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Pályázatok

Június 27-én a LEADER helyi akció-
csoportja tartott előadást a megnyíló pá-
lyázati  lehetőségekről.  Tájékoztatást  ad-
tak arról, hogy az ősz folyamán számos 
pályázat kerül kiírásra, melyen az önkor-
mányzat, a vállalko-
zások  vagy  a  civil 
szervezetek  indul-
hatnak.  Hatéko-
nyabb a pályázás, és 
az  elbírálás  szem-
pontjából  is  kedve-
zőbb, ha a szerveze-
tek  összefognak,  és 
közös  projektekben 
gondolkodnak  akár 
a  szomszédos  tele-
pülésekkel is. Végső 
tanulságként  levon-
ható, hogy a község 
fejlődése a jelenlegi 
gazdasági  helyzet-
ben szinte kizárólag 
pályázati  források-
ból valósítható meg. 
Kérjük a szervezete-
ket, vállalkozásokat, 
magánszemélyeket, 
kísérjék  figyelem-
mel  a  VölgyVidék 
Közösség honlapján 
megjelenő  pályázati 
lehetőségeket  és 
használják  ki  azo-
kat.

Két  pályázatot  nyújtott  be  az  önkor-
mányzat  fotovoltaikus  napelemek  elhe-
lyezésére.  A  85  %-os  támogatottságú, 
megújuló energia hasznosítását támogató 
pályázat keretében közel 50 millió forin-
tos beruházást tervezünk az Általános Is-
kolánál, és 20 millió forintra pályáztunk 
a  Vajda  utcai  óvoda és  a  Polgármesteri 
Hivatal esetében. Az épületek tetőszerke-
zetére kerülő napelemek áramot  termel-
nek, így az intézmények energiafogyasz-
tása és rezsiköltsége jelentősen csökkent-
hető.  A meghívásos  közbeszerzési  eljá-
rást szabályszerűen lefolytattuk, a pályá-

zati  dokumentációkat  befogadták,  a  hi-
ánypótlásnak  időközben  eleget  tettünk, 
így az első rostán már túl vagyunk. A pá-
lyázatot menedzselő ETOSZ Kft. (Ener-
giatudatos Önkormányzatok Szövetsége) 
több más területen is közös jövőben gon-
dolkozik  Vál  község önkormányzatával. 
Az általuk augusztus 18-ra meghirdetett 

lakossági  fórum  témája  a  magánházak 
energiaigényének csökkentési lehetőségei 
voltak.  Bár  a  szervezés  még  augusztus 
elején elkezdődött, mire a fórumot meg-
tartottuk,  a kormányzat - két nap alatt - 
lezárta  a  pályázatot  forráshiány  miatt. 
Ennek ellenére sikeresen zárult a tájékoz-
tatás,  hiszen  a  lakosság  körében  nagy 
volt az érdeklődés.

Lehetőségként ismét felmerült a koráb-
ban  elutasított  testvérvárosi  kapcsolatok 
ápolására  kiírt  újabb  pályázaton  való 
részvétel. Ennek beadási határideje 2011. 
február 1.

A községi belterületi gyűjtőutak felújí-

tására az újabb pályázati lehetőség várha-
tóan az ősz folyamán nyílik meg ismét. 
Úgy tűnik,  most az előzőnél  kedvezőbb 
feltételekkel indulhatunk, hiszen 90 %-os 
támogatottságra lehet számítani. Szándé-
kunkban áll a település további forgalmas 
utcáit felújítani, így a Kisköz utca, vala-
mint a Széchenyi utca – Mély út vonalán 

tervezünk  burkolat-
szélesítést,  járda  és 
parkoló építést.  Saj-
nos  a  nagyon  rossz 
állapotban  lévő  ki-
sebb utcáink (pl. Jó-
kai,  Templomsor) 
nem  számítanak 
gyűjtőútnak,  így 
ezek  felújítását  pá-
lyázaton  kívüli  for-
rásokból kell megol-
danunk.

Játszóterek  felújí-
tására,  átépítésére is 
lesz  a  közeljövőben 
pályázati  lehetőség. 
Szükséges  lenne  az 
óvoda  kertek,  a  Pe-
tőfi utcai játszótér és 
a Kultúrkertben lévő 
játszótér  szabványo-
sítására,  felújítására, 
ezek  is  a  terveink 
között szerepelnek.

Kormányzati 
szándék  fogalmazó-
dott  meg  az  öt  ki-
emelt  labdajáték  fo-
kozott támogatására. 

Ennek érdekében a jövőben cégeknek le-
hetőségük lesz a társasági adójuk egy ré-
szét a sport támogatására felajánlani. Az 
ebből  befolyt  összegből  foci  utánpótlás 
nevelés  elindítását  tervezzük  több  kor-
osztály számára.

Várható még további pályázatok meg-
jelenése,  melyeken lehetőség szerint  in-
dulni kívánunk. Ilyen a „Kis értékű ener-
getikai  fejlesztések  közintézményeken”, 
valamint a Számítástechnikai fejlesztések 
a digitális táblákhoz kötődően.

Bechtold Tamás
polgármester
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A váli Polgármesteri Hivatalban is elkészült az Alaptörvény Asztala.
A kormányzat célja az, hogy Magyarország minden polgára a lakóhelyén is kézbe  
vehesse, és akár névre szóló formában megrendelhesse az Alaptörvénynek Kövér  
László, az Országgyűlés elnöke aláírásával ellátott ingyenes példányát.
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Állampolgári
eskütételek

Június 30-án volt településünkön az el-
ső  állampolgársági  eskütétel,  melyen  a 
Burgondia  utcában  élő  Horváth  Szilárd 
és  családja  tette  le  ünnepélyesen  a  ma-
gyar  állampolgársági  esküt.  Számomra 
nagyon  megható  volt  a  ceremónia.  Au-
gusztus  27-én,  szombaton  ismét  állam-
polgársági  eskütételt  tartottunk,  melyen 
négyen tettek esküt. A jövőben folyama-
tosan várható, és örömmel vesszük, hogy 
a településünkön élő, határon túlról szár-
mazó polgáraink élni kívánnak ezzel a le-
hetőséggel.

Bechtold Tamás
polgármester

Támfal

A támfal  építés  munkálatai  elkészül-
tek, a műszaki átadásra szeptember 15-én 
került sor. A most átadott 34 méter hosz-
szú szakasznak köszönhetően a katolikus 
temető és az úton közlekedők is nagyobb 
biztonságban lesznek. A beruházás költ-
ségeinek  nagy  részét  az  Önkormányzat 
már kifizette, az utolsó részlet rendezése 
és a pályázat pénzügyi lezárása a közeljö-
vőben történik meg.

Ellenőrzések 

A községet  érintő,  pályázati  támoga-
tásból  megvalósuló  beruházások  külön-
böző stádiumban vannak.

A Kossuth u. - Szent István tér felújítá-
sáról szóló projekt lezárult, az elszámolás 
is megtörtént.  A kivitelezést végző Co-
las-Út Zrt.viszont közel 870 ezer forintra 
nyújtotta be igényét késedelmi kamat cí-
mén.  A pályázat  szállítói  finanszírozású 
volt,  ami  azt  jelenti,  hogy  a  támogató 
szervezet  közvetlenül  a  kivitelezőnek 
utalja a pénz, így tulajdonképpen nem az 
önkormányzaton  múlott  a  késedelmes 
kifizetés. A céggel történő hosszas egyez-
tetés  után  a  találkozó  előtti  este  Boncz 
vezérigazgató úr elnézést kért, és a fize-
tési igényt visszavonta. 

Augusztus  11-én  átfogó  ellenőrzést 
tartottak a VÁTI munkatársai az Egész-
ségház beruházással kapcsolatban. Ennek 
keretében megvizsgálták a közbeszerzési 
eljárások  szabályosságát,  a  kivitelezés 
minőségét, ellenőrizték a beszerzett esz-
közöket és a teljes műszaki és pénzügyi 
dokumentációt. A feltárt kisebb-nagyobb 
hiányosságok pótlására október 30-ig ka-
pott az önkormányzat haladékot. Össze-
hívtuk a projektben  résztvevőket:  terve-
zőt,  kivitelezőt,  műszaki  ellenőrt,  pro-
jektmenedzsert, hogy tisztázzuk, kire mi-
lyen feladat és felelősség hárul a hiány-
pótlást illetően. Valamennyi szereplő ígé-
retet tett arra, hogy az ő felelősségi köré-
be  tartozó  hibát  vagy elmaradást  határ-
időig kijavítja ill. pótolja.

Szeptember  6-án  az  iskolai  digitális 
tábla projekt ellenőrzése következett. Ne-
hezítette a dolgunkat, hogy ez a beruhá-
zás nagyon elhúzódott, az évek alatt több 
kézen ment keresztül, ezért igazán egyik 
intézmény  sem  volt  gazdája.  Végül 
Ádám  Zsuzsanna  alpolgármester  vette 
kézbe és fogta össze a projektet. A moni-
toring során az egészségházhoz hasonló-
an  itt  is  teljes  körű átvilágítás  történt  a 
közbeszerzéstől  kezdve  a  kivitelezésig. 
Ebben  az  esetben  is  elmondható,  hogy 
főként az adminisztrációs hiányosságokat 
kellett  pótolnunk,  elsősorban  a  leltári 
nyilvántartást.  Az iskolával  közösen en-
nek  a  kötelezettségünknek  szeptember 
21-én eleget tettünk.

Valamennyi  projekt  esetében  további 
kötelezettségei is lesznek az önkormány-
zatnak, hiszen a pályázatokban – a bizto-
sabb nyerés érdekében - számtalan olyan 
vállalást  is  tettek  elődeink,  amelyek  a 
projektek fenntartási ideje alatt (általában 
5  év)  komoly  feladatokat,  ezzel  együtt 
költségeket is rónak ránk.

Ádám Zsuzsanna
alpolgármester

2. oldal
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Jegyző

Július 1-jén vette át a Hivatal vezetését 
dr. Balogh Lóránd, Vál község új jegyző-
je.  Rengeteg munka szakadt  a  nyakába, 
hiszen a napi ügyek intézése mellett a te-
temes  mennyiségű  elmaradást  is  igyek-
szik folyamatosan pótolni. A hivatal dol-
gozóival és a polgármesterrel sikerült jó 
viszonyt kialakítania, a szigorúság és kö-
vetkezetesség mellett  a  segítőkészség is 
jellemzi. Jelenleg három hónapos próba-
idejét tölti, legkésőbb szeptember végéig 
döntenie kell a testületnek, hogy véglege-
síti-e  az  új  hivatalvezetőt,  hogy hosszú 
idő után újra állandó jegyzője legyen a 
településnek.

Bechtold Tamás
polgármester

Művészeti iskola

A  Martonvásári  Művészeti  Iskola  a 
nyár folyamán közgyűlést tartott, melyen 
arról tájékoztattak, hogy a váli gyermek-
néptánccsoportok  száma egy újabb  cso-
porttal bővül a következő tanévben. Ezért 
szeptembertől  Bodó-Bán  Enikő mellett 
egy fiatal férfi tanár, Darabos Péter is se-
gíti a csoportok munkáját. A martonvásá-
ri művészeti iskola finanszírozását illetőn 
tárgyalások  folytak  Szabó Tibor polgár-
mesterrel,  ennek  eredményeképpen  a 
képviselő-testület vállalta, hogy Vál Köz-
ség  Önkormányzata  2012.  decemberéig 
kifizeti  a  művészeti  iskola felé  fennálló 
4,5 millió forintos tartozását. Ebből a na-
pokban  1  millió  forintot  már  átutalt  az 
önkormányzat a művészeti iskola számá-
ra.

Bechtold Tamás
polgármester

Kastélyberuházás

Folyamatos  a  kapcsolattartás  és  az 
egyeztetés a Kastély Kft. képviselőjével, 
Komlós Andrással. Sajnos jelentős és lát-
ványos elmozdulás egyelőre nem várható 
a kastély ügyében, mely részben forráshi-
ánnyal, részben az ez irányú pályázati le-
hetőségek teljes befagyasztásával magya-
rázható.  Szeptemberben  ismét  asztalhoz 
ültünk, hogy a további együttműködés le-
hetőségeit keressük. Az elődőm által kö-
tött,  érvényben  lévő  együttműködési 
megállapodás átgondolása, újabb lehető-
ségek keresése volt a fő irányvonal. Elő-
készítésre került egy újabb megállapodás 

tervezet,  a tárgyalás alapját  a kölcsönös 
partnerség képezi.  Kértük, hogy fordítsa-
nak fokozott figyelmet az állagmegóvás-
ra, hiszen lassan balesetveszélyessé válik 
az épület, valamit a környezet karbantar-
tására, kaszálására. Az előző vezetés által 
a Katona Lajos utca felső szakaszának ki-
váltására felajánlott  csereterületről  kide-
rült, hogy nem az önkormányzat tulajdo-
na. Az új megállapodás szerint a Kastély 
Kft.  lemondana  a  csereterület  igényéről 
és ellenszolgáltatás nélkül bocsátja az ön-
kormányzat tulajdonába az utca területét. 
A  Kulturális  Örökségi  Hivatalhoz  be-
nyújtott ez irányú telekalakítási kérelmü-
ket a hatóság el is fogadta. Viszonzásul a 
Rendezési Terv kastélyterületre vonatko-
zó, terveiket elősegítő és támogató szabá-
lyozását kérik az önkormányzattól. Kom-
lós  András  elmondta,  hogy  folyamatos 
tárgyalásokat folytat befektetőkkel a kas-
télyprojekt  finanszírozására,  felajánlotta 
továbbá  segítségét  az  óvoda  bővítésére, 
ill.  bölcsődei  csoportok  kialakítására  a 
közeljövőben megjelenő pályázati lehető-
ség kihasználása érdekében, valamint ar-
ról is szó esett, hogy a Kastély Kft. Válba 
helyezze át székhelyét.

Ádám Zsuzsanna
alpolgármester

Civil rendezvények

Szabadidős tábor az iskolában

Az  idén  a  már  hagyományosnak 
mondható  nyári  iskolai  tábor  augusztus 
első hetében új  formában nyújtott  közel 
hatvan gyermeknek tartalmas kikapcsoló-
dást.  A Válvölgye  Étterem  és  Pizzéria 
nem csak az étkeztetést, hanem a helyet 
is felkínálta a tábor számára.  A jelentke-
zők szép száma miatt a foglalkozásoknak 
mégis az iskola adott otthont. A táboroz-
tató családok többsége  élt  az  új  lehető-
séggel, így a gyerekek a Pizzériában kul-
turált körülmények között ebédeltek és az 
iskolában uzsonnáztak.

A programok reggel kilenc órától dél-
után öt óráig tartottak. A hét folyamán a 
gyerekek  számháborúztak,  sokféle  kéz-
műves technikát próbálhattak ki, busszal 
kirándultak  Budakeszire  a  Vadasparkba. 
Megismerkedtek  Tabajd  nevezetességei-
vel: a Mezítlábas Parkkal, a Tájházzal és 
a Kőtárral. A sport délelőttön összemér-
hették  ügyességüket,  gyorsaságukat.  Az 
utolsó napon a Váli erdőbe kirándultak és 
megnézték a Vajda-házat is. Igazi szenzá-
ció volt, hogy az erdőből lovas kocsival 
érkeztek a Pizzériához ebédelni. A spor-

tos,  játékos,  kézműves tábort  a  Szabad-
időparkban szalonnasütéssel és vidám já-
tékokkal  zárták.  Az  egész  napos  tábor 
heti  költsége  étkezéssel  együtt  4000  Ft 
volt.  A tábori további költségeit a Szülői 
Munkaközösség  50.000,  a  Szülőföldem 
Vál Alapítvány pedig 30.000 Ft-tal támo-
gatta, amit ezúton is köszönünk. A nyári 
tábor foglalkozásain résztvevő pedagógu-
sok: Andrusek Anikó, Antal Zoltán, Jank-
óné  Csapó  Noémi,  Kovácsné  Darabos  
Erzsébet,  Fiskus Béláné,  Gremspergerné 
Sáfrán  Szilvia,  Nagy  Imréné,  Pásztor  
Mária és Szabó Éva.

A Családsegítő Szolgálat munkatársai, 
Lovas Csaba és  Dancsi Tiborné Pincési  
Irén, valamint Marton Noémi a Pizzériá-
ból  egész  héten  segítették  munkánkat, 
külsős  segítőink:  Besenyei  Boglárka, 
Csókásné Kata, Tóth Eszter, Nagy Izabel-
la és párja. Meghívott kézművesek:  Mo-
nostori  Andrásné (csuhé)  és  Rekettyei  
István (kosárfonó),  „fogathajtóink”: 
Dobrádi Imre és  Elek Csaba,  buszsofő-
rünk:  Szerencsés  József volt.  Köszönet 
mindenkinek,  hogy  önzetlen  társadalmi 
munkájával  egy szép  héttel  ajándékozta 
meg a váli gyerekeket.

Pásztor Mária
pedagógus

Búcsú

A  Váli  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület 
2011. augusztus 20-án rendezte meg ha-
gyományos BÚCSÚ-i bálját. A rendezvé-
nyen közel 300 fő vett részt és ezáltal já-
rult hozzá az egyesület működésének tá-
mogatásához,  melyet  ezúton  is  szeret-
nénk megköszönni. A jó hangulatú mulat-
ság sajnos egy verekedés miatt korán vé-
get ért. Szomorú, hogy egyes embercso-
portok  saját  konfliktusaik  rendezését 
ilyen módon és ilyen alkalommal kíván-
ják rendezni, elrontva ezzel mások szóra-
kozását, nem beszélve arról, hogy a szer-
vezők nem kevés bevételtől estek el.

Váradi Endréné
VÖTE

I. Váli-Völgyi Vigasságok

A váli Bíbor Néptánccsoport (a képen) 
lelkes emberek összefogásával elhatároz-
ta,  hogy  hagyományteremtő  szándékkal 
közösségformáló kulturális programot ál-
lítson össze.

Az ötlet fő támogatói a Vál-Völgye Ét-
terem és Pizzériát működtető Marton Jó-
zsef és felesége voltak.

Azokat  a  csoportokat  hívtuk  fellépni, 
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akikkel  évek  óta  jó  kapcsolatban  va-
gyunk, és várták, hogy visszahívjuk őket 
egy  váli  bemutatkozásra.  A rendezvény 
10 művészeti  csoport  részvételével,  szí-
nes  felvonulással  indult,  majd  színpadi 
műsor követte. Még egy Bűbájos Boszor-
kány is megérkezett,  de a  nagy sietség-
ben  seprűjével  az  étterem udvarán  lévő 
villanyoszlopon  landolt,  így  onnan  fi-
gyelte  a  forgatagot.  A rendezvényt  kéz-
műves foglalkozások, helyi értékek vásá-
ra  és  népi  játékok színesítették,  melyek 
közül a legnagyobb sikert a Diótörő arat-
ta.  A  rendezvényt  gyermek  és  felnőtt 
táncház,  valamint  gyertyás  rendezvény-
zárás  fejezte  be,  azonban  a  vendégek 
csak nem akartak hazamenni, így tovább 
folyt a vigasság. Az már most bizonyossá 
vált, hogy az elkövetkező évekre is ele-
gendő  programjavaslatokkal  rendelke-
zünk.  A visszajelzések szerint  mindenki 
talált magának kedvére valót a rendezvé-
nyen.  Köszönet  minden  fellépőnek,  tá-
mogatónak,  segítőnek  és  érdeklődőnek! 
Találkozzunk jövőre a II. Váli-Völgyi Vi-
gasságon!

Csókás Elekné
Bíbor Néptánccsoport

Őszi kirándulás

A Szülőföldem Vál Alapítvány másod-
szor támogatta az általános iskola diákjai 
közül  azokat,  akik  a  tanulmányi  és  kö-
zösségi  munkában  kiemelkedő  ered-
ményt értek el. Szeptember 15-én osztá-
lyonként  4-6  diák  jutalomkiránduláson 

vehetett részt. A túrát szervezte és vezet-
te: Andrusek Anikó és Pásztor Mária. Az 
egész napos program első állomása Gár-
donyi Géza szülőháza volt. A színvonalas 
múzeumi óra után hajóval kelt át a csapat 
a  Velencei-tavon. A túlparton a pákozdi 
Katonai Emlékpark volt az első állomá-
sunk.  A  szabadságharc  emlékhelyeinek 
megtekintése után az Arborétumba sétál-
tunk. A természet gazdagságát bemutató 
kiállítások megtekintése után a kilátóból 
gyönyörködtünk  a  tó  és  környezetének 
lebilincselő látványában. A nap megkoro-
názása a hatalmas játszótér birtokba véte-
le volt. Az önfeledt játék után élmények-
kel  gazdagodva  tért  haza  az  ötven  fős 
csapat.

Pásztor Mária
pedagógus

Kulturális Örökség Napjai

A Faluvédő  Egyesület  szervezésében 
ismét megrendezésre került az immár ha-
gyománnyá vált nyílt nap, amikor egész 
nap  látogathatók  műemlékeink.  Délelőtt 
érdekes előadást hallhattunk  dr. Hatházi  
Gábor régésztől, aki a '86-os feltárásokat 
vezette a gótikus toronynál. A közel két-
órás vetített képes beszámolóból megtud-
hattuk, hogy Vál 6000 éve lakott telepü-
lés,  és  hogy  a  XII.  századi  egyhajós 
templomot az 1400-as években bővítették 
két oldalszárnnyal, ekkor építették hozzá 
a tornyot is. A török hódoltság alatt sánc-
cal vették körül, és katonai támaszpont-
ként működött. Az ásatások során renge-

teg lelet  került  elő,  közülük több edény 
ép  állapotban,  ezek  a  székesfehérvári 
Szent István Múzeumban láthatók. A tö-
rök csapatok visszavonulásakor fel akar-
ták robbantani  a  tornyot,  ennek nyomát 
őrzi a hátsó falon lévő hatalmas repedés. 
Az érdeklődők megtekinthették a katoli-
kus templomot és az Ürményi-mauzóleu-
mot, valamint délután a református temp-
lom és egyházközség történetéről mesélt 
Kenyeressy Károly tiszteletes úr. A gyüle-
kezeti házban régi anyakönyveket lapoz-
gathattunk, és felmászhattunk a harangto-
ronyba is. Akik eljöttek, ezen a napon is 
sok új információval gazdagodhattak Vál 
történetéről.

Ádám Zsuzsanna
Faluvédő Egyesület

Szülők-nevelők akadémiája

Szeptember 16-án  immár 3.  alkalom-
mal volt községünk vendége Levente Pé-
ter magatartáskutató,  tanító,  előadómű-
vész (vagy ahogy önmagát nevezni szok-
ta:  „önképző  társas  lény”).  Az  óvodai 
szakmai  munkaközösség  meghívására 
szülőknek és nevelőknek, érdeklődő fel-
nőtteknek  tartott  előadást,  ahol  Kará-
csony Sándor pedagógiáján és fejlődéslé-
lektani  útmutatóján  alapuló  elméletét 
osztotta  meg  hallgatóságával.  Levente 
Péter szerint az érett felnőttségre törekvő 
ember nem akarja legyőzni a természetet, 
megértő,  cselekvő  szeretettel  viseltetik 
szűkebb-tágabb  környezetével  szemben, 
mert  tudja,  hogy  együtt,  egymásért  va-
gyunk. 

Az  előadássorozat  folytatására  szep-
tember 23-án, 16 órakor kerül sor a Pol-
gármesteri Hivatal nagytermében. Vendé-
günk Döbrentey Ildikó író, forgatókönyv-
író lesz. Előadásának címe: A gyermek-
növelés művészete. Témái: Nevelés vagy 
növelés? Önismeret, önnevelés, kreativi-
tás, ítéletalkotás, értékfelismerés, agresz-
szió, család, természet, mese.

Az utolsó találkozás szeptember 30-án 
16 órai kezdettel ismét Levente Péter elő-
adása, a címe: A torzó gyermek nevelése 
szülői-pedagógusi-éretlen felnőtti  segéd-
lettel. Témái: Ép testben ép lélek? Egyé-
niség, személyiség, személyesség, korok 
és kórok, az önbizalomhiány, a végtelen 
önbizalom átkai, és a rendíthetetlen önbi-
zalom áldása.  A jelző nélküli  Értékrend 
és a jelzős értékek rehabilitálása.

Minden  érdeklődőt  szeretettel  várunk 
az előadásokra.

Fébertné Ág Erzsébet
óvodai munkaközösség.vezető

4. oldal
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Óvoda-nyitogató

Szeptember elsején ismét megnyitotta 
kapuit az óvoda. A két épületben, 4 cso-
portban  fogadjuk  a  kis  óvodásokat.  A 
Maci csoport a legkisebb, beszokó gyer-
mekeké. A Pillangó: kiscsoport a Kossuth 
utcában. Az Alma: nagy-középső, vegyes 
életkorú  csoport.  A Csiga  csoportban  a 
nagycsoportosok készülnek az iskolába.

Az idei évben 42 nagycsoportos korú 
gyermekünk van,  ez jóval  több mint az 
elmúlt években.

Örvendetes,  hogy falunkban  sok  kis-
gyermek  születik.  Az  óvoda  90  férőhe-
lyére májusra 111, de már októberben is 
103 gyermek óvodai ellátását biztosítjuk.

Az utóbbi hónapokban több, az intéz-
mény  működését  befolyásoló  változás 
történt:

Bensőséges  hangulatú  nyugdíjas  bú-
csúztatón köszöntünk el egyszerre 4 kol-
légánktól, akik elérték azt a kort, amikor 
a  kicsit  csendesebb,  nyugodtabb pihenő 
következhet  a  munkában  töltött  évek 
után.  Köszönjük  nekik  azt  a  25-30-40 
évet, amit a váli óvodában a váli gyerme-
kek  szolgálatában  töltöttek.   Kívánunk 
további  életükhöz  jó  egészséget,  tartal-
mas, szép ezüst éveket.

Megszűnt az ÁMK, újra önálló intéz-
mény lett  az  óvoda.  A gazdálkodás fel-
adatait  a  Polgármesteri  Hivatal  látja  el. 
Az óvodavezetői állás betöltésére pályá-
zatot hirdetett az Önkormányzat, de nem 
volt  pályázó.  Így most egy évig  Kocsis  
Irén megbízott  óvodavezető irányítja  az 
óvodát.

Szeptembertől  a  törökbálinti  Bio  Ga-
stro Kft. szállítja az ebédet az óvodások-
nak.  A nyugdíjba vonuló konyhás-dajka 
néni helyére nem vehettünk fel új dolgo-
zót, a konyhai feladatokat is a többi dajka 
néninek  kell  elvégezni.  Örülünk  neki, 
hogy  három  fiatal,  lelkes,  új  óvónővel 
bővült nevelőtestületünk:  Szokó Attiláné, 
Oroszi  Ferencné,  és  Tóti  Brigitta a  két 
nyugdíjba vonuló óvónő és a megbízott 
óvodavezető helyére lettek alkalmazva. A 
nyári szünetben az Önkormányzat, a szü-
lők, és segítőkész vállalkozók közremű-
ködésével,  hozzájárulásával  felújíthattuk 
a  Vajda  utcai  óvoda  mosdóját.  Nagyon 
nagy szükség volt rá, mert az elavult vi-
zes blokk már szinte az óvoda működését 
veszélyeztette. A mosdó tisztább, esztéti-
kusabb,  modernebb,  rendezettebb  lett. 
Köszönet  mindenkinek,  aki  tett  érte!  A 
felajánlások más munkákra is vonatkoz-
tak: így sikerült két csoportszoba parket-

táját  felcsiszolni  és  lakkozni,  csatornát, 
járdát,  kerítést,  csúszdát,  padot  és  más 
aprónak tűnő, de a mindennapi élet szem-
pontjából fontos karbantartást elvégezni. 
A szülői  munkaközösség  lelkes  csapata 
anyagilag  és  munkák  elvégzésében  is 
rendszeresen támogatja az óvodai nevelés 
tárgyi  feltételeinek  javítását.  A segítség 
változatos formáit tapasztaljuk: van olyan 
szülő, aki homokot hozott a homokozó-
ba, másik szülő függönyök varrását aján-
lotta fel. Köszönjük a segítséget minden-
kinek! Várjuk és kérjük a szülők segítsé-
gét az együttneveléshez is. Meggyőződé-
sünk, hogy csak a családokkal együttmű-
ködve lehet hatékony az óvodai nevelés. 
Minden  szülőt  partnerének  tekinti  óvo-
dánk, és kölcsönös őszinteséggel és segí-
tő  szándékkal  mindent  elkövetünk óvo-
dánk és  benne gyermekeink minél  jobb 
ellátásáért.  Legfőbb célkitűzésünk, hogy 
gyermekeink szeretetteljes,  nyugodt lég-
körben, igényes körülmények között tölt-
sék  óvodás éveiket.  A napi  tevékenysé-
gek során arra törekszünk, hogy egyen-
súlyban tartsuk az életkori sajátosságok-
nak  megfelelő  készségfejlesztést  és  az 
önfeledt  játékot.  Nevelési  munkánkkal 
elősegítjük,  hogy  intézményünkből  jól 
kommunikáló,  saját  véleményalkotásra 
képes,  nyitott,  egészséges,  az  iskolában 
jó esélyekkel induló gyermekek kerülje-
nek ki.

Kocsis Irén
óvodavezető

Óvodai vizesblokk
felújítása

A tisztiorvosi szolgálat az év eleji ellen-
őrzéskor kötelezte az intézmény fenntar-
tóját, Vál Község Önkormányzatát, hogy 
az  évek  óta  halogatott  felújítást  legké-
sőbb ez  év nyarán el  kell  végeznie.  Az 
ÁNTSZ a vizesblokk teljes átépítését és 
bővítését írta elő.  A beérkezett  árajánla-
tok alapján a munkálatok bruttó 2,5 mil-
lió forintba kerültek volna. Az ÖNHIKI-
nek köszönhetően lehetősége nyílt a kép-
viselő-testületnek úgy dönteni,  hogy 1,5 
millió forintot elkülönít erre a célra. En-
nek az összegnek az átutalása az óvoda 
számára meg is történt. Közben az óvoda 
dolgozói  gyűjtésbe  kezdtek,  valamint  a 
felhívásnak  köszönhetően  rengeteg  fel-
ajánlás érkezett. Ami számomra a legna-
gyobb öröm, hogy október óta még soha 
nem tapasztalt módon fogtak össze a vá-
liak. Ennek eredményeképpen a felújítás-
hoz  szükséges  egyes  anyagokért  mind-
össze 1 millió forintot  kellett  fizetnünk. 
Az  anyagok  másik  részét  felajánlásból 
kaptuk a váli iparosoktól, munkadíjra pe-
dig  nem  kellett  költenünk,  mert  az  ott 
dolgozó helyi szakemberek nem fogadtak 
el egyetlen fillért sem. Ezen felül A Váli 
Gyermekek Jövője Alapítvány számláján 
közel  300 ezer  forint  gyűlt  össze a fel-
ajánlásokból.  Így  elkészült  egy  teljesen 
felújított  vizesblokk,  és  megmaradt  800 
ezer forint. Ebből a pénzből az óvodave-
zetővel  egyeztetve  további  felújításokat 
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tervezünk,  illetve  az  oktatási-nevelési 
munka színvonalát növelő tervek megva-
lósítását  tűztük  ki  célul.  A példaértékű 
összefogást  mindenkinek köszönöm, aki 
pénzzel, építőanyaggal, társadalmi- vagy 
szakmunkájával támogatta a felújítást. Jó 
volt  megtapasztalni,  hogy  nemes  célok 
érdekében  a  falu  képes  egy  emberként 
megmozdulni. Október folyamán az óvo-
dában egy kis  átadóünnepség  keretében 
szeretnénk  megköszönni  valamennyi 
résztvevő és támogató áldozatos munká-
ját.

Bechtold Tamás
polgármester

Étkeztetés

Az idei  tanévben szeptember 1-től  az 
oktatási és szociális közétkeztetést a köz-
beszerzési pályázaton nyertes Bio Gaszt-
ro Kft. látja el településünkön. A Közös-
ségi Ház hivatalos átadás-átvétele a vál-
lalkozó felé megtörtént. Előtte alapos ta-
karítást  és  fertőtlenítést  kellett  végez-
nünk, mert a korábbi szolgáltató még au-
gusztusban egyik napról a másikra levo-
nult,  elfogadhatatlan  körülményeket 
hagyva maga után. Annak ellenére, hogy 
szóban  szeptember  2-ig  vállalta  a  szol-
gáltatást, augusztus 12-én – minden elő-
zetes bejelentés és átadás-átvétel nélkül - 
végleg távozott. Ezzel, a szerződésszegé-
sen túl,  rendkívül  kellemetlen helyzetbe 
hozta az önkormányzatot, hiszen a szoci-
ális étkezés biztosítása számunkra kötele-
zően ellátandó feladat.  Komoly fejtörést 
okozott  a  hivatalnak  a  péntek  délutáni 
órákban, hogy hétfőtől továbbra is zökke-
nőmentesen biztosítsa az ebédet a rászo-
rulóknak.  Ezúton  is  köszönjük  a  gyors 
segítséget  Marton Józsefnek és feleségé-
nek, akik ebben az átmeneti időben vál-
lalták a szolgáltatást! Az érintetteket ter-
mészetesen  tájékoztattuk  a  változásról, 
megértésüket kérve.

Bechtold Tamás
polgármester

Hamvasztó

A krematórium  ügye  végre  nyugvó-
pontra  került,  mely  annak  köszönhető, 
hogy a nagymértékű helyi ellenállást lát-
va a beruházó elállt  attól a szándékától, 
hogy  Vál  településen  valósítsa  meg  el-
képzelését. Tehát mindenki megnyugtatá-

sára,  akiben  ellenérzést  keltett  a  ham-
vasztó építésének gondolata:
NEM ÉPÜL HAMVASZTÓ VÁLBAN

A döntést megelőzően újabb két alka-
lommal  ültünk  asztalhoz  és  tartottunk 
megbeszélést  a  krematóriumot  ellenzők 
képviselőivel,  mert  fontosnak  tartottuk, 
hogy korrekt  tájékoztatást  nyújtsunk,  és 
meghallgassuk a véleményüket, aggályai-
kat. Második alakalommal már előremu-
tató, segítő szándékú ötleteiket, javaslata-
ikat osztották meg velünk, melyek az ön-
kormányzat  segítségére lehetnek,  ill.  to-
vábbi együttműködés alapjait képezhetik. 
Ezek  ismertetése  a  képviselő-testülettel 
részben  megtörtént  az  augusztus  30-án 
tartott rendkívüli ülésen, valamint várha-
tó az egyes ötletek részletesebb kidolgo-
zása,  pontosítása,  ill.  továbbgondolása. 
Az ötleteket, javaslatokat továbbra is szí-
vesen fogadjuk!

Bechtold Tamás
polgármester

Közterületek
rendbe tétele

Kedves Váliak!
A falu utcáit járva nem éppen kedvező 

kép fogadja a látogatót. Rengeteg szemét, 
gazos  területek,  elhanyagolt  árokpartok 
között haladhatunk végig. Kérjük a lakó-
kat, hogy a saját portája előtti közterüle-
tet mindenki tartsa rendben. Ha valakinek 
gondot okoz a karbantartás, fűnyírás, ve-
gye igénybe a Tűzoltóság szolgáltatását.

Ádám Zsuzsanna
alpolgármester

Testvérvárosi
látogatások 

Augusztus  4-én  neualbenreuth-i  test-
vér-településünkre utaztunk néhányan. A 
kint  töltött  5  napra tartalmas programot 
állítottak össze számunkra ott élő baráta-
ink. 

Augusztus 8-án többen a beggendorfi 
testvérvárosba látogattak Válból. Az uta-
zás apropója a testvérvárosi kapcsolatok 
ápolásán túl az, hogy Beggendorfban egy 
új utcát nyitottak, melyet Válról neveztek 
el. Köszönet érte Edwin Michelnek, aki 
hosszú évek óta mozgatórugója a két te-
lepülés barátságának.

Bechtold Tamás
polgármester

Iskolakezdés

A színfalak mögött rengeteg munkával 
rendben lezajlott  a  2011/2012 tanévkez-
dés. Iskolánk ebben az évben 10 osztály-
lyal, 205 gyerekkel indult, szemben a ta-
valyi 13 osztállyal. Az osztályok, gyere-
kek számának csökkenése sajnos  peda-
gógus elbocsátással is járt.

Megváltozott az intézmény neve is, új-
ra Vajda János Általános Iskola lettünk, 
mivel megszűnt az Általános Művelődési 
Központ. A szerkezeti változás miatt még 
augusztusban  új  Pedagógiai  Programot, 
és új SZMSZ-t kellett készíteni.  Ugyan-
csak az átszervezés miatt gyakorlatilag az 
iskola minden iratát  felül kell vizsgálni, 
aktualizálni kell. 

A nyári  felújítás,  tisztasági  meszelés 
rendben  lezajlott,  köszönjük  a  Szülői 
Munkaközösségnek, a karbantartó kollé-
gának, a takarító néniknek, a közhasznú 
munkásoknak a lelkiismeretes segítségét, 
munkáját.

Augusztus  elején  sikeres  nyári  tábort 
szerveztünk  a  gyerekeknek  a  Szülői 
Munkaközösség  és  a  Szülőföldem  Vál 
Alapítvány támogatásával.

A napokban jutalomkirándulásra került 
sor, melynek az anyagi részét a Szülőföl-
dem Vál Alapítvány vállalta.

Minden  gyerek  megkapta  a  számára 
megfelelő tankönyveket, ami komoly lo-
gisztikai munkát igényelt. 

Jelen  pillanatban  az  elektronikus  táb-
lákkal történő oktatás bevezetésén dolgo-
zunk.  A  kollégák  egy  továbbképzésen 
vettek részt ezzel kapcsolatosan. Termé-
szetesen  a  délutáni  felkészülések  elen-
gedhetetlenek.  Ezzel  párhuzamosan  el-
kezdődött az elektronikus napló feltölté-
se,  használatba vétele.  Reményeink sze-
rint november elsejétől a szülők számára 
is elérhető lesz, illetve az első félévet már 
elektronikusan zárjuk.

A gyerekek személyes tárgyainak illet-
ve az iskolában lévő nagy értékű eszkö-
zök védelmének érdekében rövidesen be-
léptető  rendszerrel  látjuk  el  az  iskolát. 
Nyitva tartási időben, mindenki számára 
biztosított a bejárás.

A feladatok sikeres elvégzéséhez kívá-
nok minden kollégának erőt, kitartást, az 
iskola  minden  tanulója  számára  pedig 
eredményes tanévet.

Antal Zoltán 
igazgató
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