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 2010-es  választások  után  októ-
ber 4-én vettük át az önkormány-
zat  irányítását.  Kezdettől  fogva 

tudtuk,  hogy  iszonyatos  állapotot  örök-
lünk. Minden intézkedésünket annak ren-
deltük  alá,  hogy a  községet  kihúzzuk a 
csődközeli  helyzetből.  Mindezt  ismeret-
len pályán, emberhátránnyal küzdve egy 
jóval  erősebb „ellenféllel”  szemben,  vi-
szont annál lelkesebb szurkolótáborral  a 
hátunk mögött...

A

Tényszerűen mit is
jelentett ez?

8 millió Ft bérhitel, 30 millió Ft folyó-
számla hitel, 36 millió Ft fejlesztési hitel 
(Szent István tér - Kossuth utca felújítá-
sa), 7,1 millió Ft csatorna beruházási hi-
tel  mellett  a kifizetésre váró tételek,  el-
költött bevételek: 41 millió Ft  kifizetet-
len számlaállomány és elmaradt személyi 
juttatások,  10,26  millió  forint  elköltött 
támfalpénz, 2 millió forint  elköltött tan-
könyv támogatás, 2,1 millió Ft Alcsútdo-
boz inkasszója.

A  kezdeti  sokk  nem  csak  az  óriási 
adósságállomány miatt  ért  minket,  de  a 
megkezdett  beruházások  befejezése  is 
ránk maradt, mely ilyen anyagi helyzet-
ben erősen kétségessé vált. A Szent Ist-
ván tér - Kossuth utcai beruházáshoz kö-
zel 10 millió, az Egészségház kivitelezé-
sének befejezéséhez további 6 millió Ft 
önrészt  kellett  előteremteni,  ezen  felül 
újabb  15  milliós  hitel  felvételére  kény-
szerültünk.

Intézkedési  tervet  kellett  készítenünk. 
Ez  olyan  sürgős  tennivalókat  tartalma-

zott, melyek elsősorban a kiadások csök-
kentését, és minden lehetséges módon a 
bevételek  növelését  szolgálták.  Ennek 
egyik - sokak számára fájdalmas -  eleme 
a létszámok optimalizálása volt az önkor-
mányzat különböző intézményeiben. Míg 
az óvodában a nyugdíjba vonulók helyére 
nem vettünk fel új munkaerőt, az iskolá-
ban – a folyamatosan csökkenő gyerek-
létszám miatt  -  a  két  nyugdíjba  vonuló 
mellett 3,5 fő leépítésére kényszerültünk. 
Az amúgy is létszámhiányos polgármes-
teri hivatalban a többszöri személycserét 
követően  átszerveztük  a  feladatellátást, 
valamint az építéshatóság finanszírozását 
külső  forrásból  oldottuk  meg.  Sokáig 
megbízott,  majd  helyettesítő  jegyzővel 
dolgoztunk, míg a többször kiírt jegyzői 
pályázat  végül  sikeresen  végződött.  Dr. 
Balogh Lóránd és  családja  azóta  Válba 
költözött, kisebbik lányuk itt jár iskolába.

Anyagi jellegű nehézségeinken túl sze-
mélyi  problémák,  munkaügyi  perek  ne-
hezítették és nehezítik mind a mai napig 
működésünket. A volt jegyzővel, dr. Kiss 
Tamás Györggyel kezdődött a perek sora. 
Ebben az ügyben közel 4 millió forintot 
ítélt  meg számára a munkaügyi  bíróság 
szabadságmegváltás  címén.  Bár  a  nettó 
összeget már inkasszálták számlánkról, a 
pernek  még  koránt  sincs  vége.  Önkor-
mányzatunk kártérítési igénnyel lépett fel 
a jegyzőnek köszönhető, mára több mil-
lió  forintra  rúgó,  jogtalan  normatíva 
igénylések  miatt.  Elődömmel,  Tóth  Fe-
rencnével is  perben  állunk  a  szerintünk 
jogtalanul magas jegyzői bér és különbö-
ző  jogcímen  kifizetett  költségtérítések 
miatt, melyekkel jelentős anyagi kár érte 
az  önkormányzatot.  Követelésünk közel 

20 millió Ft. Míg Vázsonyi Istvánné Évi-
kével sikerült megegyeznünk egy örökölt 
munkaügyi  per  kapcsán,  addig  sajnos 
Krúdy  Péterrel egy  újabb  per  indult, 
melynek  végkimenetelét  még  nem  tud-
juk.

A mérleg másik
serpenyője

A precízen kidolgozott pályázatoknak, 
valamint  jó  kapcsolatainknak köszönhe-
tően az elmúlt két évben közel 50 millió 
forintot  kaptunk  az  önhibájukon  kívül 
hátrányos helyzetbe került önkormányza-
tok megsegítésére elkülönített alapból. 

A korábban ÁMK-ként működő okta-
tási  intézményi  struktúrát  nem  csupán 
törvénytelen volta miatt kellett átszervez-
nünk, de ezzel jelentős mértékben csök-
kentek az iskolával és óvodával kapcso-
latos kiadásaink. Hosszas munka – lassan 
6 év – után elkészült Vál község új, hatá-
lyos rendezési  terve,  melyből  kikerült  a 
népszavazás által eltörölt Váli Energiata-
karékos Lakóövezet. Nekünk is tapasztal-
nunk kellett, hogy az önkormányzati és a 
lakossági érdek néha szembe kerül egy-
mással. Többszöri tárgyalás és egyeztetés 
után  a  katolikus  temető  mellé  tervezett 
krematórium  ötletét  elvetettük.  Szintén 
több éves probléma megoldása indult el 
azzal, hogy a Pogányvári út lezárását jogi 
útra  tereltük.  A Kastély ügyében sajnos 
elődeink egy számunkra előnytelen meg-
állapodást  hagytak  ránk,  szinte  minden 
eszközt kivéve a kezünkből. Legnagyobb 
sajnálatunkra a Kastély Kft.-vel folytatott 
tárgyalások  holtvágányra  jutottak.  Így 
építési  irodánk  dolgozóinak  elsődleges 
feladata lett, hogy a Kulturális Örökség-
védelmi  Hivatallal,  valamint  a  Környe-
zetvédelmi és Erdőfelügyeleti Hatósággal 
karöltve minden lehetséges módon rászo-
rítsuk a tulajdonosokat a jogkövető ma-
gatartásra. Amennyiben nem történik ér-
demi  változás  az  ingatlanok  ügyében, 
jogi útra tereljük annak rendezését.

Az elmúlt két évben több sikeres, rész-
ben  az  előző  ciklusban  indult  pályázati 
beruházást  adtunk  át.  2010  novemberé-
ben a 120 milliós Szent István tér - Kos-

v á l I n f óv á l I n f ó
FÉLIDŐBEN

Az önkormányzat négyéves ciklusát talán furcsa lehet egy sport-
mérkőzéshez hasonlítani, de a félidőben ott is kielemzi a csapat az 
első játékrész tapasztalatait.  Mindezt  azért  teszik,  hogy -  miután 
megismerték a pályát és a játékviszonyokat - elkerüljék a korábbi 
hibákat, levonják a tanulságokat, s a második félidőben jobban tel-
jesítsenek. És tudjuk jól, a szurkolók buzdítása sem elhanyagolha-
tó a végeredményt illetően.

BECHTOLD TAMÁS polgármester

Mint a mesében
„A váli mesterek...apáik földjén, unokáik örömére dolgoznak,  
alkotnak. Nyomot hagynak szülőföldjükön.”
Kokas László építész a régi tűzoltószertár felújításáról.

10. oldal

Mindenkit érint
„...január  1-jétől  komoly  változások  lépnek  életbe  mind  orszá-
gunk, mind településünk közigazgatási rendszerében...”
Dr. Balogh Lóránd jegyző tájékoztató írása

5. oldal



suth utca felújítása, majd 2011 márciusá-
ban az Egészségház is elkészült 81 millió 
forintból. A Váli Gyermekek Jövője Ala-
pítvánnyal közösen valósítottuk meg – 28 
millió forintos  Uniós forrásból  -  a  Sza-
badidőpark és a Vajda utcai óvoda előtti 
játszótér kivitelezését. Több mint 15 mil-
lióból épült meg a Mélyúti támfal újabb 
szakasza,  valamint  1,5  millió  forint  és 
rengeteg  társadalmi  munka  segítségével 
új vizesblokkot kapott a Vajda utcai óvo-
da. 13 millió forintos uniós pályázat kap-
csán az iskolában számítógépek és digitá-
lis  táblák  használatával  nőtt  az  oktatás 
színvonala.  Áramot  termelő  napelemek 
kerültek az iskola, óvoda és a községháza 
tetejére,  ezek  a  beruházások  közel  80 
millió  forintot  tettek  ki.  Hamarosan  át-
adásra kerül a 15,8 millió forintból meg-
újuló  Tűzoltómúzeum,  melyre  a  Váli 
Tűzoltó  Egyesület  pályázott  az  önkor-
mányzattal  együttműködve.  Bár  beruhá-
zásokra  továbbra  sincs  saját  forrásunk, 
útjaink  javítására  a  B-K-V  Víziközmű 
Társulásnak és az OVIT Zrt.-nek köszön-
hetően több mint 15 millió forintot fordít-
hatunk a most folyó munkák során. Jelen 
helyzetünkben  a  pályázatok  jelentik  az 
egyetlen  lehetőséget  a  fejlesztésre.  Idén 
november  végéig  Ádám  Zsuzsannának 
köszönhetően a sportpálya és az öltözők 
korszerűsítésére, valamint a Sétatér és a 
Széchenyi  utcai  játszótér  felújítására 
nyújtunk be pályázatokat civil szerveze-
teken keresztül. 

Reményeim  szerint  még  az  idén  sor 
kerül a közterületi kamerarendszer kiépí-
tésére is.  Ez  egy újabb lépés  lenne Vál 

közbiztonságának  fejlesztésében,  mely-
hez az is hozzájárul, hogy jó kapcsolatot 
tudtunk kialakítani  Bereczki László helyi 
körzeti megbízottal, valamint a Váli Pol-
gárőrség  tagjaival.  Fontosnak  tartottuk, 
hogy mindenki számára előnyös, a jövő-
be mutató partnerséget alakítsunk ki a vá-
li civil szervezetekkel, valamint hivatalos 
szervekkel.  Kiemelném  az  Önkormány-
zati  Tűzoltóságot,  nekik  köszönhető  a 
közterületek fenntartása, a veszélyes fák 
gallyazása,  valamint  a  községháza  és 
részben a rászoruló lakosság tűzifa ellátá-
sa is. De úgy gondolom, valamennyi civil 
szervezettel sikerült jó viszonyt kialakíta-
ni, együttműködni. Sikeresnek mondható 
az állam által támogatott közmunka prog-
ram  is,  melynek  keretében  közterülete-
ink,  árkaink karbantartásán túl  intézmé-
nyeink takarításában, valamint az óvodai 
konyhában  kisegítőként  dolgozók  nagy 
segítséget jelentenek.

Változások

Sok  munka  van  mögöttünk,  de  leg-
alább ennyi feladat áll előttünk. A 2012. 
év minden szempontból a  változás  évé-
nek tekinthető. Magyarország közigazga-
tása átalakul, 2013. január 1-jétől műkö-
désbe  lépnek  a  járási  központok.  Vál 
község a Martonvásári járáshoz kerül. A 
másik  változás,  hogy jövő évtől  Vál  és 
Kajászó  községek  közös  polgármesteri 
hivatalt hoznak létre. Újdonság, hogy az 
5000 fő alatti települések általános isko-
láit átveszi az állam. Az ingatlan a mi tu-

lajdonunk  marad,  annak  karbantartása, 
felújítása a mi feladatunk. Ezzel az intéz-
kedéssel, valamint a korábban keletkezett 
adósságok átvállalásával szeretné a kor-
mány  az  önkormányzatokat  anyagilag 
stabilizálni. A feladatok elvonásával ter-
mészetesen az állami finanszírozás is vál-
tozik. Ennek pontos mértéke a mai napig 
még nem ismeretes. 

A  mindennapi  nehézségek  ellenére 
számos ünnepi eseményt és rendezvényt 
szerveztünk.  A Jubileumi  Vajda-év  ren-
dezvénysorozata – melynek lebonyolítá-
sában pedagógusok, civil szervezetek és 
önkéntesek segítettek - olyan programo-
kat nyújtott a közönség számára, melyek-
re  joggal  lehetünk  büszkék.  Hagyomá-
nyosan megtartott rendezvényeink közül 
kiemelném még az Elszármazottak talál-
kozóját, az Adventi vásárt, és a nemzeti 
ünnepeket.   Akciót  kezdeményeztünk 
„Vállaj Te is Válért” néven, melynek ke-
retében  elindult  a  Csemete-fa  program, 
az  „1  nap  Válért”  és  a  „Porta-portya”. 
Ezekben a közösségformáló tevékenysé-
gekben  rendszeres  segítséget  nyújtanak 
az aktív váliak és a különböző civil szer-
vezetek. Munkájukért a képviselő-testület 
és a magam nevében is köszönetet mon-
dok!

Önkormányzatunk kommunikációja  is 
jelentősen átalakult az elmúlt években. A 
lakosságot  a  kéthavonta  rendszeresen 
megjelenő  Válinfóban  tájékoztatjuk  a 
fontosabb  eseményekről.  Örömmel  lát-
juk, hogy egye többen vesznek részt  az 
újság szerkesztésében írásaikkal.  A köz-
ség honlapja is  megújult,  melyet  igyek-
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A Népmese Napja
Zsóka óvónéni beszámolója az 
óvodai előadásról.
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H í r e k

Civil szervezeteink - az önkormányzattal együttműködve - ismét pályázatot nyújtanak be a VölgyVidék Leader irodához. A Váli 
Faluszépítő és -védő Egyesület a Sétatér és a Széchenyi utcai játszótér teljes felújítására adta be pályázatát 15 millió forint érték -
ben, míg a Sportegyesület 10 millió forintra pályázott sportlétesítmények felújítására, melynek keretében tető és hőszigetelés ke-
rülne az öltözőkre, kiépítenék a focipálya öntözőrendszerét, valamint egy kisméretű edzőpálya is létesülhetne. Bízunk benne, hogy 
a pályázatok sikeresek lesznek.

***
A szolgáltató munka- és balesetvédelmi okokból november hónaptól megszünteti az üveghulladékok zsákos elszállítását a házak 

elől. Kérjük, hogy a továbbiakban a háztartásukban összegyűjtött üveghulladékot szíveskedjenek a szelektív hulladékgyűjtő sziget  
megfelelő konténerébe dobni. A szolgáltató ígérete szerint erre a célra újabb konténer kerül elhelyezésre. Az Érd-Kom köszöni 
megértésüket.

***
A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Társulás úgy döntött, hogy vagyona egy részét átfogó nyomvonal és aknafedlap javításokra 

költi. A 32 millió forintból a három település lélekszám arányosan részesül, így Vál több mint 12 millió forintot költhet útfelújítás-
ra. A közbeszerzési pályázatot Vál tekintetében a Puhi-Tárnok Kft. nyerte meg, a munkálatok már meg is kezdődtek. Ennek kö -
szönhetően az utak javítása mellett a Jókai utca és a Templom sor is aszfalt burkolatot kap.  A Petőfi utcai javítások költségeit a  
nagyfeszültségű vezetékek kivitelezője, az OVIT Zrt. fizeti mintegy 3,5 millió forint értékben, így közel 16 millió forintot költhe -
tünk útjaink felújítására. A kivitelezés ideje alatt az esetleges útlezárások, illetve forgalomkorlátozások miatt kérjük türelmüket!

***
Az Autópálya Kezelő 2013. január 1-jétől le akarta zárni a Kajászó melletti - nem hivatalos - M7-es autópálya felhajtót. A no-

vember 8-i bejáráson azonban az illetékesektől ígéretet kaptunk arra, hogy egyelőre nem kerül lezárásra a csomópont.



szünk  folyamatosan  aktuális  informáci-
ókkal frissíteni. A rendezvényekre szóló 
meghívókat, illetve a közérdekű informá-
ciókat  közvetlenül  a  postaládákba  tett 
szórólapok segítségével juttatjuk el min-
den  háztartásba,  valamint  a  hirdetőtáb-
lákra kihelyezett hirdetmények útján érte-
sítjük a lakosságot.

Jelenlegi helyzetünk

Kifizetetlen számlaállományunk és el-
maradt személyi jellegű kifizetéseink 19 
millió forintot tesznek ki. Ez még mindig 
nem kevés, de minden intézményünk mű-
ködését  folyamatosan tudjuk biztosítani. 
Már  egyre  kevésbé  fenyegetnek  kikap-
csolással a közműszolgáltatók. Adóbevé-
telből származó 9 millió forintos kintle-
vőségünk  behajtására  mindent  elköve-
tünk.  A személyi  állomány  valamennyi 
intézményünkben  biztonsággal  el  tudja 
látni feladatait. A község, bár igen kis lé-
pésekkel, de fejlődik. Ez nem azt jelenti 
természetesen, hogy nyugodtan hátradől-
hetünk  karosszékünkben.  Azt  sem  állí-
tom, hogy minden szempontból tökélete-
sen működünk, de egyben biztos vagyok: 
nyugodt lelkiismerettel  legjobb tudásunk 
és tehetségünk szerint cselekszünk.

Terveink

Első  és  legfontosabb  tennivalónk  a 
biztonságos működés fenntartása.  Emel-
lett kiemelt célunk egy új óvoda építése. 
Minden évben egy teljes csoportnyi gyer-
meket kell elutasítanunk helyhiány miatt. 
2012-ben  ráadásul  kiemelkedően  sok 

gyermek született Válban. Tegyük hozzá, 
nagy  örömünkre.  Az  iskolában  viszont 
növelnünk kell a gyereklétszámot. Hosz-
szú távú megoldást  jelentene a kajászói 
gyerekek „átcsábítása”, erre minden esé-
lyünk  megvan,  hiszen  egyre  jobb  a  vi-
szony a két település között, s a közös hi-
vatal  is a szorosabb együttműködést se-
gítheti.

Továbbra is szeretnénk indulni energe-
tikai pályázatokon, intézményeink hőszi-
getelése,  fűtéskorszerűsítése  még  előt-
tünk álló feladat. Vizsgáljuk annak lehe-
tőségét, hogy 2013-tól a konyha és a Fa-
luház üzemeltetését hogyan tudnánk ma-
gunk megoldani. A volt orvosi rendelő át-
alakításával ifjúsági klubot szeretnénk ki-
alakítani  a  fiatalok  aktív  részvételével. 
Egy  állandó  piactér  kiépítése  lehetővé 
tenné  a  termelői  piac  beindítását,  vala-
mint megoldást jelenthetne az árusok mi-
atti áldatlan állapotokra. A községet stig-
maként elcsúfító Ürményi kastély és kör-
nyezete  további  sorsával  kiemelten  kell 
foglalkoznunk. Ha a tulajdonosokat szép 
szóval nem lehet  rászorítani  az ingatlan 
fejlesztésére, más utat kell választani.

Távlati  terveink  között  szerepel  egy 
megújuló energiát hasznosító fűtési rend-
szer kiépítése, valamint egy inkubátorház 
kialakítása  adófizető  cégek  számára. 
Munkahelyteremtő beruházások letelepe-
dését kívánjuk támogatni, ehhez azonban 
partnerekre lesz szükségünk, mert az ön-
kormányzat  nem rendelkezik erre alkal-
mas  ingatlanokkal.  Végül  az  Egészség-
ház  „folytatását”,  egy  új  Polgármesteri 
Hivatal építésének ötletét sem vettük le a 
napirendről, ha már a tervek rendelkezé-
sünkre állnak.

Immár  elkezdődött  a  második  félidő. 
Csak  tőlünk  függ  a  meccs  eredménye. 
Köszönjük a  bizalmat,  a  türelmet,  a  tá-
mogató szavakat  és tetteket,  a  buzdítást 
és segítséget. És köszönjük a kritikát is, 
igyekszünk tanulni belőle. Bízom benne, 
hogy az intézményekkel, a lakossággal és 
a  civil  szervezetekkel  karöltve  továbbra 
is egy élhető községet és közösséget tu-
dunk teremteni mindannyiunk számára az 
elkövetkező években is!
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. november 1-jétől forgalmirend-változás lépett életbe a Sárköz utcában. 2012. 
október 31-től a Sárköz utca forgalma egyirányúsításra kerül. A fenti időponttól a Sárköz utcában a kötelező haladási irány a Szent 
István tér felől a Széchenyi utca felé kerül majd meghatározásra. A Széchenyi utca felől a Sárköz utcába nem lehet behajtani, ezen  
a ponton „behajtani tilos” közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. Kérjük a település lakosságát, hogy - gyermekeink épségének 
megóvása és a balesetek elkerülése érdekében - fokozott figyelemmel vezessenek a fent megnevezett útszakaszokon.

***
2013. január 1-jétől a 3000 fő alatti településeken az állam veszi át az oktatási intézmények fenntartását. Ennek azonban az az 

ára, hogy az eddigi normatív támogatás megszűnik, a gyermekek után nem kapunk fejkvótát, sőt további adóbevételeink egy részét 
is lefaragja a központi költségvetés. Ennek értelmében a Vajda János Általános Iskola pedagógusainak fizetését, valamint az intéz-
mény rezsiköltségét az állam finanszírozza, viszont az iskolaépület karbantartásának és felújításának költségeit, valamint a techni-
kai dolgozók (takarítók, karbantartók) bérét továbbra is a településnek kell kigazdálkodnia.

***
Vál Község Önkormányzata 2012. december 31-vel megszünteti az I. fokú Építéshatósági Társulást. Jövő év januárjától építési  

és telekalakítási ügyekben a Martonvásári Járási Hivatal jár el.

***
Január 1-jétől változik az orvosi ügyelet rendje. A Tisztiorvosi Szolgálat törvénytelennek ítélte a több éve jól működő változó 

telephelyű orvosi ügyeletet, ezért az érintett települések – köztük Vál is – csatlakozott a bicskei ügyeleti rendszerhez. Ebből kifo-
lyólag jövő évtől a háziorvosi rendelési időn kívül Bicskére kell menni, vagy onnan kell kihívni az orvost, ha ellátásra szorulunk.

ÁDVENTI
VÁSÁR

2012. december 8-án
szombaton délután

13.00 órától

„Emberségről példát...”
Kiállításmegnyitó

a Közösségi Házban
a Wallenberg-év alkalmából

15.00 óra

Vox Váli -Vál hangjai

Vendéglátás, meglepetések,
kézműves foglalkozás,

karácsonyi hangulat

Mindenkit szeretettel 
várunk!



 közös rendezvény lényege volt, 
hogy ezzel a gesztussal hidat ké-
pezzünk a múlt és a jövő, az egy-

kori és a jövendő váli polgárok között. A 
faültetésben  a  gyermekek  szülei  mellett 

A aktívan segédkeztek az idősebb elszárma-
zottak  is,  kézről-kézre  járt  a  lapát,  s  a 
2012-es Csemete-fa egykettőre a helyére 
került.  Elhelyeztük  a  2011-ben  született 
gyermekek  névsorát  tartalmazó  táblács-

kát is a tavalyi facsemete mellé, és em-
léklapot  adtunk  át  annak  a  19  kisgyer-
meknek, akikkel az előző évben gyarapo-
dott a település. Gratulálunk, jó egészsé-
get  és sok örömet kívánunk a családok-
nak!

A találkozóra  minden  eddiginél  több, 
mintegy 60 vendég érkezett. A köszöntés 
során Bechtold Tamás polgármester felol-
vasta egy kedves meghívott  levelét,  aki 
megromlott egészségi állapota miatt nem 
tudott eljönni, de köszönetét és jó kíván-
ságait fejezte ki. Beszámolójában Polgár-
mester úr röviden összefoglalta az elmúlt 
két év nehézségeit és eredményeit, majd 
ismertette  az  önkormányzat  további  ter-
veit.  Kóti  Fruzsina,  Kedves  Réka  és 
Papp  Nóra szavalata  után  az  óvodások 
látványos  kis  tánca  következett,  majd a 
Vox Váli  -  Vál  hangjai  kórus énekelt  a 
vendégeknek. A műsort Csókás Norina és 
Zsebeházy György zárta egy-egy verssel.

A déli harangszóra az ebéd is elkészült. 
A házias tyúkhúsleves, a pörkölt és a no-
kedli  Rozbach  Erika és  Tóth  Sándorné 
Teri keze alól került ki, a felszolgálásban 
az önkormányzat dolgozói és vezetői se-
gédkeztek.  A  menüt  és  a  kiszolgálást 
szinte  valamennyi  vendég  dicsérte,  volt 
aki többször is repetázott. A kiadós ebéd 
után  a  sütemények  és  borok  mellett  jó 
kedvvel beszélgettek az asztaltársaságok, 
üdvözölték egymást a rég nem látott is-
merősök. A hangulat olyannyira fokozó-
dott, hogy egyesek még dalra is fakadtak. 
A délutáni  órákban  aztán  lassan  asztalt 
bontottak,  távozáskor  mindenki  megkö-
szönte a vendéglátást, a színvonalas szer-
vezést.  Öröm volt  látni,  hogy mennyire 
jól  érezték magukat  a  meghívottak.  Re-
méljük,  jövőre  is  jó  szívvel  látogatnak 
vissza egykori falujukba.
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CSEMETÉK ÉS ELSZÁRMAZOTTAK
Október 13-án délelőtt került sor a 2012. évi Cse-
mete-fa ültetéssel egybekötött „Elszármazottak ta-
lálkozójára”. 

ÁDÁM ZSUZSANNA alpolgármester

Az óvodások tánca        Fotó: Kovácsné Darabos Erzsébet

A 2012-es Csemete-fa ültetés Fotó: Ádám Csaba

G Ó L Y A H Í R E K

SZEPTEMBER
Fugert Izabella
Bauer Levente
Váradi Csenge
Keskeny Alíz
Fiskus Zsófia

OKTÓBER

Domak Barnabás
Ujszászi Viktória
Váradi Nándor



 változások egyik oka, hogy az 
ország  teljes  területén  felépül  a 
járási  közigazgatási  szint,  azaz 

megkezdik működésüket a Járási Hivata-
lok. A másik pedig, hogy Vál és Kajászó 
községek önkormányzatai Közös Önkor-
mányzati Hivatalt alakítanak ki.

A
Vál Község a Martonvásár Város köz-

pontú  járáshoz  fog  tartozni.  Bizonyos 
közigazgatási feladatok ellátására a jövő-
ben nem települési szinten kerül sor, ha-
nem  járási  hatáskörbe  fognak  kerülni, 
vagyis az ügyek intézése a Járási Hivatal-
ban történik majd. 2013. január 1-jétől 
járási  hatáskörbe  kerülnek  az  ok-
mányirodai hatósági ügyek, a gyámha-
tósági  eljárások,  a  lakcímnyilvántar-
tással kapcsolatos feladatok, az I. fokú 
építéshatósági ügyintézés, és részben a 
szociális ügyek intézése is. A felállításra 
kerülő járási hivataloknak lesznek a tele-
püléseken is – előre meghatározott ügy-
félfogadási  időben – úgynevezett  járási 
ügykezelői.  Reményeink szerint így uta-
zás nélkül, helyben is lehet náluk ügyin-

tézést kezdeményezni, illetve csökkenhet 
a lakosság ügyintézéssel kapcsolatos kel-
lemetlensége.  Azokban  az  ügyekben, 
amelyeknek nem lesz a járási központban 
kirendeltsége (pl.  földhivatal,  rendőrség, 
bíróság, ÁNTSZ, stb.) továbbra is az ed-
digi  eljárásrend  marad  érvényben,  azaz 
Bicskére  kell  mennünk.  Kérem,  hogy 
2013.  január  1-jét  követően  fokozottan 
kísérjék figyelemmel a közigazgatási át-
alakítással  kapcsolatos  tájékoztatóinkat 
annak érdekében, hogy a változással járó 
kellemetlenségeket  minimálisra  csök-
kentsük,  és  az  átállási  folyamat  minél 
zökkenőmentesebben történjen.

Felhívom figyelmüket, hogy a jelenle-
gi  változások  az  egészségügyet  nem 
érintik. 

Vál Község polgárainak életét valószí-
nűleg kisebb mértékben fogja befolyásol-
ni az a körülmény, hogy 2013. január 1-
jét  követően  Vál  és  Kajászó  Községek 
Önkormányzatai  Közös Önkormányzati 
Hivatalt hoznak létre  9,5 fővel.  (Az új  
önkormányzati törvény szerint ugyanis a  

2000 fő alatti településeken nem lehet  
önálló hivatal -  A Szerk.) Az erről szóló 
szándéknyilatkozatot már mind a két te-
lepülés Képviselő-testülete elfogadta. Je-
lenleg  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal 
felállításához nélkülözhetetlen alapdoku-
mentumokat készítem elő, a két  Polgár-
mesterrel  egyeztetve.  A mostani Polgár-
mesteri Hivatal és a jövőbeni közös hiva-
tal struktúrája között nem lesz jelentős el-
térés. A két település eddig különálló hi-
vatalai - mintegy összeolvadással – egye-
sülnek, és egy közös Jegyző vezetése alá 
kerülnek majd. A Közös Önkormányzati 
Hivatalt  vezető  Jegyző  munkáját  egy  a 
Kajászó kirendeltséget irányító Aljegyző 
segíti  majd.  Válban  a  jegyzőn  kívül  6 
köztisztviselő marad, Kajászón az aljegy-
zőn kívül 1,5 státusz lesz betöltve. A tele-
pülésvezetők bíznak abban, hogy a köz-
igazgatásban  végbemenő  átalakítások 
nem jelentenek majd komolyabb problé-
mát a települések lakóinak. Terveink sze-
rint  a  változások  a  hatósági  ügyintézés 
színvonalának  emelkedése  és  a  hatéko-
nyabb munkavégzés irányába hatnak.

Kérem a település  lakosságát,  hogy a 
közigazgatási rendszer átalakításával járó 
nehézségek miatt - az új eljárási rend  ru-
tinszerű bevezetéséig - fokozott türelem-
mel segítsék munkánkat, és az esetleges 
kellemetlenségeket nézzék el mind a tele-
pülési,  mind  a  felállításra  kerülő  Járási 
hivatali  apparátusnak!  Segítségüket  és 
megértésüket előre is megköszönöm.
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Tisztelt  Váli  Lakosok!  Szeretném  tájékoztatni  Önöket,  hogy 
2013. január 1-jétől komoly változások lépnek életbe mind or-
szágunk, mind településünk közigazgatási rendszerében, mű-
ködésében. 

DR. BALOGH LÓRÁND jegyző

seinktől kincsekkel teli tarisznyát 
kaptunk örökségbe, de mintha egy-
re gyakrabban tétlenül néznénk en-

nek  háttérbe  szorulását,  elfelejtését.  Ve-
gyük  birtokba,  ismerjük 
meg, fényesítsük újra és ad-
juk  tovább az  eleinktől  ka-
pott,  élethosszig  érvényes, 
értékes, unokáink számára is 
feltétlenül  megőrzendő  me-
sebeli kincseket.”  

Ő

Ezekkel  a  gondolatokkal 
hívta fel figyelmünket a Ma-
gyar Olvasástársaság a nép-
mesék megőrzésére, életben 
tartására, és az ő javaslatuk-
ra 2005 óta szeptember 30-
át  jeles  napként  ünnepeljük 

szerte az országban.  
  A mozgalomhoz elsők között kapcso-

lódott óvodánk is, így már hagyománnyá 
vált,  hogy rendhagyó módon a megszo-

kottól  eltérő  meglepetéssel  készülünk 
gyermekeink  számára.  Az  idei  különös 
izgalmat  hozott  a  felnőttek  számára  is, 
hiszen  a  mese  eljátszásába  nemcsak  az 
óvó nénik, hanem a szülők is bekapcso-
lódtak.  A közös cél érdekében lelkesen 
próbáltunk, és izgatottan vártuk, vajon az 
égiek kedveznek-e a szabadtéri  előadás-
nak?!  A hagyományoktól  eltérően idén 
vendégül  láttuk  nemcsak  az  első  osztá-
lyosokat, hanem az alsó tagozatos gyere-
keket is. 

A mese  befejeztével  pedig  mindenkit 
megvendégeltünk  egy  kis  „lakodalmi” 
süteménnyel, aminek a gyerekek  majd-

nem annyira örültek, mint a 
mesének.  A  süteményekért 
külön köszönet a mese sze-
replőinek!  Köszönjük  a 
Noda  Textnek  a  felajánlott 
jelmezeket,  és  köszönünk 
minden támogató segítségét.

Jó  hangulatú  készülődés, 
jó hangulatú előadás, öröm-
teli  együttlét!  Boldog,  elé-
gedett  mosolyok!  Jó  volt 
adni,  jó  volt  kapni,  jó  volt 
együtt  lenni!  Jövőre,  vele-
tek, ugyanitt!

A NÉPMESE NAPJA AZ ÓVODÁBAN
Kicsik és nagyok szeptember 30-án megemlékezünk Bene-
dek Elek népmesegyűjtő és író születésnapjáról, és ezen a 
napon  megkülönböztetett  figyelemmel  fordulunk  értékes 
kincsünk, a mese felé.

FÉBERTNÉ ÁG ERZSÉBET munkaközösség vezető



gy szép verőfényes, de hűvös őszi 
reggelen az Alma és Pillangó cso-
port  óvodásaival  Tordasra  kirán-

dultunk  a  Nemzeti  Élelmiszerlánc  Biz-
tonsági Hivatal Növény Fajtakísérleti Ál-
lomására. A gyerekek izgatottan várták a 
buszos kirándulást. A reggeli elfogyasztá-
sa után útnak indultunk. Tágra nyílt sze-
mekkel  csodálták  a  változatos  tájat, 
amely elsuhant mellettünk. A főútról le-
kanyarodva  kukorica  és  repce  földeket 
pillanthattunk meg, miközben izgalmasan 
„hullámzott” alattunk az út.

E

A  szántóföldi  kísérletek  helyszínén 
már várt bennünket Attila bácsi, az egyik 
kisgyermek lelkes apukája, aki örömmel 
fogadott. Az igazi csoda akkor kezdődött, 
amikor a háttérben várakozó nagy piros 
traktor elindult. A gép zúgott, pörgött-for-
gott, a burgonya pedig egy szempillantás 
alatt kifordult a földből. Minden óvodás 

kapott egy kis zsákocskát, amelybe a gu-
mót szedhette. A sok apró kezecske szor-
gosan dolgozott. „Sok kéz, hamar kész!”- 
állapítottuk meg a szüret végén.

Pihenésképpen  zsákocskáinkat  hátra-
hagyva  sétálni  mentünk.  Közben  meg-
szemléltük  a  kender,  szójabab,  cirok, 
napraforgó, kukorica, őszi búza termesz-
tési módját, és megismertük sokféleségét, 
óriási fajtagazdagságát. Kezükben tartván 
ezeket  a  terméseket  érdeklődve vizsgál-
gatták, miközben sokat kérdeztek. Ezután 
Attila bácsi  a  dinnyeföldre vitt  bennün-
ket,  ahol  több mint 60 fajtából válogat-
hattak a gyerekek. Ezeket díszítési célok-
ra használtuk fel,  valamint  a  seprűcirok 
és szemes cirok bugáját is. A termésekkel 
megrakott zsákokat a buszba pakoltuk és 
visszautaztunk az  Állomás  telephelyére. 
Árnyas öreg fák alatt fogyasztottuk el a 
tízórainkat, közben csodáltuk az őszi ter-

mészet sokszínűségét.
A meglepetés, amivel Attila bácsi ké-

szült  óriási  üdvrivalgást  eredményezett 
az  óvodások  körében.  Bemutatta  azon 
mezőgazdasági gépeket, amelyeket a faj-
takísérleti  munkákban  használnak.   Ez-
után  a  gyermekeknek  két  parcellakom-
bájn  kipróbálására  is  lehetőségük  nyílt, 
amely  nagy  örömet  nyújtott  számukra. 
Az időkeret szűkössége miatt sajnos már 
nem volt lehetőségünk a gyógy- és dísz-
növény gyűjtemény, illetve a zöldség kí-
sérletek  megtekintésére,  de  reményeink 
szerint ezt a tavasz folyamán pótoljuk. 

Kissé fáradtan, de sok élménnyel és is-
merettel gazdagodva szálltunk fel a busz-
ra.  A hazafelé  vezető  úton  mondókáz-
tunk,  énekeltünk,  de  voltak  olyanok  is, 
akik aludtak. Az ajándékba kapott termé-
nyek mindkét óvodánkat díszítik.

A burgonyaszüreten szedett  termésből 
a Pillangó csoport családi napján nagyon 
ízletes,  paprikás  krumplit  főztek.  Az 
Alma  csoportos  gyerekek  hazavihették 
terméseiket,  illetve  az  óvó  nénik  által 
szedett burgonya a különböző tevékeny-
ségek során került felhasználásra.

Nagyon szépen köszönjük  Szokó Atti-
lának a  Növény  Fajtakísérleti  Állomás 
vezetőjének, hogy nagy szeretettel és kö-
rültekintéssel mutatta be nekünk munka-
helyét! 
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Márton-nap
Fiskus Olga mesél a lámpás 
felvonulásról, és még sok másról is.

8. oldal

ŐSZI KIRÁNDULÁS
Egy gyermeket akkor lehet jól és sokoldalúan fejleszteni, ha le-
hetőséget biztosítunk számára a minél  több érzékszerv általi 
megtapasztalásra.  Az őszi kirándulásunk is ennek a tanulási 
folyamatnak a jegyében zajlott.

SZOKÓ ATTILÁNÉ óvónő – Alma csoport
OROSZI FERENCNÉ óvónő – Pillangó csoport



 diákönkormányzat már az első 
héten  komoly  munkába  kezdett, 
mely azóta sem lankad. Szelektív 

hulladékgyűjtést  indítottak  be  minden 
osztályban, szünetben szól az iskolarádió, 
a  híradósok riportokat  készítenek,  diák-
honlap  is  indult.  Kérésükre  folyamatos 
dekorációs verseny folyik, melynek ered-
ményeként  soha  nem látott  módon fog-
nak  össze  az  osztályok és  szépítik  kör-
nyezetüket.  A DÖK játékos sportdélutá-
nokat is szervez. Az őszi futóversenyün-
kön  is  nagyon  szép  számban  mérették 
meg magukat tanulóink.

A

Szeptember  közepén  hatalmas  munka 
után  beadtuk  pályázatunkat  100  millió 
forintra,  melyet  innovációra  fordíthat-
nánk.  Legutolsó  információnk  szerint  a 
nagyszámú beérkezett pályázat miatt sor-
solással fogják eldönteni, hogy kit támo-
gatnak. Ma még reménykedünk.

A bicskei Művelődési ház mesejátékai-
ra egy busznyi gyerek megy rendszeresen 
4 pedagógus kíséretében.

Szeptembertől  a  2.  osztályosok kezd-
ték  meg az  úszásoktatást  a  bicskei  tan-
uszodában. 

A község rendezvényei közül műsorral 
támogattuk  a  60  éves  osztálytalálkozót, 
az Elszármazottak találkozóját és a Nem-
zeti  ünnepi  megemlékezést.  Benedek 
Elek  születésnapja  ma  már  a  Népmese 
napja.  Iskolánk  akadályversennyel  és 
rajzpályázattal  emlékezett  a  nagy mese-
íróra,  mely  a  felső  tagozaton  ökológiai 
állomásokkal is kibővült. Az alsó tagoza-
tos diákok meghívást kaptak az óvodába 
is, ahol az óvónőkből és szülőkből verbu-
válódott színjátszó csapat egy hangulatos 
népmesét adott elő a gyerekeknek.

Mányon a mesemondó versenyen Szo-
kó  Aletta 3.osztályos  tanuló  3.helyezés 
ért el. Körmendi Dávid 6.osztályos tanuló 
2. helyezést ért el a Magyar Autóklub ál-
tal  szervezett  országos  "Két  keréken" 
KRESZ és  kerékpáros  ügyességi  verse-
nyen.  Szeptemberben  Krakkóban  került 
sor a nemzetközi megmérettetésre.  Len-
gyelországban  Dávid  a  magyar  csapat 
tagjaként 7. lett. A megyei Bolyai mate-
matika versenyen több csapattal is indul-
tunk, melyek közül a büszke 2. helyet az 
5.osztályosok  szerezték  meg.  A  csapat 
tagjai:  Nagy Benjamin,  Ihász Mercédesz, 
Tulipán Dániel és Schmidt Ferenc.

Október első hetében a martonvásári 
Művészeti Iskola tanárainak koncertjével 
ünnepeltük a Zene világnapját. Az aradi 
vértanúkról  is  műsorral  emlékeztünk 
meg. Majd átadásra kerültek az iskola te-
tején  elhelyezett  fotovoltaikus  elemek, 
melyek folyamatosan termelik az áramot.

Az őszi szünetet vetélkedőkkel, sütivá-
sárral,  töklámpásokkal,  boszorkányokkal 
tarkított  Halloween-i  buli  előzte  meg, 
mely  hatalmas  sikert  aratott,  mindenki 
nagyon jól érezte magát.  Tanulóink Ha-
lottak napja előtt a szemetet is összeszed-
ték a játszóterektől a temetőkig. A szünet 
után  azonnal  Márton-napi  szavalóver-
senyt  rendeztünk,  melyen  41  alsós  kis-
gyerek vett részt. A legjobbak közül Al-
csútdobozon  Kiss  Noémi 1.,  Andrusek 
Dorka és  Koch Dorottya 2.,  Kiss Dávid 
pedig 4. helyezést ért el. Pillanatnyilag a 
Bolyai  anyanyelvi  csapatversenyre  ké-
szülünk, illetve indulunk a kápolnásnyéki 
versenyeken is. Kis műsorral és sok vilá-
gítótesttel  érkezünk a  Márton-napi  lám-
pás felvonulásra is. A november 26-30-ig 
tartó időszakban a Rákosi Vipera Védel-
mi Programot bemutató ingyenes vándor-
kiállítás lesz megtekinthető iskolánkban.

A szülői házzal való szorosabb kapcso-
lattartás jegyében már két szülői értekez-
letet is tartottunk. November 13-án és 14-
én  pedig  lehetőséget  adtunk  arra,  hogy 
nyílt nap keretében az érdeklődő anyukák 
és  apukák  betekinthessenek  tanóráinkra 
is.

A Szülői Munkaközösség új elnököt és 
pénztárost  választott.  Az  SZMK  elnöke 
Schmidt Ferenc lett, a pénzügyeket pedig 
Rajkányi Kata tartja ellenőrzés alatt. Kö-
szönjük Horváthné Gráczer Zsuzsanna és 
Oroszné Demeter Szilvia több éves lelki-
ismeretes munkáját, és sok lelkes szülőt 
kívánunk  az  új  vezetőség  mellé.  Az 
SZMK első programja sütivásár és bolha-
piac  lesz.  A szülők  segítségére  mindig 
szükségünk van,  de  mi  sem ülünk ölbe 
tett  kézzel.  Az  elektronikai  hulladékok 
gyűjtéséből is sikerült egy kisebb összeg-
hez jutnunk, és decemberben is megismé-
teljük ezt az akciót. Kérjük, amennyiben 
van elektronikai hulladékuk (számítógép, 
mosógép,  tv,  stb.),  szíveskedjenek  de-
cember 5-ig behozni iskolánkba.

A látványos  programok  mellett  isko-
lánk felkészül az állami átvételre is. Pe-
dagógusaink a következő hetekben átdol-
gozzák  a  különböző  szabályzatokat,  a 
Házirendet és a Pedagógiai programot az 
új törvények szerint. A hatalmas munkát 
Karácsonyig kell elvégeznünk. Az adven-
ti rendezvényeken is várjuk a község la-
kosságát iskolánk műsorain és pavilonjai-
nál.

☻www.iskolaval.blogspot.com
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Alig két hónap telt el, mióta az elsősök bizonytalanul átlépték osztá-
lyuk küszöbét, és mára betűket olvasnak össze, melyek hamarosan 
értelmes szavakká válnak. A nyolcadikosok pedig pár hét múlva élet-
re  szóló  döntéseket  hoznak  jövőjükkel  kapcsolatban.  De  kezdjük 
szeptembertől.

KOVÁCSNÉ DARABOS ERZSÉBET igazgató

Napelemek átadása

Halloween

Márton-napi szavalóverseny

Zenei koncert



ersze a Márton-nap nem itt kezdő-
dött.  A tavalyi  sikeres  felvonulás 
hagyományt teremtett, és idén már 

jó korán elindult a szervezkedés, hogy a 
gyerekek örömére újra lehessen az éjsza-
kában izgalmas "kincskeresésre" indulni.

P
Amíg az óvónénik és tanító nénik a hé-

ten Szent Mártonról meséltek, libás éne-
keket énekeltek és barkácsoltak, addig az 
óvodai és az iskolai szülő munkaközössé-
gek  az  ötletgazda,  Zsebeházy  Róbert,  a 
Váli Gyermekek Jövője Alapítvány elnö-
ke kérésére, aki idén sem hagyta veszni a 
felvonulást,  előkészítette  a  mulatságot: 
sokan mézeskalács-libákat  sütöttek,  má-
sok  papírlibákat  vagdostak,  díszítettek. 
Végül  egy  közös,  jókedvű  csomagolás 
során majdnem minden a helyére került. 
Persze a felvonulás napján is volt dolog 

bőven, de a sok segítő kéz nyomán idő-
ben rotyogott a tea és készült a forralt bor 
nagy  üstökben,  no  meg  szorgos  kezek 
vágták a hagymát és kenték a libazsírt a 
kenyerekre.

A  gyülekezőt egy  álmos-felhős és 
meglehetősen  hideg  november  10-i  dél-
utánon, éppen sötétedés után a Községhá-
za elé hívtuk össze. Robi bácsi megnyitó-
ja után felcsendült néhány libás ének és 
mondóka Erzsi néni negyedikesei  szájá-
ból, majd mindenki fogta a lámpáját, és 
elindult a libakeresésre a katolikus temp-
lom környékére. Amikor Robi bácsi már 
a templomhoz ért az elsőkkel, a sor vége 
még mindig csak a Kultúrkert környékén 
kígyózott. Rengetegen voltunk!

Mire a sok kíváncsi keresgélő  megta-
lálta a libáját, és be is váltotta a liba for-

májú sütire meg egy 
kis apróságra, addig-
ra a hűvös esti leve-
gőn  lehűlt  kezecs-
kéknek  jólesett  a 
forró  tea  vagy  a 
nagykorú  népesség-
nek  a  forralt  bor. 
Égett a tábortűz, itt-
ott  kacagás  hallat-
szott,  jókedvű  tere-
fere,  gyerekek  sza-
ladgáltak  zsíros  ke-
nyérrel - olyan igazi 
közösségben  érez-
hette  magát  az  em-
ber.

Kicsik  és  nagyok 
egyaránt  élvezték  a 
rendhagyó  estét, 
örültek  a  megtalált 
libáknak és a megka-
pott  kincseknek.  Jö-
vőre pedig újra bele-
vágunk,  ha  ismét 
lesz  ötletgazda  és 
sok-sok  segítség, 
akiknek  mindannyi-
unk  nevében  köszö-
netet  mondok:  min-
denki  segítségét  és 
részvételét  köszön-
jük szépen!

►Süti-vásár és bolhapiac
Az  iskolai  farsangokon  mindig  nagy 

sikere van az édesanyák, édesapák, nagy-
szülők titkos receptjei alapján készülő il-
latos, finom és mindenféle E-mentes "há-
zi sütiknek". Szinte előjegyezni szokták a 
farsang résztvevő, hogy ki hány tálcával 
vinne  haza  a  szeretteinek.  Néhányan 
ezért  úgy  gondoltuk,  hogy  belevágunk 
egy házisüti-vásárba, hátha ezzel is sike-
rül a váli gyerekek javára gyűjtenünk. De 
ha sütit lehet kapni, akkor akár "piacolha-
tunk" is mellette! Így született a "bolha-
piac"  ötlete.  Ami valakinek megunt,  fe-
lesleges  kacat,  az  lehet  még  másnak 
hasznos, értékes holmi.

A helyszín is adott volt, hiszen az isko-
lás  gyerekek  részére  gyűjtöttünk.  Ko-
vácsné Darabos Erzsi igazgató néni rög-
tön rendelkezésünkre bocsátotta az iskola 
épületét. Hiszen jó időben lehetünk kint, 
de rossz időben is bőven elférünk az épü-
letben. 

A héten gyűltek is szép számmal a ka-
catok, a kedves postás nénik segítségével 
a szórólapok is minden házba eljutottak, 
és egy idő után már mindenki arról  be-
szélt, hogy mit fog sütni vasárnapra. 

Mire vasárnap kitárta kapuit az iskola, 
addigra az "szmk-sok" berkeiben az izga-
lom a tetőfokára hágott: tudja-e minden-
ki, lesz-e elég süti, lesz-e elég vásárló, és 
különben is hol vannak a pénzgyűjtő do-
bozok???? :)

Feri és a korán érkezők már jó időben 
berendezték a piacot. Ahogy jöttek és jöt-
tek  süteményes  tálakkal  megrakodva  a 
segítő szülők, úgy kellett bővítsük és bő-
vítsük a kirakodó helyet. A tarkabarka fi-
nom házi  sütik tálcákra kerültek,  míg a 
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Szüreti mulatság
Hoppár György beszámolója a Szü-
reti Felvonulásról és Bálról.

12. oldal

MÁRTON-NAPI LÁMPÁCSKÁK
Idén  második  alkalommal  világítottak  az  iskolában, 
óvodában  vagy  otthon  nagy  gonddal  készített  tarka 
lámpák végig a Sétatéren.

FISKUS OLGA

Robi bácsi és a gyerekek Fotó: Kovácsné Darabos Erzsébet

Az előkészületek              Fotó: Fiskus Olga (fiskusolga.hu)



portékák fajtájuk szerint külön-külön asz-
talokra. Még javában folyt  a sütik kipa-
kolása, amikor az első érdeklődők megér-
keztek, a rutinosak saját műanyag dobo-
zokkal. Úgy lerohanták a vásárlók a sütis 
pultot, hogy kb. negyed óra alatt az ösz-
szes sütemény el  is  fogyott.  Gondoltuk, 
hogy kapós lesz, de hogy ennyire??? Per-
sze  a  bolhapiac  részlegen  is  fogyott  az 
áru: gyönyörű könyveket és szép, tartós 

játékokat lehetett kapni, sőt, a zsákmány 
része  lehetett  néhány  klassz  cipő  vagy 
éppen meleg kabát is. 

Nagyon  szépen  köszönjük  a  sok-sok 
felajánlást,  az  illatos  süteményeket,  a 
kedves, mosolygós arcokat, és a sok ön-
kéntes munkát. Ha felsorolnám a renge-
teg nevet, aki ott volt, még egy fél oldalt 
megtölthetnék, ezért inkább így írom: kö-
szönjük mindenki áldozatos munkáját!

Összességében egy jó kezdeményezés 
indult el, amivel mindenki jól járhat: "ke-
vés" adományozott pénzből finom sütik-
hez és tartós, hasznos termékekhez jutot-
tunk.  A sok  kicsi  meg sokra  megy,  így 
legjobban a gyerekek járnak majd, hiszen 
az egész összeget a váli iskolás gyerekek-
re fordítja az iskola szülői munkaközös-
sége. 
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öbb focis szülőben felmerült a 
gondolat, hogy az őszi szezon vé-
gén tartsunk egy összejövetelt. A 

gondolatból aztán tett lett, a rendezvény 
megszervezését  Körmendiné  Erzsi indí-
totta el, összeszedte az anyagi támogatá-
sokat,  alapanyagokat  az  ebédhez,  majd 
többen  segítettük  a  háttérből  a  családi 
nap megvalósulását.

T

Míg az U-13 korosztály az utolsó őszi 
meccsét játszotta, már rotyogott a gulyás 
a  bográcsban.  A hozzávalók  a  jótékony 
külsős támogatók adományából kerültek 
az  asztalra,  ezúton  köszönjük  Csókás 
Zsolt,  Kárpáti  Hajnalka,  Kocsis  Bálint, 
Kiss  László,  Sigmond  Péter,  Zsebeházy 

Róbert, Vranek Péter és az Önkormány-
zat támogatását.

A rendezvényre hivatalos volt mind a 4 
korosztálynyi kisfocista és családja, vala-
mint  akik  munkájukkal  hozzájárultak  a 
lehetőséghez, hogy Válban utánpótlás fo-
cicsapat működhessen. 

Jelenleg  az  utánpótlás  4  korosztályá-
ban 29 leigazolt játékosunk van, azonban 
az  edzésekre  ennél  többen  járnak  rend-
szeresen, főleg az ovisok közül.

Köszönjük  Magyar  Balázs és  Sinkó 
Csaba,  valamint  Bajor  Balázs lelkes 
edzői  munkáját,  köszönjük  a  Vál  KSE-
nek a mezeket és eszközöket, Szerencsés  
Józsi bácsinak  a  kedvezményes  fuvaro-

zást, Darabos Erzsi igazgató néninknek a 
lehetőséget az iskolai edzésekhez. 

Illik  megemlítenem továbbá  azokat  a 
szülőket is, akik az elmúlt másfél év alatt 
segítették  az  utánpótlás  focicsapatot: 
Szedlák Karcsi, Fiskus Olgi, Körmendiné 
Erzsi,  Szendi  Iván és  Ildi,  Schmidt  Fe-
renc.

Az  eredményeink  egyre  jobbak.  Míg 
tavaly  szinte  csak  mindig  kikaptunk  és 
csak  azért  jártunk  bajnokságra,  hogy  a 
részvétel után járó pénzt megkapjuk, idén 
ősszel már voltak nyert meccsek. A váli 
gyerekfociban  az  igazi  eredmény  az, 
hogy a gyerekek örömmel járnak edzésre 
és otthon, az edzésen kívül is előveszik a 
focilabdát.

Fenti rendezvény is szép példája a lel-
kes szülői összefogásnak a gyerekek ér-
dekében,  de  persze  mi  is  nagyszerűen 
éreztük magunkat!

Hajrá Fiúk! Hajrá Vál!

☻www.iskolaval.blogspot.com
 „Óvodás és iskolás foci Válban”

FOCIS CSALÁDI NAP
Hagyományteremtő  szándékkal  szerveztük  meg  a 
kisfocisok családi napját, melyet október 21-én tar-
tottunk a Szabadidőparkban.

RAJKÁNYI KATA

U-7
Forrás Sándor Dániel, Almádi Tamás, Kovács Bendegúz, Nyul Zsombor, Drozdik Martin, Grépály Zsombor, Szedlák Áron és Noémi, Mátyás 
Gábor.

U-9
Rajkányi Bence, Mákszem Adrián, Füleki Zsolt, Grépály Domokos, Bartus Zsigmond, Domak Zoltán Lóránt, Kiss Dávid, Baladik Richárd..

U-11
Lakatos Balázs, Körmendi János, Sinkó Donát, Molnár Bence, Szedlák Bence, Magyar Máté, Szendi Iván, Körtélyesi Imre, Prior Martin, 
Schmidt Gréti.

U-13
Papp Kristóf, Körmendi János, Domak Arnold, Szendi Gergő, Molnár Bence, Bánszki Donát, Sinkó Donát, Szendi Iván, Dömsödi Szebasztián, 
Ihász Mercédesz, Kohár János, Magyar Máté, Schmidt Ferenc.



lyen szép, mese-szerű történet a Tűz-
oltó és Községi Emlékház megújulá-
sa.  Száz  valahány éves  épület  –  ki 

tudná pontosan megmondani, mennyi is? 
–, mi mindent átélt már, világot égető há-
borúkat, különböző funkciókat a tápbolt-
tól a falu egykori egyetlen közösségi TV 
néző helyéig. Később, tenni akaró előde-
ink szívós munkával,  még több szívvel, 
múzeumot csináltak belőle. Legyenek ál-
dottak érte!

I

Aztán peregtek az évek. Kis beázás itt, 
apró  vakolat  mállás  ott,  ablak,  ami  hol 
zár, hol nem, s szél-úrfi nevetve szaladt a 
kiállított tárgyak között.

De eljött egy pillanat. Egy lehetőség. S 
volt egy pár ember a faluban, aki ezt ész-
revette! És született egy szép terv, ami ál-
tal lehetőség nyílt arra, hogy az álom va-
lóság legyen. Ezért lettek megszólítva a 
váli emberek. Vállalkozók, mesterek. És 
azt  mondták:  IGEN!  És  nekifogtak.  És 
csinálták.

Aztán persze jött a szél. Az ellenszél. 
És  duruzsolt,  hogy  úgyse...  meg,  hogy 
összedől, hogy soha nem lesz befejezve, 
meg, hogy minek is?...

Szélben is lehet  dolgozni.  És dolgoz-
tak. A váli  mesterek legjobbjai.  Érezték 

belül:  Apáik  földjén,  unokáik  örömére 
dolgoznak,  alkotnak.  Nyomot  hagynak 
szülőföldjükön.  Épp  úgy,  mint  a  mesé-
ben, újabb és újabb nehézségek – próba-
tételek – ellenére alakult, épült a ház, a 
váli emberek keze munkája során, amely 
őseik  kéznyomaira  épül,  s  a  következő 

generációk  irányába  képez  kapcsolatot. 
Köszönet érte! 

Nagyszerű  dolog,  hogy  Válért  váliak 
tettek!  Tudtak és akartak tenni!  Helyén 
volt  a  szívük!  Sikerült,  mint  a 
mesékben…  Hiszen mese-szerűen szép 
volt ez az egész. 

Kicsit olyan, mint amikor a Pesten is, 
Válban is élő ember Pesten felejti a szil-
valekvárt – ami ugye a leveles tészta el-
engedhetetlen kelléke –,  bemegy a ked-
ves  házaspár  által  üzemeltetett  boltba 
lekvárért,  s  mikor  kiderül,  hogy  sajnos 
szilvalekvár nem kapható, akkor ők saját 
lakásuk kamrájából gyorsan hoznak egy 
üveggel és ajándékként átadják…

De ez már egy másik mese.
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MINT A MESÉBEN
Nekünk még kicsik a gyerekeink, ezért sokszor szoktam mesét ol-
vasni esténként. Lámpaoltás után arra gondolok, milyen szép is a 
mesék világa. Mindig jó a vége, minden jól alakul a történet során. 
De jó lenne a mindennapokban is így élni, ugye? Néha sikerül.

KOKAS LÁSZLÓ építész, az Emlékház tervezője

Fotó: Kokas László

MEGHÍVÓ
A Váli Tűzoltó Egyesület és Vál Község Önkormányzata

meghívja Önt és kedves családját

2012. december 9-én vasárnap 10:00 órakor
a Tűzoltó és Községi Emlékház ünnepélyes átadására.

A létesítményt átadja: Mihály János ny. tűzoltó ezredes,
a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, Fejér megye díszpolgára

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa



►Köszönet a segítségért!
A Táncos Lábak Alapítvány régóta ter-

vezte a tulajdonában lévő színpad felújí-
tását. A deszkázat teljesen elhasználódott 
az  idők  folyamán.  Ráadásul  az  utóbbi 
években gyakran kérték kölcsön a szín-
padot  és  a  gyakori  le-  felrakás,  szét  és 
összeszerelés nem használt a színpad ál-
lapotának. A nyár folyamán végre elérke-
zett az idő a teljes deszkázat cseréjére. A 
felújítást Schmidt Ferenc végezte teljesen 
ingyen. A munkálatokat családi közegben 
végezte,  hiszen  nagyon  sokat  segítettek 
gyermekei Schmidt Ferike 5. osztályos és 
Schmidt Gréti 4. osztályos tanulók. Akik-
nek ezúton is köszönjük a sok munkát. A 
régi deszkázat eltávolítása után a színpad 
vasszerkezetét is lefestették. A vasszerke-
zet  felújításánál  segített  id.  Hoppár 
György, a színpad szét- és összerakásánál 
Hőgyi Balázs. A faanyag szállítását segí-
tették  Berecz  Botond,  Kecskés  Attila és 
ifj. Kecskés Dénes. Nekik is köszönjük a 
segítséget.  Szintén  köszönetünket  fejez-
zük ki azoknak, akik anyagilag támogat-
ták a felújítási munkálatokat. Név szerint: 
Bechtold Tamás, Csókásné Kovács Kata-
lin,  Grépály  András,  Kárpáti  Hajnalka, 
Kedves  Tihamér,  Kocsis  Bálint,  Mikus 
György,  Szendi Iván,  Pintér Szilvia,  Sch-
midt Ferenc,  Szabó Éva,  Zsebeházy Ró-
bert. Az Ő felajánlásuk nélkül nem tud-
tuk volna elvégezni a felújítást.

Köszönjük  mindenki  pozitív  hozzáál-
lását  az  ügyhöz.  Bízunk benne,  hogy a 
most  felújított  színpadon  sok  szép  elő-
adást, műsort fogunk látni.

Csókás Elek

►A félelem margójára
Kinek  is  van  félnivalója?!  Többnyire 

csendes községünket is sújtják néha lopá-
sok, betörések. A hétvégi házakban bar-
bár  módon  vandálkodó,  ún.  „fémtolva-
jok” vagy talán éppen Vajda János ked-
venc fáit jövedelemforrásnak tekintő fa-
tolvajok. Sajnos községünkben is találha-
tó olyan család, aki nem megy a szom-
szédba  vajért  a  füle  mögé.  Illetve  ha 
megy, akkor lopni indul, esetleg egy kis 
kocsmai  kötekedésre  vagy  újabban  fe-
nyegetni  a szomszédait!  Egy kis közös-
ségben elég buta dolog az ilyen viselke-
dés. Minden falu elég kicsi közösség ah-
hoz, hogy gyorsan híre menjen az efféle 
tevékenységnek. El is jutott mindenhová, 
ahová kellett, és gyorsan fel is keltették a 
Rendőrség és a Polgárőrség figyelmét a 
beilleszkedni nem annyira vágyók. Már-
pedig Válban jó a csapat, és tudja a dol-
gát! Az óra ketyeg, a mutató mindig kör-
beér, a közösség pedig kiveti magából a 
nem  idevalókat.  Szóval  akkor  kinek  is 
van félnivalója?!

Megkérünk minden váli lakost, hogy a 
saját és a faluközösség jól felfogott érde-
kében  továbbra  is  tájékoztassa  a  helyi 
Körzeti Megbízottat vagy a Polgárőrséget 
minden szokatlan vagy gyanús mozgás-
ról,  ismeretlen  eredetű  fát  vagy  fémet 
szállító járművekről. A rendszámokat, au-
tó típusokat, színeket, időpontokat ponto-
san  jegyezze  fel!  Figyeljünk  felelősen 
egymásra, értékeinkre és higgyék el, jobb 
hely lesz tőle a falu!

Váli Polgárőrség

►Légy látható!
Kedves  váli  lakosok!  Itt  a  tél,  egyre 

több a köd, és rosszak a látási viszonyok 
az utakon. Mindezek mellett sajnos egyre 
több a sötétben, út szélén (vagy közepén) 
előtűnő biciklis, akiket még a gyakorlott 
vezetők is nehezen vesznek észre, és akik 
előszeretettel hanyagolják a lámpa, meg-
különböztető mellény, macskaszem hasz-
nálatát. Fontos tudni, hogy egy kerékpár 
kötelező  felszereléséhez  hozzátartozik  a 
lámpa is, és ezen - akár életeket is mentő 
- apróság hiánya igen drága bírságokat is 
vonhat maga után! Manapság igen nagy a 
hajnali  és  késő  esti  kamion forgalom a 
főutcán, de a mellékutcákban is sok gép-
jármű közlekedik, akik egy lámpa, priz-
ma, vagy fényvisszaverő csík nélkül köz-
lekedő  biciklist  későn  vehetnek  észre  a 
kikerüléshez, és súlyos balesetek alakul-
hatnak ki belőle. Kérünk mindenkit, hogy 
mihamarabb szerezzék be kerékpárjukra 

a megfelelő felszerelést, és használják is 
azokat saját és mások épségének érdeké-
ben!  
Ezen felül fontos megemlíteni a járdákat 
előszeretettel kerülő váli fiatalokat is. Az 
úttesten  való  közlekedés  ugyanúgy  ve-
szélyes  és  büntetendő,  mint  a  kerékpár 
világítás  nélkül,  főleg,  hogy  fiataljaink 
előszeretettel hordanak sötét ruhadarabo-
kat,  ezáltal az autósok távolról  nem ve-
szik észre őket. Kérünk mindenkit, hogy 
figyeljen  oda ezekre a   szabályokra,  fi-
gyeljünk egymásra és közlekedjünk sza-
bályosan, láthatóan!

Váli Polgárőrség

►Civilek vasgyűjtése
Mint arról Önök is értesülhettek lomta-

lanítás  előtt,  falunkban két  civil  szerve-
zet, a Fiatalok Válért Csoport, és a Váli 
Polgárőrség  együtt  hirdetett  vasgyűjtést. 
Hála  lelkes  faluközösségünknek,  nagy 
számban érkeztek megkeresések. Ezúton 
is nagyon köszönjük a felajánlásokat!

A  fémhulladékokért  kapott  összeget 
működésünkre,  tehát  a  falura  költjük, 
ezen  felül  kaptunk  még  használható 
konyhai  berendezéseket  is,  melyeknek 
nagy  hasznát  vesszük  majd  a  későbbi 
rendezvényeink során.

A továbbiakban  is  szívesen  fogadjuk 
felajánlásaikat!

Köszönettel:
Fiatalok Válért Csoport

Váli Polgárőrség
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2013-as váli falinaptár

1200,- forintért
kapható az alábbi helyeken:

Polgármesteri Hivatal
Família Kereskedés

Református Gyülekezeti Ház
Általános Iskola

MEGHÍVÓ

A Bíbor
Néptánccsoport

és a Vadvirág Dalkör
mindenkit szeretettel vár

december 2-án, december 9-én,
december 16-án és december 23-án

vasárnap délután 5 órakor

a Közösségi Ház előtt felállított
Betlehemhez, ahol meggyújtjuk

az Adventi gyertyákat.

Kérünk mindenkit, hogy a Karácsonyhoz 
kapcsolódó gondolatát, történetét,

versét, énekét vagy zeneszámát hozza 
magával és ossza meg másokkal is.

Találkozzunk és legyünk együtt
Advent vasárnap délutánjain!



int  arról  már  értesülhettek 
ezen  újságból  is  nemrégiben, 
ez az új, fiatalokból álló cso-

port még a nyár folyamán alakult falunk-
ban Herczku Mihály kezdeményezésére. 

M
Szeptember  utolsó 

szombatján,  29-én,  11 
órakor  indult  útjára  a 
felvonulás 22 csősz fiú-
val  és  22  csőszlánnyal, 
valamint a Bíró és Bíró-
néval, akik  Denkó Lász-
ló és jegyese  Nagy Éva 
voltak.  Felvonulásunkat 
csikós lányok, csikós le-
gények,  lovas  kocsisok 
is színesítették, és ne fe-
ledkezzünk meg a  min-
dig bájos cukros lányok-
ról,  és  a  váli  zenészek-
ből  összeállt  zenekarról 
sem! A fiatalok tánca 19 
helyszínen volt látható a 
falu  majdnem  minden 
pontján,  este  pedig  21 

órától a Vál Völgye Étterem és Pizzéria 
adott otthont a bálnak, ahol a Váli Félnó-
tások  biztosították  a  talpalávalót.  A ha-
gyományokhoz  híven  a  bált  a  táncosok 
nyitótánccal kezdték, éjfélkor pedig záró 
tánccal, valamint egy spontán örömtánc-

cal koronázták meg.
Külön köszönetet szeretnénk mondani 

fő  támogatóinknak:  a  Vál  Völgye  Étte-
rem és Pizzériának, a Váli  Polgárőrség-
nek és a Váli Félnótásoknak! Köszönjük 
még  Nagy Katának,  csoporttagunknak a 
tánc  koreográfiáját,  valamint  betanítását 
a táncosoknak. További köszönet illeti tá-
mogatóinkat:  Navál  Bt.,  Iskolai  SZMK, 
Segesdi Mihály,  Segesdi András,  Csókás  
Elek,  Bíró Rita,  Hoppár család,  Herczku 
család, Vajda János Általános Iskola, Vál 
Tűzoltóság, Vabrik Pincészet, Gyurói Lo-
vasok/kocsisok,  Elek  Csaba,  Dobrádi 
Imre,  Juhász Csaba,  Kardos Laura,  Sig-
mond Péter, Mester Andrásné Éva, Csap-

óné Becsei Zsuzsa (Kajá-
szói  Kultúrházból),  Ka-
mocsa Zoltán, Körmendi 
János,  Buriánné Szilvia. 
Köszönet  a  csodálatos 
képekért  és  videókért 
Mihályi  Rékának és  Ve-
csernyés  Annának,  akik 
Székesfehérvárról  láto-
gattak el hozzánk. 

Köszönjük még a tán-
cosoknak, hogy nagysze-
rű  csapat  jött  össze,  re-
méljük  többükkel  talál-
kozunk  jövőre  is.  Na-
gyon jó volt mindenkivel 
együtt  alkotni  valami 
szépet, és jót tenni a fa-
luban.  Köszönjük  szé-
pen!

12    civilek oldala
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SZÜRETI BÁL
Örömmel tudatom a kedves váli  lakosokkal,  hogy 
az idei szüreti bál és felvonulás is sikeresen lezaj-
lott a Fiatalok Válért Csoport szervezésében.

HOPPÁR GYÖRGY

Még  tart  a  Megye  II-es  bajnokság.  Az 
idáig lejátszott és még nem közölt mér-
kőzések eredményei:

Mérkőzés Felnőtt Ifi
Vál - Tordas 1:0 6:2
Iszkaszentgyörgy - Vál 2:1 4:1
Vál - Bodajk 3:3 1:4
Lovasberény - Vál 4:1 3:1
Vál - Fehérvárcsurgó 5:3 1:1
Pákozd - Vál 0:4 1:1
Vál - Sárkeresztes 1:1 1:4
Vál - Mány 1:1 1:3
Vál - Pusztavám 0:1 0:5

Felnőtt: 11. helyezett, 15 pont
Ifi: 12. helyezett, 9 pont

Az utolsó 5 fordulóban az ifjúsági csapa-
tot  Komlódi  Balázs testnevelés  tanár 
edzette és irányította, mit nagyon köszö-
nünk neki.

Október  21-ével  befejeződött  az  U-13 
serdülő bajnokság. Eredményeik: 

Mérkőzés Eredmény
Szár - Vál 5:2
Vál - Lovasberény 0:2
Bicske - Vál 8:2
Vál - Mány 6:3
Pátka - Vál 6:1
Vál - Felcsút 1:11

7.helyezett, 3 pont

Bechtold Tamás polgármester jóvoltából 
megérkezett  a  föld  a  pályafelújításhoz. 
November 24-én szombaton kerül  sor a 
föld terítésére, és a fűmag elszórására. Az 
előző  számból  kimaradt  egy  köszönet-
nyilvánítás,  amely  Indi  Károlynak,  a 
FRISS'94  Bt.  tulajdonosának  szól.  Kö-
szönjük az egész éves szódavíz támoga-
tást! 

Az Öregfiúk eredményei:
Mérkőzés Eredmény

Felcsút - Vál 0:8
GEO - Vál 0:2
Iszkaszentgyörgy - Vál 0:2
Vál - Ikarus 8:0
Agárd - Vál 9:1
Vál – Fehérvár ÖFC 3:5
Sárkeresztes - Vál 1:2
Vál - Pákozd 2:6

6. helyezett, 13 pont
Az  ősz  folyamán  az  U-7-9-11  serdülő 
csapataink  három  Bozsik-tornán  vettek 
részt Martonvásáron, amelyen kisebb-na-
gyobb sikereket szereztek. Ezúton szeret-
nénk  megköszönni  Sinkó  Csabának és 
Magyar  Balázsnak,  hogy  felkészítették 
serdülő csapatainkat.
Hajrá Vál KSE! Hajrá Fiúk!

Klein Károly

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


