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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Váliak!

Érdekes dolog volt  visszanézni az el-
múlt  egy  év  testületi  üléseire  készített 
polgármesteri beszámolókat. Eszembe ju-
tott  a  2010.  decemberében  megtartott 
közmeghallgatás  hangulata  is.  Igaz,  ak-
kor még csak két és fél hónapja vezettem 
a községet,  az emberek felől  mélységes 
megértés és biztatás áramlott felém. 

Az  elmúlt  egy  évben  elvégzett  és  el 
nem végzett felada-
tok rendkívül válto-
zatosak voltak.

Első és  legfonto-
sabb téma pénzügyi 
helyzetünk.  Amikor 
2010.  októberében 
átvettem a település 
irányítását,  összes-
ségében  mintegy 
100  millió  forintos 
hiánnyal szembesül-
tem. Ez nem csak a 
kifizetetlen  számla-
állományt jelentette, hanem a megkezdett 
beruházások önrészeit, az előre elköltött 
pályázati pénzeket és számtalan olyan ki-
adást, melyet átvételkor még nem is tud-
tunk pontosan, csak sejtettünk. 

Egy éve nehezen hittük, hogy a csőd 
elkerülhető lesz. Bár bizakodva kezdtük 
meg  a  munkát,  azóta  számtalan  súlyos 
gond nyomasztotta a testületet. Kiadása-
ink csökkentéséért  mindent elkövettünk, 
döntéseink,  cselekedeteink  vezérelve  is 
ez volt. Számtalan népszerűtlen intézke-
dést kellett meghoznunk, melyekért azóta 
is  neheztelnek ránk azok, akiket  ez fáj-
dalmasan érintett. Mára bebizonyosodott, 
hogy a kiadások minimalizálása nem ele-
gendő a túléléshez.

Bevételeink közül külön említést érde-
mel  az  idén  összességében  elnyert,  42 
milliós ÖNHIKI pályázat. Az így kapott 

pénznek  köszönhetően  tudtunk  életben 
maradni. Befejeztük a megkezdett beru-
házásokat  és  a  kifizetetlen  számlaállo-
mány is jelentősen csökkent. Ez így szé-
pen hangzik, ugyanakkor még mindig 37 
milliós adósságunk van. Azonban a hely-
zetet  súlyosbítja  és  tudomásul kell  ven-
nünk, hogy bevételeink nem fedezik ki-
adásainkat, tehát a hiány a jövőben újra 
nőni  fog.  Fel  kell  készülnünk  arra  is, 
hogy az Egészségház építésére és a Kos-
suth utca felújítására felvett hitelt, évente 

kb. 6 millió forintot is törlesztenünk kell 
2013-tól.

Sajnos ebben a félévben a kivetett adó-
nak  mindössze  kétharmada  folyt  be  a 
kasszába.  Természetesen  tisztában  va-
gyunk a lakosság és a vállalkozások ne-
héz helyzetével, de az önkormányzat mű-
ködését a többmilliós kintlevőség teljesen 
megbénítja.

Mi lenne a megoldás? Mik a lehetősé-
geink?

Mindenki tudja, hogy bevételeink nö-
velése nélkül a csőd előbb-utóbb elkerül-
hetetlen.   Egy  önkormányzat  bevételei 
jellemzően a különböző jogcímen érkező 
normatív állami hozzájárulásból és a he-
lyi adóbevételekből tevődik össze. Sajnos 
2012-ben  szinte  valamennyi  normatíva 
csökken vagy nem változik. Az adók to-
vábbi növelése, illetve újabb adók beve-

zetése nem lehet cél. Már csak azért sem, 
mert a jelenlegi mértékű adókat is egyre 
nehezebben fizetik ki az emberek. Vállal-
kozások idecsábítása  lehetne  a  cél,  me-
lyek munkahelyeket és további adóbevé-
teleket jelentenének a falunak. 

Ezért is volt számomra rendkívül fáj-
dalmas a hamvasztó teljes elutasítása, hi-
szen  ez  részben  megoldást  jelenthetett 
volna. Azóta sem történt előrelépés egyéb 
vállalkozás letelepedésére. Saját jól felfo-
gott érdekünkben pedig ez az egyetlen ki-

út.  Kajászó  község, 
bár  iskolája  meg-
szűnt,  a  csődeljárás 
után  17  millió  forin-
tot  gyűjtött  össze 
adóbevételeiből.  Ez 
az ott működő vállal-
kozásoknak  köszön-
hető.  Reményeim 
szerint a lassan elké-
szülő  rendezési  terv 
talán segítséget  nyújt 
ebben. 

A több éve húzódó 
rendezési  terv módosítás végre befejező 
szakaszában tart. A terveket megküldtük 
minden  releváns  szakhatóságnak,  akik-
nek véleményezési joga van. Ha a szak-
vélemények  és  állásfoglalások  beérkez-
nek, a terveket 30 napra kifüggesztjük a 
hivatalban  a  lakosság  tájékoztatására, 
majd ezt követően a testület el tudja fo-
gadni  a  rendeletet.  Onnantól  kezdve  ez 
lesz Vál új, hatályos rendezési terve, re-
ményeink szerint mindenki megelégedé-
sére.

Hogy  mivel  is  töltöttük  a  2011-es 
évet?  A megörökölt  és  már  megkezdett 
pályázati  beruházások  befejezése  renge-
teg nehézséget és gondot okozott az el-
múlt évben. Még 2010 novemberében át-
adtuk a felújított Kossuth utcát és Szent 
István teret. Az Egészségház ünnepélyes 
átadására 2011. márciusban került sor, a 
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Egy élhetőbb, békésebb
2012-es új esztendőt 

kívánunk minden
kedves olvasónknak!
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rendelés pedig július közepe óta folyik az 
új épületben. Az odáig vezető út nem volt 
egyszerű. Az, hogy ma a váliak oda jár-
hatnak nagy részben Ádám Zsuzsanna al-
polgármester  asszonynak  köszönhető.  A 
féléves  csúszás oka a megváltozott  mű-
szaki tartalom, melyet engedélyeztetnünk 
kellett. Mivel az eredeti tervek megvaló-
sítására nem volt elég pénz, az építkezés 
megkezdése  előtt  módosította  az  előző 
testület  annak  műszaki  tartalmát,  bár  a 
pályázatot  az  eredeti  tervekre  nyerték. 
Így folyamatosan egyeztetni kellett a tá-
mogató szervezettel, a tervezővel, a kivi-
telezővel, hogy ne essünk el a pályázati 
támogatástól, és ne kelljen saját forrásból 
kifizetni  a  félkész  beruházást.  Tavaszra 
sikerült  befejezni és felszerelni a pályá-
zati  kiírásnak  megfelelően az  új  Egész-
ségházat. A végleges, pénzügyi lezárásra 
az év végén került sor. 

Az  iskolai  digitális  táblák  kiépítése 
még az iskolaév megkezdése előtt meg-
történt,  de  annak  11,5  millió  forintos 
pénzügyi  lezárása  csak  december  köze-
pén vált esedékessé. 

A  focipálya  mögötti  területen,  vala-
mint a Vajda utcai óvoda előtti „kiskert-
ben” megépült játszótér és szabadidőpark 
ünnepélyes átadása a tavaszi Vajda-napok 
keretein belül történt. A Váli Gyermekek 
Jövője Alapítvány segítségével megvaló-
sult beruházások által 25 millió forintnyi 
értékkel  lett  gazdagabb a település.  En-
nek  pénzügyi  hátterét  a  Vértes  Takarék 
rövidlejáratú hitele biztosította, melyre az 
önkormányzat kezességet  vállalt.  Sajnos 
a viszonylag rövid hitelidő alatt  is  tete-
mes kamat rakódott a kölcsönre, melyet 
az alapítvány és az önkormányzat közö-
sen törleszt.

A  Mély-úti  támfalépítés  és  az  Ady 
Endre utcai pincebeszakadás javításának 
kivitelezési munkáit a vis major alapból 
finanszíroztuk.  A  támfalépítésre  2010-
ben  elnyert  10,5  millió  forintot  elődöm 
likviditási  problémák  enyhítésére  elköl-
tötte. A támfalat az ÖNHIKI-ből befolyt 
pénzből mégis sikerült felépíttetni. 

Mivel a település fejlesztése saját for-
rásból szinte lehetetlen, több pályázati le-
hetőséggel is éltünk. Sajnos két sikertelen 
pályázatunk volt: a főutca közlekedésbiz-
tonságát, a sebesség és ezáltal a zaj csök-
kentését  szolgáló  beruházás,  valamint 
egy testvérvárosi  találkozó megrendezé-
sét szolgáló lehetőség volt. Ezekről a cé-
lokról természetesen továbbra sem mon-
dunk le. 

Intézményeink  közüzemi  díjainak 
csökkentése  érdekében  a  három  legna-
gyobb  fogyasztású  épületünkre  (iskola, 
hivatal és a Vajda utcai óvoda) fotovoltai-
kus napelemek kiépítésére nyújtottunk be 
pályázatot,  összesen  mintegy  80  millió 
forint értékben. Az előzetes hírek szerint 
a pályázat sikeres, de a pályázati alapból 
hiányzó pénz miatt egyelőre nem hirdet-
tek eredményt.

A Leader-en keresztül több pályázatot 
is  adtunk be  a  településről.  A kisértékű 
pályázatok közül a Szülőföldem Vál Ala-
pítvány gyermekek kirándulására, a Falu-
védő  Egyesület  Tabajddal  és  Alcsúttal 
közösen  táncházak  szervezésére  pályá-
zott. A Tűzoltó Egyesület az önkormány-
zattal  szorosan együttműködve nyújtotta 
be pályázatát a Szent István téri Tűzoltó-
múzeum  felújítására,  valamint  pályáz-
tunk a 2012-es Vajda-napi rendezvények 
szervezésére is.

Terveink között szerepel a Kisköz utca 
felújítása és szélesítése, melynek tervezé-
si  munkáira  a  szerződést  megkötöttük. 
Ennek megvalósítása a gyűjtőutak felújí-
tására kiírt újabb pályázati alapból finan-
szírozható,  amennyiben sikeres pályáza-
tot nyújtunk be.  Másik tervünk egy két 
éven átívelő program, melynek keretében 
testvérvárosi  találkozókra  kerülhet  sor, 
ami remek lehetőséget adhat  a meglévő 
és az új testvérvárosi kapcsolatok kialakí-
tására, erősítésére, ápolására.

Sokan kaptak munkalehetőséget a kor-
mány által meghirdetett közmunka-prog-
ram keretein belül. Erre is pályázatot kell 
benyújtanunk,  mely minden alkalommal 
sok munkát ad a hivatal dolgozóinak. Eb-
ben  az  évben  hosszú  távú,  12  hónapos 
foglalkoztatás  keretében  8  fő  dolgozott 
elsősorban  a  Vízügy  alkalmazásában  a 
Váli-víz medertisztításánál.  Rajtuk kívül 
rövid távú, 4 hónapos munkalehetőséget 
20  fő  kapott.  Ők  többnyire  közterület-
fenntartási munkákat láttak el. 

A közétkeztetés ellátására kiírt közbe-
szerzési  pályázatunkra  két  ajánlat  érke-
zett. A szolgáltatást szeptember óta a tö-
rökbálinti Bio Gastro Kft. végzi. A kez-
deti nehézségek ellenére mára talán már 
elégedettek a falubeliek. A korábbi szol-
gáltató  közműadósságát  hátrahagyva 
egyik napról a másikra távozott a faluból. 
Megkeresésünkre  azóta  sem reagált.  Az 
ügy lezárására valószínűleg jogi úton ke-
rülhet csak sor.

Több  álláspályázatot  írtunk  ki  2011-
ben. Ennek köszönhetően június 4-től dr.  

Balogh Lóránd vezeti jegyzőként a pol-
gármesteri  hivatalt.  Építési  osztályunkra 
is új kolléga érkezett  Miklósi Tibor sze-
mélyében.

Hónapok óta hiányzik Simon Lászlóné 
Magdi munkája, melyet most tudunk iga-
zán értékelni, hogy hiányát megtapasztal-
tuk. Ezúton kívánok neki gyógyulást! 

Az elmúlt hónapokban szinte nem volt 
olyan  önkormányzati  szegmense  hivata-
lunknak, melyet ne ellenőrzött volna va-
lamely kormányzati ellenőrző szerv. Elő-
ször a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tar-
tott átfogó ötéves ellenőrzést Áfa-fizetés 
tekintetében. Ennek eredményeként több 
mint 3 millió forintot kell fizetnünk az el-
következendő egy évben részletenként a 
kastély és a faluházépítés adóügyi prob-
lémái miatt. Ezek után a hivatal pénzügyi 
működésének teljes átvilágítását végezte 
három héten át az Állami Számvevőszék 
szinte lefoglalva a hivatal teljes apparátu-
sát.  A pénzügyi irodán dolgozók,  Koch-
né Köntös Etelka és  Kovács Mária em-
berfeletti  munkát  végzett.   A vizsgálat 
megállapításai szerint a korábbi jegyző és 
polgármester  pénzügyi  tevékenysége 
hagy  némi  kívánnivalót  maga  után.  A 
Családsegítő és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
működését is átfogóan ellenőrizte a Tisz-
tiorvosi  Szolgálat.  Építési  osztályunkat 
az illetékek kivetésének és beszedésének 
szempontjából  vizsgálták.  A napi  ügyek 
mellett a korábbi évekről örökölt, el nem 
végzett feladatok összességében rengeteg 
munkát adnak 2012-re is a hivatal dolgo-
zóinak. 

Az ÁMK átszervezésével két önállóan 
működő  oktatási-nevelési  intézményt 
hoztunk létre. Mivel az intézmény-veze-
tői  pályázatokra  nem  érkezett  jelentke-
zés, ezért az intézmények jelenlegi állo-
mányából  választottunk  vezetőket  egy 
évre. Az óvoda vezetésével  Kocsis Irént, 
az  iskolaigazgatói  feladatokkal  Antal  
Zoltánt bízta meg a testület. 

A nyugdíjba vonult és vonuló pedagó-
gusoknak,  dolgozóknak  ezúton  kívánok 
hosszú, egészséggel teli boldog nyugdíjas 
éveket!  Köszönjük  a  váli  gyermekekért 
végzett áldozatos munkájukat!

Számomra a Vajda utcai óvoda vizes-
blokkjának felújítása volt talán a 2011-es 
év legnagyobb sikere. Nem tudok eléggé 
hálás lenni a kivitelezők és az adományo-
zók lelkes munkájáért. Ha minden közös 
ügyünkért  ekkora  összefogással  állnánk 
ki, Vál könnyen kiemelkedhetne mostani 
helyzetéből.
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A lakosság hiteles tájékoztatására elin-
dítottuk  a  Válinfó  című  önkormányzati 
kiadványt, melyet kéthavi rendszeresség-
gel minden háztartásba eljuttatunk. Ezek-
ben beszámolunk az önkormányzat és in-
tézményei munkájáról, a településen tör-
tént eseményekről és várható programok-
ról. Sajnos a terjesztés még nem tökéle-
tes, sok panasz érkezik, hogy nem kapják 
meg az újságot. A következő évben erre 
nagyobb  hangsúlyt  szeretnénk  fektetni, 
hogy senki se maradjon információ nél-
kül.

A  civilekkel  való 
kapcsolattartást  Ádám 
Zsuzsanna alpolgár-
mester vállalta föl. En-
nek eredménye volt  a 
„Vállalj  Te  is  Válért” 
akciósorozat  meghir-
detése,  melynek  első 
lépése  a  novemberi 
Válinfóban  megjelent 
kérdőívek  kidolgozá-
sa.  Köszönjük,  hogy 
sokan visszajuttatták a 
kitöltött  kérdőíveket, 
ezzel  is  segítve  mun-
kánkat! 

A  mindennapok 
„hősei” persze tovább-
ra  is  csendben  elvég-
zik azokat  a  feladato-
kat, melyekért ők ma-
guk,  vagy  az  általuk 
képviselt csoport, civil 
szervezet  felelősnek 
érzi magát. Köszönetet 
mondok a civil szervezeteknek, akik mű-
sorokkal,  programokkal  színesítették  és 
segítették az  önkormányzat  munkáját,  a 
falu életét.

Sajnos  peres  ügyeink  szinte  semmit 
nem mozdultak pozitív irányba. Munka-
ügyi  pereink,  melyeket  dr.  Kiss  Tamás 
György és  Tóth  Ferencné indítottak, 
megmérgezik  és  sokszor  megbénítják 
mindennapjainkat. A volt jegyző által be-
nyújtott  több  mint  négymillió  forintos 
igény miatt, amit a bíróság többek között 
szabadságmegváltás  címén  ideiglenesen 
megítélt neki, 1,6 millió forintot már in-
kasszáltak a számlánkról. A fennmaradó 
2,8 millió  forintért  Kiss  Tamás  az  álta-
lunk lízingelt rendőr- és polgárőr autót is 
el akarja árvereztetni. A testületi laptopo-
kat is lajstromba vették emiatt.

A közbiztonsággal többször volt  gon-
dunk 2011-ben. Míg év elején az idősek 

elleni támadássorozat borzolta a kedélye-
ket, addig a december eleji sorozatos be-
törések válogatás nélkül sokakat érintet-
tek.  A térfigyelő  kamerarendszerre  kiírt 
pályázatokat  folyamatosan  figyeljük,  de 
legjobb lenne, ha a közlekedésbiztonsági 
pályázatunkkal  nyernénk,  mert  az  ezzel 
kiépíthető rendszer segítségével a közle-
kedés- és közbiztonság is javulhatna!

Sokak érdeklődésének középpontjában 
áll  a kastély.  Az elmúlt egy évben csak 
apró elmozdulások történtek főleg telek-
alakítás terén. Reményeim szerint az új, 

elfogadott rendezési terv lendületet ad a 
kastély és  környezete  felújítási  munkái-
nak. Az előző testület elleni vizsgálatot a 
Gárdonyi rendőrkapitányság tovább foly-
tatja.

A külterületek  átjárhatóságát  szorgal-
mazók  megnyugtatására  szeretném  el-
mondani,  hogy ügyeik nincsenek a sző-
nyeg alá söpörve. A Pogányváron átveze-
tő út megnyitásáért úgy tűnik elkerülhe-
tetlen lesz polgári peres eljárás indítása. 
A jogi háttér vizsgálata folyik.

2011-ben szűkös anyagi lehetőségeink 
miatt csak nagyon szolid keretek között 
tudtuk  megrendezni  a  Vajda-napokat. 
Ezért  is  gondoltunk  arra,  hogy a  2012. 
évi  jubileumi  rendezvény  szervezésére 
pályázati  alapból  szerzünk  segítséget. 
2012-ben  kerek  évfordulók  fémjelzik  a 
Vajda-napi rendezvényeket, melyeket ki-
bővített  Vajda-év  keretében  szeretnénk 

méltó módon megünnepelni.
Több alkalommal  volt  az  évben test-

vérvárosi  találkozó  mind  beggendorfi, 
mind neualbenreuthi barátainkkal. A több 
évtizedes  beggendorfi  kapcsolatnak  kö-
szönhetően egy újonnan nyitott utcát ne-
veztek el Válról Beggendorfban. Bízunk 
benne,  hogy  pályázatunk  nyertessége 
esetén  egészen  új  dimenzióba  juthatnak 
településeink baráti kapcsolatai!

A szociális  alapú  tűzifa  ellátás  rend-
szerét  átdolgoztuk.  Véleményem szerint 
az új rendszer igazságosabb, biztonságo-

sabb  és  magában 
hordozza  az  együtt 
dolgozás  örömét. 
Az igénylők a kije-
lölt  területeken  ön-
kormányzati  fel-
ügyelet  mellett  a 
tűzoltók  segítségé-
vel gyűjthették be a 
szükséges tüzelőt.

Szeretnék  meg-
említeni  néhány si-
keres  rendezvényt, 
melyek  2011-ben 
történtek. A Polgár-
őrség  által  szerve-
zett Tavaszköszöntő 
Tábortűz nagyon jó 
hangulatban  telt.  A 
tavaszi  falutakarítá-
son ugyan nem so-
kan  voltunk,  de  az 
összegyűjtött  hulla-
dékkal  két  8m3-es 
konténert  töltöttünk 

meg. A falu viszont továbbra is igen sze-
metes. A határban egyre gyűlnek az ille-
gális szemétlerakók, hiába az évi kétszeri 
lomtalanítás, az újból beindított szelektív 
hulladékszállítás.  Vigyázzunk  jobban 
környezetünkre, és tartsuk rendben az in-
gatlanunkhoz tartozó közterületet! A már 
korábban  említett  Vajda-napi  rendezvé-
nyen túl,  egy kellemes  estét  tölthettünk 
együtt  a  Válról  elszármazottakkal,  vala-
mint  soha  ilyen  nagy  érdeklődés  és  jó 
hangulat nem volt még az Adventi vásá-
ron.  A 75.  évüket  betöltött  időseinkről 
sem feledkeztünk meg a karácsonyi  ün-
nepek közeledtével. Köszöntésükre szer-
vezett műsor keretén belül adtuk át sze-
rény ajándékainkat, illetve házhoz szállí-
tottuk mindazoknak, akik ezen nem tud-
tak részt venni.

Bechtold Tamás
polgármester
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Fotó: Zsebeházy Róbert
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JUBILEUMI
VAJDA-ÉV 2012

A jubileumi Vajda-év ünnepélyes meg-
nyitójára január 21-én került sor. A Vaj-
da-szobornál váli fiatalok szavalatai után 
Bechtold Tamás polgármester hivatalosan 
is megnyitotta a Vajda-évet:

„2012 jubileumi év számunkra, hiszen 
azon  kívül,  hogy  Vajda  János  költőnk 
185 éve, 1827. május 7-én született Pes-
ten, és 115 évvel ezelőtt, 1897. január 17-
én hunyt  el  ugyanott,  20 éve,  1992-ben 
indult  útjára a  térségi  Vajda-szavalóver-
seny az általános iskolában. Ekkor vette 
fel iskolánk Vajda János nevét, és ekkor 
csatlakozott  a  martonvásári  művészeti 
oktatáshoz. Azután egy újabb mérföldkö-
vet jelentett, amikor a Vajda-szavalóver-
seny 10 éve Vajda-napokká bővült. Hosz-
szú volt az idáig vezető út...

Az idei év sokszínű, nívós kulturális és 
művészeti rendezvény-sorozatával kíván-
juk  ezen  hagyományunkat  folytatni,  a 
Vajda-napokat jubileumi Vajda-évvé bő-
víteni. Érdemes lesz többször ellátogatni 
Vál község honlapjára, de több más csa-
tornán keresztül is fel fogjuk hívni az ér-
deklődők figyelmét az elkövetkező prog-
ramokra: a „TÉLI IRODALMI ESTÉK” 
keretében  február  5-én  vasárnap  Simon 
Aladár, február 25-én szombaton Eperjes  
Károly színművészek  előadói  estjére; 
márciusban  díszpolgárunk,  Kokas  Ignác 

emléknapjára; valamint számtalan, gyer-
mekeknek és felnőtteknek szóló irodalmi, 
szavaló-, rajz- és sportversenyre, templo-
mi koncertre.  Természetesen idén is sor 
kerül  a  legnagyobb  népszerűségnek  ör-
vendő családi hétvégére, a hagyományos 
értelemben vett Vajda-napra is, ahol sza-
badtéri programok mellett kézműves- és 
kirakodóvásár is várja a látogatókat...”

A megnyitó befejezéseként a helyi in-
tézmények és szervezetek, valamint meg-
hívott vendégeink megkoszorúzták a köl-
tő  szobrát.  Dr.  Havas  Judit előadómű-
vésznek, a Petőfi Irodalmi Múzeum Tu-
dományos  Főmunkatársának  Közösségi 
Házban  tartott  interaktív  előadói  estje 
méltó nyitánya volt az idei Vajda-progra-
moknak. Kedves meglepetésként délvidé-
ki vendégeket is hozott magával. Elláto-
gatott hozzánk a Vajdasági Magyar Peda-
gógusok  Egyesületének  elnök asszonya, 
valamint  néhány  fiatal,  akik  a  16  éve 
rendszeresen megrendezésre kerülő Him-
nusz-Szózat  versmondó  verseny  helye-
zettjei. A Magyar Kultúra Napján ők sza-
valták  nekünk  gyönyörű  magyarsággal 
Kölcsey Himnuszát és a Szózatot. Havas 
Judit a magyar nyelvről szóló előadói est-
jén a magyar költészet széles skáláját vo-
nultatta fel a Halotti Beszédtől kezdve a 
határon  túli  Sütő  Andrásig,  idézeteket 
hallhattunk  Kosztolányi,  Arany  János, 
Petőfi, Weöres Sándor, Ady, József Attila, 
Illyés Gyula,  Kányádi Sándor verseiből, 
de  együtt  énekeltük  Bartók:  Elindultam 
szép hazámból című ismert népdalgyűjté-
sét,  valamint  közösen  szavaltunk  egy 

részletet az iskolából jól ismert Toldi elő-
szóból.  Az  est  utáni  vendéglátás  során 
kötetlen  beszélgetésre  nyílt  lehetőség 
meghívott vendégeinkkel.

HÍREK

Gazdasági helyzetünk alakulása

December  végén  önkormányzatunk 
újabb 2 millió forint támogatást kapott a 
megmaradt ÖNHIKI alapból.  További 5 
millió forint állami segítség érkezett a rö-
vid  lejáratú  hitelek  támogatására.  Ezzel 
2011-ben összesen mintegy 50 millió fo-
rintos  támogatáshoz  jutott  az  Önkor-
mányzat, melyre – valljuk be – égetően 
szükségünk volt a csőd elkerülése miatt. 
Így sikerült a közel 100 milliós adósság-
állományt  25  millióra  redukálni.  Ezek 
többnyire  2011-es  tartozások,  a  2009-
2010-ben  elődeink  által  felhalmozott 
adósságból szinte minden szállítói tarto-
zást kifizettünk,  viszont közműtartozása-
ink  vannak  még.  Bízunk  benne,  hogy 
2012-ben  sikerül  tovább  csökkentenünk 
az elmaradásokat, és év végére utolérjük 
magunkat.

Napkollektorok

Az önkormányzat  által  benyújtott  két 
pályázat napkollektorok elhelyezésére si-
keres  volt,  így  február-március  során  a 
Vajda utcai óvodára, a Hivatalra és az is-
kolára is felkerülnek a napelemek. A be-
ruházások összértéke 80 millió forint.

Testvértelepüléseink

Ismét beadjuk a testvérvárosi  kapcso-
latokat támogató úniós pályázatot, mely-
nek részeként szeretnénk hivatalossá ten-
ni a Lettországi ismeretséget, valamint az 
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Önkormányzatunk anyagi  helyzete 
szűkös,  bár  pályázaton  is  próbálunk 
forrást  teremteni a programok finan-
szírozására,  kérjük  Önöket,  az  előző 
évekhez  hasonlóan  lehetőségeik sze-
rint  támogassák  rendezvényünket, 
hogy továbbra is a környék legrango-
sabb  kulturális-művészeti  eseménye 
lehessen.  A támogatók  nevét  honla-
punkon,  újságunkban feltüntetjük, és 
a rendezvényeken közzétesszük.

Fotó: Pásztor Lajos

http://hu.wikipedia.org/wiki/1897
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_17.
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erdélyi Csíkszentdomonkost is fel kíván-
juk venni a testvértelepüléseink közé.

Előző pályázatok utóélete

2013-tól kell elkezdenünk törleszteni a 
Kossuth utca felújítására felvett 36 millió 
forintos, valamint az Egészségház befeje-
zéséhez igénybe vett 15 milliós hitelein-
ket. Ezek törlesztőrészletei negyedévente 
1,2  millió  forintot  jelentenek,  tehát  a 
2013-as  költségvetést  mintegy  5  millió 
forinttal terhelik majd meg.

Január 1-től tilos a dohányzás!

A törvény új  szigorítása első hallásra 
akár radikálisnak is nevezhető, de a ma-
gyar emberek dohányzási szokásait és a 
dohányzás  miatt  kialakuló  betegségeket 
figyelembe véve indokolt és szükségsze-
rű  lépés  volt.   A dohányfüst  rákkeltő  a 
passzív dohányosok számára is. A gyer-
mekek tüdejét súlyosan károsítja (...)

A  törvény  értelmében  tilos  a  do-
hányzás a közforgalmú intézmények és 
a munkahelyek zárt légterű helyiségei-
ben,  a  szórakozó- és  vendéglátóhelye-
ken, a tömegközlekedési eszközökön és 
a megállóikban,  a  játszótereken és  öt 
méteres környezetükben (…)

A jövőben  szabadtéren  sem jelölhető 
ki dohányzásra alkalmas terület a közok-
tatási  intézményeknél,  gyermekjóléti-
gyermekvédelmi intézményeknél,  egész-
ségügyi  szolgáltatóknál.  (…)  Tavasztól 
magánszemélyek  esetében  akár  50  ezer 
forintos, intézmények esetében pedig 2,5 
millió  forintos  bírságot  is  kiszabhatnak, 
ha nem tartják  be  a  szigorított  törvényt 
(…)  A hatóságoknak  nem  az  a  céljuk, 
hogy minél többet bírságoljanak, hanem, 
hogy a tiltás miatt még többen leszokja-
nak  a  cigiről.  Ez  egy  jó  alkalom  arra, 
hogy megszabaduljanak káros szenvedé-
lyüktől!  Határozzák  el  magukat  és  for-
duljanak  segítségért  a  háziorvosukhoz, 
vagy keressék fel a 

www.leteszemacigit.hu
weboldalt. 

Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Közbiztonság

Tisztelt Váliak!
Az utóbbi időben sajnos tovább rom-

lott településünkön a közbiztonság, ismét 
elszaporodtak a környéken a betörések és 
lopások.  Talán  mindenki  előtt  ismert, 
hogy  nem  olyan  rég  egyedülálló,  idős 
emberek  otthonait  érte  támadás,  majd 
nem sokkal ezután több váli ingatlan volt 
célpontja,  vagy vált  vagyon  elleni  bűn-
cselekmény  áldozatává.  Az  elkövetők 
még a karácsonyi ünnepeket sem tisztel-
ték, a napokban pedig autólopás borzolta 
a kedélyeket a faluban. Az itt élő embe-
rek egyre jobban félnek és joggal féltik 
értékeiket. Úgy gondoljuk, eljött az idő, 
hogy komoly lépést tegyünk településünk 
közbiztonságának  javítása  érdekében, 
ezért  az  Önkormányzat  kamerarendszer 
kiépítése mellett döntött. Folynak az elő-
készületek és az egyeztetések, de sajnos a 
telepítése komoly költséggel jár. A kame-
rarendszer 10 kamerából állna, melyeket 
a külső és belső faluban helyeznénk el, a 
kiépítés teljes költsége mintegy 2,6 millió 
forint. Ebből körülbelül 2 milliót tesz ki a 
berendezések beszerzése, a többi a telepí-
tés  és  beüzemelés  munkadíja.  Ezt  a 
600.000,-  forintos  költséget  nem  kell 
kifizetnünk,  mivel  a  Tellum  Kft.  (Gré-
pály  András,  Csókás  Zsolt),  valamint  a 
Secu-Alarm Kft. (Póti Árpád) felajánlot-
ta, hogy díjmentesen vállalják a kiépítést. 
A  fennmaradó  kétmillió  forintból 
500.000,-et  az  önkormányzat  elkülönít 
erre a célra, viszont másfél millióra még 
szükség lenne, hogy mindannyiunk érde-
kében meg tudjuk valósítani ezt a beruhá-
zást.

A váliak már  bizonyították,  hogy ne-
mes célok érdekében képesek összefogni 
és akár anyagi áldozatot is hozni, ahogy 
tették ezt néhány éve az óvodai zebra ki-
építésénél vagy nemrég az óvoda vizes-
blokkjának  felújításakor  is.  Most  ismét 
óriási szükség van az összefogásra, arra 
kérjük Vál lakóit,  Önöket,  hogy erejük-
höz mérten járuljanak hozzá a beruházás 
költségeihez, támogassák az Önkormány-
zat kezdeményezését, hogy Vál újra egy 
élhető, nyugodt település lehessen!

Ha szeretnék támogatni a kamerarend-
szer kiépítését, felajánlásaikat és hozzájá-
rulásaikat a

10402001-50526565-56671036
számú Közbiztonsági számlára utalhatják 
vagy a Polgármesteri Hivatalban Kovács 
Máriánál befizethetik. Ezen kívül a bol-

tokban és  az  intézményekben gyűjtődo-
bozokat is elhelyezünk majd.

Az összefogás erejében bízva támoga-
tásaikat előre is köszönöm.

Bechtold Tamás
polgármester

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azoknak a 
magánszemélyeknek,  akiknek  lakóháza 
vagy  vállalkozási  egysége  riasztórend-
szerrel van ellátva és rendelkeznek veze-
tékes  telefonvonallal,  lehetőségük  van 
arra, hogy csatlakozzanak a távfelügyele-
ti  szolgáltatáshoz,  azaz  mindössze 
3.000,- forintos havidíjért  riasztójuk jel-
zését beköthessék a Váli Tűzoltósághoz. 
Ennek  előnye  az  azonnali  jelzés  és  a 
gyors  intézkedési  lehetőség,  riasztáskor 
járőr és/vagy a körzeti megbízott megy a 
helyszínre.
További információ:
Póti Árpád: 06 (20) 579-0106.

Megjött a tél!

A téliesre  fordult  időjárás  sok  kelle-
metlenséget okoz a közlekedésben. Az el-
múlt napokban ebből kifolyólag több ki-
sebb  baleset  is  történt  a  településen.  A 
változó  halmazállapotú  csapadék  -  eső, 
ónos eső, hó, köd – vagy éppen az erős 
szél, illetve az éjszakai fagyok időnként 
felkészületlenül érik az autósokat. Kérjük 
Önöket, a saját és mások biztonsága ér-
dekében használjanak téli gumit, és min-
denkor  az  időjárási,  látás-  és  útviszo-
nyoknak  megfelelően  vezessenek,  külö-
nösen  az  intézmények  –  óvoda,  iskola, 
egészségház – környékén. Ha valaki bal-
esetet  vagy  balesetveszélyes  útszakaszt 
észlel,  mielőbb  jelezze  a  polgármesteri 
hivatal  felé,  hogy a lehető leghamarabb 
tudjunk intézkedni. Vigyázzunk egymás-
ra!

Összeállította:
Ádám Zsuzsanna

alpolgármester
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A VAJDA JÁNOS 
ÁLTALÁNOS 

ISKOLA
I. FÉLÉVI 

BESZÁMOLÓJA
A 2011/2012. tanév sok változást ho-

zott  a váli Vajda János Általános Iskola 
életébe.  Az önkormányzat  nehéz  anyagi 
helyzete  miatt  csoportösszevonások  tör-
téntek a hatodik és a hetedik osztályban. 
A fejlesztő órákra is kevesebb idő jut  a 
jövőben. Az iskolában jelenleg 205 gyer-
mek tanul 10 tanulócsoportban, napközi-
ben és tanulószobán.

Változások, fejlődések
az iskola nevelési életében

Az iskolában időszerűvé vált új peda-
gógiai  program  megalkotása,  szervezeti 
és  működési  szabályzat  és  házirend  ki-
dolgozása. Bevezettük, hogy minden hét-
fő reggel a tanulók a Himnusz éneklésé-
vel kezdik a hetet. Az IMIP (iskolai mi-
nőségirányítási  program)  kiegészítésre 
került a pedagógusok teljesítményértéke-
lési rendszerével. Az iskola honlapja ké-
szülőben van, az új dokumentumaink már 
megtekinthetőek rajta. Beindításra került 
az  elektronikus napló.  A kollégák rend-
szeres továbbképzésen vesznek részt.

A nyáron  pályázaton  nyert  interaktív 
táblák lehetőséget adnak, hogy a tanórá-
kat  színesebbé,  érdekesebbé  tegyük  a 
gyerekeknek.  Ezen  a  pályázaton  26  új 
számítógépet is nyert iskolánk, amely az 
informatika oktatás hatékonyságát segíti. 
A szülőknek is lehetőségük nyílt decem-
berben, hogy az interaktív táblák segítsé-
gével tartott tanórán részt vegyenek. Re-
méljük  a  következőkben  többen  fognak 
élni  ezzel  a  lehetőséggel.  Továbbra  is 
nagy hangsúlyt fektetünk az emelt szintű 
informatika  és  matematika  oktatásra. 
Szeretnénk, ha minél több tanulónk sze-
rezne a 8. év végére ECDL Start vizsgát.

A  tanulóinknak  szabadidejükben  to-
vábbra  is  lehetőségük  van  diáksportkö-
rön, focin, úszásoktatáson, Frutti táncon, 
hittanórákon részt venni. A művészeti ok-
tatás keretében pedig rajzon, néptánc ok-
tatásban,  hangszereken  fejleszthetik  ké-

pességeiket. Egyre szorosabb kapcsolatot 
építünk ki a Martonvásári Művészeti Is-
kolával.   Helyi  növendékei  rendszeres 
bemutatókon  számolnak  be  hangszeres, 
rajz- és néptánctudásukról,  ünnepélyein-
ket színvonalasabbá teszi a bemutatójuk. 
Tanáraik  a  Zene  Világnapja  alkalmából 
októberben  hangulatos  koncertet  vará-
zsoltak iskolánkba. Októberben a Muzsi-
kás  együttes  jóvoltából  mind  az  alsós, 
mind a felsős diákjaink rendhagyó ének-
órán vettek részt, melyen különféle hang-
szerekkel szólaltattak meg népszerű nép-
dalokat.

A Szülőföldem Vál  Alapítvány támo-
gatásával jutalomkirándulást szerveztünk 
Pákozdra. Az alapítvány Leader-pályáza-
tot nyújtott be az iskolai osztálykirándu-
lások  támogatására.  Szülők  Akadémiája 
rendezvénysorozatot  szervezünk minden 
hónapban a szülőknek, hogy a gyermeke-
ikkel kapcsolatos nevelési problémáikhoz 
érdekes  előadás,  beszélgetés  keretében 
kapjanak segítséget, ötleteket. Az Egész-
séghét kapcsán felsős diákjaink az egész-
séges életmódról Családóra keretében ér-
dekes előadáson vettek részt, melyet sze-
retnénk a továbbiakban is folytatni. Foga-
dóórával  lehetőséget  biztosítunk  a  szü-
lőknek, hogy a tanárokkal találkozhassa-
nak a szülői értekezleteken kívül is. Pá-
lyaválasztási  Tanácsadó  októberben  se-
gítséget adott leendő pályaválasztóinknak 
a  döntésük  meghozatalához.  Részt  vet-
tünk a Vajda Napok előkészítésében a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeumban. Kárpáti József 
kollégánk  kiállításmegnyitójának  kollé-
gáink aktív résztvevői voltak.

Az itt  telelő madarak védelmét hang-
súlyozva  Madáretető-készítő  versenyt 
hirdettünk.  Novemberben  a  tanulóink 
részt  vettek  a  Váli  Gyermekek  Jövője 
Alapítvány által  szervezett  Márton  napi 
lámpás  felvonuláson.  Nagyon  tetszett  a 
gyerekeknek a sok apró ajándék és a fel-
vonulás. Az adventi vásáron a kézműves 
foglalkozásban  segítettünk,  valamint  az 
énekkarban pedagógusaink is részt vesz-
nek.

Ünnepélyek, rendezvények

Megemlékeztünk az Aradi vértanúkról. 
A Népmese Napja alkalmából óvodások 
részvételével  mesejátékok,  népdalok 
hangzottak el. 8. osztályos tanulóink szé-
pen szerepeltek az okt. 23-i ünnepélyen. 
Az  Elszármazottak  Találkozóján  a  3.b 
osztály  adott  műsort,  kollégáink  pedig 

énekeltek.  Halloween-délutánt  tartottunk 
az angol tanárok közreműködésével, de-
cember 6-án  Mikulás köszöntötte a gye-
rekeket. Karácsonyi műsorral készültek a 
2. és 7. osztályos tanulóink, amivel a te-
lepülés idős lakóit köszöntötték a Közös-
ségi  Házban.  A Frutti  tánccsoport  szép 
bemutatót tartott Érden, és az iskola kará-
csonyi műsorában is bemutatkoztak.

Versenyek,  eredmények az  alsó tago-
zatban:

Népmese  Napjára  rajzpályázatot  hir-
dettünk  és  kiállítást  készítettünk  a  zsi-
bongóban. Diákjaink megyei Honismere-
ti versenyen indultak. A Bolyai matemati-
ka versenyen 2. helyezett lett a 4. osztály 
csapata  (Schmidt  Ferenc,  Nagy  Benja-
min,  Ihász Mercédesz,  Tulipán Máté).  A 
Márton napi szavalóversenyen Alcsútdo-
bozon 1. helyezett Kedves Réka 3.b, Szo-
kó  Aletta 2.o.,   2.helyezett:  Andrusek 
Dorka 2.o.  Kápolnásnyék  matematika 
verseny 1.helyezett:  Prior Martin 3.a, 3. 
helyezett:  Nagy Benjamin 4.o,  5.  helye-
zett:  Kedves  Réka 3.b.  Úszóverseny  1. 
helyezett:  Szendi  Iván 3.a,  2.  helyezett: 
Molnár Bence 3.a. Herman Ottó Megyei 
Szavalóverseny Székesfehérvár 2. helye-
zett: Kóti Fruzsina 3.b

A felső tagozatban a megyei honisme-
reti versenyen 8 csapat, a Szépművészeti 
Múzeum által  szervezett  országos  törté-
nelem versenyen 1 csapat vett részt. Süni 
és Vadon országos versenyen iskolánk 7 
csapattal indult. A megyei Néprajzi ver-
senyen 1 csapatot állítottunk, az országos 
és megyei angol versenyen 3 csapattal in-
dul iskolánk. A felső tagozatosok is részt 
vettek  a  kápolnásnyéki  körzeti  verse-
nyen. A Logo országos informatikai ver-
seny iskolai fordulóján túl vagyunk, és az 
országos közlekedési verseny iskolai for-
dulóját  is  megtartottuk.  Vértesacsán  a 
Közlekedési  versenyen 10 fő vett  részt, 
többen helyezést  értek  el.  Környezetvé-
delmi versenyen a 8.a osztály csapata 3. 
helyezést  ért  el.  Anyanyelvápolók  Szö-
vetsége versenyen az 5. és a 8.a osztály 
könyvjutalomban részesült.

Az iskola eszközeinek,
működtetésének fejlesztése

Az iskola fűtési rendszere is megújult, 
új szivattyúk kerültek felszerelésre. Radi-
átorokat kellett cserélnünk és vízcsöveket 
hegeszteni, mert kilyukadtak. A fűtés ha-
tékonysága  érdekében  termosztátot  sze-
reltetünk fel. Az iskola további biztonsá-
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ga érdekében kamerás megfigyelő rend-
szer  kerül  kiépítésre.  Régi  probléma 
megoldására kaputelefon rendszer került 
kiépítésre az iskolában. A napokban a fel-
sőben a folyosón a világító testek kerül-
nek kicserélésre, új lámpatesteket szere-
lünk fel.

Az eszközfejlesztési támogatás lehető-
séget  biztosított,  hogy  új  fénymásolót, 
színes nyomtatót, CD-s lejátszókat, sport-
szereket,  logikai  építőket,  interaktív tér-
képeket,  szemléltető eszközöket  és  játé-
kokat vásároljunk iskolánknak. A fejlesz-
tő munka segítésére fejlesztő programot, 
könyveket és foglalkoztató füzeteket vá-
sároltunk a tanulók fejlődésének segítésé-
re.

Köszönjük a sok segítséget és támoga-
tást  a  Szülői  Munkaközösségnek,  Kiss  
Ferencnek,  Molnár  Szilárdnak,  Kedves  
Tihamérnak, Póti Árpádnak, Szedlák Ká-
rolynak,  Csókás Zsoltnak, a helyi Tűzol-
tóknak  és  mindenkinek,  aki  önzetlenül 
segíti iskolánk színvonalas működtetését. 
Köszönöm  a  Tantestület  minden  tagjá-
nak,  az  iskola  technikai  dolgozóinak  a 
félév folyamán végzett munkát, a sok se-
gítséget.

Antal Zoltán
igazgató

DECEMBERI 
ÓVODAI 

ÖRÖMEINK
Az adventi várakozás, a karácsonyra, a 

szeretet  ünnepére  való  készülődés  na-
gyon szép és meghitt  időszak volt  óvo-
dánkban.  Igazán  emlékezetes,  lélekme-
lengető eseményeink, élményeink voltak. 
A  Mikulás  mindenféle  finomsággal, 
édességgel és ajándékkal megrakodva ér-
kezett. Az idén szép, új játékokat is kap-
tak a jó öreg Mikulás apó zsákjából a ki-
csik, sajnos havat nem hozott, bár nagyon 
várták a gyerekek.

A martonvásári Művészeti Iskola taná-
rainak és  diákjainak fúvós hangszer be-
mutatója  különleges,  érdekes  esemény 
volt, a hangszereket ki is lehetett próbál-
ni. Más alkalommal Fiskus Olga magával 
ragadó  személyiségével,  szépen  csengő 
énekével  nyújtott  boldog  perceket  az 
óvodásoknak.  Hangszereinek megszólal-
tatását tágra nyílt szemmel figyelték a ki-

csi  gyermekek.  Olgi  már  több alkalom-
mal tartott zenés bemutatót az óvodában. 
Écsi Gyöngyi felvidéki előadóművésszel 
is  eltöltöttünk  egy  felejthetetlen  órát. 
Gyönyörű, ízes magyar beszédével, szép 
karácsonyi  énekeivel  elvarázsolta  a  kö-
zönséget.  A  karácsonyi  születéstörténet 
megjelenítésébe bevonta az óvodás gye-
rekeket  is.  Mi,  felnőttek  hol  meghatód-
tunk,  hol  nevettünk,  kísértük  az  útján 
Máriát és Józsefet, követtük a pásztoro-
kat a kis Jézushoz. Az iskolás néptánco-
sok  igényes,  szép  és  látványos  betlehe-
mes  játék  bemutatásával  köszöntöttek 
bennünket, kívántak jó egészséget, és bé-
kességes ünnepeket. Óvodai hagyomány, 
hogy  minden  adventben  meghívjuk  a 
nyugdíjas  óvó  néniket,  dajka  néniket, 
konyhás  néniket  egy  kis  beszélgetésre, 
„emlékidézésre”(12-en jöttek el az idén). 
Érdekes  és  megható  volt  együtt  lenni 
azokkal, akik a váli gyermekeket - a mai 
szülőket - nevelték, gondozták. 

 Az óvodai Szülői Munkaközösség ide-
jét,  energiáját  nem kímélve tevékenyke-
dik azért, hogy a gyermekeknek jobb kö-
rülményeket tudjunk teremteni. A Katalin 
bál  bevételéből  120.000,-  Ft  értékben 
kaptak  az  óvodások  új  játékokat.   Kö-
szönjük  a  munkaközösség  vezetőjének, 
tagjainak, és minden Szülőnek, vállalko-
zónak,  aki  adományával  vagy munkájá-
val  támogatta az óvodát 2011-ben. Kér-
jük, ha tehetik, támogassanak bennünket 
2012-ben is!

                       Énekelni jó

Óvodai nevelésünkben kiemelt felada-
tunk az éneklés megszerettetése, a zenei 
nevelés  megalapozása.  A  gyermekeket 
tiszta  forrásból  származó  szép  énekkel, 
zenével  szeretnénk  megismertetni.  Azt 
reméljük,  hogy  ha  többször  hallanak 
énekszót,  a  gyermekek  fogékonyabbá 
válnak a zenei hatások iránt, és nyitottab-
bak lesznek más művészeti élmények be-
fogadására is. 

Ezért alakult meg az énekkarunk is. Az 
óvoda Pillangó csoportjának szülői érte-
kezletén  fogalmazódott  meg  először  a 
gondolat:  énekeljünk együtt  szülők,  pe-
dagógusok a gyermekeknek. Kezdeti cé-
lunk az volt, hogy az óvodás gyermekek-
nek énekelünk karácsonyi dalokat. Aztán 
jöttek felkérések, hogy mutatkozzunk be 
a falu más rendezvényein is: így az Ad-
venti  vásáron,  a  Gyertyagyújtáson,  az 
Idősek  köszöntésén,  és  az  óvodásoknak 

és iskolásoknak is elénekeltük karácsonyi 
énekeinket. 

A zene, az éneklés öröm. Öröm annak, 
aki énekel, és annak, aki hallgatja. Ezt a 
karácsonyi ünnepi készülődésben szemé-
lyesen is megtapasztalhattuk a kórus tag-
jaival.  (Nevünk  még  nincs.)  Mi,  akik 
énekeltünk,  boldogan tettük,  jól  éreztük 
magunkat  a  felkészülés  és  az  előadás 
közben is. Vezetőnk Fiskus Olga, Ő szer-
vezte,  tanította  az  éneklést.  Köszönjük 
Olginak, hogy ilyen lelkesen közre adja 
zeneszeretetét, igazgatja a kórust. A pró-
bák  nagyon  jó  hangulatúak,  vidámak, 
igazi örömzenéléssel telnek. 

Várjuk azokat, akik szeretnének csatla-
kozni  hozzánk.  (Szerda  délután:  4  óra, 
Vajda utcai óvoda.)

Kocsis Irén
óvodavezető
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Nagy szeretettel  várjuk a  kézimun-
kát  szerető  lányok,  anyukák és  nagy-
mamák  jelentkezését,  akik  szeretnék 
megismerni és alapjaiban elsajátítani a 
foltvarrás  (PATCHWORK)  különféle 
technikáit.  Varrós  összejöveteleinket 
terveink szerint péntekenként fél 5-től 
fél 7-ig tartjuk a Kossuth utcai óvodá-
ban.

Amire szükség lenne: tű, cérna, olló, 
gombostű és esetleg vászon anyagma-
radékok (apró mintás,  kockás,  egyszí-
nű).  A varrós  összejöveteleket  vezeti 
Körtélyesiné Akli  Piroska (hobbi folt-
varró), a részvétel díjtalan. Bővebb in-
formáció  kérhető  Rozbach  Józsefné 
Margitka óvodapedagógustól az óvodá-
ban, vagy Körtélyesiné Akli Piroskánál 
a  06  (30)  6487-387-e  telefonszámon. 
Várjuk szeretettel és hozza magával ér-
deklődő ismerőseit is! A kezdeménye-
ző óvodai munkaközösség nevében

Margitka és Piroska
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ANIKÓ NÉNI 
Drága Anikó!

Amikor  nekiláttam  a  búcsúbeszéd 
megírásának azon gondolkodtam, miként 
fogalmazzam  meg  érzéseimet.  Vajon 
mely szavakkal lehetne kifejezni azt a há-
lát és nagyrabecsülést, melyet érzek.

Ha számokkal  kimutatható  lenne  éle-
ted munkája, milyen statisztikai számsor 
alakulna. Évente minimum 100 gyermek. 
Az elmúlt 33 év alatt 3300. És pontosan 
kétszer ennyi fül, melyeknek tíz százalé-
ka megérdemelte volna, hogy a kezedben 
maradjon megcibálás után. Ehelyett sze-
retettel próbáltad őket a jó útra téríteni, és 
minden apró,  jó  cselekedetüket  egy-egy 
„ragyogó”-val jutalmazni. Ez a szó: „RA-
GYOGÓ”, szállóigévé vált.

De vajon a számok pontosan megmu-
tatnák, mit  értél  el  a hosszú évek alatt? 
Fontos  egyáltalán  számvetést  készíteni, 
ki mit köszönhet Neked? Nincs olyan di-
ák vagy kolléga, aki bármi rosszat mon-
dana, mondhatna Rólad. Ennél  nagyobb 
elismerés nem érheti az embert. Példaér-
tékű az a kitartás, lelkesedés, mellyel ki-
vívtad mindenki megbecsülését. A 33 év 
óhatatlanul bibliai gondolatokat hoz elő. 
Krisztusi kor, szokták mondani. Anélkül, 
hogy párhuzamot vonnék, azért elgondol-
kodtató,  milyen  stációkon  vezetett  ke-
resztül utad? Milyen csodákat tettél, és a 
tanítványok vajon miként gondolnak rád? 
Milyen híredet  vitték a  világba,  és  vol-
tak-e  köztük  latrok?  Megtagadna-e  egy 
is, mire a kakas hármat szól? Határozot-
tan állítom: NEM! Türelmed, megértésed 
határtalan volt mindvégig. Még a farizeu-
sokat sem kergetted ki a „Templom” falai 
közül. Hitted, szeretettel meg lehet őket 
is változtatni. 

Most itt állunk és már nincs más dol-
gunk, mint a szépre emlékezni. Ma éppen 
azért  gyűltünk  itt  össze,  hogy  minden 
rosszat feledtessünk Veled. Legyen ez az 
ünnepi alkalom a vidámságé! S bár far-
sang időszaka van, ne gondold, hogy ez a 
sok  mosolygós  arc  álarc.  Ha  egy-egy 
szemben könnyeket látsz, kérlek bocsásd 
meg nekünk! Nem azért van, hogy elszo-
morítsunk, hanem azért, mert önzőek va-
gyunk, és sajnáljuk, hogy már nem látha-
tunk nap mint nap.

Őrizd meg szívedben ezeket a tekinte-
teket,  és  Te  is  olyan szeretettel  gondolj 
majd ránk, ahogyan mi gondolunk Rád.

Egy rövid idézettel búcsúzom:

Az öreg kút csendesen adja
vizét...így telik minden napja.
Áldott élet ez!-fontolgatom:
csak adni, adni minden napon!
Ilyen kúttá kellene lennem!
csak adni teljes életemben!
Csak adni? Terhet is jelenthet.
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek...tükre rám ragyog:
"Hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom
frissen, vidáman és szabadon"...

Drága Anikó! Kívánok nagyon boldog 
nyugdíjas éveket. Kívánom, hogy életed-
nek most kezdődő szakasza olyan legyen, 
melyre legszebb álmaidban sem gondol-
tál! Bár tudjuk, hogy a nyugdíjasok so-
sem érnek rá, kérlek, azért néha látogas-
sál meg minket, mert az a napunk bizto-
san „RAGYOGÓ” lesz.

Bechtold Tamás
polgármester

Kedves Anikó!

Régen készülünk erre a napra, időkö-
zönként egy kicsit hozzáraktunk, tovább-
gondoltuk, beszélgettünk róla, majd egy-
szer csak belénk hasított a felismerés: el-
érkezett  a  búcsú napja.   Egy nagyszerű 
ember, Anikó néni (így mondtuk egymás 
között  mi  tanítványok,  gyerekek  és  fel-
nőttek) nyugdíjba megy...

Nem lehet szavakba önteni a köszöne-
tet,  a  hálát  amivel  tartozunk  Neked,  és 
még  nehezebb  méltatni  a  munkát,  amit 
több mint három évtized alatt lankadatlan 

lelkesedéssel,  türelemmel  végeztél,  mi-
közben az  Anikó néni  fogalommá nőtte 
ki magát...Nem hiába álltak sorba a gye-
rekek  a  híres,  titokzatos  kémia  szertár 
előtt  „mit segítsünk,  Anikó  néni?”   jel-
szóval. Valójában nekik volt szükség egy 
kis segítségre. Számodra nem volt elve-
szett gyerek, a legvásottabbnak kikiáltot-
tat  is  szép  szóval,  szeretettel,  olykor 
anyai szigorral terelgetted a jó útra. Sebet 
kötöztél, sokszor nem holmi fehér gézzel, 
hanem szavakkal, magaddal cipelve a ta-
nulóifjúság, vagy akár a kollégák kereszt-
jének egy darabját...Ezek a szavak, ame-
lyek olykor sokunk szájából hiteltelenül, 
súlytalanul  hangzanak,  súlyos  tartalom-
mal voltak tele: a személyes példamuta-
tás  tartalmával.  Ez  a  titok,  az  elvetett 
mag  öntözővize.  Nem  kell  csodálkoz-
nunk azon, ha a régi tanítványok hihetet-
lenül nagy szeretettel emlékeznek vissza 
Rád. A Tanítás,  a  hiteles  tanítás  megfo-
gant, szárba szökkent és gyümölcsöt ho-
zott. Mi tanárok, tanítók nem élünk köny-
nyű időket. Személyeddel egy követendő 
példát állítottál elénk, és egy reményt ad-
tál nekünk.

Nagy  öröm  számunkra,  hogy  együtt 
dolgozhattunk veled. Azt mondják, hogy 
pótolhatatlan  ember  nincs,  a  Te  szemé-
lyed egy kivétel.  Bár igyekezni fogunk, 
hogy hiányodat csökkentsük, abban nagy 
egyetértés  van  a  tantestület  körében, 
hogy ez lehetetlen feladat: azt a sok sze-
retetet,  végtelen  figyelmességet,  amit 
irántunk  tanúsítottál,  nem  fogjuk  tudni 
pótolni. Mondjuk ki: hiányozni fogsz.

Útravalóul neked, s nekünk egy Wass 
Albert  idézet:  „Jó emlékezni  arra,  amin 
keresztülmentünk.  Az  ilyen  emlékezés-
ben erő van mindig, és bizonyságtevés a 
csüggedések ellen. S van benne bölcs tu-
dása annak, ami az emberi megpróbálta-
tások fölött magasan lebeg, és méltóságo-
san  tisztán.  Az  Isteni  igazságnak.  Mely 
abban áll,  hogy élünk.  Mégis  élünk.  És 
süt reánk a nap.”

Hosszú,  boldog,  tartalmas  nyugdíjas 
éveket kívánok a tantestület minden volt 
és jelenlegi tagja nevében. Nem felejtünk 
el, és bármikor szeretettel várunk.

Antal Zoltán
igazgató

Vál  Község  Önkormányzata  Válért 
Emlékéremben  részesítette  Andrusek 
Anikót,  és  százezer forint  jutalommal 
köszönte meg 33 éves példamutató ál-
dozatos munkáját. Gratulálunk!
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Fotó: Kovácsné Darabos Erzsébet
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A LELKIPÁSZTOR 
BÚCSÚJA 

AJÁNLLAK  TITEKET  A  KEGYE-
LEM IGÉJÉNEK 

Néhány napja csak annak, hogy elfo-
gadtam a gyöngyösi gyülekezet meghívá-
sát. Máris itt a perc, hogy e sorokkal bú-
csúzzak azoktól, akik között ifjú felnőtt-
korom és középidőm legjavát töltöttem.

Szeretett  gyülekezet,  kedves  váliak! 
Az  első  hetekben  még  gyalogszerrel,  s 
egy nagy táskával a vállamon tettem meg 
a vasárnapi utat. A táskás szokás megma-
radt, a világ viszont felpörgött, s többek-
től már csak autóablakból fogok búcsúz-
ni. „Jöjj át és légy nékünk segítségül!” – 
így szólt az ige hozzám az ide induláskor. 
17 éven át beszélhettem ebben a faluban 
Jézus  Krisztus  megváltó  szeretetéről. 
Közben a sok öröm és kihasznált kegyel-
mi idő mellett számot kellett vetnem bű-
neimmel, mulasztásaimmal is. A magvető 
igesorozatával kezdtem a napfényes, szép 
vasárnapok sorát.  Annyi  éven át  jó volt 
látni az őszinte arcokat, és érezni a vilá-
gos érzelmeket. A gyerekek között min-
dig  szívesen  tanítottam,  szinte  egy  em-
beröltő  lehetőségeiben.  Néhány  éve  a 
konfirmálók többsége az általam keresz-
teltek sora. Megindító kétszer áldani: cse-
csemőként és az ifjúkor küszöbén. Nem-
zeti ünnepi istentiszteleteink talán termé-
szetesen  hirdették  a  bibliai  alapon  álló 

hazaszeretetet, mindamellett, hogy „a mi 
polgárjogunk a mennyekben van”. Nyári 
táboraink  minden  résztvevőben  fontos 
emléket  hagytak.  A néhány  gyülekezeti 
közös kirándulás is sokak életében a leg-
szebb  napok  egyike.  A  látogatásokban 
nem tudtam annyit mozdulni, igyekezni, 
amennyi szív, amennyi otthon várt volna 
szeretettel. Az utolsó években lassan sza-
bad lettem arra, hogy a gyülekezeti körön 
túl  is  keressem a  közös ügyet.  Hiszem, 
hogy Isten így is felhasználhatott. „Most 
pedig  Istennek  és  kegyelme  igéjének 
ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, 
és örökséget adhat nektek a szentek kö-
zött.” (ApCsel 20:32)

Az idők alatt családunk nagycsaláddá 
lett.  Gyermekeink  az  óvodában,  iskolá-
ban nőhettek. A gyülekezetben átélhettük 
az ígéret első részét: „Menj be a bárkába 
te és a te feleséged, és a te fiaid…”. Kü-
lönös,  hogy ez  a  gyülekezeti  ház  olyan 
lehet, mint egy bárka, mint ahol „Isten is-
meretes mint menedék”. Az utolsó évti-
zedben mégis a legfontosabb, a gyüleke-
zeti élet szívverése akadozott leginkább. 
Annak idején jó volt együtt imádkozni a 
hitben járókkal. Aztán ez a döntő lüktetés 
elfakult. Imahét napjaiban írom ezt a bú-
csút. Ha majd hiányzik, „ketten vagy hár-
man együtt”  lesznek az ÚR nevében.  A 
gyülekezet új gondokkal és új presbitéri-
ummal indul a folytatásnak. Legyen ben-
nünk Jézus Krisztus indulata és munkálja 
bennünk a készséget az élet  gyakorlatá-
ban átélni és kifejezni a hitet. Ö „tegnap, 
ma és mindörökké ugyanaz.” Ő fogja el-
rendezni  a  holnapot,  és  Benne  leszünk 
egyszer egyek azokkal, akik már előttünk 
jutottak  az  örökkévalóságba.  „Jöjjetek, 
Atyám áldottai, örököljétek a számotokra 
elkészített országot!” (Mt 25:34)

Mindenkitől szeretettel búcsúzunk!

Kenyeressy Károly
református lelkipásztor

és családja

VÁLLALJ TE IS 
VÁLÉRT!

2011-es Csemete-fa

November 26-án, az elszármazottak ta-
lálkozója előtt került sor a 2011-ben szü-
letett  váli  gyermekek  fájának,  azaz  a 
2011-es  Csemete-fának  elültetésére.  18 
család  kapott  meghívást  az  eseményre, 
közülük  sokan  eljöttek  kisebb-nagyobb 
csemetéjükkel, öröm volt látni a sok ba-
bakocsit. Apukák és testvérkék segédkez-
tek  az  új  Egészségház  melletti  ünnepé-
lyes faültetésben. 

Közvélemény-kutatás

A legutóbbi  Válinfóban  megjelent  és 
valamennyi háztartásba eljuttatott 4 olda-
las kérdőívet a felnőttek közül 84-en töl-
tötték ki és juttatták vissza.  A 14-18 év 
közötti fiatalok pedig névre szólóan kap-
ták  meg a  nekik  készült  adatlapokat.  A 
187  főből  31-en  éltek  a  lehetőséggel, 
hogy  véleményt  mondjanak.  Köszönjük 
mindazoknak,  akik a településért  vállal-
ták, hogy időt és energiát szentelnek vé-
leményük  és  javaslataik  megfogalmazá-

9. oldal
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Fotó: Pásztor Lajos

A Váli Polgárőrség
új jelentkezőket vár!

Ha egyetért céljainkkal, és szeretne a 
váli Polgárőrséghez csatlakozni, a szer-
vezet  munkájában  részt  venni,  jelent-
kezzen  Bereczki  László elnöknél a 06 
(20) 362-2226-os telefonszámon. Vár-
juk Önöket! 
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sára, ezzel is segítve munkánkat. A kér-
dőívek  feldolgozása  és  kiértékelése  fo-
lyamatban van, az eredményekről készült 
összefoglalást  következő  számunkban 
tesszük közzé. 

Ádám Zuszanna
alpolgármester

A BÍBOR 
NÉPTÁNCCSOPORT 

PRÁGÁBAN

Néptánccsoportunk,  a  Bíbor  néptánc-
csoport (vagy „keddi csoport”) a nagy si-
kerrel  megtartott, I.  Váli- Völgyi Vigas-
ságok  megrendezését  kipihenve,  újabb 
nagy fába vágta fejszéjét.

Jelentkeztünk a 2011. november 3.-6. 
között  megrendezésre került  VII.  Prágai 
néptánc fesztiválra. Lelkesen és izgalom-
mal készültünk a programra és az utazás-
ra. Igyekeztünk úgy összeállítani az úti-
tervet,  hogy  minél  több  élményben  le-
gyen  részünk.  Magyarországról  rajtunk 
kívül  még  egy  csoport  érkezett,  és  Er-
délyből  jött  még  egy  magyar  néptánc-
együttes. A fesztiválon 52 csoport jelezte 
részvételi szándékát, közel 1200 résztve-
vőt regisztráltak. Elmondható, hogy ren-
geteg embert kellett megmozgatni a ren-

dezvény szervezőinek. 
November 3-án a kora reggeli órákban 

indultunk.  Nem messze  Prága  előtt  tet-
tünk egy kis kitérőt - megcsodálva Třebíč 
városka világörökség részét képező főte-
rét  és  várát.  Este  volt  mikor megérkez-
tünk a prágai szállodába. Másnap délelőtt 
gyalogos városnézésre indultunk idegen-
vezetővel. Szerencsére az időjárás is ke-
gyes volt hozzánk, és jó kiránduló időnk 
volt. Az ebéd és kis vásárlások után a ké-
ső  délutánra  szervezett  hajókirándulás 
keretében csodáltuk a lenyugvó napot  a 
Visztulán.  Nagyon  nagy  élmény  volt  a 
vízről látni a prágai várat és várost, főleg 
azért, mert közben besötétedett, és így a 
kivilágított  városban  is  gyönyörködhet-
tünk.  A  vacsora  után  igazi  magyaros 
táncházat  varázsoltunk,  hiszen  a  többi 
magyar  csoporttal  egy  szállodában  vol-
tunk, így a társalgó nagyon hamar átala-
kult táncházzá, ahol magyar népzenészek 
húzták a  talpalávalót,  és  a  hangulat  ha-
mar a tetőfokára hágott. Szombat délelőtt 
még egy rövid városnézés fért bele a sűrű 
programba,  mert  utána  menni  kellett  a 
konferencia-központba színpadbejárásra. 

A megnyitó  után  elkezdődött  a  prog-
ram. 14 órától  egymást  követték a  cso-
portok a színpadon, 23 óráig tartott a mű-
sor.  A fellépésünk  nagyon  jól  sikerült, 
amit az is bizonyított, hogy az ott tartóz-
kodó prágai magyar nagykövet is gratu-
lált  a  Bíbor  néptánccsoportunknak.  Azt 

mondta,  úgy  érzi,  most  jó 
volt magyarnak lenni, és sze-
retné még viszontlátni a cso-
portot  Prágában.  Vasárnap 
kora reggel elindultunk haza, 
mivel  még  beiktattunk  egy 
pozsonyi  városnézést.  Ez  a 
séta  kiváló  alkalom  volt  a 
gyönyörű város látványán fe-
lül, hogy méltóképpen fejez-
zük be  ezt  a  remek  progra-
mot.

Késő  este  érkeztünk  haza 
tele élményekkel, új barátok-
kal és új tagokkal gazdagod-
va. Mindenki egyértelmű vé-
leménye az volt, hogy ezt is 
kár  lett  volna  kihagyni,  hi-
szen  nagyon  jól  sikerült,  és 
büszkeséggel töltött el az ér-
zés,  hogy ismét  jó  hírét  vi-
hettük kis falunknak.

Csókás Elek

FELHÍVÁSOK
A Táncos Lábak Alapítvány kuratóriu-

ma köszöni a 2010. évi adók 1 % -ának 
felajánlását. A 2011. évben az adók 1 %-
ból  befolyt  összeg  50.583  Ft. volt.  Ez-
úton szeretnénk megköszönni a felajánlá-
sokat.  A  befolyt  összeget  a  néptáncos 
gyermekek támogatására és jutalmazásá-
ra fordítjuk.  Kérjük adója egy százaléká-
val  2012-ben  is  segítse  az  alapítvány 
munkáját!

Hivatalos elnevezés:
Táncos Lábak Alapítvány
adószám: 18492082-1-07
Szeretnénk  megköszönni  a  néptáncos 

szülők egész évi áldozatkész munkáját is.
Csókás Elek

kuratóriumi elnök

***

A  Váli Tűzoltó Egyesület kéri, hogy 
adójának  1%-ával  segítse  az  egyesület 
működését.  A felajánlott  pénzeszközt az 
ifjúság képzésére, versenyeken való rész-
vételre, valamint a tűzvédelem biztosítá-
sára kívánjuk fordítani. 

Hivatalos elnevezés:
Váli Tűzoltó Egyesület
adószám: 18499993-1-07
Ez  úton  szeretnénk  megköszönni 

mindazoknak a segítségét, akik 2011. év-
ben adójuk 1%-ával támogatták egyesü-
letünket. Köszönettel:

Váradi Endre
elnök
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Mozgás és edzettség
az egész családnak!

KEMPO
edzések indulnak az

Alcsútdobozi Sportcsarnokban

Időpontok:
Hétfő és péntek: 17.30 - 19.00

Edzők:
Metzger Antal

+36 (20) 955-8124
Rácz Richárd

A Bíbor Néptánccsoport
dr. Szőke László prágai nagykövettel
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