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Az Egészségház
ünnepélyes átadása

Az  új  Egészségházat  március  30-án 
dr. Kovács József, a Parlament Egészség-
ügyi Bizottságának elnöke adta át hivata-
losan.  Az  uniós  forrásokból  finanszíro-
zott  Közép-Dunántúli Operatív Program 
keretében  megvalósuló  beruházás  nem 
csupán a betegeket,  vagy a gondozásra  
érkező anyukákat várja majd. Olyan nép-
egészségügyi és szűrési programok meg-
valósítására is lehetőséget ad, amelyek a  
váliak egészségmegőrzését, a betegségek  
kialakulásának  megelőzését  szolgálják. 
Az  egészségügyi  bizottság  elnöke  azt 
emelte ki, a lehető legjobb időben kerül 
átadásra az intézmény, hiszen a Nemzeti 
Erőforrás  Minisztérium  most  különösen 
nagy hangsúlyt helyez az alapellátás fej-
lesztésére és megújítására. Sok nehézség-
gel  kellett  megküzdeni,  amíg átadhattuk 
az  Egészségházat.  A beruházást  még az 
előző ciklusban indították, ám a 18 millió 
forintos  többletköltség  előteremtése  és 
kifizetése  a  mostani  testületnek  okozott 
komoly fejfájást. A használatbavételi en-
gedélyt megkaptuk, a működési engedé-
lyek kiadása után várhatóan  július 18-á-
tól a polgárok is birtokba vehetik az épü-
letet.

Focipálya,
szabadidőpark

Korábban a sportegyesület csak ideig-
lenes működési engedélyt kapott az új fo-
cipályára, mivel az öltözők nem feleltek 
meg  az  előírásoknak.  A  pályaengedély 
decemberben lejárt. Ahhoz, hogy a tava-
szi  bajnokságon el  tudjon indulni  a  Vál 
KSE, bővíteni kellett az öltözőket. Ezért 
került át a Vajda-háznál lévő konténer is 
a folyópartra, annak ellenére, hogy a kép-
viselő-testület továbbra sem tartja odail-
lőnek. Sok vád ért minket,  hogy koráb-
ban harcosan elleneztük, most mégis két 
újabb konténert telepítettünk oda, de saj-
nos ez volt az egyetlen pénz nélkül kivi-
telezhető, gyors megoldás, hogy a tavaszi 

idényen  elindulhassanak  focistáink.  A 
konténerek „felöltöztetését”, tájba illő ar-
culatának  kialakítását  az  önkormányzat 
elengedhetetlennek  tartja,  ehhez  kérni 
fogjuk a lakosság és a szakemberek segí-
tő munkáját.

A csapat korábbi támogatója, a Magyar 
Motorsport Egyesület nem fizette a foci-
pálya villanyszámláját, ezért egy ideje az 
áramot  is  kikapcsolták.  Az  önkormány-
zatnak hosszas huzavona után sikerült el-
érnie, hogy új villanyórát kapjon a léte-
sítmény, így újra van áram a sportpályán. 
A szennyvíz átemelő szivattyút is megja-
víttattuk, így biztosítva a sportegyesület-
nek a technikai hátteret.

A focipálya mögötti területen elkészült 
a  Szabadidőpark,  melynek  kivitelezési 
költségére a Váli Gyermekek Jövője Ala-
pítvány nyert  28  millió  forint  pályázati 
támogatást. Az alapítvány az önkormány-
zattal együttműködve egy hangulatos, ba-
rátságos  közösségi  teret  hozott  létre, 
melynek  ünnepélyes  átadására  a  Vajda 
Napok keretében került sor. A váliaknak 
tetszik az új létesítmény, mely azóta több 
rendezvénynek is helyszínéül szolgált. Itt 
tartották a gyereknapot, és az óvodások is 
birtokba vették. A fiatalok is szívesen ki-
látogatnak, örülünk, hogy a váliak hasz-
nálják. Kérjük, vigyázzanak a nem kevés 
pénzből  létrehozott  értékre,  hogy  még 
sok színvonalas rendezvényt tarthassunk 
itt.

Megszűnik az ÁMK 

A képviselő-testület a törvényben meg-
határozott  módon  határidővel  végrehaj-
totta  az  intézményi  átszervezést.  Július 
31-ével megszünteti az Általános Műve-
lődési  Központot,  és  augusztus  1-jével 
létrehozza önálló oktatási-nevelési intéz-
ményeit: a Vajda János Általános Iskolát, 
valamint a Napköziotthonos Óvodát. Az 
önálló intézmények vezetésére kiírt állás-
helyekre  határidőig  sajnos  egyetlen  pá-
lyázat sem érkezett, ezért a testület 1 évre 
megbízott vezetőket nevezett ki. Az isko-
la igazgatójának Antal Zoltánt választot-
ta,  az  óvodavezetői  teendőkkel  Kocsis 
Irént bízta meg.

Óvodai felvétel 

Az óvodába a 2011/12-es nevelési évre 
30 szülő kérte kisgyermeke felvételét. A 
lehetőségek  sajnos  csak  17  férőhelyet 
biztosítanak,  ezért  egy  szakemberekből 
álló bizottság felülvizsgálta a kérelmeket. 
A döntésben  elsődleges  szempont  volt, 
hogy  azok  a  gyermekek  részesüljenek 
előnyben,  akiknek  édesanyja  dolgozik 
vagy dolgozni kíván, illetve ahol a család 
megélhetése veszélybe kerül, ha az óvo-
dai  felvétel  hiányában  a  szülő  nem tud 
munkába állni. Senkit nem utasított el az 
óvoda,  de  azon  családok  óvodás  korú 
gyermekei, ahol az édesanya gyesen van 
egy kisebb testvérrel, csak a 2012/13-as 
nevelési évtől nyernek felvételt.

Iskolai beiratkozások

A szeptemberben induló tanévre a Vaj-
da János Általános Iskolába 24 első osz-
tályos tanuló iratkozott be, így az oktatási 
törvény előírásai  szerint  egy osztály in-
dul.

Nyugdíjba vonulók

A  közalkalmazottaink  közül  többen 
nyugdíjba mentek vagy mennek az év fo-
lyamán. Az iskolából Reppmann Károly-
né takarítónőtől és Váradiné Szabó Irma 
iskolatitkártól vettünk búcsút. 

Az óvodából elbúcsúzott Kecskés Ist-
vánné óvónő és Tóti Gáborné konyhai al-
kalmazott, júliustól vonul nyugdíjba Uj-
szászi  Józsefné,  az  ÁMK  vezetője.  A 
megüresedő  álláshelyekre  pályázatot  írt 
ki az intézményvezető. 

Álláshelyek betöltése

Az iskolában megüresedő takarítói ál-
lást január 1-től Molnár Lászlóné tölti be, 
az  iskolatitkári  feladatokat  a  továbbiak-
ban Fábián Lászlóné látja el. A két óvó-
női álláshelyet Oroszi Ferencné és Szokó 
Attiláné nyerte el. A Polgármesteri Hiva-
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talban  is  változás  történt.  Megüresedett 
az  egyik építéshatósági  munkakör,  miu-
tán Szabó Andrásné Bicskére kérte az át-
helyezését.  Az álláshelyre  a  Hivatal  pá-
lyázatot írt ki. 

Új jegyző 

Mivel  a  jegyzői  álláshelyre  kiírt  első 
pályázat  eredménytelen  volt,  a  testület 
másodszor is meghirdette az állást. Erre a 
pályázatra már többen jelentkeztek, a 13 
pályázó  közül  hetet  hallgatott  meg  zárt 
ülésen a testület. Hosszas vita és mérle-
gelés után  dr. Balogh Lórándnak szava-
zott bizalmat a képviselők többsége. Vál 
község új jegyzője július 4-től vette át a 
hivatal  vezetését.  Májusi  megválasztása 
óta  heti  egy napot  Válban  töltött,  hogy 
hivatalba lépéséig ismerkedjen a munka-
társakkal, a település helyzetével, és be-
kapcsolódjon az aktuális ügyek intézésé-
be.

Dr. Petrin László helyettesítő jegyzőtől 
kis búcsúünnepség keretében köszöntünk 
el, miután július 5-én hivatalosan is meg-
történt a jegyzői munkakör átadás-átvéte-
le.

9. Vajda Napok

A testvérvárosi  pályázat  eredményére 
várva sajnos kicsit  későn döntöttünk az 
idei Vajda Napi rendezvény időpontjáról. 
Az idő rövidsége ellenére is sikerült szín-
vonalas  programot  összeállítani  a  „Csa-
lád éve” jegyében. Május 27-én pénteken 
tartotta az iskola a hagyományos térségi 
Vajda szavalóversenyt és a Kokas Ignác 
emlékére  meghirdetett  rajzversenyt.  Rö-
vid tiszteletadás keretében megkoszorúz-
tuk Vajda János szobrát, majd valameny-
nyi óvodai csoport közreműködésével ke-
rült sor a Vajda utcai játszótér ünnepélyes 
átadására, amit A Váli Gyermekek Jövője 
Alapítvány  újíttatott  fel  uniós  pályázati 
támogatásból. Délután két kiállítás meg-
nyitására  is  sor  került.  A  Református 
Gyülekezeti  Házban  „Családi  emlékek” 

címmel nyílt tárgyi emlékekkel kiegészí-
tett fotókiállítás, a Toronyban pedig ismét 
látható volt a „Kokas Ignác élete képek-
ben”  című  tárlat.  Este  A Szent  Efrém 
férfikar  adott  lélekemelő  színvonalas 
koncertet a katolikus templomban.

A szombati szabadtéri családi napot az 
új szabadidőparkban rendeztük, melynek 
ünnepélyes megnyitásával kezdődött ren-
dezvény. A színpadi fellépők között volt 
több helyi és térségi tánccsoport, Vajda-
szavalók,  operettműsor  és  rockzenekar. 
Sajnos az időjárás az idén sem kedvezett, 
a tervezett programból csak a bábszínház 
maradt el, viszont további tartalmas szó-
rakozást  biztosított  a  kézműves kiállítás 
és vásár, az ősmagyar lovasbemutató és a 
büfé.  A neualbenreuth-i  testvérvárosból 
érkezett vendégek látványnak sem utolsó 
sültkrumplija nagy sikert aratott, az árusí-
tás  teljes  bevételét  a  váli  óvoda  javára 
ajánlották fel.

Az  idei  Vajda  Napok  költsége  az 
ÁMK-nál  a  költségvetésbe  tervezett 
300.000 forint volt,  a Polgármesteri  Hi-
vatal kiadásai 670.000 forintot tett ki. Eb-
ből  az  összegből  azonban  több  mint 
470.000  forintot  olyan  hosszútávú  fej-
lesztésekre költöttünk, mint a szabadidő-
park vizesblokkjának víz-, szennyvíz-, és 
villanyszerelési munkái, valamint a szín-
pad burkolása, mely így alkalmas táncos 
produkciók  bemutatására.  A Vajda  Nap 
szereplői közül sokan ingyen vagy jelké-
pes útiköltségért vállalták a fellépést, és 
tiszteletre méltó a falu közösségének ösz-
szefogása is. A szervezésben részt vevők-
nek és valamennyi támogatónak ezúton is 
szeretném megköszönni a segítségét.

Pályázatok 

A képviselő-testület pályázatot nyújtott 
be a 8111. számú főút forgalomcsillapítá-
sára. Az elképzelések szerint egyedi meg-
oldást szerettünk volna megvalósítani, de 
sajnos a pályázat nem nyert.

Az energetikai hatástanulmány alapján 
két  pályázatot  nyújtottunk  be  intézmé-
nyeink  elektromos  áram  szükségletének 
csökkentésére, illetve kiváltására fotovol-
taikus napelemmel.  Egyiket  az iskolára, 
másikat a Vajda utcai óvodára és a pol-
gármesteri hivatalra.

Egyszerűsített  közbeszerzést  írtunk ki 
a közétkeztetés szeptembertől történő el-
látására. A pályázat meghívásos volt, há-
rom cégtől kértünk ajánlatot. Az elbírálás 
július hónapban várható.

Révbe  ért  az  iskola  digitális  táblákra 
tavaly benyújtott  pályázata.  Meghívásos 

közbeszerzési eljárás keretében választot-
tuk ki a kivitelezőt. A munkálatok befeje-
ződtek, a táblákat már felszerelték. Az is-
kola 25 új számítógépet és monitort ka-
pott,  valamint  a  7  digitális  táblához  7 
projektort és 7 laptopot. A pedagógusok a 
rendszer  használatát  ismertető  tovább-
képzésen  vehetnek  részt  augusztusban, 
mely szintén része a pályázati projektnek.

Az áprilisban benyújtott  ÖNHIKI pá-
lyázaton  a  település  33.816.000,-  forint 
támogatást  kapott.  Ez  óriási  segítség az 
önkormányzatnak,  ebből  sikerült  az  in-
tézmények  által  felhalmozott  közműtar-
tozásokat rendezni, az elmaradt jubileumi 
jutalmakat  fizetni,  és  a  szállítói  tartozá-
sok egy részét törleszteni. Sajnos ez a je-
lentős összeg sem volt elég ahhoz, hogy 
valamennyi hátralékot rendezzünk, mivel 
a támfalépítésre kapott 10,5 millió forin-
tot, el kellett különítenünk.

Az  önkormányzat  vis  major  pályázat 
benyújtása mellett döntött az Ady Endre 
utcai pincebeszakadás ügyében. A z elő-
irányzott  helyreállítás  költség 3,5 millió 
forint, melynek 30% -os önrészét a költ-
ségvetésből kell biztosítanunk.

Lakás értékesítés,
új bérlők 

A Rákóczi u. 5.  szám alatti  társasház 
két  69 m2-es lakása megüresedett, miu-
tán  a  korábbi  bérlők  kiköltöztek.  Az 
egyik  lakást  az  önkormányzat 
6.250.000,-  Ft-ért  értékesítette.  A másik 
lakás felújítása folyamatban van, a teljes 
festő-mázoló munkákat,  valamint a par-
ketta felújítását 500.000,- Ft-ért vállalta a 
kivitelező. Ezt a lakást dr. Balogh Lóránd 
jegyző veszi bérbe családjával együtt. Az 
orvosi rendelő épületében lévő volt jegy-
zői  lakást  a  Pizzéria  üzemeltetője  bérli 
június óta.

Perek 

A  gárdonyi  rendőrkapitányság  –  az 
ügyészség indítványára – megszüntette a 
nyomozást az előző képviselő-testület és 
Tóth Ferencné volt polgármester ellen a 
Kastély  körüli  területekkel  kapcsolatos 
hűtlen kezelés tárgyában.

2. oldal

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy július 
4-től  Dr.  Horváth Kun Katalin  fogor-
vos  az  új  fogorvosi  rendelőben  (volt 
gyógyszertár épülete) várja a páciense-
ket.

A Polgármesteri Hivatal
nyári ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 08:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
Szerda: 08:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00

Kérjük,  az ügyfélfogadási  időt  tartsák 
be!
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A Dr. Kiss Tamás György által kezde-
ményezett munkaügyi per során a székes-
fehérvári bíróság első fokon elutasította a 
felperes által benyújtott ideiglenes intéz-
kedésre  vonatkozó  kérelmét,  melyet  a 
volt jegyző megfellebbezett. Másodfokon 
a megyei bíróság helyt adott a kérelem-
nek, és utasította Vál község önkormány-
zatát, hogy három napon belül fizessen a 
felperesnek 3 millió 700 ezer forintot. A 
végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
Mivel ez csak ideiglenes intézkedés, és a 
per első fokon még nem zárult le, elkép-
zelhető,  hogy dr.  Kiss  Tamásnak ezt  az 
összeget  részben  vagy  egészben  vissza 
kell fizetnie az önkormányzatnak. A per 
július 7-én folytatódott. Ugyan ezen a na-
pon volt Tóth Ferencné munkaügyi peré-
nek következő tárgyalási napja is. 

Lakossági fórum 

Június 9-én lakossági fórumot szervez-
tünk. Ennek célja az volt, hogy a váliak 
közvetlenül  kaphassanak  információt  a 
rendezési terv módosítása során tervezett 
változtatásokról,  és a Válban fejlesztést, 
beruházást tervező befektetőktől. Vendé-
günk volt  Tapolczai Tiborné a rendezési 
terv  módosítását  készítő  építésziroda,  a 
TTI-Eurovia Kft.  részéről,  Komlós And-
rás a  Kastély  Kft.  képviselője,  Losits  
Krisztián a szélerőműparkot tervező NH 
Windfarm Kft.-től, valamint Tóth Sándor  
és  Varga-Kovács  Károly, akik azzal  ke-
resték  meg  önkormányzatunkat,  hogy 
hamvasztót szeretnének építeni a temető 
melletti területen.

Tapolczainé  elmondta,  hogy  a  telek-
megosztásra vonatkozó lakossági kérések 
is bekerültek a módosításba mindazokon 
a helyeken, ahol ezt a domborzat és a tör-
vény lehetővé teszik.

Komlós arról számolt be, hogy ő 2008 
végén vette át a beruházással kapcsolatos 
feladatokat, de a Kastély Kft.-vel (amely 
egy ingatlanfejlesztő cég)  2004 óta van 
az önkormányzatnak kapcsolata. Most el-
hárulni látszanak az akadályok a telekala-
kítás elől. Ismertette a kastély történetét, 
a kastélypark részeit, az egyes területfel-
használási egységeket, és a folyamatban 
lévő  telekalakítást.  Az  eredeti  terveket 
sajnos el  kell  vetniük,  mert  nem voltak 
gazdaságosak.  A  további  elképzelések 
szerint  a  20-25  szobás  apartmannal 
együtt a 60 szobás 4 csillagos szálláshely 
kialakítása már pénzügyi szempontból is 
megvalósítható,  ehhez  konyha,  étterem, 
wellness,  spa,  sportpályák  és  egy  lát-
ványsörfőzde is kapcsolódna. A területet 

természetesen  be  kívánják  keríteni.  Mit 
hozhat  a  fejlesztés  Válnak?  30-40  új 
munkahelyet és fogyasztóközönséget: ha-
zai céges, családi rendezvényeket, külföl-
di  vendégeket.  A kapcsolódó  létesítmé-
nyeket  a  váli  polgárok  is  tudják  majd  
használni.  Az  ütemezéssel  kapcsolatban 
elmondta,  hogy amint  elkészül a  szabá-
lyozási  terv,  a  kastély  átalakítását  újra 
kell  terveztetniük,  majd  következik  az 
engedélyeztetés (9-12 hónap),  s  csak ez 
után jöhet a fejlesztés, ami kb. 2 év. A fi-
nanszírozás  nem  egyszerű,  2,7  milliárd 
forint a teljes beruházás becsült költsége.

Losits Krisztián a tervezett szélerőmű-
vekkel  kapcsolatban  arról  beszélt,  hogy 
eredetileg 20 torony szerepelt a terveik-
ben, de a környezetvédelmi hatóság miatt 
ez a felére csökkent. Egy torony megépí-
tése 700 millió forintba kerül. Munkahely 
tekintetében  évente  1-2  állandó  foglal-
koztatottat  jelent  az  üzemeltetés,  de  az 
építés alatt jóval többet. Elsősorban helyi 
vállalkozók bevonását tervezik (útépítés, 
stb.).  A 100-125  m  magas  szélkerekek 
1,8-3 MW teljesítményt termelnek majd. 
Az engedélyezési eljárás nagyon bonyo-
lult,  a  kivitelezési  idő  tornyonként  6-8 
hónap. Minimum 4 évre lehet számítani a 
projektet illetően, de lehet, hogy 8-10 is 
lesz belőle. Jelenleg bizonytalan a hely-
zet, egyelőre a német beruházó sem eről-
teti a munkálatok megkezdését, de ha új 
szabályozás lesz, felgyorsulhat a projekt. 
A háztartásokban nem érvényesül az így 
megtermelt  áram,  az  áramszolgáltatóval 
kell megegyezni a kvótáról. Iparűzési adó 
formájában komoly (10-12 millió forint) 
bevételt jelent majd a településnek, és az 
általuk  igénybe  vett  külterületi  utakat 
megcsinálják,  akár  Gyúró  felé  is  meg-
épülhet az út. A közvilágításba nem tud-
nak  besegíteni,  az  önkormányzattal  ko-
rábban köttetett egy megállapodás, az tar-
talmazza az együttműködés feltételeit.

Sajnos  az  érdeklődés  nagyon  csekély 
volt, alig 30 fő vette a fáradságot, hogy 
személyesen  tájékozódjon  a  települést 
érintő legfontosabb ügyekről. Akik eljöt-
tek,  úgy  gondoljuk  első  kézből  kaptak 
korrekt tájékoztatást. Azóta azonban töb-
ben  megkeresték  az  önkormányzatot  a 
hamvasztóval  kapcsolatban,  hogy  aggá-
lyaiknak és ellenérzésüknek adjanak han-
got.  Természetesen  komolyan  veszünk 
minden kérdést és megkeresést. Nekünk 
is számtalan szempontot kell figyelembe 
vennünk, és csak körültekintő informáló-
dás után foglalunk majd állást.  Hangsú-
lyozni  szeretnénk,  hogy  a  hamvasztó 
ügyében az önkormányzat még semmi-

lyen  kötelezettséget  nem vállalt,  sem-
milyen  megállapodást  nem  írt  alá,  a 
testület semmiféle határozatot nem ho-
zott. A lakossági fórummal éppen az volt 
a célunk, hogy a lakosság már a kezdeti 
stádiumban  információt  kapjon,  megis-
merhesse  és  véleményt  mondhasson  a 
tervezett  projektről.  A fórumon  egyéb-
ként  maguk  a  beruházók  is  elmondták, 
hogy még egy hónapra van szükségük a 
tájékozódásra,  látniuk kell a számokat a 
megtérüléssel  kapcsolatban, hogy egyál-
talán belevágjanak-e.

Hamvasztó 

A XXI.  század  második  évtizedében 
már  nem  szükséges  külön  hangsúlyoz-
nunk  a  hamvasztás  létjogosultságát  és 
fontosságát., hiszen több ezer éve része a 
kultúránknak,  és  éppen  napjainkban  ta-
pasztalható  a  legintenzívebb  térnyerése 
szerte a világon. Az emberi gondolkodás 
sokszínűségére jellemző, hogy támogatói 
mellett  mindig  voltak  ellenzői,  mindig 
okozott egyfajta megosztottságot. Érthető 
tehát,  hogy sokakban előítéletet  vált  ki. 
Hazánkban 14 üzem működik, ezek kö-
zül négy pazar építészeti megoldással ké-
szült, egyáltalán nem üzemi jellegű. Fejér 
megyében  nincs  ilyen  szolgáltatás,  de 
nagy igény volna rá, és mivel nem lehet 
minden településen hamvasztó, természe-
tesen  nagyobb  területet  szolgálna  ki.  A 
nagyvárosokban a búcsúztatásoknak több 
mint kétharmada hamvasztással történik, 
de az arány a kisebb településeken is 20 
% körüli.  Azokon a  településeken,  ahol 
épült vagy van hamvasztó, nem csökkent 
az ingatlanok értéke, ill.  nem volt befo-
lyással rá, mivel a működés során az ob-
jektum  szűkebb  és  tágabb  környezetét 
semmilyen káros füstgáz kibocsátás vagy 
szaghatás nem éri. Kisebb környezeti ár-
talmat jelent, mint egy kamion. A létesít-
mény szociális energia igénye - környe-
zetbarát módon - szinte 100 %-ban hulla-
dékhő visszanyeréssel  lesz  biztosítva.  A 
40  személyes  hűtőkamrás  hamvasztó 
épületét igényesen, a funkcióhoz illő pá-
tosszal,  visszafogott  méltósággal  alakít-
ják ki. A tervezett épület alaprajza és tö-
megképzése  a  mai  igényekhez  igazított 
szakrális  jegyeket  hordozna,  míg  hom-
lokzatát az esztétikus, természetes, időál-
ló anyagválasztás jellemezné. A tervezett 
hamvasztó építési  munkáinál  elsősorban 
a helyi vállalkozók és szakemberek köz-
reműködésére  számítanak,  míg  az  üze-
melő objektum várhatóan 8-12 fő számá-
ra teremt majd munkalehetőséget.

Varga-Kovács  Károly a  hamvasztóval 
kapcsolatban  feltett  kérdésekre  a  követ-
kezőket válaszolta:

Ezek  a  kérdések  nem  szokatlanok, 
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amikor egy ilyen létesítmény építésébe 
kezd az ember. Ez a tevékenység minden 
szempontból kényes. A környezetvédelmi 
előírások számunkra is nagyon fontosak, 
éppen ezért az is lehetséges, hogy a ham-
vasztás technológiájának egy olyan, Ma-
gyarországon eddig egyedülálló eljárását 
fogjuk  alkalmazni,  mely  nem  égetéssel 
jár. Ez a módszer az Egyesült Államok-
ban  már  szokványosnak mondható.  Ha-
marosan  tanulmányútra  megyünk  és  a 
helyszínen  győződünk  meg  a  lehetősé-
gekről.  A  hamvasztó  megépítése  még 
nem eldöntött tény. Rengeteg kérdést kell 
még a beruházói oldalról is tisztázni, és 
természetesen  a  lakosság  aggodalmait 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Remé-
nyeink szerint mielőtt eldől a létesítmény 
sorsa, sikerül megnyugtatni a kétkedőket 
és ellenzőket, hogy nem jelent veszélyt a 
község számára ez a tevékenység.

Kedves Váliak! 

Önök közül talán sokuknak föl sem tű-
nik,  hogy  a  képviselő-testület  és  jóma-
gam október  óta  vért  izzadva próbáljuk 
elkerülni, hogy a község csődbe menjen. 
Számtalan  népszerűtlen  intézkedést  kel-
lett meghoznunk ennek érdekében. 

Ha csupán népszerűségünk megőrzése 
lenne a célunk, ilyen arányú megszorító 
intézkedéseket nyilván meg sem hozunk. 
Sajnos a költségvetés kiadási oldalán to-
vább csak olyan módon lehetne csökken-
teni, ha a falu életének szerves részét ké-
pező intézményeket zárunk be, vagy né-
hány – elsősorban gyermekeink érdekeit 
szolgáló - önként vállalt feladatról mon-
dunk le. Ilyen például a művészeti okta-
tás. Abban gondolom egyet értünk, hogy 
óvodára, tűzoltóságra, művészeti oktatás-
ra szükség van.

A költségvetés összeállításakor világo-
san látszott, hogy az állami normatív tá-
mogatások és a település saját bevételei a 
kiadások lefaragása ellenére sem fedezik 
az intézmények működését és a település 
üzemeltetésének költségeit.  A következő 
óriási  feladat  a  bevételi  oldal  növelése. 
Persze  nem mindenáron,  de  minden kí-
nálkozó  lehetőséget  megvizsgálva. 
Amennyiben  ezeket  kellő  körültekintés 
nélkül elutasítjuk vagy puszta megemlíté-
se  is  azonnali  ellenreakciókat  eredmé-
nyez,  nem lesz  módunk a  falut  életben 
tartani.

A szélerőműpark és a hamvasztó olyan 
tervezett beruházások, melyek hosszú tá-
von adnának esélyt a kilábalásra, a fejlő-

désre. Az elutasított lakóparkért ígért 40 
millió forint egyszeri  bevételt  már most 
elértük  az  ÖNHIKI  pályázaton  nyert 
33.816.000,-  forint  állami  támogatásból 
és a 6,25 millió forintért értékesített Rá-
kóczi u. 5. szám alatti lakás árából. Azon-
ban sajnos ezek a bevételek sem fedezték 
az önkormányzat elmúlt években felhal-
mozott hiányát. Pedig a pályázati összeg 
aránya  példa  nélküli  Vál  történetében. 
Valószínűleg  többé  nem  lesz  lehetősé-
günk  ilyen  mértékű  állami  segítséget 
kapni. Ebből a pénzből kellene megépít-
tetnünk a mélyúti támfalat (melyre a ko-
rábban elnyert 10,64 millió forintot a falu 
előző  vezetése  elherdálta),  valamint  a 
Vajda utcai óvoda vizesblokkját. Utóbbi-
nál  az  ÁNTSZ az  idei  év nyarát  jelölte 
meg végső határidőnek, amennyiben nem 
készül el, az önkormányzat nem kap mű-
ködési  engedélyt  az  óvodára.  A támfal 
sorsa is komoly dilemmát okozott a testü-
letnek.  Visszaküldjük-e az elnyert  pénz-
összeget kamataival együtt  a minisztéri-
umnak, és vállaljuk ennek minden ódiu-
mát: hogy esetleg a további pályázataink 
elutasításra kerülnek,  vagy ne  adj'  Isten 
megindul a támfal és vele együtt a katoli-
kus temető egy része. Vagy mégis építsük 
meg, de ebben az esetben hozzá kell még 
tennünk  5  millió  forint  önrészt,  és  au-
gusztus 12-ig el kell számolnunk a beru-
házással. Végül a támfal megépítése mel-
lett döntöttünk, melynek munkálatai  ha-
marosan megkezdődnek. 

Talán e rövid beszámolóból is kiderül, 
minket  a  legjobb  szándék  vezérel.  To-
vábbra  sem  kívánjuk  a  község  lakóit 
újabb  adókkal,  vagy  a  jelenlegi  adók 
emelésével  sanyargatni,  de  amennyiben 
bevételeinket nem tudjuk növelni,  csőd-
helyzetbe kerülünk.

Nem  ezért  dolgoztunk  az  elmúlt  há-
romnegyed évben, hogy most adjuk fel. 

Ezúton kérek minden felelősen gondol-
kodó  váli  embert,  segítse  továbbra  is 
munkánkat!

Köszönettel:
Bechtold Tamás

polgármester

A további alapos és körültekintő informá-
lódás után – a naprakész, hiteles tájékoz-
tatás és a további félreértések elkerülése 
érdekében - önkormányzatunk a nyár fo-
lyamán újabb lakossági fórumot tart a 
hamvasztó ügyében. Célunk, hogy Önök, 
Vál község lakói időben értesüljenek és 
első  kézből  kapjanak  információt  az 
Önöket érintő kérdésekről. 
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A Kossuth utcai óvoda festése a köz-
munkások  segítségével  elkészült.  A 
parketta lakkozását a dajkák végezték, 
köszönjük  munkájukat.  A Vajda  utcai 
óvodában jelenleg folyik a parketta csi-
szolása és lakkozása, melynek munká-
latait  Szabó  Attila  helyi  vállalkozó 
végzi díjmentesen. A vizesblokk átala-
kításához az  önkormányzat  1,5 millió 
forintot tud biztosítani, viszont a kivi-
telezési munkák ennél jóval többe ke-
rülnek. Kérünk valamennyi segítőkész 
válit,  hogy  lehetősége  szerint  akár 
munkájával, akár pénzügyi vagy tárgyi 
adományával járuljon hozzá a felújítás-
hoz.


