
prilis 2-án a Leader Völgyvidék 
Egyesület tartotta közgyűlését, me
lyen téma volt az idei év pályázati 

lehetőségei.  Községünk  fejlesztését  to
vábbra  is  csak  és  kizárólag  pályázati 
pénzből finanszírozva látom megoldható
nak. 

Á

Április 3-án a TÖOSZ tartott konferen
ciát  a  Székesfehérvári  Megyeházán, 
melynek témái:
• A megyei közigazgatás átalakulása és a 

járási közigazgatási rendszer
• A helyi  önkormányzatokról  szóló tör

vényből adódó aktuális feladatok
• A Takarékszövetkezeti  Integráció  be

mutatása
• A közfoglalkoztatás ezévi rendszere
• Költség helyett bevétel? – Ingatlanhir

detés az interneten
• A TÖOSZ programjai  és  aktuális  ön

kormányzati ügyek
A GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó 

Kft. és az önkormányzatok együttműkö
désének lehetőségei.

Április 5-én a Petőfi Irodalmi Múzeum 
tartotta  közgyűlését,  melyen  Csókás 
Elekné  Anikóval vettem részt.  Témák  a 
múzeumi  rendszer  működésének,  finan
szírozásának változásai, valamint a 2012. 
év beszámolói voltak.

Április 10-én reggel a Széchenyi Prog
ramiroda tartotta Székesfehérváron 2012-
es beszámolóját, majd a közétkeztetésről 
egyeztettem Sáfár Ferenccel a Biogastro 
Kft. képviselőjével. Kora délután kistér
ségi ülésen vettem részt Bicskén, a város
házán.  A  kistérség  lassan  megszűnik, 
ezért egyre ritkábban ülünk össze a kifutó 

feladatoknak megfelelően. 
Április  12-én  az  iskolába  látogattunk 

alpolgármester  asszonnyal  a  Vajda  Sza
valóversenyre. Minden  eddiginél többen 
jelentkeztek, 15 településről 130 verseny
ző érkezett. A megnyitó után valamennyi 
korcsoportban  meghallgattunk  néhány 
verset.  Az idei  év újdonsága  volt,  hogy 
SNI-s gyerekek is megmérettették magu
kat. Köszönöm az iskola dolgozóinak, a 
támogatóknak  és  a  szülőknek,  hogy  a 
Vajda  Szavalóverseny idén  is  rendkívül 
színvonalas  rendezvénye  lehetett  a  tér
ségnek. A múlt héten lezajlott a többi ver
seny  is,  melyen  szintén  szép  számmal 
vettek részt a térség iskoláiból. A váli he
lyezetteknek ez úton gratulálok!

16-án Ádám Zsuzsanna alpolgármester 
asszonnyal, dr. Balogh Lóránd jegyző úr
ral valamint Miklósi Tibor műszakis kol
légával  hallgattunk 
előadást  a  telepü
lésfejlesztésről Szé
kesfehérváron  a 
Kormányhivatal 
szervezésében.

18-án  este  ült 
össze  a  neualben
reuthi vendégek fo
gadását  szervező 
népes  csapat.  A 
megbeszélésen  lé
nyegében  minden 
fontos kérdést meg
vitattunk.

Sajnos az  önkor
mányzati lakás érté
kesítésére  a  megje

lölt határnapig egyetlen pályázat sem ér
kezett,  így  meg kell  hosszabbítanunk  a 
pályázati határidőt.

Április 20-án a 20. születésnapját  ün
neplő Őszidő nyugdíjas klub szervezésé
ben megtartott térségi nyugdíjas találko
zón vettünk részt Ádám Zsuzsannával. A 
rendezvényt  megtisztelte  Tessely  Zoltán 
országgyűlési  képviselő úr  is.  A klubta
gok nagyon hiányolták a képviselő-testü
let többi tagját.

23-án ismét  a  TÖOSZ konferenciáján 
vettem részt, melynek témái:
• Önkormányzatok  szerepe,  lehetőségei 

a Vidékstratégia megvalósításában
• A közfoglalkoztatás idei rendszere
• Hatékony közfoglalkoztatás
• Fenntartható  mezőgazdálkodási  prog

ramok a közfoglalkoztatásban
• Térfigyelő  rendszerek  felhasználói 

szemmel – praktikus szempontok 
• MOL Gumibitumen: környezetbarát, új 

alapanyag a kátyúmentes utakért.
24-én az Örökségvédelmi Hivatal és az 

Építésfelügyelet  munkatársai  tartottak 
bejárást  az  Ürményi-kastélyban  és  kör
nyékén. Várjuk a bejárás során megálla
pított problémákra tett javaslataikat, vala
mint a hivatalos ügyintézést!

27-én  a  Vadvirág  dalkör  tart  térségi 
dalköröknek találkozót. Kérem, amennyi
ben lehetséges,  tiszteljük meg mindany-
nyian  Őket  személyes  jelenlétünkkel! 
Május 1-jén pedig az elmaradt Tavaszkö
szöntő Tábortűz gyújtásra kerül sor a pol
gárőrség szervezésében. 

POLGÁRMESTERI 
BESZÁMOLÓ 
Utolsó testületi ülésünket  

2013. március 28-án tartottuk.  
Az azóta eltelt időszakban  

a következő események  
történtek.  

 BECHTOLD TAMÁS polgármester  

Borverseny
„18  arany,  11  ezüst,  6  bronz  minősítés  született.  
Gratulálunk!”
Katona József ír a Faluvédők rendezvényéről.

7. oldal

100 éves a dédink!
„Milyen jó, hogy ennyi generáció, szám szerint öt, együtt élhet.  
Nagy dolog.”
Fiskus Olga köszöntője és beszámolója az ünnepségről.

2. oldal

A Szabadidőpark színpadának megerősítése társadalmi 
munkában, szakadó esőben – Köszönet a résztvevőknek!



Bizony  nagy  dolog,  ha  valaki  a 
nagycsaládban,  vagy  nagy  családja 
közelében nőhet fel. És az is nagy dolog, 
ha valaki megéri a 100 évet, és emellett 
még  egy nagy  családot  is  tudhat  maga 
mellett. Mert dédinket, Körtélyesi Imréné 
Bözsi  nénit naponta látogatja három élő 
gyermeke, Irén (akinél pár éve él), Joli és 
Laci.  Nincs  nap,  hogy  ne  ugrana  be 
hozzá  legalább  egyszer  mindegyik. 
Emellett jönnek az unokák, dédunokák és 
hozzák  az  ükunokákat.  Bizony  nagy 
dolog, hogy azt a szeretetet,  amit egész 
életükben  kaptak,  most  visszaadják.  És 
hogy ez természetes számukra.

Körtélyesi  Imréné,  Bözsi  néni  1913-
ban született, Érden. Hamarosan azonban 
Válra került 4 testvérével együtt, s egy, a 
hosszú  élet  fényében  rövidke  budapesti 
tartózkodás  kivételével,  itt  is  él  a  mai 
napig. Öt gyermeke született, s tizenegy 
unokája. Tőlük 27 dédunoka, s most lám, 
a tizedik ükunoka látott napvilágot. Nagy 
szomorúság,  hogy  egy  unokáját  és  két 
gyermekét azonban korán elvesztette. 

Dédimama,  ha  ma  születik,  biztosan 
óvónő vagy tanító lenne, mert mindig is 
bölcsen  bánt  a  gyermekekkel,  gyorsan 
megtalálta  velük a hangot.  A mai napig 

ha  meglát,  az  az  első  mondata,  hogy 
„Olgikám,  hagyd  csak  itt  a  gyerekeket, 
majd vigyázok rájuk“. S vigyázott ő ránk, 
sokat voltunk nála, ettük a forgácsfánkot, 
a  zsíros  kenyeret  (amit  otthon  még 
véletlenül  sem),  vagy  a  vakarcsot. 
Hallgattuk,  hogy milyen  volt  a  háború, 
kivel mi történt, hol laktak, hogy ismerte 
meg a papát.

Dédi száz éves lett. Alig hisszük. Még 
ő  maga  sem  hiszi.  Összegyűltünk 
ünnepelni  a  szűk  családdal  közel 
nyolcvanan,  de  akkor  is  azt  állította: 
ugyan,  ő  még  csak  90.  Égett  a  száz 
gyertya,  együtt  fújta el  az ükunokákkal. 
Nagy Peti és Robi unokái elkészítették az 
ágas-bogas  családfát  is,  míg  a  régi 
lánykori,  fiatalkori  poros  fényképekből 
én készítettem egy kis emléket. Köszöntő 
írásában nem vagyok túl jó, ezért inkább 
énekeltem neki,  ahogy alább idézem is. 
Köszöntötte  őt  a  falu  is  számos  szép 
ajándékkal,  neki  írt  énekszóval,  finom 
tortával.  A  polgármester  köszöntőjében 
hallhattuk, mi minden történt még 1913-
ban, majd a Vox Váli dalolt egy keveset. 
Nagy dolog, hogy itt él a falunkban Bözsi 
néni, a dédi. Végigélte az előző századot.

„Dédimama Téged, a Jóisten éltessen,
Kívánom, hogy mindenki annyira szeressen, 

Mint ahogy Te szerettél minket életedben.

Száz esztendő tovaszállt, de nem volt hiába. 
Nézz körül, itt vagyunk előtted megállva, 

Így mindnyájan együtt, együtt ünnepelünk –  
Téged...“

Fiskus Olga
dédunoka

További képek, videó:

 www.fiskusolga.hu
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A Vajda-suli hírei
Kovácsné Darabos Erzsébet 
igazgató a szép eredményekről.

5. oldal

100 ÉVES A DÉDINK!
A napokban kaptuk a hírt, hogy megszületett a tizedik 
ükunokája a dédinknek. Milyen jó, hogy ennyi generá
ció, szám szerint öt, együtt élhet. Nagy dolog.

FISKUS OLGA

Fotó: Fiskus Olga

Fotó: Fiskus Olga

2013. június 8-án 
szombaton 

GYERMEKNAP
lesz a váli 

Szabadidőparkban
Minden kedves 

gyermeket
és családját 

szeretettel várja a 
Szülői 

Munkaközösség



2013. január 1-jétől új jogszabály – a 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – ren
delkezik erről, valamint az engedélyköte
les  és  engedély  nélkül  végezhető  tevé
kenységekről.

Megváltoztak az engedélykérelmek, és 
a mellékeltét  képező tervdokumentációk 
és  egyéb  dokumentumok  benyújtásának 
módjai is. Az új rendszerben a különböző 
kérelmeket  már  elektronikus  úton,  azaz 
interneten keresztül  kell az ún. ÉTDR-be 
feltölteni. Ehhez ügyfélkapus regisztráció 
és Internet hozzáférés szükséges. Lehető
ség van arra, hogy magát a kérelmet pa
pír alapon nyújtsuk be, de a kérelemhez 
szükséges mellékleteket (tervdokumentá
ció, különböző igazolások, stb.) ekkor is 
csak a rendszerbe való feltöltéssel csatol
hatjuk. Látható, hogy az új eljárás a lai
kus ember számára bonyolultabb és ke
vésbé érthető lett, ezért javaslom, minden 
esetben  tájékozódjanak.  Kérdéseikkel 
forduljanak  szakemberhez,  építészhez, 
hatósághoz.

De  milyen  hatósághoz  fordulhatnak? 
Általános  esetekben  az  építéshatósági 
jogkört  Vál  területére  vonatkozóan  a 
martonvásári  Építéshatóság  (2462  Mar
tonvásár, Budai u. 13.; tel.: 22/460-004) 
látja  el.  Engedélykérelmekkel,  igazolás 
kérelmekkel hozzájuk kell fordulni, és ők 
adják ki  a  különböző építéshatósági en
gedélyeket is.

Bizonyos kiemelt építésügyi esetek
ben, valamint örökségvédelmi, jókarban
tartási, tudomásulvételi, építésfelügyeleti, 

építésrendészeti, stb. ügyekben a Járási 
Építéshatóságok járnak el. Január óta mi 
a Dunaújvárosi Járási Építésügyi Ható

sághoz (2400 Dunaújváros, Városház tér 
2.; tel.: 25/412-211) tartozunk. Ők látják 
el az Építésfelügyeleti jogköröket is. Ők 
meghatározott menetrend szerint ellenőr

zik a területüket, illetve bejelentésre is 
kivonulnak egy-egy építkezésre. A jövő
ben sokkal több ellenőrzésre kell számí
tani. Az új jogszabályok szerint egy épít
kezést a használatbavételi engedély meg
szerzését követő 5 évben is ellenőrizhet
nek visszamenőleg. És ha már itt tartunk, 
ha szabálytalanságra került sor, az „új” 

rendszerben a büntetési tételek százezres 
nagyságrendű alapdíjjal kezdődnek, és 
ehhez jön még hozzá a tulajdonképpeni 
büntetés, amelyet az épület értékéből, 

alapterületéből, funkciójából kell számol
ni, meghatározott jogszabályok alapján. 
Hamar milliós tételek jöhetnek össze...
Annak eldöntése, hogy egy-egy építé

si,  vagy  bontási  tevékenység  engedély 
köteles–e  vagy sem,  nem egyszerű  fel
adat; és az is kitűnik, hogy ha engedély 
nélkül  építünk-bontunk,  komoly  pénz
büntetésre,  szankciókra  számíthatunk. 
Ezért  kérem önöket,  hogy –  saját  érde
kükben – mielőtt építésbe vagy bontásba 
kezdenének, nagyon körültekintően tájé
kozódjanak!  Ha  úgy  érzik,  bizonytala
nok,  forduljanak  a  hatósághoz,  vagy 
szakemberhez kérdéseikkel, ők jó esély-
lyel tudni fogják a megfelelő választ!

Tisztelt váli ingatlantulajdonosok!

Az  E-ON  megkereste  Hivatalunkat, 
mely szerint az elmúlt években több eset
ben is előfordult, hogy az üres telkeken 
található inaktív gázcsonkot a lakosok fű
kaszálás  közben  elvágták,  melynek  kö
vetkeztében gázömlés, veszélyhelyzet ke
letkezett.

Kérjük Önöket, hogy a telkek kaszálá
sát a gázcsonkok környezetében különös 
körültekintéssel  végezzék!  Javasoljuk, 
hogy  a  fűnyírás  előtt  a  gázfelállásokat 
előzetesen  derítsék  fel  és  jelöljék  meg, 
hogy az esetleges balesetveszély kialaku
lását elkerüljék!

Tisztelt ingatlantulajdonosok!

Felhívjuk  a  váli  ingatlantulajdonosok 
figyelmét,  hogy az  ingatlanjaikon és  az 
ingatlanok előtti közterületeken az aller
gizáló gyomnövényeket, füvet rendszere
sen  vágják  le,  a  telkeiket  folyamatosan 
tartsák karban!

Az elmúlt  időszakban több bejelentés 
és panasz is érkezett  a Páskom dűlőben 
lévő  elhanyagolt  zártkerti  ingatlanokról. 
Kérjük önöket,  hogy allergiás  embertár
saik és saját maguk érdekében is fordítsa
nak különös figyelmet a ritkán használt, 
külterületi,  zártkerti  földterületek  rend
szeres kaszálására is, azokat is rendszere
sen vágják, vagy kaszáltassák.

Mivel az ingatlanok karbantartása min
den esetben a tulajdonos feladata és fele
lőssége, ezért hamarosan megkezdődik a 
gyomos, rendezetlen ingatlanok felderíté
se és szankcionálása.

Kérjük továbbá önöket, hogy amennyi
ben  elhanyagolt,  gyomos  területről  tud
nak – legyen az akár Önkormányzati tu
lajdonban  –,  jelentsék  felénk,  hogy  a 
szükséges lépéseket megtehessük.

 www.val.hu/muszakiiroda
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H í r e k
A hulladékszállítással  és  annak árával  kapcsolatos megbeszélések folyamatosan napirenden vannak.  A kormány 
rezsicsökkentésre irányuló elképzelési kissé bonyolítják a helyzetet. Az első negyedévre számlázható díj a tavalyi ár  
inflációval növelt  értéke, azaz a tavalyi  díj  + 4,2 %. A további árképzést illetően várjuk a kormány döntését és a  
szolgáltatóval történő megegyezést.

***
Az Önkormányzat benyújtotta a Kossuth utcai óvoda férőhely bővítésére a pályázatát. A benti ovi egy csoportszobával  
és kiszolgálóhelyiségekkel bővülne. A pályázati összeg közel 29,5 millió forint, melyhez 7,5 millió forint önrészt kell  
biztosítani.

***
Vis major pályázatból elkészült a Nepomuki szobor melletti vízelvezető árok burkolása, valamint az Aligvári út dűlő 
csatlakozó szakaszának aszfaltozása. A Templomsor felső szakaszának burkolására valószínűleg csak ősszel kerül 
sor, mivel azt önerőből kell megoldania az Önkormányzatnak.

***
Május 23-án 35 német vendég érkezik Neualbenreuth-ból. A delegációt váli családok szállásolják el, vendéglátásukról 
a házigazdák és az Önkormányzat gondoskodik helyi vállalkozók segítségével.

A MŰSZAKI IRODA FELHÍVÁSA
Mint már sokak számára ismeretes, az Építéshatóság 
Válon 2011. december 31-ével megszűnt. Ezzel párhu
zamosan az építéshatósági eljárások rendszere is tel
jesen átalakult.

MIKLÓSI TIBOR műszaki előadó



►Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálat

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol
gálat  a  következő  négy  szervezeti  egy
ségből áll:

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

A szolgálat célja a működési területén 
élő  szociális  és  mentálhigiénés  problé
mák miatt  veszélyeztetett,  illetve krízis
helyzetbe  került  személyek,  családok 
életvezetési képességének megőrzése, az 
ilyen helyzethez vezető okok megelőzés, 
valamint  a  krízishelyzet  megszüntetésé
nek elősegítése. Többek között:
• szociális,  életvezetési  és  mentálhigié

nés tanácsadást nyújt,
• szabadidős programokat szervez,
• segítséget  nyújt  az  egyének,  családok 

kapcsolatkészségének javításához,
• segítséget nyújt az egyénnek a szociá

lis,  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi 
ügyekben, ruhákat, háztartási eszközö
ket,  adományokat  gyűjt,  majd  ezeket 
közvetíti a kliensek felé.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A Gyermekjóléti  Szolgálat  elsősorban 
a gyermekek védelmét, egészséges testi, 
lelki  fejlődésének  elősegítését,  jogainak 
biztosítását  tartja  legfontosabb  feladatá
nak. Ezt a szolgálat családgondozói sze
mélyes segítő kapcsolat keretében, a szo
ciális  munka módszereinek és eszközei
nek  felhasználásával  valósítják  meg. 
Többek között:
• tanácsadás (mentálhigiénés, nevelési) 
• szociális  válsághelyzetben  élő  váran

dós anya segítése, támogatása
• hivatalos  ügyek  intézésének  segítése, 

szükség esetén támogatások megállapí
tásának,  ellátások  igénybevételének 
kezdeményezése

• a  gyermek  számára  olyan  szabadidős 
programok szervezése, amelyek a csa
ládban jelentkező nevelési  problémák, 
hiányosságok káros hatásainak enyhíté
sét célozzák.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Célunk,  hogy  gondozottaink  számára 
saját  otthonukban,  lakókörnyezetükben 
nyújtsunk önálló  életvitelük  fenntartását 
biztosító gondoskodást, valamint segítsük 
őket egészségi állapotuk, mentális állapo
tuk, vagy más problémáik megoldásában 
és mindennapi életükben.

Főbb szolgáltatások:
• Alapvető gondozási,  ápolási  feladatok 

elvégzése

• Bevásárlás
• Segítségnyújtás  orvosi  ellátáshoz való 

jutásban, a gyógyszerek beszerzésében
• Ügyintézés
• Mentális segítségnyújtás
• Hétköznapi tevékenységekben való se

gítségnyújtás
Házi  gondozóink:  Háriné  Szegvári  

Mária és Pintér Hajnalka.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Az  étkeztetést  azok  a  szociálisan  rá
szorultak kérhetik, akik azt önmaguk, il
letve  eltartottjaik  részére  tartósan  vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosíta
ni, különösen koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk,  pszichiátriai  betegsé
gük, szenvedélybetegségük, vagy hajlék
talanságuk miatt.

A szociális étkeztetést azok igényelhe
tik,  akiknek  a  jövedelme  nem  haladja 
meg a legkisebb öregségi nyugdíj mini
mumának a 300 %-át (85.500 Ft). Ebben 
az  esetben  a  térítési  díj  összege  313 
Ft/adag. 

Lovas Csaba
intézményvezető

 www.val.hu/csaladsegito

►Könyvtári közlemények

A  tervezett  márciusi,  majd  áprilisi 
könyvtárnyitásra  nem  kerülhetett  sor, 
még mindig a megyei könyvtár intézke
déseire kell várnunk! 

Ettől  függetlenül  nyitvatartási  időben 
(Kedd-Csütörtök-Péntek 1400-1800 óra kö
zött) várom az érdeklődőket. Vajda János 
u. 36. (Bejárat: a volt orvosi rendelőnél, 
hátul az udvarban)

A  könyvtári  tematikus  programok 
azonban elindultak, és folyamatosak: to
jásokat „hímeztünk”, komatálat  fontunk, 
koszorúkat,  virágokat  készítettünk,  An
dersen mesét hallgattunk, népi játékokat 
játszottunk. A Víz világnapja alkalmából 
először  gyalogoltunk  a  vízzel,  vízért, 
majd megnéztük Hoppár Gyuri (Fiatalok 
Válért  Csoport)  erről  szóló  PowerPoint 
bemutatóját.  Ugyanekkor  Herczku  Misi 
és  Ádám  Tamás –  Fiatalok  lendületben 
program – finnországi élménybeszámoló
jának  is  részesei  lehettünk,  és  közkívá
natra meg kell ismételni. 

Havonta egyszer kinyitom a Kulturális 
Kávéházat  a  Könyvtárban,  ahol  a  süte
mény és tea vagy kávé mellett az aktuális 
kulturális  események  kerülnek  terítékre, 
jóízű beszélgetéssel körítve.

Életmód  Klub  is  alakult  a  könyvtár
ban, részletes ismertetés ugyanitt. 

Köszönöm  a  könyvtár  kialakításához 
kapott  berendezési  tárgyakat,  használati 
eszközöket, könyvadományokat! 

Csókás Elekné
könyvtáros

 konyvtar@val.hu
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MEGHÍVÓ
A Váli Foltvirág Kör 

szeretettel vár minden kedves érdeklődőt 
első, bemutatkozó kiállításának 

megnyitójára.
Időpontja:

2013. május 25. szombat délelőtt 10 óra.
Helyszíne:

Tűzoltó Múzeum, Szent István tér.
A kiállítást megnyitja:

Kocsis Irén, településünk óvodavezetője.
Közreműködik:

a VOX VÁLI –Vál hangjai.
A kiállítás megtekinthető:

május 25-26-án 10-18 óráig.

A Váli Foltvirág Kör tagjai:

Kochné Köntös Etelka
Körmendi Józsefné Terike

Körmendi Mónika
Körtélyesiné Akli Piroska

Molnár Lászlóné V. Margitka
Nagyné B. Henrietta

Oroszi Ferencné Julika
Rozbach Józsefné Margitka



Meghívóink célhoz értek, a zsűritagok, 
a  versenyzők  és  felkészítőik  is  beírták 
naptárukba a váli versenyek időpontját, a 
jelentkezési  határidőket.  Elkészült  az  új 
oklevélsorozat is. Minden versenyünkön 
azonos stílusú, de más hátterű oklevelet 
szerezhettek a gyerekek. Szép könyvjel
zők,  könyvek,  édességek,  torták,  érmek 
és  egyéb  tárgyjutalmak,  felajánlások  is 
ígéretessé  tették  az 
immár  21.  alkalom
mal  megrendezett 
Vajda  Napot,  mely 
inkább  hónap  már, 
mivel az idei évben a 
szavalóversenyen kí
vül  a  rajzpályázatot, 
futóversenyt,  mate
matikaversenyt  és  a 
sakkversenyt  is  ma
gában  foglalja.  Sza
valóversenyünk  kü
lön  kategóriával  is 
bővült  ,  mivel  első 
alkalommal  tartot
tunk  megmérettetést 
a  sajátos  nevelési 
igényű  tanulóknak. 
15 település verseny
zőit  láttuk  vendégül 
a  csodálatos  gyerek
rajzokkal dekorált iskolánkban. A rendkí
vül  pontos,  olajozott  szervezés  minden 
pedagógus lelkiismeretes munkáját dicsé
ri. A vendéglátás és ajándékozás színvo
nalát a rengeteg lelkes szülő, intézmény 
és cég biztosította. A közel félszáz támo
gató ismét megmutatta, hogyan fog össze 
egy  jó  ügy,  egy  hagyomány  érdekében 
községünk.

A  Vajda  napi  rendezvénysorozatunk 
támogatói: Bali Jánosné, Bechtold Tamás 
és Szabó Éva, Csókás Zsolt és Kata, Da
rabos  Zoltán,  Faluvédő  Egyesület,  Fis
kus  Béla,  Foltvarró  kör,  Füredi  Emil, 
Gali  Rita,  Grépály  András és  Fiskus 
Olga, Juhász Béla, Juhász Viktor, Kárpá
ti Hajnalka, Kecskésné Briga Anikó, Kiss  
Zoltánné, Kocsis Bálint, Kótiné Keresztes  
Zsuzsanna,  Kovács Szilárd,  Körmendiné 
Keresztes  Erzsébet,  Körtélyesi  Károly, 
Liber András,  Lukács Csaba,  Mátyásiné 
Fiskus  Mónika,  Mihálovics  István és 
Zsuzsanna, Molnár Szilárd, Németh And

rea,  Németh Ildikó, Petőfi Irodalmi Mú
zeum, Róth Tibor,  Sárdi István,  Szatlma
yer Zsuzsanna, Szendi Iván, Szokó Attila, 
Szülői  Munkaközösség,  Terraplaza, 
Trejtnar  Anita,  Vaál  Cukrászda,  Vabrik  
pince, Vál Község Önkormányzata, Vál
völgye  Étterem és  Pizzéria,  Vígszínház, 
Vranek Péter, Zsebeházy Róbert. Köszön
jük segítségüket!

A váli gyerekek eredményei

Területi Vajda Futóverseny
1. helyezést ért el: Grépály Domokos 1.a, 
Mihálovics Nikolett 4.a,  Szendi Iván 4.a, 
Körmendi  Dávid 6.o,  Palya  Boglárka 
7.o,  2.  helyezett:  Magyar  Máté 2.o, 
Vranek Boglárka 3.o, Körmendi Dominik 
3.o,  Sinkó  Donát 4.a,  Dömsödi  Balázs 
7.o,  3.helyezést  ért  el:  Ihász  Gréta 1.a, 
Schmidt Gréta 4.a,  Körmendi János 4.b, 
Póti Eszter 6.o. A Vál Völgye Étterem és 
Pizzéria  vándorkupáját  iskolánk  nyerte 
meg.
Területi Vajda Matematikaverseny
1.  helyezést  ért  el:  Kiss  Noémi 2.o,  és 
Nagy Benjamin 5.o, 2.  helyezettek:  Hő
gyi  Vanda 1.a,  Körtélyesi  Richard  1.a, 
Körmendi Dominik 3.o, Prior Martin 4.a, 
Schmidt Ferenc 5.o, Kocsis Dávid 6.o, 3. 
helyezést  ért  el:  Balogh  Tamara 2.o, 
Kedves Réka Napsugár 4.b, Rajkányi Bo

róka 4.a, Póti Eszter 6.o, Mihálovics Dá
niel 7.o.
Területi Vajda János Szavalóverseny
1. helyezést ért  el:  Kiss Noémi 2.o,  Tar 
Anita 4.b,  Dudás Zsuzsa és  Lukács Ákos 
6.o., 2. helyezést ért el: Molnár Sára 1.b, 
Jankó Réka 2.o,  Szokó Aletta 3.o, 3. he
lyezett:  Kóti Fruzsina és Papp Nóra 4.b, 
Kecskés  Vivien 4.a.  Különdíjat  kaptak: 
Kedves  Orsolya 1.b,  Vranek Bence 2.o, 
Koch  Dorottya 3.o,  Mihálovics  Nikolett 
és Orovetz Fanni 4.a, Kedves Réka 4.b.

További versenyek

A tavaszi szünet után azonnal egy cso
dálatos  eredményt  hozott  iskolánknak 
Nagy Illés, aki Győrben az Országos Ke
rékpáros Ügyességi  Versenyen 6.  helye

zést ért el. A verseny 
előzményeként a me
gyében is nagy sikert 
arattunk. A  Kisisko
lás  Megyei  Közleke
dési  Kupát megnyer
te  csapatunk,  tehát 
miénk a Barkóczi Jó
zsef Vándorkupa is.

A  4.  osztályosok 
Megyei  Közlekedés
biztonsági  Versenyén 
I. helyezett fiú egyéni 
összetett  verseny: 
Nagy  Illés 4.b  és  I. 
helyezett lány egyéni 
összetett verseny:  Bi
tó Gabriella 4.a.

A  "Ki  a  Mester 
Két Keréken" megyei 
verseny  fiú I.  helye
zettje: Nagy Illés 4.b, 

a II. helyezett: Körmendi Dominik 3.o. A 
lányok közül I. helyezett : Bitó Gabriella 
4.a.

A  Területi  Sakkversenyen  Rajkányi  
Bence 2.o.,  Körmendi  Dominik 3.o,  és 
Kiss Sándor 8.osztályos tanuló is 1. he
lyezést ért el.

A pázmándi Körzeti Szavalóversenyen 
1. helyezett lett Molnár Sára 1.b és 2. he
lyezett Kiss Noémi 2.o.

A Körzeti  Közlekedésbiztonsági  Ver
senyen 1. helyezést ért el  Körmendi Dá
vid 6.o.

Alcsútdobozon a Körzeti Atlétika Ver
senyen  Körmendi  Sándor 8.o.  ötpróba 
összetettben 1., kislabdahajításban 1. (pá
lyacsúccsal:  86m),  súlylökésben  1.  lett. 
Dömsödi Balázs 7.o. ötpróba összetettben 
2.,  100m  síkfutás:  1.  helyezett.  Forrás  
Nándor 7.o. Súlylökésben 3., Déri Klau
dia 7.o. Távolugrásban 3., Palya Boglár
ka 7.o.  ötpróba  összetettben  6.  helyen 
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A kora tavasz iskolánk életében mindig a versenyek idő
szaka. Március közepétől célegyenesbe érkezett a hóna
pok óta tartó felkészülés a Vajda napi versenyekre.

KOVÁCSNÉ DARABOS ERZSÉBET igazgató

Fotó: Kovácsné Darabos Erzsébet



végzett. A csapatversenyben 2. helyezet
tek lettünk.  (Körmendi S.,  Dömsödi  B., 
Kiss Sándor, Szatlmayer Károly és Ábra
hám István).

A Megyei Atlétika Diákolimpián Kör
mendi Sándor kislabda hajításban 1. he
lyezett,  Dömsödi  Balázs  300m-es futás
ban 2. helyezett, 100 méteren 3. helyezett 
lett.

A megye, járás helyesírási, matemati
ka, katasztrófavédelmi, téli madarainkról 
szóló, történelmi levelezős versenyein is 
szép  eredményeink  születtek,  diákjaink 
sokat  tanultak  a  felkészülések  során.  A 
rengeteg  versenyen  kívül  megtörtént  az 
1. osztályosok beiratkozása is, melyet két 
hangulatos  iskolahívogató  délután  is 
megelőzött.  Az  elsősök  két  osztályban 
kezdhetik meg iskolás éveiket. A kis lét
számú  osztályok  ragyogó  lehetőségeket 
kínálnak a differenciálásra,  tehetséggon
dozásra.

Áprilisban tanulóink nagyobb csoport
ja  megtekintette  az  Erkel  Színházban  a 
János vitézt. A kisebbek Bicskén jártak, a 
Művelődési ház meseelőadásán.

Május  lévén,  megkezdődtek  az  osz
tálykirándulások, az alsóban pedig osztá
lyonként  köszöntötték  a  gyerekek  édes
anyjukat, nagymamájukat az anyák nap
ján.

Az  áprilisi  fogadóórán  minden  szülő 
megtudhatta,  milyen  bizonyítvány  vár 
gyermekére. Itt a lehetőség, még bárki ja
víthat az utolsó hónapban!

►Tavaszi zsongás -
az Óvodában
(Christian Sinding után szabadon)

A természet  éledése  és  a  korán  jött 
szinte  nyárias  meleg  felpezsdítette  az 
óvodások életét is. Minden csoport  rend
szeres sétákat tett a faluban, és figyelem
mel kísérte a környezet változásit, rügy
fakadást, virágok sziromba borulását és a 
várva várt gólyánk megérkezését. 

Sokadik  alkalommal  vendégeink  vol
tak a Martonvásári Művészeti Iskola nö
vendékei.  Várdai István tanár úr tanítvá
nyai  zongoradarabokkal  kedveskedtek, 
Csörgő Róbert tanár úr tanítványai pedig 
hegedűn játszottak.  Bódy Árpád tanár úr 
egzotikus  indián dallamokat  játszott  rit
kaságszámba menő, eddig sosem látott és 
hallott hangszereken. Volt közös éneklés, 
öröm,  büszkeség,  (hisz  a  hangszereken 
játszó diákok nem is olyan rég még óvo
dások voltak) és hálás taps!

És újra nálunk járt  a  „Nagy Csapat”, 
vagyis  a  Martonvásári  Pápay  Ágoston 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speci
ális  Szakiskola  és  Diákotthon  bábosai. 
Hosszú, akadályokkal teli út állt az elő
adók mögött,  de  ebből  mi  nem vettünk 
észre  semmit!  Amit  láttunk,  tapasztal
tunk:  az  óvodásaink önfeledt  átélése,  jó 
hangulat és az előadás utáni kézfogások, 
ismerkedések  percei,  a  természetesség. 
Külön  köszönet  Harasztos  István tanár 
úrnak, aki szíve és motorja a csapatnak, 
nemcsak létrehozza a darabokat, de han
gulatos zeneszámokkal, gitárkísérettel te
szi színesebbé , élvezetesebbé az előadá
sokat! És köszönet jár  Körtélyesiné Akli  
Piroskának a  segítőkészségéért,  szerve
zésért, összekötő szerepéért. Nagyon bí
zunk  benne,  hogy jövőre  is  találkozha
tunk még!

Örömmel,  várakozással,  sok izgalom
mal  és  szeretettel  készültünk  az  Édes
anyák  és  Nagymamák  köszöntésére. 
Minden csoport lelkesen várta a nagy na
pot,  amikor  énekkel,  verssel,  mesével, 
aprócska  ajándékkal  lepheti 
meg az anyukákat.

A május  17-i  Gyermekna
pot a Kossuth utcai óvodában 
az SzMK-val közösen rendez
zük meg. A sok játék, ügyes
ségi verseny mellett különféle 
finomságok várják az óvodá
sokat.  A lelkes  szülői  társa
sággal újra előadjuk A három 
tojás  című  mesedarabot.  Vá
runk mindenkit szeretettel!

Kamocsa Gáborné Juliska
és Fébertné Zsóka 

óvónénik

►Jelenlegi és várható 
óvodai férőhelyeink

Jelenleg  105  gyermek  jár  a  90  férő
hellyel rendelkező óvodánkba. A zsúfolt
ságot meg kell  szüntetnünk, ezért  a kö
vetkező nevelési évben 90 gyermek jár
hat az óvodába. Ez azt jelenti, hogy az in
duló  csoportunkba  8  újonnan  felvett 
gyermeket tudunk befogadni (82 óvodá
sunk  marad,  miután  a  nagycsoportosok 
elballagnak).

Április  utolsó  hetében  megtörtént  az 
óvodai beiratkozás. A jelentkezők felvé
teli kérelmét az óvodai felvételi bizottság 
elbírálta.  A tavalyi évben hely hiány mi
att elutasítottakkal együtt 25 gyermek ké
relméről kellett dönteni. Alapos mérlege
lés után közülük nyert felvételt 8 kisgyer
mek, akiknek dolgoznak a szülei, és már 
betöltötték a 3. évet.  Nehéz döntés volt.

Az Önkormányzat szeretné biztosítani 
minden  gyermeknek  a  férőhelyet,  ezért 
óvodabővítésre  nyújtott  be  pályázatot 
májusban,  amit  várhatóan  augusztusban 
bírálnak  el.  Reményeink  szerint  még 
2013  őszén  bővülhet  a  Kossuth  utcai 
óvoda egy csoportszobával. Amennyiben 
az elkészül, akkor a Vajda utcai pici cso
portszoba helyett lesz még egy nagy cso
portszobánk, ami 15 helyett 25 gyermek 
ellátását teszi lehetővé.  Úgy tervezzük, 
hogy akkortól 2 -2 csoport  működne az 
óvodákban.  Amennyiben  nyertes  lesz  a 
pályázat,  akkor  még  10  gyermeket  tu
dunk felvenni (10-en kaptak ígéretet a je
lentkezők közül az óvodai felvételről.)

A  nagycsoportosok  óvodai  búcsúja 
2013.05.31–én pénteken délután 16 óra
kor lesz a Vajda utcai óvodában.

Kocsis Irén
óvodavezető
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Flórián-nap
Nagy István parancsnokhelyettes az 
ünnepi eseményről.

8. oldal

G Ó L Y A H Í R E K

MÁRCIUS

Nagy Áron
Molnár Dávid

Sarkadi-Nagy Villő

Gratulálunk!

Fotó: Fébertné Ág Zsóka



A borok  kóstolása  előtt  frappáns,  az 
eseményhez kapcsolódó irodalmi váloga
tást  kaptunk,  Ádám  Zsuzsanna,  Ádám 
Csaba, Bechtold Tamás és Szabó Éva jó
voltából.  Visszatérő,  már-már  hagyo
mányőrző  módon  megör
vendeztetett  minket  szín
vonalas  műsorával  a  Vad
virág dalkör. Ezek után el
kezdtük a 38 tétel kóstolá
sát.

Ebben az évben erőseb
ben  jelentek  meg  a  fehér 
borok, mint az előző évek
ben. A jellemző ismét a ve
gyes fehér kategória (fajta) 
volt.  Emellett  azért  talál
koztunk  fajtajelleges  bo
rokkal  is,  melyek  ehhez 
mérten szépen is teljesítet
tek.

A 2012-es év - mint ta
pasztaltuk  -  kedvezett  a 
szőlő cukrosodásának. En
nek eredményeképp szinte 
minden gazda magas must
fokokkal  szüretelhetett. 
Ezzel szemben a sok nap
sütés  csökkentette  a  sava
kat. A kóstolt borok mind
egyike  magán viselte  eze
ket a befolyásoló jegyeket. 
Így  általánosságban  azt 
mondhatjuk, hogy a szoká
sos száraz borok helyett in
kább a félszáraz, sőt nem
ritkán  félédes  borok  kö
szöntek ránk. Ez azonban a 
jelen  esetben  teljesen  ter
mészetes,  hiszen  a  20-24 
mustfok  között  szüretelt 
boroknál  már  jelentős  a 
maradékcukor felhalmozódása.

Mint említettem, ez nem is lenne gond, 
viszont  ha  ez  együtt  jár  egy  kényszerű 
savhiánnyal,  a  bor  harmonikus  állapota 
bomlik fel, és azon túl, hogy ez egy kis 
hiányérzetet kelt bennünk, bizony a bora
ink élettartamát és eltarthatóságát is ne
gatívan befolyásolja. Mivel az elkövetke
ző  években  is  számíthatunk  hasonlóan 
szélsőséges száraz melegekre, próbálkoz

zunk a  megosztott  szüret  lehetőségével: 
mikor  is  a  savak  megtartása  érdekében 
tartunk  egy  első  szüretet  alacsonyabb 
mustfokkal,  megtartván a borunk gerin
cét alkotó savakat, majd a második szü

rettel betakarítjuk a nap érlelte szőlőcuk
rot és az érett zamatokat.

Még  pár  jó  tanács:  néhányan  meg 
szokták szórni a szüretelt szőlőt a darálás 
után egy kis kénnel.  Ezt  abban az eset
ben,  ha  egy  extrém  száraz  meleg  úgy
mond egészséges nyár után vagyunk, ne 
tegyük, mert az erjedéshez szükséges jó
tékony baktériumokat  pusztítjuk  el.  En
nek  eredményeképpen  nagyon  nehezen 

fog  magától  megindulni  az  erjedés.  To
vábbi jelenség a borok túlkénezése. Java
soljuk, hogy a verseny előtti  két hétben 
már ne kénezzék azt a tételt, amit mintá
nak szeretnének leadni. Okulva a tapasz
talatokból, már nem tudjuk elfogadni azt, 
hogy majd egyszer  felszívódik a túlzott 
kén. Akkor kell az erényeit megmutatnia 
a bornak, amikor kóstolásra kerül.

Ezután a kis okoskodás után vissza az 
értékeléshez. Neveket azért nem említek, 
mert fel kéne sorolnom kb. 30 nevet. Az 
viszont jelzés értékű, hogy 18 arany, 11 
ezüst, 6 bronz minősítés született. Gratu

lálunk!
Fenti  eredményekből 

azt szűrtük le, hogy a he
lyi  gazdák  megérettek 
arra,  hogy  még  nagyobb 
elvárásokat  támasszunk a 
borok elé.  Ezt  egyébként 
többen meg is  jegyezték, 
hogy talán  túlzottan lágy 
szívűek voltunk.  Mentsé
günkre  legyen  mondva, 
azért  is  történhetett  így, 
mert  szerettük  volna,  ha 
minél többen jutnak siker
élményhez, természetesen 
megérdemelt  módon.  Te
hát  megígérjük,  jövőre 
szőrös szívűek leszünk, és 
minden  hivatalos  erényét 
pontozni fogjuk a borok
nak. Fent említettek érde
kében elképzelhető,  hogy 
mint az a nagy versenye
ken  is  van,  előzsűrizést 
tartunk,  hogy  jobban  ki
domborodjanak  az  egyes 
borok  közötti  különbsé
gek.  Tehát  egy  nappal 
előtte le kell adni a mintá
kat.  Viszont  szeretnénk 
megőrizni ezt a közös ta
lálkozót, még ha hosszúra 
is nyúlik esetleg. A bíráló
nak  pedig  mikrofont  ra
kunk a gallérjára. 

Aki  jól  érezte  magát, 
kérjük népszerűsítse ezt a 
kis  rendezvényt,  mely  a 

végletekig non profit. Viszont amit profi
tálunk belőle, hogy mi, magyar emberek 
néhány órát együtt lehetünk és annak hó
dolhatunk, amit és „akit” szeretünk. Ked
ves olvasók, borbarátok! Hamvas Béla: A 
bor filozófiája című könyve kötelező ol
vasmány.  Akinek  nincs  meg,  kölcsön
adom. Tessék komolyan venni,  mert  ki
kérdezem!
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BORVERSENY

Ismét megrendeztük 2013. március 23–án a Borversenyt. A hely
szín - itt sűrű köszönet a Marton családnak -, újból a Válvölgye 
Étterem lehetett. A meghívott bírálónk Gombai Nagy Tibor volt.

KATONA JÓZSEF főszervező

Vranekné Juhász Hedvig kerámiáit kapták a díjazottak.



►20 éves
a Nyugdíjasklub

Az  „Őszidő”  Nyugdíjas  Klub  2013. 
április 20-án ünnepelte megalakulásának 
20. évfordulóját. Erre az ünnepségre tag
jainkon kívül Bechtold Tamás polgármes
tert,  Ádám Zsuzsanna alpolgármestert is 
meghívtuk, valamint a Vadvirág Dalkört, 
akik  szép  dalcsokrot  adtak  elő.  Meghí
vottként  Bicske,  Óbarok,  Szár,  Felcsút, 
Alcsútdoboz, Tabajd és Kajászó települé
sekről  a  Nyugdíjas  Klubok küldöttségei 
is részt vettek, mint a Kistérségi Nyugdí
jas  Klubok  Szövetségének  tagjai.  Saját 
műsorral, énekkel és szép versekkel ké
szültek.

Vendégünk volt  Tessely Zoltán Bicske 
város polgármestere is, aki országgyűlési 
képviselőnk,  a  hölgyek részére 1-1 szál 
virágot adott át.

Az ünnepséget a Válvölgye Étterem és 
Pizzériában tartottuk, ahol gyönyörű terí
ték várt, és finom vacsora került felszol
gálásra. Köszönjük  Marton József üzlet
vezetőnek és feleségének, valamint mun
katársainak a felszolgálást és a finom va
csorát.   A vacsora  után  Segesdi  András 
szintetizátorral  jó  hangulatot  és  kedvet 
csinált a tánchoz.

Ünnepségünk  lebonyolításához  nyúj
tott segítséget és támogatásokat köszön
jük a Váli Önkormányzat Képviselő-tes
tületének, Bechtold Tamás polgármester
nek és Ádám Zsuzsanna alpolgármester
nek,  a  BOTÉSZ  helyi  szervezetének, 
Nagy  József gumiszerelőnek,  Nagy  Já
nosnénak a  Família  bolt  vezetőjének,  a 
Válvölgye  Étterem  és  Pizzéria  vezetői
nek,  valamint  tagjainknak,  akik  hoztak 

süteményeket,  italokat,  tombolákat  és 
nem utolsó sorban a segítségüket. A Vad
virág  Dalkörnek  a  meghívását  a  2013. 
április  27-i  dalkörtalálkozóra,  ahol részt 
vettünk és jól éreztük magunkat, ünnep
ségükre  mi  is  vittünk  süteményt.  Sok 
szép dalt hallottunk.

Nyugdíjas Klubunkba várjuk nyugdíja
sok jelentkezését, hogy létszámunk növe
kedjen.

Bencze Károlyné
klubvezető

►Dalkörtalálkozó

„Mélyebb zenei műveltség mindig csak  
ott fejlődött, ahol ének volt az alapja. A  
hangszer a kevesek, kiváltságosak dolga.  
Az emberi hang, a mindenkinek hozzáfér
hető,  ingyenes  és  mégis  legszebb hang
szer lehet csak általános, sokakra kiterje
dő zenekultúra termő talaja.”

 (Kodály Zoltán)

A Váli Vadvirág dalkörben már hosz-
szabb ideje  terveztük,  hogy térségi  dal
körtalálkozót szeretnénk tartani. Hosszas 
készülődés, szervezkedés után május 27-
én sor került  rá  a  Közösségi  házban.  A 
térségben  tevékenykedő  számos  csoport 
örömmel  fogadta  meghívásunkat.  Nagy 
lelkesedéssel  készültek  e  napra.  Ezúton 
szeretném megköszönni a Váli Vadvirág 
Dalkör nevében a Tordasi asszonykórus
nak,  a  Baracskai  dalkörnek,  a  Kajászói 
dalkörnek, a Bíbor néptánccsoportnak, a 
Vox  Váli  tagjainak,  Diósi  Csenge  Zsu
zsannának,  a  Búzavirág  dalkörnek  Ta
bajdról, hogy megörvendeztettek bennün
ket műsorukkal. A dalcsokrok után a va

csorát  a  Válvölgye  Étterem  biztosította 
számunkra. Köszönjük Marton Józsefnek 
és  Martonné Julcsinak.  Majd  a  vacsora 
közben és után Segesdi András játszotta a 
talp  alá  valót,  amelyből  egy  fergeteges 
mulatság kerekedett. Köszönjük neki ezt 
az  élményt.  Rengetegen  segítségünkre 
voltak  abban,  hogy  a  rendezvény ilyen 
örömteli legyen mindenki számára.  Ne
kik is szeretnénk megköszönni ezt napot!

Köszönjük   Ádám  Zsuzsannának, 
Bechtold Tamásnak,  Szabó Lászlónénak, 
Szabó  Lászlónak,  Rácz  Ottónak,  a  Váli 
közmunkásoknak,  az  Őszidő  nyugdíjas 
klubnak, a Bíbor néptánccsoportnak! 

Reméljük,  hogy  máskor  is  lehetősé
günk lesz hasonló sikerű dalkörtalálkozó 
megszervezésére. 

Diósiné Besenyei Boglárka

►Flórián-nap

Első  ünneplés  a  felújított  Tűzoltó  és 
Községi Emlékházban.

A megújult tűzoltóságok első Flórián-
napi ünnepségüket rendezték meg a szin
tén megújult Tűzoltó és Községi Emlék
házban.  A rendezvényre 2013. május 4-
én, Szent Flórián Napján került sor 17.00 
órai kezdettel. Az ünnepségre a tűzoltó
kon kívül a falu vezetése, illetve lakossá
ga is hivatalos volt.

A megemlékezés  szerény keretek  kö
zött,  de  annál  szívélyesebb hangulatban 
folyt  le.  A  Himnusz  közös  eléneklése 
után a Vox Váli kórus műsorát láthattuk, 
hallhattuk. Vabrik Zoltán parancsnok fel
olvasta a Belügyminiszter úr Ünnepi Pa
rancsát,  majd  Kocsis  Mária idézte  fel 
Szent Flórián mítoszát. Ezt követően Ko
csis Bálint, a Váli Önkormányzati Tűzol
tóság elnöke és Vabrik Zoltán, az Önkor
mányzati Tűzoltóságok Országos Szövet
ségének  elnökségi  tagja  elismeréseket 
adott át.

Elismerésben részesült  Edwin Michel, 
aki az ÖTOSZ tisztikereszt polgári tago
zat arany fokozatát kapta, Váradi Roland 
pedig az ÖTOSZ érdemkereszt tűzoltó ta
gozat arany fokozatát. Az elismerések át
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Hitem
Tóth H. Györgyi ez alkalommal két 
versét hozta el nekünk...

14. oldal



adása után a megemlékezés koszorúinak 
elhelyezésére került  sor a  Szent Flórián 
szobor talapzatánál. Koszorút helyezett el 
Bechtold  Tamás polgármester  és  Ádám 
Zsuzsanna alpolgármester  az  Önkor
mányzat  nevében,  az  Önkormányzati 
Tűzoltóság részéről  Kocsis Bálint  elnök 
és Vabrik Zoltán parancsnok, a Fejér Me
gyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 
képviseletében  Magosi Lajos tűzoltó ez
redes igazgató, a Váli Tűzoltó Egyesület 
tagjai közül Váradi Endre elnök és Vára
di Roland parancsnok.

A megemlékezés zárásaként vendéglá
tásra került sor, ahol szóban és képekben 
is megelevenedtek a múlt emlékei, diada
lai. A finom pörkölt elkészítését köszön
jük  Lukács Andrásnak, aki ismét tanúbi
zonyságot tett főzési tudományáról.

Végül  szeretném  megemlíteni,  hogy 
Önkormányzati  Tűzoltóink  ismételten 
megmérettették  magukat  az  Országos 
Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  által 
meghirdetett, és Dunaújvárosban megtar
tott  szakmai vetélkedőn,  ahol  csapatunk 
az összesítés  alapján I.  helyezést  ért  el. 
Ezen belül irányítási kategóriában Váradi 
Roland I. helyezést, beosztotti kategóriá
ban  Babucs  Péter első,  Tihanyi  Tamás 
második,  gépkocsivezető  kategóriában 
Horváth László harmadik helyezést ért el. 
Ezzel  az  eredménnyel  bejutottak  az  or
szágrészi elődöntőbe, ahonnan a két leg
jobb  csapat  juthat  tovább  az  országos 
döntőbe.  A  csapat  felkészítője  Vabrik 
Zoltán parancsnok úr volt, akinek a csa
pattal együtt további sikereket kívánunk. 

Nagy István
parancsnokhelyettes

►Május 8. a Nemzetközi 
Vöröskereszt Napja

A Magyar  Vöröskereszt  1881.  évben 
alakult  meg.  Megalakulását  a  Vöröske
reszt Nemzetközi Bizottsága 1882-ben is
merte el.  A Magyar Vöröskereszt  1921-
től tagja a Vöröskereszt és Vörösfélhold 
Társaságok Nemzetközi Szövetségének.

A Magyar Vöröskereszt tevékenységét 
a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfél
hold mozgalom alapelveinek megfelelő
en végzi, melyek a következők.

Emberiesség:  Célja az élet,  az egész
ség védelme, az emberi személyiség tisz
teletben  tartása.  Az  emberi  szenvedés 
megelőzése és enyhítése.

Pártatlanság: Csak a rászorultság mér
téke szerint tesz különbséget.

Semlegesség:  Annak érdekében,  hogy 
élvezze mindenki bizalmát, nem áll egyik 
oldalra  sem,  nem folytat  politikai,  jogi, 
vallási, ideológiai vitákat.

Függetlenség: A mozgalom a humani
tárius munkában alá van vetve az ország 
törvényeinek,  de  megőrzi  önállóságát, 
hogy mindenkor saját alapelveinek meg
felelően cselekedhessen.

Önkéntesség: A Vöröskereszt önkéntes 
segítő  mozgalom,  amelynek  indítéka 
semmiképpen  nem  lehet  az  anyagi  ha
szonszerzés.

Egység: Az országban csak egy Vörös

kereszt  létezhet.  Mindenki  előtt  nyitva 
kell állnia. Emberbaráti tevékenységét az 
egész ország területére kiterjeszti.

Egyetemesség:  A Vöröskereszt és Vö
rösfélhold  mozgalom világméretű  intéz
mény,  amelyben  minden  nemzeti  társa
ságnak egyenlő jogai vannak, egyenlő a 
felelősségük  és  a  kötelességük  egymás 
segítésében.

Azt nem tudjuk, hogy mióta működik 
Vöröskereszt szervezet községünkben, de 
arról van dokumentum, hogy a II. Világ
háború  után  1948-ban  a  helyi  Vöröske
reszt által szervezett „Egészségőr” tanfo
lyamon 21 fiatalasszony, lány tett sikeres 
vizsgát  elsősegélynyújtásból,  egészség
megőrzésből.  A  tanfolyam  előadója  és 
vezetője  dr.  Szilágyi  István körorvos  és 
Piri Katalin védőnő volt. A Vöröskereszt 
szervezet  elnöke,  vezetője,  szakmai  irá
nyítója  2005-ig  mindig  a  körzeti  orvos 
volt. Az első véradást 1964. szeptember 
6-án, az első öregek napját 1965. június 
15-én szervezte a Vöröskereszt. Véradást 
1964 óta évente szervez a Vöröskereszt, 
néhány éve már évi 4 alkalommal. Öre
gek napját anyagiak hiányában már nincs 
lehetősége szervezni, helyette karácsonyi 
gyümölcs-csomaggal próbál örömet sze
rezni az idős embereknek.

Segítségnyújtásra kész, önzetlen embe
rek mindig voltak és ma is vannak. Segí
teni,  örömet  szerezni  öröm. Kérjük,  aki 
még nem próbálta, jöjjön a Vöröskereszt
be,  meglátja,  hogy nagyobb öröm adni, 
segíteni, mint kapni. Legközelebbi ilyen 
alkalom 2013.  május  22.  szerda  15.oo-
18.oo óráig véradás a Faluházban.

Mindenkit  szeretettel  vár  a  Vöröske
reszt.

Tárnok Lajosné
titkár
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2013-as váli falinaptár

600,- forintért
kapható az alábbi helyeken:

Polgármesteri Hivatal
Família Kereskedés

Református Gyülekezeti Ház
Általános Iskola Az első véradás 1964 szeptemberében



►A református
gyülekezet hírei

Április  27-én  volt  nagytiszteletű  Ke
nyeressy Károly lelkipásztor úr beiktatási 
ünnepsége Gyöngyösön, amely alkalmon 
gyülekezetünk küldöttsége megköszönve 
a Válon végzett hűséges szolgálatot, Isten 
áldását kérte Nagytiszteletű úr szolgálatá
ra, életére, családjára új szolgálati helyén.

Hittanévzáró  ünnepi  istentiszteletet 
tartunk június 16-án, vasárnap 9 órától a 
református templomban, amely alkalom
ra szeretettel hívjuk a családokat.

Hittantábort  szervezünk a 3 és 14 év 
közötti gyermekek részére július 1-5. kö
zött  a  református  Gyülekezeti  Házban. 
Jelentkezni  lehet  a  Lelkészi  Hivatalban 
(Vál, Kossuth u. 8.) vagy a 30/383-1521-
es telefonszámon.

Ifjúsági  tábort  tartunk  a  már  konfir
mált fiataloknak (13 és 25 év közötti kor
osztály) a Velencei-tónál  július 29 - au
gusztus 3. között. Részvételi díj: 16.000,- 
Ft.  Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatal
ban vagy a 30/383-1521-en!

Farkas Balázs István
református lelkész
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►Tóth H. Györgyi versei

Tóth H. Györgyi pedagógus Vál köz
ségben született, itt is él. Három könyve 
jelent  meg,  Fészekalja,  Buborékok  és 
Anna címmel. Negyedik könyve megje
lenés  előtt  áll.  Most  két  versét  adjuk 
közre.

MIRE MEGÖREGSZEM…

Mire megöregszem,
S gyenge lesz szemem,
Remegni fog kezem,
Ugye itt lesztek velem?

Ugye nem adjátok el hazám,
Sem nagyapátok házát,
Tavasszal várjátok a fecskét,
S réteknek sárga kikericsét?

Kertem virágait öntözzétek,
Hogy nyíljanak, néktek,
Szépek, kékek, pirosak, sárgák, 
És illatozzatok ti is, bordó mályvák.

Mire öregszem meg?
Hogy még kék az ég, 
Tavasszal újra jönnek a fecskék,
S pipacsok nyílnak búzamezőn.

Búzavirág is kéklik,
Odafent dalos pacsirta dalol,
S kicsi unokáim hallgatják,
A vén eperfa alól.

Meséim is hallgatják,
Régi dalaim dúdolják,
Úgy, mint egykor, amikor
Nagyanyám ölébe vett, s nekem

dalolt. 

Vál 2012. december 31.

HITEM

Hitem, ha végleg elkerül,
Ki törli ki szívemből a keserűt?
Ki emel fölém áldásból hegyeket,
S ki ad nekem szivárvány fényeket?

Nézem e világnak szépségét,
Keresem a lét értékét,
Kharón ladikja úgy is tele,
Halkan siklik túlsó part fele.

Oly nehéz most tovább menni,
Földi bútól, bajtól lépegetni.
De lábad nyomán, ha vigyázol,
Virágözön nyílik magától.

Ne nézz, ne nézz, ólomszürke múltba
 már,

Régi hitek kora lejár.
Új idők jönnek s új hitek,
Földi pályán szebb énekek.

Vál, 2013. március 3.
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Házhoz szállítás: minden este.

OROSZI FERENC
Kossuth u.31.

Tel.: 06-22-559-461

A Nőnapi Party
sikerén fellelkesülve,

2013. június 22-én
megtartjuk nyári

Csajos Partynkat!
A grill vacsora 20-22 óra között,

korlátlan ételfogyasztással!

Utána Retró Buli hajnalig
a keverőpult mögött ismét

Dj Rici!
Éjfél körül azért még egy kis 

hangulatfokozásként, meglepe
tés műsorral is készülünk!

Szeretnénk ismét egy nagyon jó 
estét szerezni NEKTEK!!!

Program előzetesünk:
2013. augusztus 23-án tartjuk

Éttermünk Szabadtéri Színpadán 
az

I. Katona Nóta Fesztiválunkat,

amellyel egy újabb hagyományt 
szeretnénk itt Válban meghono

sítani!
Minden kedves érdeklődőt nagy 

szeretettel várunk!

Válvölgye Étterem Vezetősége

BÜKK KIRÁNDULÁS

A  Kosbor  Életmód  Klub kirándulást  szervez  Bükk
szentkeresztre  a  gyógynövénynapokra.  Részletes 
program később várható. 

Indulás: 2013. július 20-án szombaton 6.00 órakor au
tóbusszal  a  Közösségi  háztól.  Utazási  költség:  kb. 
3.000,- Ft (létszámtól függően változhat!)

Jelentkezni lehet Kissné Mónikánál a 20/470-67-21-es 
telefonon. Jelentkezési határidő: 2013. július 10. A je
lentkezés a részvételi díj befizetésével érvényes!
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