélgettünk pár szót, küldték kis ajándé-
kukat a váli vendéglátóiknak.

A 2013. év a németek látogatásának éve, 
ezért hivatalosan is tolmácsoltuk meghívá-
sunkat. A lehetséges időpontok közül ők a 
május végi időpontot választották. 

Szeretettel  készülünk  jövetelükre  és 
arra, hogy színes programokkal fogadhas-
suk őket.

Kőszegi László

☻www.neualbenreuth.de A neualbenreuthi ádventi vásár                                                        Fotó: Szabó Éva



►Ádventi vásár

A hagyományos  adventi  vásárra  Vál-
ban  2012.  december  8-án  került  sor.  A 
kastéllyal  szemközti  parkolóban délután 
1 órától megindult az élet. Kipakoltak az 
árusok,  sürgölődtek  a  szervezetek.  Cso-
dás illatok keringtek: a kürtős kalács, pa-
lacsinta, forralt bor és sültek illata, mely 
vidám hangulattal  keveredett.  Mindenki 
igyekezett  karácsonyi  dekorációkkal  a 
maga kis pavilonját ünneplőbe öltöztetni, 
sőt idén egy 5 méteres karácsonyfával is 
gazdagodott a helyszín. A fát a törökbá-
linti Outlet Center ajánlotta fel, az óriás 
díszeket a szülői munkaközösség segítsé-

gével készítették a gyerekek. A csípős hi-
deg ellenére sokan megfordultak a vásár-
ban, ahol a Vox Váli karácsonyi dalokkal 
kedveskedett a kilátogatóknak. Estig tar-
tó  beszélgetések,  hidegűző poharazgatá-
sok mellett  ismét egy kellemes délutánt 
mondhattak magukénak a váliak.

A 2. osztályosok úszásoktatásának be-
fejezése után minden kedden a kis első-
sök indulnak Bicskére  Margit nénivel és 
Ági nénivel,  hogy tavaszra  ők is  bátran 
lubickolhassanak a vízben. A negyedike-
sek  közül  évek  óta  hozza  a  szebbnél 
szebb  eredményeket  Molnár  Bence és 
Szendi Iván. Bence két első, egy második 
és egy harmadik helyezéssel, Iván pedig 
egy első és két harmadik helyezéssel gaz-
dagította  éremgyűjteményét  december 
hónapban  az  úszás  különböző  verseny-
számaiban.

A verebi  Szénási  Sándor  Szavalóver-
senyről  sem  érkeztek  haza  üres  kézzel 
versenyzőink.  A  kisebbek  között  Kiss  
Noémi 2. osztályos tanuló az első helye-
zés,  a  nagyobbaknál  Kecskés  Vivien 4.a 
osztályos  tanuló  pedig  a  2.  helyezés 
büszke tulajdonosa lett.

A kápolnásnyéki matekversenyen sem 
vallottunk  szégyent.  Az  5.  osztályosok 
közül  Schmidt Ferenc 3. helyezett lett, a 
4.osztályosok közül pedig Kedves Réka a 
4.,  Trejtnar Ágnes és  Prior Martin pedig 
a 6. helyezést szerezte meg.

Nagyon büszkék vagyunk Tulipán Dá-
nielre is az 5. osztályból, akinek írását a 
Kossuth  Rádió  által  meghirdetett  „A 
nagy  mese"  című  pályázatra  beküldött 
1800 meséből beválogatták a legjobb 77 
közé.

A  felsősök  folyamatosan  dolgoznak 
történelmi feladatlapjaikon, melyek közül 

legmunkásabbnak, legsokrétűbbnek a 
Szépművészeti Múzeum országos verse-
nye tűnik.

Beneveztünk  a  téli  madaraink  jobb 
megismerését célzó versenyre is. Madár-
etetőink várják a kis vendégeket, de kíná-
latuk egyre szerényebb, ugyanis alig ka-
punk madáreleséget. Szívesen fogadnánk 
a falu részéről bármilyen felajánlást.

Közben  vártuk  a  Mikulást,  a  kará-
csonyt, a ráhangolódást a  Gali Rita által 
felajánlott  hatalmas  fenyő  is  segítette, 
mely az adventi időszak alatt díszítette is-
kolánkat.  Nagy  Zsolt Szent  Miklósként 
érkezett meg a gyerekek közé vidám, gi-
táros kísérőjével,  Csiszér Lászlóval. Biz-
tosították  a  gyerekeket  értékességükről, 
tudatosították a szívük mélyén rejtőző jó-
ságot. Mellesleg a szülői munkaközösség 
házi  finomságokat  is  rejtő  csomagjaival 
is  megajándékozták a sok-sok „jógyere-
ket”. Délután a diákönkormányzat Miku-
lás sapkás kidobó versenye zárta a napot. 
Pénteken pedig a 8. osztályosok rendez-
tek egy finomságokkal és tombolanyere-
ményekkel megspékelt hangulatos Miku-
lás bulit. 

A  negyedik  osztályosok  a  Községi 
Tűzoltó Múzeum átadását is megszínesí-
tették verseikkel, énekükkel.

A diákönkormányzat által meghirdetett 
folyamatos dekorációs verseny soha nem 
látott hangulatot varázsolt a felső tagozat 
termeibe. Az állandó felhívások és vetél-
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G Ó L Y A H Í R E K

NOVEMBER

Horváth Nóra
Csapó István

Ujszászi Dominik

DECEMBER

Ruff Márta
Becsei Lia Kamilla

Vass Liliana
Kedves Áron Csanád
Komlódi Bence Dávid

Gratulálunk!

ISKOLAI HÍRADÓ
Novemberi  beszámolónk  óta  alig  telt  el  másfél 
hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös is-
kolai naptárunk.

KOVÁCSNÉ DARABOS ERZSÉBET igazgató



kedők  (pl. hulladékszobor-készítés, ud-
variassági  verseny  stb.)  is  biztosítják, 
hogy mindenki hasznosan eltölthesse sza-
badidejét. 

Könyvtárunk ismét megnyitotta ajtaját 
az  olvasni  vágyók előtt.  Kedden 12.45-
től 13.45-ig, csütörtökön pedig 16 és 17 
óra között várjuk az olvasókat.

Az E.On által kiírt és  Szabó Éva által 
megnyert  pályázat  biztosítja,  hogy a ta-
vasz  folyamán  egy 500  példányban  ki-
adandó 14 oldalas újságban népszerűsít-
hetjük intézményünket.

Dolgozunk a „Szülőföldem, Vál” Ala-
pítvány  működésének  újraindításán  is, 
hogy fogadhassuk az adók 1 %-át, mely 
nagy segítség lenne sok tehetséges gyer-
mek támogatásához.

December 18-án a nagycsoportos óvo-
dások a környező településekről is elláto-
gathattak hozzánk szüleikkel egy iskola-
hívogató délutánra. A kicsiknek a 3. osz-
tályosok  bábelőadással  kedveskedtek, 
majd  dalt  tanultak,  fejlesztő  játékokat 
próbáltak  ki,  beültek  a  padokba,  barká-
csoltak, és akadályversenyen vettek részt 
a tornateremben. Akik itt voltak, már alig 
várják a tavaszi folytatást.

Advent idején a váli Vox Váli csodála-
tos karácsonyi előadása is segítette ünne-
pi ráhangolódásunkat.

Az 5.  osztályosok és iskolánk sok év 
után újra működő énekkara a község több 
rendezvényének fényét is emelte színvo-
nalas  karácsonyi  műsorával,  melyről  az 
iskolai karácsonyon jelenlevő  Gózonyné  
Szekeres Ildikó, a martonvásári tankerület 
igazgatója is elismeréssel nyilatkozott, a 
4.osztályosok  csodálatos  dekorációjával 
együtt.  A műsort  a  művészeti  iskolások 
hangszeres játéka tette még színesebbé.

Iskolánk ezen a karácsonyon elbúcsú-
zott eddigi működtetőjétől és fenntartójá-
tól,  Vál  Község  Önkormányzatától.  A 
képviselő-testület, a tantestület és a hiva-
tali dolgozók utoljára ünnepelték együtt a 
karácsonyt  hivatalosan  a  fehér  asztal 
mellett. Bízunk benne, hogy a jó kapcso-
lat a továbbiakban is megmarad az intéz-
mények között, hiszen továbbra is ugyan-
azokért a célokért dolgozunk együtt Vál 
községben. A jó munkához pedig az ösz-
szefogás nélkülözhetetlen.

A téli szünet után 9 napunk volt a félév 
lezárására,  melynek  eredményeiről  leg-
közelebb számolunk be.  A zárás nem azt 
jelenti, hogy most a pihenés időszaka kö-
vetkezik. A nyolcadikosok életében janu-
ár közepén van a döntő jelentőségű felvé-
teli vizsga. Megkezdődtek a farsangi sze-
zon előkészületei is.  A 8. osztály február 
8-án, a 4. osztály pedig 9-én tartja jelme-
zes mulatságát,  melyre  minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk.

Az óvodai nevelés országos alapprog-
ramját  átdolgozták,  kormányrendeletet 
adtak  ki  róla.  E  dokumentumra  építve 
módosítjuk  pedagógiai  programunkat, 
ami a nevelésünk alapja. Miért van szük-
ség változtatásokra?   Néhány részlet  az 
alapprogramból:  „Az óvodai  nevelésben 
a cél a már meglévő közfeladat szakmai-
lag korszerűbb ellátása. Az óvodai neve-
léssel  időközben  felmerülő,  és  az  azzal 
szemben  elvárt  igények:  az  óvoda  hát-
ránycsökkentő  szerepének  megvalósulá-
sa,  a  gyermekek  életkori  sajátosságaira 
épülő rendszeres testmozgás megszerve-
zése, az iskolai élet megkezdésére történő 
felkészítés,  a  kiemelt  figyelmet  igénylő 
gyermekek fejlődésére irányuló figyelem 
biztosítása.

Érvényesüljön  az  óvodai  nevelés  fo-
lyamatában  az  óvoda 
hátránycsökkentő szere-
pe,  amely  összhangban 
van azzal a kormányzati 
céllal, amely a kisgyer-
mekkori nevelésben va-
ló részvételt 2014. szep-
tember  1-jétől,  három 
éves  kortól  kívánja 
megvalósítani,  támogat-
ni.

Az  óvodai  nevelés 
pedagógiai alapelveinek 
meghatározásánál  abból 
kell kiindulni, hogy

a) a  gyermeket  –  mint 
fejlődő személyiséget  – 
szeretetteljes  gondosko-
dás és különleges véde-
lem illeti meg;
b) a  gyermek  nevelése 
elsősorban a család joga 
és  kötelessége,  s  ebben 
az  óvodák  esetenként 
hátránycsökkentő szere-
pet töltenek be.
c) az óvodai nevelésnek 
a gyermeki személyiség 
teljes  kibontakoztatásá-
nak  megerősítésére  kell 
irányulnia az emberi jo-

gok és a gyermeket megillető jogok tisz-
teletben tartásával oly módon, hogy min-
den  gyermek  egyenlő  eséllyel  részesül-
hessen színvonalas nevelésben. 

Fontos, hogy a gyermeket kedvező ér-
zelmi  hatások  érjék.  A  szocializáció 
szempontjából  meghatározó  a  közös  él-
ményeken  alapuló  tevékenységek  gya-
korlása, a gyermek erkölcsi tulajdonsága-
inak (mint például: az együttérzés, a segí-
tőkészség,  az  önzetlenség,  a  figyelmes-
ség) és akaratának (ezen belül: önállósá-
gának, önfegyelmének, kitartásának, fel-
adattudatának,  szabálytudatának),  szo-
kás- és  normarendszerének megalapozá-
sa.

Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, 
és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megis-
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Fiatalok Válért
Herczku Mihály Balázs színes 
beszámolója.

12. oldal

HÍREK AZ ÓVODAI ÉLETRŐL
A közoktatási rendszer országos átalakítása az óvodákat is érin-

ti, még ha nem is olyan nagy mértékben, mint az iskolákat.  Az óvo-
dának a helyi önkormányzat marad a fenntartója és a működtetője, 
de számos törvény és rendelet új, amit most építünk be a minden-
napjainkba.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



merje  szűkebb  és  tágabb  környezetét, 
amely  a  hazaszeretet  és  a  szülőföldhöz 
való kötődés alapja, hogy rá tudjon cso-
dálkozni a természetben, az emberi kör-
nyezetben megmutatkozó jóra és szépre, 
mindazok megbecsülésére.”

►Morzsák

- Az idei évben is meglátogatta óvodása-
inkat a Mikulás, zsákjában édesség és já-
ték is rejtőzött. Köszönjük a szülőknek, a 
munkaközösségnek,  hogy  rendezvénye-
ikkel,  munkájukkal lehetővé tették a já-
tékvásárlást. Nagyon örültek az óvodások 
minden csoportban az új játékoknak.

- Az első adventi gyertyagyújtástól kezd-
ve folyamatosan számlálgattuk a napokat 
karácsonyig. Minden nap meggyújtottuk 
a  gyertyákat,  karácsonyi  történeteket, 
verseket hallgattak a gyerekek. Szép ka-
rácsonyi énekeket énekeltek, mézes kalá-
csot sütöttek a gyerekek az óvó nénikkel. 
Ajándékot készítettek a családoknak.

-  Az Adventi  készülődés szép színfoltja 
volt, hogy a Vox Váli énekelt az óvodá-
soknak (az iskolásoknak is, és más alkal-
makkor is). Köszönjük az énekkar tagjai-
nak.

- Az Adventi vásáron a foltvarró kör tag-
jainak  munkáit  kínálhattuk  a  vevőknek. 
Köszönjük a készítőknek.

-  Nyugdíjas  dolgozóinkat  vendégségbe 
hívtuk karácsony előtti  héten.  Nagycso-
portosaink a karácsonyi történet eljátszá-
sával köszöntötték a vendégeket.  Sajnos 
többen betegségük miatt nem tudtak részt 
venni  a  délutánon.   Szeretettel  gondol-
tunk rájuk is, miközben történeteket idéz-
tünk fel, beszélgettünk múltról és jelen-
ről.

- Az elektronikai hulladékgyűjtésből már 
két alkalommal is kaptunk 20.000,- Ft-ot, 
köszönjük azoknak, akik részt vesznek az 
összegyűjtésében.

- Az óvodai farsangot a február 4-8 –ig 
tartó  hétre  tervezzük,  csoportonként,  a 
konkrét időpontot az óvó nénik a szülői 
értekezleteken egyeztetik a szülőkkel.

- Kérjük, ha tehetik, idén is támogassák 
óvodánkat jövedelemadójuk 1 % -ával.

Kocsis Irén
óvodavezető

Súlyos mozgáskorlátozott  személynek 
minősül 2012. március 30-át követően:

-  a  fogyatékos  személyek  jogairól  és 
esélyegyenlőségük  biztosításáról  szóló 
1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 23. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi 
fogyatékosnak  minősül,  vagy  f)  pontja 
alapján  halmozottan  fogyatékosnak  mi-
nősül és halmozott fogyatékosságai közül 
legalább az egyik mozgásszervi fogyaté-
kosság,

- a 18. életévét be nem töltött, a maga-
sabb  összegű  családi  pótlékra  jogosító 
betegségekről  és  fogyatékosságról  szóló 
5/2003.(II.19.) EszCsM rendelet (Mr.) 1. 
számú mellékletének L) pontjában meg-
határozott  mozgásszervi  fogyatékosság-
ban  szenvedő  személy,  vagy  aki  a  P) 
pontban meghatározott többszörös és ösz-
szetett betegségben szenved, amennyiben 
többszörös és összetett betegségei közül 
legalább  az  egyik  mozgásszervi  eredetű 
fogyatékosság,

- a Korm. rendelet 8/A. § szerinti minősí-
tési rendszer szerint a közlekedőképessé-
gében  súlyosan  akadályozott  személy, 
amennyiben ez az állapota várhatóan leg-
alább 3 éven át fennáll.

A súlyos  mozgáskorlátozottság  ténye 
elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal (szakértői szerv) által a 
közlekedőképesség minősítéséről  kiadott 
szakvélemény másolattal,  míg  másodla-
gosan  a  Fot.  szerinti  fogyatékossági  tá-
mogatás  (MÁK  általi)  megállapításáról 
szóló hatósági határozat, vagy a megálla-
pítás alapjául szolgáló hatályos szakható-
sági állásfoglalás, szakvélemény másolat-

tal,  vagy az  Mr,  3.  számú mellékletben 
meghatározott igazolás-másolattal igazol-
ható.

Fontos!

2013.  évtől  a  164/1995.(XII.27.) 
Korm. rendelet alapján 2011. július 1-ig 
kiadott ún. „7 pontos igazolás”, illetve a 
Korm. rendelet 2012. március 30-ig hatá-
lyos 7.§ (3) bekezdés ac) alpontja alapján 
-  BNO  kód  XIII.  főcsoportjába  tartozó 
vezető diagnózisra tekintettel megállapí-
tott,  legalább  40  %-os  egészségkároso-
dással  rendelkező  személy  esetén  -  ki-
adott (Nemzeti Rehabilitációs és Szociá-
lis  Hivatal)  szakvélemény  nem  jogosít 
adómentességre.

Azok az adóalanyok, akik e két igazo-
lás alapján részesültek adómentességben, 
2013. évtől már nem jogosultak adómen-
tességre  a  Korm.  rendelet  értelmében. 
Újabb vizsgálaton kell részt venniük, és 
az előzőekben említett  igazolásokat kell 
becsatolni az adómentesség igénybevéte-
léhez. A vizsgálatot az illetékes marton-
vásári  Okmányirodánál  kell  kezdemé-
nyezni.
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A  kedvezményezett adószáma:
18494613-1-07

A kedvezményezett neve:
A Váli Gyermekek Jövője 

Alapítvány

FONTOS ADÓÜGYI HÍREK
Figyelem!  Változott  a  „súlyos mozgáskorlátozott  személy” 
meghatározása, valamint a gépjármű adómentesség igény-
bevételéhez szükséges szakvélemények meghatározása.

VÁRADI ENDRÉNÉ adóügyi főmunkatárs

2013-as váli falinaptár

1200,- forintért
kapható az alábbi helyeken:

Polgármesteri Hivatal
Família Kereskedés

Református Gyülekezeti Ház
Általános Iskola



A jövőben a váli építéshatósági jogkö-
röket a martonvásári Építéshatóság (2462 
Martonvásár, Budai u. 13. – a Városháza 
épületében) gyakorolja, és ennek megfe-
lelően az új kérelmeket is hozzájuk kell 
majd benyújtani.

További tudnivaló, hogy 2013. január 
1-től  az  építéshatósági  eljárások  és  az 
ügyintézés rendszere is teljesen átalakult, 
bevezetésre került az elektronikus építés-
ügyi rendszer (ÉTDR), amelyek miatt az 
építéshatósági  engedélykérelmeket  (épí-
tési,  használatbavételi,  bontási,  fennma-
radási, stb.) ügyfélkapun keresztül, a do-
kumentációt  minden  esetben  digitálisan 
kell majd benyújtani.  Erről, valamint az 
új  építésügyi  rendszerről,  az  építésható-
sági  eljárásokról,  hasznos  tudnivalókról 

részletesen  a  következő  lapszámban 
igyekszem tájékoztatni önöket. 

Addig is kérdéseik, problémáik esetén 
továbbra is szívesen állok rendelkezésük-
re  ügyfélfogadási  időben  a  Váli  Közös 
Önkormányzati Hivatal Településüzemel-
tetési, -fejlesztési és Műszaki Irodájában 
(2473 Vál,  Vajda J. u.  2., I.  em.),  vala-
mint  telefonon  és  e-mailben  a  megszo-
kott elérhetőségeken:

+36 (22) 353-411/16, ephat@val.hu

Földhasználók
bejelentési kötelezettsége

A  Földhivatal  tájékoztatása  alapján 
felhívom  a  földhasználók  figyelmét, 
hogy  2013.  január  1-től változtak  a 
földhasználati  nyilvántartás szabályai. 

Ez  alapján  minden  földhasználónak – 
az 1 ha alatti,  jellemzően zártkerti föld-
részletek felhasználóinak is – bejelentési 
kötelezettsége  van,  melyet  a  Vidékfej-
lesztési  Minisztérium  adatlapján  kell 
megtenni. Az adatlap a Földhivatal hon-
lapjáról (www.foldhivatal.hu) is letölthe-
tő. 

Kérem a Földhasználókat,  hogy sa-
ját érdekükben tájékozódjanak kötele-
zettségeikről a  Földhivatalnál,  illetve  a 
hirdetőtáblákra  kihelyezett  Földhivatali 
tájékoztatókon,  mert a bejelentés elmu-
lasztása földhasználati bírság kiszabá-
sát vonja maga után!
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Vox Váli
Fiskus Olga mesél a kezdetekről,  
és persze sűrű programjukról.

14. oldal

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt  váli  lakosokat,  ingatlantu-
lajdonosokat és az érintetteket, hogy az Építésha-
tóság 2013.01.01-től megszűnt Válon.

MIKLÓSI TIBOR tanácsos, műszaki előadó 

►Idősek Karácsonya

Már  hagyománnyá  vált,  hogy  Kará-
csony előtt  összejövünk,  hogy köszönt-
sük a 75. életévüket betöltőket. Erre de-
cember  14-én  került  sor  a  Közösségi 
Házban.  Minket  ért  a  megtiszteltetés, 
hogy ezt megszervezhettük.

Úgy gondolom, hogy a 75 karácsonyt 
megélő  emberek  számára  a  Karácsony 
nem csak ünnep, hanem ajándék.

Ady szavai jutnak az eszembe, ahogy a 
régi Karácsonyokra emlékezik:

„Harang csendül,
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”

Mi, akik jelen voltunk ezen az ünnep-
ségen, tisztelettel és meghatottan álltunk 
ezen  emberek  előtt.  A több mint  75  év 
alatt nehéz időket is át kellett élniük, de 
felnevelték az új nemzedéket. Ezek pedig 
mi vagyunk, akik igyekszünk megbecsül-
ni  és  továbbadni,  amit  kaptunk.  Ahogy 
Sütő András  mondta:  „Önmagát  becsüli 
meg minden nemzedék azáltal, hogy tu-
domásul  veszi,  hogy  a  világ  nem  vele 
kezdődik.”

Az időseknek szervezett műsort  Pász-
tor Mária felkészítésével az általános is-

kola  5.  osztályos  tanulói,  és  a  Várdai-
Farkas  Cecília   vezette  iskolai  énekkar 
adta elő,  valamint a  Silver  együttes  két 
tagjának koncertje tette még ünnepélye-
sebbé.  Sok ilyen  kedves  találkozót  sze-
retnénk  még,  ezért  mindenkinek  erőt, 
egészséget és hosszú boldog életet kívá-
nunk!

Köszönet a segítségért

Szeretnénk  megköszönni  Szilágyi  Ju-
ditnak azt az önzetlen segítségét, amelyet 
négy  szociálisan  rászoruló  családnak 
nyújtott. Az adventi vásár idején a pénz-
adományokból és az árusításból szárma-
zó összegből a családok részére csoma-
gokat  készített,  melyet  segítségünkkel 
juttatott el a rászorulóknak.

Segítő támogatására a továbbiakban is 
számítunk.

Lovas Csaba
intézményvezető

►Élelmiszer adomány

2013.  január 11-én  reggel  hosszú sor 
kanyargott az Önkormányzat épületében, 
amely az utcán is folytatódott. Ekkor ke-
rült  kiosztásra  az  élelmiszer  adomány, 
amelyet  a  Katolikus  Karitásztól  pályáz-
tunk  meg.  Az  adomány  összsúlya  2,74 
tonna volt, ebből liszt 1820 kg, instant le-
ves tészta 570 kg, kakaós keksz 350 kg, 
illetve diókrém. Ezt 134 szociálisan hát-
rányos helyzetű család kapta meg. A tá-
mogatásban részesülők a Katolikus Kari-
tász által előírt,  szigorú szabályok alap-
ján kerültek megállapításra. 

Példaként  szeretném  megemlíteni, 
hogy 4 család esetében, ahol a családta-
gok száma 8 vagy több személy, az ado-
mány  mennyisége  családonként  30  kg 
liszt, 2 karton tészta, 1 karton keksz és 3 
darab diókrém volt. Ez volt az első alka-
lom, hogy négyféle élelmiszer került ki-
osztásra  (eddig  csak  három  félét 
kaptunk). 

A  családok  nagyon  örültek  az  ado-
mánynak és reméljük, hogy a továbbiak-
ban is sok hasonló akciót tudunk szervez-
ni.

Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat



Készültünk,  igyekeztünk,  hogy  akik 
eljönnek „hozzánk”,  jól  érezhessék  ma-
gukat. Süteményeket sütöttünk, tombola-
tárgyakat vásároltunk, csomagoltunk.

Vendégeinket  üdvözlő  itallal  és  házi 
készítésű süteményekkel kínáltuk, melyet 
az  óvodás  gyermekek  szülei  készítettek 

sok-sok szeretettel. Támogatóinknak kö-
szönhetően ismét értékes tombolatárgya-
kat  sorsolhattunk  ki,  melyek  reméljük 
örömmel szolgáltak a nyerteseknek. Fő-
díjunk egy hízó volt, melyet váli család 
nyert meg. Erzsébet és Katalin nevű ven-
dégeinket  egy  pohár  pezsgővel  köszön-
töttük. A jó hangulatról a Flamingó zene-
kar és a megjelent jókedvű társaság gon-
doskodott. Másnap fáradtan, de jókedvű-
en takarítással zártuk le az előző estét.

Szeretném ismét megköszönni az Óvó 
nénik,  szülők,  vállalkozók,  a  vendégek, 
az Iskola, a Polgárőrök támogatását, akik 
hozzájárultak  rendezvényünk  sikeréhez. 
A bevételből a mikulás puttonyát tudtuk 
teletömni,  amiből  minden  gyermeknek 
mikulás csomag és mindegyik csoportba 
játék került.

A 2013-as évre további terveink:

-  áprilisban  papírgyűjtést  szervezünk, 
ezért már most szeretnénk kérni minden-
kit, aki nem használja fel a keletkező pa-
pírhulladékot,  gyűjtögesse  számunkra,  a 
gyűjtés  napján  igény esetén  elszállítjuk. 

A  pontos  időpontról  mindenkit  értesí-
tünk.
- Családi hangulatú, játékos majálist szer-
vezünk május 1-jén. 
- május 25-én az iskolai szmk-val karölt-
ve belevágunk a gyermek-nap idei lebo-
nyolításába.
- Június első vasárnapján köszöntjük pe-
dagógusainkat, elismerve áldozatos mun-
kájukat, 
-  július 13-án Retro Discoba szeretnénk 
invitálni az érdeklődőket.
-Ismét  szeretnénk támogatni  a  nyári  tá-
bort, a buszos kirándulást, minden elbal-
lagó óvodást szeretnénk megajándékozni 
az utolsó óvodás évükről készült csoport-
képpel.
-  November  16-án  ismét  Katalin-bál, 
majd az év zárásaként az adventi vásáron 
is jelen leszünk.

Kérjük, amennyiben lehetőségük van, 
támogassák  rendezvényeinket.  Jöjjenek 
el, kapcsolódjanak ki, érezzék jól magu-
kat!

Szeretném  megköszönni  minden  ta-
gunk áldozatos munkáját. Nektek is kívá-
nok minden jót,  sok lendületet,  szabad-
időt, energiát az elkövetkezendő év ren-
dezvényeihez!!! Mert nélkületek tényleg 
nem sikerülne!!!

Sikerekben,  örömökben,  egészségben 
gazdag új évet kívánok minden családnak 
az óvodai SZMK minden tagja nevében.
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KATALIN-BÁL
Az óvodai SZMK novemberben ismét megrendezte Katalin-napi bálját.  Rendezvé-
nyünk sikeresen és jó hangulatban zajlott. Az estét hosszas előkészület, szervezés,  
pakolás, díszítés előzte meg. 

CSÓKÁSNÉ KOVÁCS KATALIN elnök



Az  új  létesítményt  Mihály  János ny. 
tűzoltó ezredes, főtanácsos,  a Fejér Me-
gyei  Tűzoltó  Szövetség  elnöke,  Fejér 
Megye  díszpolgára  adta át.  Köszöntőjé-
ben kiemelte többek között a helyi érté-
kek megőrzésének fontosságát, és az ön-
kéntesség  építő  erejét.  Az  ünnepségen 
Bechtold Tamás,  Vál község polgármes-
tere szintén az összefogás erejét hangsú-
lyozta beszédében, melynek végén átadta 
az  Önkormányzat  által  odaítélt  „Válért 
emlékérmeket”.

 Emlékérmet kaptak:

- A Váli Tűzoltó Egyesület, mint szerve-
zet,
- A Váli Tűzoltó Egyesület versenycsapa-
ta (Váradi Roland,  Vass Attila,  Baranyai 
Tamás,  Erdei  István,  Lukács  Henrik, 
Mester András,  Nagy György,  Nagy Zol-

tán,  Szabó  János,  Zsiros  György,  Bodó 
Gyula, Baranyai Ádám)
-  Váradi  Roland,  mint  a  versenycsapat 
edzője,
- A Váli Tűzoltó Egyesület 1986-ban or-
szágos  első  helyezést  elért  női  tűzoltó 
csapata,  (Keresztes Istvánné,  Mihálovics  
Lászlóné,  Tóti  Gáborné,  Schneider  Já-
nosné, Nagy Jánosné, Újcz Antalné, Kál-
mán Tiborné, Németh Istvánné)
-  Váradi  Endréné,  Szedlák  Károly és 
Szedlák  István a  Tűzoltó  Egyesületben 
végzett több éves kiemelkedő tevékeny-
ségéért.

A  rendezvényünket  részvételükkel 
több  mint  kétszázan  tisztelték  meg, 
együtt örült a falu a szép új épületnek. A 
vendégekkel  együtt  élvezhettük  a  fellé-
pők  színvonalas  műsorát.  Köszönetet 
szeretnék mondani a Vajda János Általá-

nos Iskola tanulóinak, és a felkészítő ta-
nároknak  az  alkalomhoz  illő  frappáns 
műsorért. Külön köszönet illeti a Vox Vá-
li-t, és a Vadvirág dalkört azért, hogy is-
mert  dalokat  áthangszereltek,  illetve  át-
költöttek az alkalomhoz illőre. A verses - 
zenés műsorok után következett az épület 
megszentelése, és megáldása, amit Györ-
gyi Viktor diakónus és Farkas Balázs Ist-
ván tiszteletes úr hajtottak vége. Az épü-
let előtti téren a Tűzoltó Egyesület a tűz-
oltók védőszentjét ábrázoló Szent Flórián 
szobrot  helyezett  el.  A szobrot  Váradi 
Endre, az egyesület elnöke leplezte le. A 
rendezvényre  kivétel  nélkül  meghívást 
kapott mindenki, aki az épület felújításá-
ban  részt  vett,  illetve  segítette  annak 
megvalósulását. Ismételten szeretném ki-
emelni  az  egyesület  tagjainak  önzetlen 
munkáját, illetve a Tündérkert Kft. és sok 
önkéntes  segítségét.  Az  ünnepség  nem 
lett  volna  kerek,  ha nem szolgálunk fel 
némi-nemű  ételt  és  italt.  Az  esemény 
színvonalának emeléséhez Körtélyesi Ist-
ván két  birkával,  a Vál Völgye Pizzéria 
ennek raguvá történő megfőzésével és ki-
osztásával, Németh György és Kocsis Bá-
lint a  főzéshez gulyáságyúval,  Bechtold  
Tamás, Bencsik János, Segesdi Mihály az 
étvágy meghozatalához pálinkával járul-
tak hozzá. A hideg időben forralt borral 
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A FALU ÉKESSÉGE
Nagy napra virradtunk 2012. december 9-én: ezen a 
hideg téli vasárnapon került ünnepélyes átadásra a 
Tűzoltó és Községi Emlékház.

NAGY ISTVÁN alelnök

Váradi Endre elnök leleplezi a Szent Flórián-szobrot                                                                                          Fotó: Ádám Csaba



történő  felmelegedéshez  Vabrik  Ferenc, 
Vabrik Zoltán,  Velez Imre, Váradi Endre, 
Simon László biztosítottak hozzávalót.  A 
vendégváráshoz süteményt Körmendi Já-
nosné és  Keresztes Istvánné ajánlott föl. 
Még egyszer köszönet a felajánlásokért.

Ez az összefogás, mellyel az Emlékház 
elkészült, példaértékű kis falunkban. Sze-
retnénk, ha ez a jövőben is folytatódna. 

Bechtold Tamás
polgármester beszéde

az ünnepélyes átadáson

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Elérkezett ez a mindannyiunk számára 

várt pillanat. Amikor az elkészült épületet 
nézem,  csupa  magasztos  kifejezés  jut 
eszembe. Olyanok, mint összefogás, pre-
cizitás, pontosság, hozzáértés. Ezek a ki-
fejezések mindazokra a közreműködőkre 
igazak,  akik  az  előkészítéstől  az  utolsó 
simításokig  részt  vettek  a  Tűzoltó  és 
Községi Emlékház felújításában. 

A „vár állott, most kőhalom” idézet itt 
és most fordítva igaz. Higgyék el, az el-
múlt két évben volt részünk bőven építési 
beruházásokban, de ez volt az első, mely-
nek megvalósulásában csak és kizárólag 
váliak vettek részt. Azt is el kell monda-
nom,  hogy  ilyen  kevés  idegeskedéssel, 
feszültséggel járó beruházásunk még nem 
volt.  Persze a tanulópénzt korábban ne-
künk is meg kellett  fizetnünk,  mostanra 
bebizonyosodott,  ha  egy munkába kellő 
energiát  fektetünk és kellőképpen odafi-
gyelünk az előkészítésre, később nem fog 
fájni  a  fejünk.  Bár  drága  nagyanyám 
mindig  azt  mondta:  „az  öndícséret 
büdös”,  ennek  ellenére  mindannyiunkat 
dicséret illet. És ez nem csak a közvetlen 
építőket  jelenti,  hanem azt  a  számtalan 
jóérzésű embert, aki egy-egy buzdító szó-
val biztatta az építőket. 

Sokan mondták, milyen jó volt napról-
napra  látni  az  egyre  épülő  és  szépülő 
épületet.  Egyesek  azt  is  megjegyezték, 
hogy a régi faluközpont talán egyszer új-
ra  betölti  hajdani,  központi  szerepét.  Jó 
lenne, ha a megújult  múzeum nem csu-
pán korábbi funkciójával bírna. Ez a ház 
megérdemelné, hogy életet vigyünk bele. 
Ne csak tűzoltó relikviák és néprajzi em-
lékek  bemutatására  szolgáljon,  hanem 
akár alkotóházként, vagy időszaki kiállí-
tások helyszíneként vonzza az idelátoga-
tókat.

A kiállított képek közül három szimbo-
likus jelentéssel bír. Egy régi képen a tűz-
oltó szertárat látjuk közel 100 évvel ez-
előtt. Azután egy másikon, hogy néhány 
hónappal ezelőtt honnan indult a munka. 
Végül az utolsó kép a mai tetszetős álla-

potot  mutatja.  Bízom benne,  hogy Vál-
nak hasonló sorsot szánnak az égiek. Bí-
zom benne, hogy mi is képesek vagyunk 
a megújulásra,  az újjáéledésre,  bennünk 
van a jobb utáni vágy. Hiszem, hogy ha 
mindenben azt  az összefogást  gyakorol-
juk, mint az épület felújításában, Vál is-
mét  olyan  élettérré  válik,  melyet  mind-
annyian büszkén vállalunk. 

Végül, de nem utolsósorban szeretném 
felsorolni azokat, akik nélkül ez a beru-
házás nem jött volna létre. Remélem nem 
hagyok ki senkit, de ha mégis, kérem je-
lentkezzen, és vendégem lesz egy jó for-
ralt borra! Először is köszönetemet feje-
zem ki a Tűzoltó Egyesületnek, hogy in-
dultak a pályázaton, valamint a képvise-
lő-testületnek azért,  hogy támogatták az 
elképzelést és az együttműködést!  Ádám 
Zsuzsanna alpolgármester  állította  össze 
a pályázatot,  Ádám Csaba volt a projekt 
lebonyolítója.  Kokas  László tervezte  az 
épület  felújítását.  A  műszaki  ellenőr 
Stark  Jenő,  a  felelős  műszaki  vezető 
Boda Zoltán volt. A bontási munkálatokat 
a Váli Tűzoltó Egyesület tagjai végezték, 
akiknek a Polgármesteri Hivatalban dol-
gozó közmunkások segítettek. Az építési 
munkák generál kivitelezője Krain Bálint 
volt. A kőműves csapat tagjai:  Tóth Gá-
bor, Pojefkó Zoltán, Balogh Zsolt, Ujszá-
szi József, Sárközi Zoltán, Fodor József,  
Körmendi Imre  és Körmendi László vol-
tak. Az ács  munkákat  idősebb és  ifjabb 
Csurgó Béla, Szedlák László és Dömsödi 
Antal végezték.  A villanyszerelést  Den-
kovics  József és  Tóth  Vilmos,  a  festést 
Szedlák Péter, Bencsik Ákos, Horváth Ist-
ván és Molnár István végezték. A villám-
hárítót  Kedves  Tihamér  és Molnár  Szi-
lárd szerelték.  A  vízszerelési  munkák 
idősebb és ifjabb Hoppár Györgynek kö-

szönhetők.  A  gyönyörű  nyílászárók  és 
polcok  Kecskés  Béla és  Boriszov  Péter  
munkáját dicsérik. A kert építését a Tün-
dérkert Kft. dolgozói:  Schmidt Zoltán és 
Schmidt  Tibor,  Déri  Imre,  Rozbach  Jó-
zsef, Oravetz Gyula, valamint gyúrói ide-
genlégiósaink  végezték.  Itt  említeném 
meg,  hogy a  Körtélyesi  István által  fel-
ajánlott birkából készült az a kiváló gu-
lyás, melynek elkészítését  Marton József 
és a Váli Pizzéria csapata vállalta magá-
ra. Köszönetet mondok továbbá azoknak 
a kajászói barátainknak is, akik műköves 
termékeket és kiváló kajászói bort  aján-
lottak fel. Köszönet továbbá  Velez Imré-
nek a borért, akinek innen kívánunk job-
bulást. Nem lenne teljes a köszönetnyil-
vánítás  sora,  ha  nem  említenénk  meg, 
hogy a pályázat nem jöhetett volna létre a 
Völgyvidék  Közösség  Leader  Egyesület 
nélkül. Külön említést érdemelnek a Váli 
Tűzoltó Egyesület,  valamint  a  Váli  Ön-
kormányzati Tűzoltóság vezetői és tagjai, 
akik  időt  és  energiát  nem kímélve  dol-
goztak azon, hogy őseik és utódaik büsz-
kék lehessenek rájuk. Váradi Endre, Vab-
rik  Zoltán,  Nagy  István,  Kocsis  Bálint,  
Németh  György,  Lukács  András,  ifjabb 
Mihálovics  László,  Mihálovics  Róbert,  
Szedlák  István,  Szedlák  Károly,  Szabó  
János,  Horváth  László,  Váradi  Roland,  
Fekete Dániel, Vass Attila, Körmendi Já-
nos, Tóth István, Bodó Gyula. 

Befejezésképpen nem szólhat más csak 
az  elismerés  és  köszönet  hangja.  Kívá-
nom mindannyiunknak, hogy módunk le-
gyen egyszer a korábbi járásbíróság épü-
letéből épült új óvoda, vagy akár a felújí-
tott kastély előtt kifeszített nemzeti színű 
szalagot átvágni!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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Még a tavalyi év júliusában indított to-
borzó e-mail és újsághirdetés eredménye-
ként álltunk össze kisebb csoporttá, majd 
idővel tagjaink száma csak gyarapodott. 
Célunk az volt, hogy mi fiatalok - lehető-
leg minél több kortársunk bevonásával - 
segítsük falunk kulturális életét színeseb-
bé tevő programok létrehozását, ezáltal is 
tegyünk azért,  hogy otthonunknak érez-
zük településünket.

Nyáron még könnyebben tudtunk sze-
mélyes találkozókat összehozni, szorgal-
mi időszakban viszont már szinte lehetet-
len mindenkinek megfelelő időpontot ta-
lálni.  Így  elsődleges  kommunikációs 
platformként a  társaságon belül  jelenleg 
két Facebook csoport funkcionál.

2012 augusztusában kezdtük el keresni 
az együttműködést más civil szervezetek-
kel, és igyekeztünk segíteni programjaik 
lebonyolításában. Mindez jól szolgálta a 
falu érdekeit, valamint a csapatépítő sze-
repe is megvolt a csoporton belül. Így se-
gédkeztünk a Bíbor Néptánccsoport által 
szervezett II. Váli Völgyi Vigasságokon, 
valamint  a  Váli  Faluszépítő  és  -védő 
Egyesület  Kulturális  Örökség  Napján 
rendezett programján.

Szeptemberben már nagyobb feladattal 
találtuk szembe magunkat. Szervező hiá-
nyában elmaradt volna, így elvállaltuk a 
szüreti bál és felvonulás megszervezését. 
Mindezt  igen  későn,  és  komolyabb  ta-
pasztalatok  hiányában  kezdtük  el.  Sze-
rencsére rengeteg támogatónk akadt, így 
gond nélkül zajlott az esemény. A felvo-
nulás és bál utáni napokban kérdőívet tet-
tünk közzé, amiben a visszajelzésekre és 
az esetleges ötletekre voltunk kíváncsiak. 
Ezzel is azt kívántuk jelezni, hogy fontos 
a helyiek véleménye, mivel elsősorban az 
ő  részükre  szervezzük  programjainkat. 
Ezúton is köszönjük a több mint 100 ki-
töltést.  A  visszajelzéseket  figyelembe 
vesszük a következő évek során.

Október 31-re Halloween bulit rendez-
tünk  a  környékbeli  fiataloknak.  Nagy 
meglepetésünkre  120-150  résztvevő jött 
el jól érezni magát. Ilyen és ehhez hason-
ló  programokkal  szeretnénk bővíteni  az 
igényes szórakozás lehetőségeit helyben, 
lehetőleg alacsony áron. Ezen rendezvé-
nyek során közelebb kerülhet egymáshoz 

a falu ifjúsága, valamint nem kell másik 
városba utazni, másnál aludni, vagy haj-
nalban hazavonatozni. Ezzel is közösség-
építő, és kényelmi funkciókat látnak el.

November folyamán - még a lomtala-
nítás előtt - a Polgárőrséggel összefogva 
vasgyűjtő  akcióba  kezdtünk.  Ezúton  is 
köszönjük  a  rengeteg  fémhulladék  fel-
ajánlását,  valamint a használható eszkö-
zöket is.

A december 8-án megrendezett Adven-
ti  vásáron  is  képviseltettük  magunkat. 
Külön standnál vártuk az arra járók meg-
valósításra váró ötleteit, 2013-as kártya-
naptárral és ingyen szaloncukrokra tűzött 
jókívánságokkal  igyekeztünk előhozni  a 
karácsonyi hangulatot.

December 22-én karácsonyt  megelőz-
ve,  kézműves  foglalkozást  tartottunk 
gyerekeknek, és mesélni hívtuk Levente 
Péter mesemondót. Sajnos erre a rendez-
vényre nem sikerült túl sok embert elcsá-
bítanunk.  A  jövőben  körültekintőbben 
igyekszünk  szervez-
ni,  mindenesetre  bí-
zunk  benne,  hogy a 
jelenlévők  jól  érez-
ték magukat.

Az  idei  évre  is 
vannak  terveink. 
Szeretnénk  további 
kérdőíves felmérése-
ket  végezni,  egész 
apró  kis  hirtelen 
programoktól  kezd-
ve  nagyobb  rendez-
vényeket is lebonyo-
lítani, valamint jelen 
lenni,  és  segíteni  a 
többi falubéli esemé-
nyen.  Természetesen 
továbbra  is  várjuk 
azon fiatalok jelentkezését, akik szeretné-
nek  csatlakozni  a  csoporthoz,  és  részt 
venni annak munkájában.

E-mail:
vali.fiatalok@gmail.com

Facebook:
https://www.facebook.com/Fiatalokvalert

Pár  program,  amit  idén  is  biztosan 
megszervezünk:

• március 31. - Locsoló bál,
• szeptember 28. - Szüreti bál,
• október 31.- Halloween party.

Köszönjük  szépen  a  támogatást  a 
2012-es évben:

Ádám és Ádám Mérnök Iroda,  Bartus  
József, Botész,  Navál Bt, Iskolai SZMK, 
Segesdi Mihály,  Segesdi András,  Csókás  
Elek,  Bíró Rita,  Hoppár család,  Herczku 
család, Vajda János Általános Iskola, Vál 
Tűzoltóság, Vabrik Pincészet, Gyurói Lo-
vasok/kocsisok,  Elek  Csaba,  Dobrádi 
Imre,  Juhász Csaba,  Kardos Laura,  Sig-
mond Péter, Mester Andrásné Éva, Csap-
óné Becsei  Zsuzsa (Kajászói  Kultúrház-
ból),  Kamocsa Zoltán,  Körmendi János, 
Buriánné Szilvia, Vranek Péter, Körtélye-
si  Károlyné,  Szarvasné Jutka, Vál  Köz-
ség Önkormányzata, Vál Völgye Étterem 
és Pizzéria, Váli Polgárőrség, Váli Félnó-
tások.

►Égből pottyant

December  22-én  sokadik  alkalommal 
volt  vendégünk  Levente  Péter  színész, 
rendező,  tanár,  magatartáskutató,  vagy 
ahogy önmagát nevezni szokta: önképző 
társaslény. Ezúttal a Fiatalok Válért meg-
hívására érkezett, és meglepetés vendég-

ként vele jött felesége, Döbrentey Ildikó 
mese-, és forgatókönyvíró is.

Aki  találkozott  már  Levente  Péterrel, 
az  megtapasztalhatta  hihetetlen  vitalitá-
sát, élet- és emberszeretetét. Ő az a mes-
ter,  aki  kisgyermekhez,  kamaszhoz,  fel-
nőtthöz  egyaránt  hitelesen  tud  szólni. 
Minden  korosztállyal  megtalálja  a  han-
got, és észrevétlenül tanít viselkedést, il-
lemet, egymásra figyelést, türelmet, tole-
ranciát, empátiát. 

Bizonyára  számos  oka  volt  annak, 
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FIATALOK VÁLÉRT
Mára  remélhetőleg  a  falu  nagyobbik  része  hallhatott  a 
2012-ben alakított csoportunkról, mindenesetre itt egy ki-
sebb áttekintés arról, honnan jöttünk, és merre tartunk.

HERCZKU MIHÁLY BALÁZS



hogy a közösségi ház nagytermében ke-
vesen voltunk,  de a  jelenlévők biztosan 
nem bánták meg, hogy eljöttek! A gyere-
kek boldogan vállaltak különféle szerepe-
ket  a  mesejátékban,  és  a  felnőttek  sem 
maradtak „útravaló” nélkül. Kedves Fel-
nőttek, akik jelen voltatok! Emlékeztek?! 
„Életben maradni, eredményesen, méltó-
sággal!”

Köszönet Nagy Katának és a váli fiata-
lok lelkes csapatának a rendezésért.  Re-
méljük  lesz  még  alkalom,  amikor  újra 
együtt lehetünk!

Fébertné Ág Zsóka
óvodapedagógus

►Advent gyertyái

A Bíbor Néptánccsoport és a Vadvirág 
Dalkör  2012-ben  is  megszervezte  és 
megrendezte  az  Advent  vasárnapi  gyer-
tyagyújtásokat.

A Bíbor Néptánccsoport tagjai az első 
adventi vasárnap előtti napon kihelyezték 
a betlehemet és az adventi koszorút a Kö-
zösségi ház elé. Ide invitáltunk minden-
kit, aki egy kis időt szeretett volna együtt 
lenni, jó társaságban, meghitten.

Annak ellenére, hogy a gyertyagyújtá-
sok időpontját nem hirdettük meg sok fó-
rumon, mind a négy vasárnap délután 60-
80 fő gyűlt össze a betlehem környékén, 
illetve rossz idő esetén a közösségi  ház 
előterében.  Jó  érzés  volt  hallani,  amit 
többen is mondtak, hogy bár nem tudták 
biztosan,  hogy  idén  is  (2012-ben)  lesz 
gyertyagyújtás,  de eddig mindig volt  és 
délután  ötkor  kezdődött,  így  eljöttek, 
mert  biztosan  lesz.  Már  számítottak  rá! 
Itt  nincs  előre  meghirdetett  műsor.  Aki 
szeretne és tud, az hoz magával egy ver-
set,  történetet,  éneket,  zenét.  A lényeg, 
hogy szívesen osztja meg élményét má-

sokkal, és ezzel másoknak is örömet sze-
rez.

Megható volt látni, amint egyre többen 
kapcsolódtak  be  a  rögtönzött  műsorba, 
főleg  a  gyermekek  bátorodtak  fel.  A 
program keretét  mindig a Vadvirág dal-
kör  adta  dalcsokraival.  A 3.  vasárnap  a 
Vox  Váli  is  közöttünk  volt,  csodálatos 
perceket  szerezve  mindenkinek.  Ezúton 
is köszönjük nekik. A 4. vasárnap délután 
az  általános  iskola  5.  osztályosai  adtak 
elő  egy  kis  betlehemi  műsort  Pásztor  
Marika felkészítésével. Nekik is nagyon 
köszönjük, hogy megtisztelték a rendez-
vényt.  Nagyon köszönjük a minden va-
sárnapra  elkészített  forró  teát  és  forralt 
bort is, amelyek egy kicsit felmelegítet-
tek  bennünket,  miközben  még  tovább 
tudtunk együtt lenni, és beszélgetni. Egy-
re többen voltak, akik otthon készített fi-
nomságokkal, süteménnyel kedveskedtek 
az  összegyűlteknek.  Megható  volt  látni, 
hogy milyen lelkesen hozták hétről hétre, 
és milyen szeretettel  kínálták mindenki-
nek. Aki ott volt, az érezhette ezt a szere-
tetet. Hálás köszönet a fáradozásukért.

Többen is mondták, hogy későn hallot-
tak a rendezvényről, de jövőre már ők is 
készülnek rá, mert ez így nagyon megha-
tó volt.

Minden szervezőnek és jelen lévőnek, 
segítőnek,  és  azoknak,  akik  gondoltak 
másokra is, ezúton is szeretnénk megkö-
szönni, hogy ez az immár hagyománnyá 
érett civil rendezvény ismét elérte célját.

Bízunk benne,  hogy 2013 advent  va-
sárnapjain is egyre többen lehetünk majd 
együtt. Találkozzunk ismét advent vasár-
nap délutánjain 5 órakor 2013-ban is!

Kívánunk mindenkinek békés, boldog 
új esztendőt!

Bíbor Néptánccsoport
Vadvirág Dalkör

►Köszönet

A Táncos Lábak Alapítvány kuratóriu-
ma köszöni a 2011. évi adók 1 % - ának 
felajánlását. A 2012. évben az adók 1 %-
ából befolyt összeg 70.443,- Ft volt. Ez-
úton szeretnénk megköszönni a felajánlá-
sokat.  A  befolyt  összeget  a  néptáncos 
gyermekek támogatására és jutalmazásá-
ra fordítjuk. 

Kérjük  adója  egy  százalékával  2013-
ban is segítse az alapítvány munkáját!

Táncos Lábak Alapítvány
Adószámunk: 18492082-1-07.

Szeretnénk megköszönni a néptáncos 
szülők egész évi áldozatkész munkáját is.-

Csókás Elek
kuratóriumi elnök

►Emberségről példát

A  Wallenberg-év  tiszteletére  készült 
vándorkiállítás anyaga a Váli Faluszépítő 
és  -védő  Egyesület  jóvoltából  jutott  el 
Válba. A kiállítást Szita Szabolcs, a Holo-
kauszt  Emlékközpont  igazgatója, 

Kirschner Péter, a Magyar Zsidó Kultu-
rális  Egyesület  (MaZsiKe)  elnöke  és 
Bencze  András evangélikus  püspökhe-
lyettes nyitotta meg.

„A magyar  holokausztnak  több  mint 
félmillió zsidó, több ezer roma és más ki-
sebbséghez tartozó, vagy politikai okok-
ból üldözött honfitársunk esett áldozatá-
ul.  A holokauszt  idején is voltak embe-
rek, akik szembeszálltak a pusztító gépe-
zettel,  és  saját  életük,  biztonságuk  koc-
káztatásával  mentették  az  üldözötteket, 
élelemmel, hamis személyi iratokkal lát-
ták el, vagy épp bújtatták őket. A diplo-
maták védleveleket bocsátottak ki, védett 
házakat  állítottak  fel.  Áldozatos  tevé-
kenységük  eredményeképpen  több  ezer 
honfitársunk menekült  meg a biztos ha-
láltól.  Végig  hű,  megalkuvást  nem tűrő 
magatartásuk mindannyiunk számára kö-
vetendő  példa  és  figyelmeztetés:  ne  le-
gyünk  némák,  közömbösek,  gyávák  a 
napjainkban feléledő antiszemitizmussal, 
rasszizmussal, a gyűlöletkeltéssel és a ki-
rekesztéssel szemben” - hangzott el. 

A Fejér Megyei Hírlap nyomán

VálInfó
2013. január 29. civilek oldala    13



Jó időben, jó helyen voltam, természe-
tesen  részt  akartam  benne  venni  és 
amúgy is  rám gondoltak,  így hamar  az 
éneklés gazdájává váltam. Két hónapunk 
maradt  már  csak  hátra  karácsonyig,  így 
hetente találkoztunk, s 2011 karácsonyán 
már nem csak az adventi vásárba vagy a 
hagyományos gyertyagyújtásra, de az is-
kolába és az óvodába is meghívást kap-
tunk énekelni, sőt az idősek karácsonyán 
is mi voltunk az egyik fő műsorszám. A 
lendület kitartott, sőt 
továbbvitt  minket,  s 
bár  elmentek,  de 
csatlakoztak  is  még 
néhányan, s így leg-
nagyobb örömünkre, 
azóta is hetente talál-
kozunk. Tavasszal az 
óvodásoknak énekel-
tünk még,  illetve  az 
iskolások  ballagásán 
és a tűzoltók kedves 
meghívására,  Ez 
utóbbit  is  nagyon 
nagy  örömmel  fo-
gadtunk  el,  így  az 
őszi  múzeum  avatón  is  élvezhettük  a 
mindenre kiterjedő vendégszeretetüket.

Az óriási öröm mellett elég nagy fel-
adat is ez mindannyiunk számára. Főleg 
mióta a “fiúk” nincsenek és “női karrá” 
váltunk, mert a legtöbb művet saját ma-
gunkra kell formáljuk, így néha szólamo-
kat írok, vagy zenét szerzek, Noémi furu-
lyaszólamot ír, Szilvi gitárkíséretet ötöl ki 
és  még  sorolhatnám.  Úgy  látszik,  ha 
szükség van rá, olyanokra is képesek va-
gyunk, amiket nem is gondoltunk koráb-
ban. És csak a minél jobb előadásért vet-
ték elő a többi a hangszereket is a voxo-
sok, s kapott a kezébe kasztanyettát  Zsu-
zsi és  Ircsi vagy marimbát  Kati,  esetleg 
triangulumot  Kata,  csörgődobot  Mónika 
vagy  Zsóka,  altfurulyát  Kitti és  kezdett 
rajta  valamilyen  ritmust  vagy  dallamot 
játszani. 

Nyáron is sokat dolgoztunk a dalokkal, 
mert nagy bátran felvállaltuk, hogy részt 
veszünk a fantasztikusan jól megszerve-
zett  II.  Váli-völgyi  Vigasságokon,  mint 
fellépők.  Itt  is  hadd gratuláljak a Bíbor 

néptánccsoportnak  a  magas  színvonalú 
szervezésért és bőséges vendéglátásért.

Ősszel  énekeltünk  az  Elszármazottak 
találkozóján, ahol nagyon kedvesen foga-
dott minket a közönség, sokan könnyekig 
meghatódtak, amikor a “toronyról” éne-
keltünk,  vagy  a  Vaáli  erdőben  c.  vers 
Csapó István általi megzenésítését hallot-
ták.  A  novemberi  egy  éves  szülinapi 
gyertya  elfújása  után  már  a  karácsonyi 
dalokat poroltuk le, illetve dolgoztuk át a 

Mennyből az angyalt három szólamúra és 
tanultunk új karácsonyi dalokat, írtunk át 
angol  szövegeket  magyarra.  Az  immár 
hagyománnyá vált adventi vásár, majd a 
gyertyagyújtás után következett az isko-
lai  éneklésünk,  ahol  kétszáz  gyereknek 
megtanítottunk egy rövid kis éneket. Az-
óta is sokat gondolok arra, hogy milyen 
felemelő érzés, ahogy mind a 200 együtt 
énekelte velünk, hogy az “adventi koszo-
rún egy szál gyertya ég”… lesz is folyta-
tása ennek a szép élménynek! Az óvodá-
sokhoz is  óriási  élmény bemenni,  sőt  a 
Ringató  foglalkozásvezetői  tevékenysé-
gem miatt nekem ők a „könnyebb” kor-
osztály,  akiket bármikor el tudunk vará-
zsolni és meg tudunk lepni a szép dalok-
kal. Ők meg minket azzal, hogy milyen 
fegyelmezetten  végighallgatják  az  elő-
adásunkat.  Amikor akármelyikünket  lát-
nak az utcán, kedvesen „nagyot köszön-
nek” és sokan már most biztosítanak róla, 
hogy ők biztosan belépnek a kórusunkba.

Az  idei  próbákat  januárban  már  el-
kezdtük, rengeteg ötletünk van, az egyik 

pl. az, hogy a Vaáli erdőben már kórussal 
is megszólal, sőt a Bíbor néptánccsoport 
már  most  kérte,  hogy  készüljünk  szep-
tember  7-re  a  3.  Vigasságokra.  A többi 
titkos, de reméljük lesz rá alkalom, hogy 
megmutassuk.

Be kell valljam, hogy rettentő büszke 
vagyok  a  „voxosokra”.  Egyrészt  azért, 
mert jönnek, nem hagynak cserben, más-
részt azért, mert hihetetlenül sok munkát 
és időt tesznek bele, s mindezt fantaszti-
kus  jókedvvel.  Az  a  pár  perces  műsor, 
amit a kedves közönség hall, az a “kulisz-
szák mögött” hetek, sőt hónapok kemény 
munkája, hogy úgy szóljon, hogy élvezze 
a közönség is, ne csak mi. Hogy a han-
gunk rendben legyen azt ugyanúgy edze-
ni kell, mint a focisták lábizmait, vagy a 
súlyemelők karizmait. És kívülről nem is 
látszik az „izomzat”. Tehát ha a közönség 
úgy  hallja,  hogy  ez  milyen  könnyedén 

ment, az jó és mi di-
cséretként rakjuk el, 
de  most  elárulom: 
akkor  van  benne  a 
legtöbb munka.

Nagyon jó hangu-
latúak  a  próbák, 
mindenki  hihetetlen 
módon  fejlődik 
akármelyik  korosz-
tályból  is  való,  hi-
szen dalolni  mindig 
lehet  és  másfél  éve 
immár bizonyítható-
an vallom, hogy ze-
nélni,  énekelni  és 

zenét tanulni sosem késő.
Hadd köszönjem meg még a sok meg-

hívást a váli rendezvényekre, hiszen nem 
titkolt célunk az, hogy itt helyben énekel-
jünk, ahol tudunk, itt mutassunk példát a 
gyerekeknek  szülőkként,  pedagógusok-
ként.

Szeretettel várunk hát mindenkit a fel-
lépéseinkre,  de  akár  a  próbáinkra  is. 
Több információt,  pontos,  már  egyezte-
tett  időpontokat  a  voxvali.blogspot.hu 
honlapunkon találhatnak  a  kedves  olva-
sók.

És végül egy Kodály idézet: „Mélyebb 
zenei  műveltség  mindig  csak  ott  fejlő-
dött, ahol ének volt az alapja. A hangszer 
a kevesek, kiváltságosak dolga. Az embe-
ri hang, a mindenkinek hozzáférhető, in-
gyenes és mégis legszebb hangszer lehet 
csak általános, sokakra kiterjedő zenekul-
túra termő talaja.”

Fiskus Olga
Vox Váli – Vál hangjai

Zenei vezető
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VOX VÁLI
2011 őszén kezdődött. Bár már nekem is régóta motoszkált a fejem-
ben, hogy jó volna többen együtt énekelni, az igazi lökést egy óvodai 
szülői értekezleten kaptam, kaptuk: énekeljünk valamit karácsonyra 
együtt mi szülők és pedagógusok. 

FISKUS OLGA zenei vezető



►Iskolai SZMK

Az őszi-téli félévben is sok dolga volt 
az  iskolai  szülői  munkaközösség  lelkes 
csapatának. Nemcsak az 1. Bolhapiac és 
sütivásárt rendeztük nagy sikerrel, hanem 
részt  vettünk  az  Adventi  vásáron  és  a 
Márton-napon is, sőt a Mikulásnak és a 
karácsonyi  angyaloknak  is  segítettük  a 
munkáját.

Az új év az SZMK szokásos program-
jain kívül új ötleteket is hoz. Mire e so-
rok  megjelennek,  éppen  zenenapot  tar-
tunk az iskolában a váli alsós gyerekek-
nek.  De  február  16-án  lesz  a  szokásos 
Teaest  is,  amelynek  hagyományai  már 
évtizedekre nyúlnak vissza. Az idei fődíj 
egy hízó lesz, mellette pedig sok megle-
petés várja a teaest vendégeit a tombolán. 
A talpalávalót  a  megújult  Molnár  Band 
húzza. Különleges teákkal is készülünk a 
rendezvényre, senki se hagyja ki! Minden 
segítséget  megköszönünk,  akár  anyagi, 
akár tombolatárgy legyen az. Február 16-
án 13 órától várjuk a sütiket, a tombola-
tárgyakat  és  a  segítő  kezeket  az iskolá-
ban.

Március  16-ra  tervezzük a  következő 
„húsvéti“  bolhapiac  és  sütivásárt,  ame-
lyen már saját asztalon kézműves porté-
kával vagy otthoni megunt dolgokkal is 
részt lehet venni. Persze marad az eddigi 
sütiárusítás  és  közös bolhapiac is.  Erről 
bővebben az  iskola  holnapján,  az  szmk 
fül alatt olvashatnak március elejétől.

Nagyon fontos, hogy segítsék a mun-
kánkat,  mert  szeretnénk  jobbá,  szebbé 
tenni a gyerekeink iskolás éveit, amely-
hez mind az önkéntes munka, mind az a 
néhány forint  hozzátesz,  amit  a  kedves 
lakosok, szülők, nagyszülők, rokonok rá-
szánnak  a  programjainkra.  Persze  a  jó 
hangulat  garantált,  és  a  résztvevőknek 
köszönjük, hogy jönnek lelkesen. Szere-
tettel  várunk mindenkit  február  16-án  a 
Teaesten, és március 16-án a 2. Bolhapi-
ac és sütivásáron!

Fiskus Olga
Iskolai SzMK

►Véradás 2012-ben Válban

4 alkalommal adott vért:
Fodorné  Kovács  Gabriella,  Garai  

László,  Györe József,  Juhász Viktor,  Kle-
in Károly,  Kovács György,  Szedlák Csa-
báné.

3 alkalommal adott vért:
Bechtold  Tamás,  Déri  Imre,  Fölhősi  

Zoltán,  Gertner  Józsefné,  Gremsperger 
Attila, Kamocsa Gáborné, Kmetz Balázs, 
Kmetz Renáta,  Koch Tamás,  Kovács Ta-
más,  Kovács  Tibor,  Körmendi  László, 
Markalf  József,  Miklósi  Tamás (Baracs-
ka),  ifj.  Molnár  Ferenc,  Molnár  István, 
Molnár  László,  Nagy  István,  Némethné 
Földessy Viktória,  Pappné Akli  Mónika, 
Vranek Péter, Zsirai Dóra.

2 alkalommal adott vért:
Adankó  Attila,  Antal  Károly,  Bencsik 

Jánosné, Csurgó Nóra,  Debreczeni Lász-
ló, Denkovics Márta, Elekné Bodó Anna-
mária, Garai Zsolt, Háriné Szegvári Má-
ria,  Hoppár György,  Hrabovszki Mihály-
né, Kecskésné Bredák Katalin, Kmetz Ju-
dit,  Körtvélyesi  Ferenc,  ifj.  Nagy  Imre, 
Nagy  Imréné,  Nagy  János,  Páska  Fe-
rencné, Stehlik Bernadett, Végh Attiláné.

1 alkalommal adott vért:
Angyal Lászlóné,  Bagonyi József,  Ba-

logh Attila, Balogh Edina, Baloghné Tóti  
Zsuzsanna,  Bencsik  Szabolcs,  Bódizs  
Alexandra,  Bódizsné Németh Ilona,  Dá-
vid  Gábor,  Dömsödi  Károly,  Drozdik 
Miklós,  Elek Csaba (Tabajd),  Füleki Ká-
roly,  Hoppár Krisztina,  Horváth Ferenc, 
Horváthné  Kiss  Virág,  Ihászné  Viktóri  
Anikó,  Katona  Tamás,  Kecskés  István 
(Petőfi  u.),  Kenyeressy  Károly,  Kerekes  
Tiborné,  Kiss  Jánosné,  Kovács  Szántó  
Józsefné,  Kun  Tamás,  Magyar  István, 
Marton  Henrik,  Marton  Józsefné,  Mol-
nár Ágnes,  Molnár Ferenc,  Molnár Zol-
tán, Nagy János, Nagy József, Nagy Zol-
tán,  Németh  Attila,  Németh  István,  Né-
meth László,  Rigó János,  Sajtos Zsoltné, 
Schmidt  Ferenc,  Szabó  Diána,  Szabó 
Mátyás,  Szedlák Csaba,  ifj.  Szedlák Ká-
roly,  Vranek  Krisztina,  Vranek  Róbert, 
Vranekné Berta Ildikó, Zsirai Ferencné.

Rászoruló  beteg  embertársaink  nevé-
ben  köszönjük  önzetlen  segítségét  vala-
mennyi véradónak!

Legközelebbi  véradás 2013.  február 
8-án  pénteken  15-től  18  óráig  lesz  a 
Közösségi Házban.

Önt is várjuk a véradók táborába!
Tárnok Lajosné

VK titkár

►Egyházi hírek

Családos  délutánt  tartottunk  szeptem-
ber óta három alkalommal a Református 
Gyülekezeti  Házban.  Októberben  arról 
beszélgettünk,  hogy ki  a  boldog ember, 
hogyan válhatok azzá.

A  novemberi  családos  délutánon  a 
Nagytétényi  Református  Gyülekezet 
gyermek színjátszó  köre  jött  el  közénk, 
akik az Értékes vagy! című színdarabbal 
szolgáltak közöttünk.

Decemberben  az  áhítat  és  az  adventi 
énekek után karácsonyi díszeket, ajándé-
kokat barkácsoltunk a jelenlévőkkel.

Az új évben is szeretnénk havonta egy 
alkalommal  így is  együtt  lenni  a  csalá-
dokkal az ige körül és egymással közös-
ségben.

A családos délután következő alkalma 
január 25-én, pénteken 17,30 – 20,00-ig 
lesz, témája: Mennyire tartjuk meg foga-
dalmainkat, esküinket?

Szeretettel  várunk  minden érdeklődőt 
január 21-22-23-án Imaheti alkalmainkra, 
amellyel  bekapcsolódunk az  egész  vilá-
got átható imaközösségbe.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 
vasárnapi  istentiszteletekre,  amelyekkel 
párhuzamosan 9 órától gyermekfoglalko-
zást tartunk.

Áldás, békesség!
Farkas Balázs István

református lelkész

►Válvölgye Étterem

December 30-án a Válvölgye Étterem 
Öregfiúk  Labdarúgó  Csapata  Ercsiben 
volt  egy  Szilveszteri  Öregfiúk  Tornán, 
amit  pontveszteség  nélkül  megnyert.  A 
csapat  tagjai:  Németh  Attila,  Kincses 
László, Daru Zsolt, Ujszászi Csaba, Hor-
váth  Péter,  Sinkó  Csaba,  Indi  Tibor és 
Marton József. A Torna Legjobb Kapusa 
címet  Kincses  László,  a  Torna  Legjobb 
Góllövője címet Németh Attila kapta.

December 31-én a Válvölgye Étterem-
ben  fergeteges  Szilveszteri  Party  került 
megrendezésre egy helyi zenekar, a Mol-
nár  Band  közreműködésével.  A  szuper 
ételek és a szuper zenekar mindenkit le-
nyűgözött!  Nagy  örömünkre  szolgált, 
hogy  ismét  együtt  ünnepelhettük  az  év 
végét  törzsvendégeinkkel.  Köszönjük  a 
jó hangulatot a Molnár családnak!

Március  8-án  megünnepeljük  a  Höl-
gyeket. Retro Disco-t tartunk csajos kok-
télokkal és éjfélkor egy meglepetés mű-
sorral! A belépő 2000 Ft/fő, mely tartal-
maz egy koktélt.

Martonné Julcsi
a Válvölgye Étteremből
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Friss házi tej 160 Ft/l.
Házhoz szállítás: minden este.
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November  24-én  sor  került  a  pálya  felújítására.  Bechtold 
Tamás irányításával  és  30-40  sportbarát  részvételével 
elterítettük a földet, rászórtuk a fűmagot, és a kapuk előtt ki lett  
cserélve a gyepszőnyeg. Köszönjük szépen a résztvevőknek a 
segítséget!  Papp  Tibor és  párja  a  pályán  az  ott  dolgozókat 
vendégül  látta  egy tányér babgulyásra,  amit  mindkettőjüknek 
nagyon  köszönünk!  S  ezúton  Papp  Tibornak  szeretnénk 
megköszönni a felnőtt csapat edzőjének egész éves munkáját. A 
felnőtt csapat 2013. január 16-án kezdi meg a bajnokságra való 
felkészülést  Papp  Tibor  irányításával,  heti  2  alkalommal,  és 
január  27-től  folyamatos  edzőmérkőzésekkel.  A  tavaszi 
bajnokság március közepén kezdődik.

Hajrá VÁL KSE! Hajrá Fiúk! 

Klein Károly 

Felnőtt bajnokság állása

M GY D V LG KG

1. FELCSÚT 15 10 4 1 57 17

2. GYÚRÓ 15 10 2 3 37 20

3. CSÁKVÁR II. 15 7 7 1 36 21

4. NAGYVELEG 15 8 3 4 44 35

5. VÉRTESACSA 15 7 5 3 31 31

6. LOVASBERÉNY 15 7 3 5 31 28

7. SÁRKERESZTES 15 6 5 4 27 23

8. ISZKASZENTGYÖRGY 15 6 4 5 30 28

9. PUSZTAVÁM 15 6 3 6 28 16

10. FEHÉRVÁRCSURGÓ 15 6 3 6 37 36

11. PÁTKA 15 5 3 7 37 29

12. VÁL 15 4 4 7 27 30

13. BODAJK 15 4 3 8 21 37

14. MÁNY 15 4 2 9 24 40

15. TORDAS 15 2 5 8 23 39

16. PÁKOZD 15 0 0 15 10 70

Befejeződött az őszi szezon a Megyei II. bajnokságban. Az 
ideig lejátszott és még nem közölt mérkőzések eredményei:

Mérkőzés Felnőtt Ifi
Pátka- Vál 3-2 1-0
Vál- Felcsút 1-4 -

Ifjúsági bajnokság állása

M GY D V LG KG

1. SÁRKERESZTES 14 12 1 1 66 13

2. PÁTKA 14 11 2 1 61 15

3. CSÁKVÁR II. 14 11 1 2 80 19

4. FEHÉRVÁRCSURGÓ 14 11 1 2 57 14

5. GYÚRÓ 14 9 2 3 37 17

6. PUSZTAVÁM 14 8 0 6 50 23

7. LOVASBERÉNY 14 8 0 6 36 40

8. VÉRTESACSA 14 6 1 7 34 57

9. BODAJK 14 6 0 8 27 39

10. MÁNY 14 5 1 8 29 33

11. PÁKOZD 14 3 2 9 18 51

12. ISZKASZENTGYÖRGY 14 3 0 11 17 58

13. VÁL 14 2 3 9 27 38

14. NAGYVELEG 14 3 0 11 17 61

15. TORDAS 14 0 0 14 12 90

Öregfiúk
Vál- Lovasberény:  1-0
Vál-Pátka:  4-0

Öregfiúk bajnokság állása

M GY D V LG KG

1. PÁKOZD 12 12 0 0 61 9

2. FEHÉRVÁR ÖFC 12 10 0 2 62 22

3. CSÁKVÁR 12 10 0 2 44 14

4. AGÁRD 12 9 1 2 52 20

5. GEO 12 7 1 4 27 24

6. VÁL 12 6 1 5 29 28

7. MAGYARALMÁS 12 5 2 5 22 26

8. LOVASBERÉNY 12 4 1 7 33 29

9. ISZKASZENTGYÖRGY 12 3 2 7 14 25

10. SÁRKERESZTES 12 2 4 6 19 42

11. PÁTKA 12 2 2 8 23 40

12. IKARUS 12 1 0 11 11 70

13. FELCSÚT 12 0 0 12 7 55

S P O R T  –  A   V Á L   K S E   H Í R E I


