
anuár 26-án, szombaton a Váli Pol
gárőr Egyesület tartotta közgyűlését, 
melyen a 2012. évről számoltak be. 

Mivel a meghívó késve érkezett el hoz
zám, a közgyűlés kezdetén napirend előtt 
szólaltam  fel.  Megköszöntem  2012-ben 
végzett  munkájukat  és  beszámoltam  ez 
évi  támogatásukról,  valamint  az  idei  év 
fejlesztési, pályázati lehetőségeiről. A ka
mera  rendszerrel  kapcsolatban  további 
türelmüket kértem.

J

Január 30-án két egymást követő ünne
pi rendezvényen vettem részt. Az elsőt a 
martonvásári  mentőállomáson  tartották 
abból az alkalomból, hogy a kormány je
lentős pénzt költ az országos mentőháló
zat fejlesztésére. Ez a martonvásári men
tőállomást  is  érinti,  a felújítás  tavasszal 
kezdődik. Ugyanaznap délután voltam az 
Országos  BV  Intézet  rendezvényén  is, 
mely a Baracska-Annamajor BV Intézet 
új parancsnokának kinevezéséről  szólt. 
Az előző vezető a Budapesti BV Intézet 
élére került.

31-én Kocsis Irénnel, óvodánk vezető
jével  tartottunk  megbeszélést  az  óvoda 
jelenlegi  helyzetéről  és  a  várható  jövő
jükről.  A  megbeszélés  tárgya  szorosan 
összefüggött  a  2013.  évi  tervezett  költ
ségvetésünkkel.

Február 6-án kistérségi ülésen vettem 
részt,  melynek témája a  kistérség pénz
ügyi  beszámolója és  idei  költségvetése 
volt. Döntést hoztunk a Csabdin pályázati 
pénzből bővülő óvoda (társulásban látja 
el feladatát Alcsútdoboz és Csabdi fenn
tartásával) építésével kapcsolatban.

11-én  közös  testületi  ülésen  vettünk 
részt  képviselő-társaimmal,  mely  a  váli 
és  kajászói  közös  polgármesteri  hivatal 
költségvetéséről  szólt.  12-én  immáron 
második alkalommal voltam vendége egy 
Greencity elnevezésű rendezvénynek, en

nek fő témája a fenntartható települések, 
valamint  környezettudatos  életmód  be
mutatása voltak. A rendezvényt a svéd ál
lam és itthoni svéd cégek szakértői tartot
ták.

Február  11-én  beadásra  került  újabb 
energetikai fejlesztést célzó pályázatunk. 
Az áramot termelő napelemek beüzeme
lése után most a fűtésszámlák csökkenté
sét célzó beruházásra készülünk. Az isko
la, a hivatal és a Vajda utcai óvoda épüle
te kapna külső hőszigetelést, ahol szüksé
ges nyílászáró cserét, valamint biomassza 
kazánokat. Ezek a kazánok éppúgy üze
melnek fával,  mint  aprítékkal  vagy pel
lettel.  Ez  utóbbiak előállítását  is  szeret
nénk  megcélozni,  melyet  a  közmunka 
program keretében az állam is támogat.

Kevésbé  szívderítő  tevékenységeink 
közé tartozik a munkaügyi bíróságra já
rás. Az iskolával kapcsolatos pert átvette 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Társu
lás.  A  falu korábbi  vezetői  által  indított 
perek tovább folytatódnak. A Fejér Me
gyei  Rendőrkapitányság Gazdaságvédel
mi Osztálya továbbra is nyomoz az előző 
ciklus alatt elkövetett visszásságok miatt.

A felszíni csapadékvíz elvezetést kivi
telező  Viadom Zrt. csődbe ment. Felszá
molójuknak, a Vin Faktor Zrt.-nek közel 
1,6 millió forintot kell átutalnunk márci
us 25-ig. A követelésük sajnos jogos. Ez
zel együtt közel 20 millió forintra rúg az 
az összeg, melyet önhibánkon kívül kel
lett visszafizetnünk. Ez a pénz tökélete
sen elegendő lenne a terveinkben szerep
lő óvodai férőhelyek bővítésére. 

A katasztrófavédelem központi átszer
vezése után a helyi védelmi bizottságot is 
át kell alakítanunk. Ennek szervezése fo
lyamatban  van.  Hamarosan  kezdemé
nyezni  fogok  egy  összejövetelt,  melyre 
olyan  helyben  élő  embereket  szeretnék 

meghívni, akikre reményeim szerint szá
mítani lehet, ha bajba kerül a falu. 

Az első márciusi hétvégén az utánpót
lás  focicsapatainkat  támogató  Sikeres 
Csapatjátékokért  Alapítvány  tartott  az 
U9, U11 és U16-os csapatoknak egy házi 
bajnokságot.  Ezen  Vál  csapatain  kívül 
Alap,  Sárszentmiklós  és  Cece  focistái 
vettek részt. Remélem, a gyerekeknek és 
edzőiknek is jó élményt jelentett. Köszö
nöm  Klein  Károlynak,  Sinkó  Csabának, 
Magyar Balázsnak,  Nagy Tibornak és  a 
csapatok szállítását végző  ifj. Szerencsés  
Józsefnek segítségüket.  A  gyerekeknek 
meg annyi szerepeljen itt: Hajrá Vál!

Kötelező  feladataink  fejlesztését  ko
rántsem  kényszerűségből  végezzük.  Ide 
tartozik a Vajda utca 36-ban hamarosan 
megnyíló könyvtár és ifjúsági klub. En
nek  vezetésével Csókás  Elekné  Anikót 
bíztuk meg, aki azonnal nagy lelkesedés
sel kezdte meg a munkát. Ezúton is kívá
nok neki sok sikert!

A Kossuth utcai óvoda, valamint a volt 
orvosi rendelő épületének felmérése után 
a  Tisztiorvosi  Szolgálat  munkatársaival 
egyeztettünk. Terveink szerint a volt or
vosi rendelőből két lakást, a Kossuth ut
cai óvoda épületében lévő két lakás he
lyén pedig óvodát bővítenénk.

Végül  de nem utolsósorban ezúton is 
szeretném köszönteni a  90.  életévét  ün
neplő Kecskés Pista bácsit, és a 100. szü
letésnapját  ünneplő  Körtélyesi  Imréné 
Bözsi nénit! Isten éltesse mindkettőjüket 
erőben, egészségben!

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
A 2013. január óta eltelt  időszakban a következő 
említésre méltó események történtek időrendi sor
rendben.

BECHTOLD TAMÁS polgármester

Könyvtárnyitogató
„...jó állapotban lévő, feleslegessé vált köteteikkel járuljanak  
hozzá Vál Község Könyvtárának létrejöttéhez.”
Csókás Elekné könyvtáros már szervezi a programokat.

11. oldal

Pletyka kontra tények: 0-1
„...tragédiák során hajlamosak vagyunk olyan dolgokban ke
resni azok okát, mely a valóságban nem okai annak.”
Csókás Zsolt képviselő tényfeltáró írása egy tűzesetről.

13. oldal

Szeretettel Köszöntjük
Körtélyesi Imrénét

100.100.
születésnapja alkalmából!
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Iskolai híradó
Az iskolaigazgató összefoglalója 
az intézmény eredményeiről.

8. oldal

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat

Önkormányzat Hivatal Családsegítő Óvoda Összesen

Működési bevételek 195 329 eFt 0 eFt 718 eFt 4 800 eFt 200 847 eFt

1 Intézményi működési bevételek 3 276 eFt 0 eFt 718 eFt 4 800 eFt 8 794 eFt

2 Közhatalmi bevételek 41 040 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 41 040 eFt

3 Kapott támogatások 112 308 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 112 308 eFt

4 Működési célú támogatásértékű bevételek 29 584 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 29 584 eFt

5 Működési célú átvett pénzeszközök 9 121 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 9 121 eFt

Felhalmozási bevételek 21 709 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 21 709 eFt

1 Felhalmozási bevételek 6 000 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 6 000 eFt

2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 709 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 15 709 eFt

Kölcsönök 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

1

Működési célú kölcsönök 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

1 Kapott kölcsönök 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

2 Nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

2

Felhalmozási célú kölcsönök 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

1 Kapott kölcsönök 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

2 Nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

Költségvetési bevételek összesen 217 038 eFt 0 eFt 718 eFt 4 800 eFt 222 556 eFt

1

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző 
évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele

0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

1
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 
működési célra

0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

2
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány  
igénybevételefelhalmozási célra

0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

2

Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

1 Értákpapírok értékesítésének bevétele működési célra 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

2
Értákpapírok értékesítésének bevétele felhalmozási 
célra

0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

3

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló hitelek 
felvétele és kötvénykibocsátás bevételei

0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

1 Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

2
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási 
célra

0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

Finanszírozási bevételek összesen 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

Bevételek összesen 217 038 eFt 0 eFt 718 eFt 4 800 eFt 222 556 eFt
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2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK

Megnevezés
2013. évi előirányzat

Önkormányzat Hivatal Családsegítő Óvoda Összesen

Működési kiadások 61 786 eFt 66 200 eFt 12 203 eFt 51 397 eFt 191 586 eFt

1

Működési kiadások 57 671 eFt 66 200 eFt 12 203 eFt 51 397 eFt 187 471 eFt

1 Személyi juttatások 19 504 eFt 31 354 eFt 8 694 eFt 27 114 eFt 86 666 eFt

2
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

4 546 eFt 8 272 eFt 2 258 eFt 7 310 eFt 22 386 eFt

3 Dologi kiadások 29 316 eFt 7 520 eFt 1 251 eFt 16 973 eFt 55 060 eFt

4 Egyéb folyó kiadások 1 235 eFt 390 eFt 0 eFt 0 eFt 1 625 eFt

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 070 eFt 18 664 eFt 0 eFt 0 eFt 21 734 eFt

2 Működési célú támogatás értékű kiadások 545 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 545 eFt

3 Működési célú pénzeszköz átadások 3 570 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 3 570 eFt

Felhalmozási kiadások 21 471 eFt 378 eFt 0 eFt 0 eFt 21 849 eFt

1 Beruházások 1 528 eFt 378 eFt 0 eFt 0 eFt 1 906 eFt

2 Felújítások 19 943 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 19 943 eFt

3 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

Kölcsönök 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

1

Működési célú kölcsönök 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

1 Kölcsön nyújtása 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

2 Kölcsön törlesztése 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

2

Felhalmozási célú kölcsönök 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

1 Kölcsön nyújtása 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

2 Kölcsön törlesztése 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

Tartalék előirányzatok 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

1 Általános tartalék 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

2

Céltartalék 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

1 Működési célú céltartalékok 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

2 Felhalmozási célú céltartalékok 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

Költségvetési kiadások összesen 83 257 eFt 66 578 eFt 12 203 eFt 51 397 eFt 213 435 eFt

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

1 Értékpapírok vásárlásának működési célú kiadásai 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

2 Értékpapírok vásárlásának felhalmozási célú kiadásai 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

2

Hitelek törlesztésének és kötvénybeváltás kiadásai 9 121 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 9 121 eFt

1 Működési célú hiteltörlesztés és kötvénybeváltás 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

2 Felhasználási célú hiteltörlesztés és kötvénybeváltás 9 121 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 9 121 eFt

3
Előző évi rövid lejáratú kötvénykibocsátás visszafizetés, 
rend.

0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

Finanszírozási kiadások összesen 9 121 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 9 121 eFt

Kiadások összesen 92 378 eFt 66 578 eFt 12 203 eFt 51 397 eFt 222 556 eFt



2013.  március  14-én  is  reménytelen 
idő jellemezte hazánk időjárását. A „ha
gyományos” eső helyett hóban, hófúvás
ban érkeztek az ünneplők a községházá
ra, ahol a nagyterem mellett a folyosón is 
álltak emberek. A Himnusz közös éneklé
se után  Bechtold Tamás polgármester úr 
tolmácsolta  a  közönségnek a 48-as  ese
mények  mára  vonatkozó  üzenetét.  A 
4.osztályosok lelkes,  hangulatos  műsora 
után (melyet délelőtt már minden általá
nos iskolás meghallgatott) Tárnok Lajos
né, a helyi Vöröskereszt szervezet titkára 
a Megyei Vöröskereszt köszönetét tolmá

csolva oklevelet és egy kis 
ajándékot adott át Nagy Ist
vánnak és  Nagy  Jánosnak 
(Csokonai  u.),  akik  több 
mint  ötvenszer  adtak  már 
vért.  A Szózat  után az  ün
neplő tömeg még tisztelgett 
a  48-as  kopjafa  előtt,  ahol 
az  intézmények  képviselői 
elhelyezték  az  emlékezés 
koszorúit. 

Kovácsné
Darabos Erzsébet
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MELEG SZÍVVEL A FAGYBAN
„Reménytelen időben, márciusi esőben...”
- kezdte Csanádi Imre Március ünnepére című versét. 

Fotó: Oroszi Lászlóné Fotó: Oroszi Lászlóné

H í r e k

Vál Község Képviselő-testülete módosította a telekadóról szóló rendeletét. E szerint adóköteles a helyi adókról szó
ló 1990. évi C. törvény (Továbbiakban: Htv.) 52.§ 16. pontjában meghatározott telek. Az adó alanya a Htv. 18.§-ában 
meghatározott tulajdonos. A Htv.-ben szabályozott kedvezményeken felül mentes az adó alól: a magánszemély tulaj
donában lévő telek, amely nem építési telek; a magánszemély tulajdonában lévő, lakóépülettel beépített belterületi te
lek a telek teljes térmértékével, valamint a település illetékességi területén lévő zártkerti és külterületi ingatlan, kivéve,  
ha az vállalkozó üzleti célt szolgáló telke. Az adó éves mértéke magánszemély tulajdonában álló telek esetében 1000  
m2 teleknagyságig 10 Ft/m2, az 1000 m2-nél nagyobb telekrészre pedig 2 Ft/m2. Az után a telek után, melyen a tulajdo
nos bizonyíthatóan valós gazdasági tevékenységet folytat, az adó mértéke 2 Ft/m2.

***
Az állattartási szabályokat szigorító kormányrendelet értelmében 2013. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb 

kutyát kötelező mikrochippel ellátni. A chip egyébként egy számsort tartalmaz, és annak leolvasása után tudják az  
adatbázisban a gazdát azonosítani. A kutyachipet az állatorvos ülteti be, ára néhány ezer forint. Kérjük az ebtulajdono
sokat, hogy tegyenek eleget kötelezettségüknek, mert annak hiányában az állatorvos visszautasíthatja a további keze
lést.

***
A hulladékszállítás díja 2013. januártól 4,01,- Ft/liter/hét. Ez évtől már nem lehet 60 literes edényre szerződést kötni. A 
110 literes kukák ürítésért tehát 29.130,- forintot kell fizetni évente, míg a (legkisebb) 80 literesekért 21.186,- forintot. 
Hamarosan mindenki meg fogja kapni a VHG tájékoztató levelét ez ügyben. A kormány várhatóan a nyár folyamán – a 
rezsicsökkentő intézkedések keretében - a szemétszállítás díját is korrigálni fogja.



 Fejér  Megyei  Kormányhivatal 
Martonvásári  Járási  Hivatala 
2013.  január  1.  napjával  kezdte 

meg működését  Baracska, Ercsi, Gyúró, 
Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tor
das és Vál települések illetékességi terü
letén.

A
Hivatalvezető: dr. Koltai Gábor  

 hivatal@martonvasar.fejer.gov.hu

Titkárság:
Tel: 06-22-569-280, Fax: 06-22-569-281

Szervezeti egységek

Okmányirodai Osztály 
2462 Martonvásár, Budai út 13.
Tel: 06-22-460-081. Fax.: 06-22-460-229

okmanyiroda@martonvasar.fejer.gov.hu

2451 Ercsi, Fő u. 20.
Tel: 06-25-515-600, Fax: 06-25-515-607

okmanyiroda.ercsi@martonvasar.fejer.gov.hu

Vezetője Fabók Lászlóné

Hatósági Osztály 
2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Szociális ügyek
Tel: 06-22-569-285, 06-22-569-286
Fax: 06-22-569-281
Egyéb hatósági ügyek
Tel.: 06-22-569-283, 06-22-569-284
Fax: 06-22-569-281

hatosagi@martonvasar.fejer.gov.hu

Vezetője Király Zsuzsanna

Járási Gyámhivatal
2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Tel: 06-22-569-288, 06-22-569-289
Fax: 06-22-569-281 
2451 Ercsi, Fő u. 27.
Tel: 06-25-515-610, 06-25-515-617
Fax: 06-25-515-641

gyamhivatal@martonvasar.fejer.gov.hu

Vezetője Cséza Andrea

Az Okmányirodai Osztály, a Hatósági 
Osztály és a Járási Gyámhivatal Ügy
félfogadási rendje:

Hétfő: 08-12 óráig, 13-16 óráig 
Kedd: 08-12 óráig
Szerda: 08-12 óráig, 13-17 óráig
Csütörtök:   -
Péntek: 08-12 óráig

Járási Munkaügyi Kirendeltség
2451 Ercsi, Fő u. 34.
Tel/Fax: 06-25-520-750, 06-25-520-751, 
06-30-333-1546

fejermmkercsi@lab.hu

Vezetője Bocsiné Péterffy Ágnes

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 8.00-14.00 óráig
Kedd:              -
Szerda: 8.00-14.00 óráig
Csütörtök: 8.00-14.00 óráig
Péntek:      8.00-12.00 óráig

Okmányirodai Osztály
A Járási Hivatal  részeként két  Okmány
iroda működik. Az okmányirodák jelen
leg változatlan helyen (Martonvásár, Bu
dai út 13. és Ercsi, Fő u. 20.) a  Polgár
mesteri Hivatalok épületében fogadják az 
ügyfeleket.
Az Okmányirodák jogszabályi  előírások 
alapján  bizonyos  feladatokat  csak  az 
illetékességi  területükön lakók ügyeiben 
láthatják  el,  más  ügyekben,  pedig 
országos hatáskörük van. Az illetékességi 
terület a járás területe. 

Illetékességi területen intézhető ügyek: 
 vezetői  engedélyekkel  kapcsolatos 

munka (pl. vezetői engedély eltiltások)
 vállalkozói  igazolványok  adatváltozá

sával kapcsolatos feladatok (csak elekt
ronikusan intézhető)

 gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos fel
adatok  (pl.  hivatalból  történő  kivoná
sok, foglalások)

 gépjármű  kötelező  felelősség  biztosí
tással kapcsolatos feladatok

 lakcímbejelentés ügyek (bejelenthető a 
létesítendő lakcím szerinti  településen 
is)

Országos hatáskörű ügyek:
 a személyazonosító igazolvány és útle

vél kiadással 
 a mozgáskorlátozottak parkolási  enge

délyének kiadásával
 az ügyfélkapu regisztrációval
 a vezetői engedély készítésével, cseré

jével  
 nemzeti egységes kártyához adat-felvé

telezéssel  (diák  igazolvány,  polgárőr 
igazolvány)

 és a gépjármű ügyintézéssel (pl: átírás, 
forgalmi  engedély,  rendszám,  törzs
könyv kiadás, pótlás) kapcsolatos ügye
ket.

Lényeges, hogy az ügyfél, amely Ok
mányirodában kezdeményezte az ügy in
dítását az elkészült okmányt is abban az 
okmányirodában veheti  át.   Az ügyinté
zés során a kérelmező, ha megadja mo
biltelefon számát, SMS-ben értesítést kap 
az okmánya elkészültéről. Az SMS záró
jelben tartalmazza, hogy melyik okmány
irodába  érkezett  meg  az  elkészült  ok
mány. 

Hatósági Osztály

Szociális ügyek, 3. számú iroda:
Szociális  igazgatással  kapcsolatos  fel
adatok
 Szociális rászorultság esetén a jogosult 

számára  időskorúak  járadéka,  ápolási 
díj megállapítása. 

 Közgyógyellátásra  való  jogosultság 
megállapítása  a  jogosultsági  feltételek 
alapján. 

 Egészségügyi szolgáltatás igénybevéte
le céljából szociális rászorultság meg
állapítása, hatósági bizonyítvány kiállí
tása.

 Hadigondozotti ügyekben az egyössze
gű térítésre, a hadigondozotti járadékra 
és az egyéb pénzellátásokra való jogo
sultság megállapítása.

Az ápolási díjra vonatkozó új kérelmeket 
minden hónap 6. napjáig lehet benyújta
ni. 
Ellenkező esetben a díj folyósítása visz-
szamenőlegesen,  a  benyújtást  követő  2. 
hónaptól történik. 

Szabálysértési ügyek, 2. számú iroda:
A  hatósági  osztály  ellátja az  általános  
szabálysértési  hatósági  feladatokat  az  
alábbi szabálysértések esetén: 
Becsületsértés; koldulás; természetvédel
mi  szabálysértés;  vallásgyakorlás  jogá
nak  megsértése;  tiltott  szerencsejáték; 
közerkölcs  megsértése;  veszélyeztetés 
kutyával;  csendháborítás;  köztisztasági 
szabálysértés;  veszélyeztetés  tárgyak  el
helyezésével,  eldobásával;  szeszes
ital-árusítás,  -kiszolgálás  és  –fogyasztás 
tilalmának  megszegése;  jégen  tartózko
dás szabályainak megszegése; tiltott für
dés;  vadászati,  halászati,  legeltetési  tila
lom megszegése; polgári védelmi kötele
zettség  megsértése;  honvédelmi  kötele
zettség  megszegése;  árdrágítás;  árak 
megállapításának, közlésének és feltünte
tésének elmulasztása; minőség tanúsítási 
kötelezettség megszegése;  megfelelőségi 
jelölés jogosulatlan használata; rossz mi
nőségű termék forgalomba hozatala; vá
sárlók  megkárosítása;  élelmiszer  enge
dély nélküli előállítása, forgalomba hoza
tala; fertőző betegség elleni védekezés el
mulasztása; kábítószer előállítására alkal
mas  növényekkel  kapcsolatos  előírások 
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megszegése;  mezei  szabálysértés;  erdő
rendészeti szabálysértés; erdei haszonvé
telek jogosulatlan gyakorlása; felhívással 
szembeni  engedetlenség;  vízszennyezés; 
ár-  és  belvízvédelmi szabálysértés;  óvo
dai nevelésben való részvételi kötelezett
ség és a tankötelezettség megszegése; ne
velési-oktatási  tevékenység  folytatására 
vonatkozó szabályok megszegése;  szak
képzésben részt  vevő tanulók gyakorlati 
oktatására vonatkozó szabályok megsze
gése

Egyéb hatósági ügyek, 2. számú iroda:
Védelmi igazgatással kapcsolatos felada
tok
 A több települést érintő 

katasztrófahelyzet elleni védekezés 
koordinálása.

 A helyi jellegű szolgáltatások és 
szolgáltatásra kötelezettek körének 
megállapítása.

Kommunális  igazgatással  kapcsolatos  
feladatok
 A temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok 
ellátásának ellenőrzése
 A temetkezési tevékenység 
folytatásával kapcsolatos engedélyezés

Földdel kapcsolatos feladatok, Hegyköz
ségi  szervezetekkel  kapcsolatos  felada
tok,  Ipari  és  kereskedelmi  igazgatással  
kapcsolatos feladatok

 Villamos  energia –  A fogyasztásmérő 
berendezés karbantartásával,  leolvasá
sával,  ellenőrzésével,  cseréjével  kap
csolatos feladatok.

 Földgáz – A fogyasztásmérő berende
zés   leolvasásának,  ellenőrzésének,  a 
földgázelosztási szolgáltatásból történő 
felfüggesztéséhez  szükséges  intézke
déseknek, vagy a felhasználói berende
zés  ellenőrzésével,  a  szolgáltatás 
igénybevételével,  fogyasztásmérővel 
kapcsolatos feladatok.

Vízügyi igazgatás
 Az ingatlantulajdonos kötelezése az in

gatlan  víziközmű-rendszerbe  történő 
beköttetésére,  amennyiben az ingatlan 
víziközmű-rendszer üzembe helyezésé
től számított egy éven belül nem telje
síti.

Kulturális igazgatás
Oktatással kapcsolatos feladatok
 Rendkívüli időjárás, járvány, egyéb vis 

maior helyzet miatt nem működő neve
lési-oktatási  intézmény esetén  rendkí
vüli szünet elrendelése. 

 A tankötelezettség  teljesítésének  és  a 
szakértői  vizsgálatokon  való  megjele

nés elrendelésével kapcsolatos hatósági 
feladatok.

 Szülő  kötelezése,  hogy  gyermekét  a 
nevelési-oktatási  intézménybe  írassa 
be.

Járási Gyámhivatal:
A  gyámhivatal  hatáskörébe  tartozó 
legfontosabb ügycsoportok:
 családi  jogállás rendezése (teljes hatá
lyú apai elismerő nyilatkozatok felvétele, 
perindítás apaság vélelmének megdönté
se  iránt,  apaság  megállapítása  iránt,  in
tézkedés képzelt személy apaként történő 
bejegyzése iránt)
 eseti gondnok és ügygondnok rendelés, 
felmentés (jellemzően vagyoni ügyekben, 
családi jogállás rendezési ügyekben)
 vagyoni  ügyek,  hagyatéki  eljárásban 
való közreműködés (kiskorúak, gondnok
ság alatt álló személyek vagyoni érdekei
nek védelme)
 gyámsági ügyek (kiskorú részére gyám
rendelés,  gyámi  számadás  elbírálása, 
gyám felmentése)
 ideiglenes hatályú elhelyezés  (elhelye
zés felülvizsgálata, megszüntetése)
 átmeneti  nevelési  és  tartós  nevelési 
ügyek tartós nevelési ügyek 
 örökbefogadással kapcsolatos ügyek 
 utógondozás 
 perindítás  (gyermekelhelyezés,  szülői 
felügyeleti jog megszüntetése,  gondnok
ság  alá  helyezés,  gondnokság  felülvizs
gálata, gondnokság megszüntetése, szám
adási  kötelezettség,  illetve  a  számadás 
helyességének megállapítása iránt)
 gondnoksági  ügyek (gondnok rendelé
se, felmentése, számadás elbírálása)
 kapcsolattartási  ügyek  (szülő,  illetve 
más kapcsolattartásra jogosult személy és 
a gyermek kapcsolattartása)
 a 16. életévét betöltött gyermek házas
ságkötésének engedélyezése
 távoltartást megelőző eljárások
 védelembe vétel elrendelése, megszün
tetése
 családi  pótlék  természetbeni  formában 
történő nyújtása
 iskoláztatási  támogatás  folyósításának 
szünetelése és  szünetelés megszüntetése, 
felülvizsgálja  az  iskoláztatási  támogatás 
folyósításának szünetelését.

Járási Munkaügyi Kirendeltség
2013. június 30-áig a Martonvásári Járás 
települései  közül  Ercsi  és  Ráckeresztúr 
települések vonatkozásában jár el. 2013. 
július 1-től a kirendeltség illetékességi te
rülete: Ercsi, Ráckeresztúr, Baracska, Ka
jászó, Martonvásár, Tordas, Gyúró, Vál.

Jogszabályban  meghatározott  kirendelt
ségi feladatok:
 álláskeresők  nyilvántartásba  vételével 

kapcsolatos  feladatok,  álláskeresési 
járadék,  álláskeresési  segély 
megállapításával,  szüneteltetésével, 
megszüntetésével  kapcsolatos 
feladatok

 munkaerő-piaci szolgáltatások
 kezeli  a  csoportos  létszámleépítésre 

vonatkozó bejelentéseket
 munkaközvetítést, tanácsadást végez, 
 munkaerőigény bejelentések
 információt nyújt, tanácsadást végez
 ellátja  az  EURES-sel  kapcsolatos 

tájékoztatási és tanácsadási feladatokat
 munkaerő-piaci programok szervezése
 kapcsolatot  tart  a  járás  gazdasági 

életében  részt  vevő  munkaadókkal,  a 
helyi  önkormányzatokkal  és  a 
megyében működő más szervezetekkel

 közfoglalkoztatási feladatok ellátása
 szabálysértési  ügyekben  a  közérdekű 

munkára  történő  kijelölés, 
kapcsolattartás

 a közérdekű munkavégzés ellenőrzése, 
végrehajtása

dr. Koltai Gábor
hivatalvezető

►Tájékoztató  az  iskolai 
igazolatlan hiányzásról

Sem  utólag,  sem  természetben  nem 
kaphatják meg a  családi pótlékot az iga
zolatlan  hiányzást  felhalmozó  diákok 
szülei.  Szeptembertől  az  50  igazolatlan 
hiányzást begyűjtő  diákok  iskoláztatási 
támogatását  nem felfüggesztik,  hanem - 
kortól és szociális helyzettől függetlenül 
-  szüneteltetik,  vagyis  a  szülők  utólag 
sem kapják meg a pótlékot.

2013. január 1-jétől az igazgatóhoz kí
sérheti  a rendőr azt  az általános iskolás 
diákot, aki igazolatlanul marad távol a ta
nítási  órákról.  A rendelkezés  szerint,  ha 
egy 14 évnél fiatalabb diák nem tudja hi
telt érdemlően igazolni, hogy engedéllyel 
hiányzik a tanításról vagy a kötelező is
kolai foglalkozásról, és nincs vele nagy
korú, akkor a rendőr - az iskolával való 
előzetes egyeztetés után - az igazgatóhoz 
kísérheti őt. "Hitelt érdemlő igazolást" az 
iskola, az orvos vagy a szülő állíthat ki.

Lovas Csaba
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
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►Felhívás eb-összeírásra
Tájékoztatom Vál  Község lakosságát, 

hogy az Önkormányzat eb-rendészeti fel
adatainak ellátása érdekében, illetve a ve
szettség  elleni  oltás  járványvédelmi  vo
natkozásaira tekintettel az állatok védel
méről  szóló  1998.  évi  XXVIII.  törvény 
(továbbiakban:  törvény)  42/B  §  alapján 
eb-összeírást végzünk.

Ezen feladat végrehajtásának mind ha
tékonyabb  elvégzése  érdekében,  kérem 
az  eb-tulajdonosokat,  eb-tartókat,  hogy 
az önkormányzat honlapján és a Hivatal 
titkárságán (2473 Vál, vajda János u. 2.) 
letölthető  illetve  átvehető  nyomtatvány 
kitöltésével és Vál Község Önkormány
zatához postai úton vagy e-mailben törté
nő eljuttatásával illetve a Hivatal titkársá
gán történő leadásával  2013. április 30-
ig a Vál Községben tartott ebek adatairól 
nyilatkozni szíveskedjenek!

Az adatszolgáltatás  a  törvény 42/B § 
(5) bekezdése alapján kötelező. Aki adat
szolgáltatási  kötelezettségének nem tesz 
eleget,  az  állatvédelmi  bírságról  szóló 
244/1998.  (XII.  31.)  kormányrendelet 
alapján ebenként 30.000−90.000 Ft állat
védelmi bírsággal büntethető. A település 
lakosságának  együttműködését  előre  is 
megköszönjük.

www.val.hu
titkarsag@val.hu

dr. Balogh Lóránd
jegyző

►Szociális étkeztetés

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

Szociálisan  rászorultnak  minősül:  a 
nyugdíjas, ideértve a rokkantsági nyugdí
jast és a baleseti járadékost, a mozgássé
rült,  a  hajléktalan,  és  aki  pszichiátriai 
vagy szenvedélybetegsége miatt saját ét
keztetéséről gondoskodni nem tud,

A szociális étkeztetést azok igényelhe
tik,  akiknek  a  jövedelme  nem  haladja 
meg a legkisebb öregségi nyugdíj mini
mumának a 300 %-át (85.500 Ft). Ebben 
az  esetben  a  térítési  díj  összege  313,- 
Ft/adag, azaz kb. 6.500,- Ft/hónap.

Étkezési  igényüket  a  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál jelezhetik.

Lovas Csaba
intézményvezető

►Felhívás

Tisztelt váli Ingatlantulajdonosok!
Szeretném felhívni figyelmüket,  hogy 

az  ingatlanok  előtti  közterületek  (járda, 
árok, stb.) karbantartása – az útpadkáig – 
az ingatlan tulajdonosának feladata és fe
lelőssége!

Tekintettel  a  tavasszal  várható  csapa
dékosabb időjárásra, kérem Önöket, hogy 
győződjenek  meg  az  ingatlanjaik  előtti 
árkok  tisztaságáról,  a  víz  lefolyásának 
akadálytalanságáról! Ha szükséges az ár
kokat takarítsák ki, az évek során feltöl
tődött, betemetődött árkokat mélyítsék ki, 
ássák ki, a gazt, szemetet, ágakat, benőtt 
növényzetet  szedjék ki! Fordítsanak kü
lönös  gondot  az  átereszek,  kapubeállók 
alatti csövek kitakarítására is!

A csapadék- és belvíz elleni védekezés 
csak akkor lehet sikeres, ha a felesleges 
vizek  akadálytalanul  le  tudnak  folyni, 
ezért  az  árkok  karbantartása  közös  fel
adatunk és felelősségünk!

Tájékoztatom  Önöket,  hogy  ingatlan 
birtoklása  kötelezettségekkel  is  jár. 
Amennyiben káresemény, baleset  követ
kezik be, és visszavezethető, hogy azt az 
okozta,  hogy valamely ingatlan tulajdo
nosa nem a tőle elvárható gondossággal 
gondoskodott  az  ingatlanja  előtti  terület 
karbantartásáról, (pl.: télen elcsúszik va
laki és eltöri a lábát, mert a járda nincs a 
hótól  letakarítva,  elesik valaki  a  járdán, 
mert az megrongálódott és nem állította 

az ingatlan tulajdonosa helyre, vagy elönt 
egy ingatlant  a  víz  egy hevesebb  nyári 
zápor után és ott kár keletkezik, mert egy 
másik ingatlan előtt az árok nincs megfe
lelően kitakarítva és a víz nem tud elfoly
ni, stb.) akkor a gondatlan ingatlan tulaj
donosának kártérítési és büntetőjogi fele
lőssége is van!

Ezért  kérem  önöket,  hogy saját  és  a 
közösség érdekében fordítsanak különös 
gondot  az  ingatlanjaikkal  kapcsolatos 
ezen kötelezettségeik teljesítésére (is)!

Miklósi Tibor
Műszaki előadó
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Dömsödi Dániel
Hermann Emma

Manji Zoé
Veres Ágnes Karolina

Gratulálunk!

A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ

felhívása a
Martonvásári Tankerület 
fenntartásában működő 

általános iskolákba történő 
beíratásról

VAJDA JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA

2473 Vál, Szent István tér 1.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy 
2013/14. tanévre történő általános 

iskolai beíratásokra az alábbi 
időpontokban kerül sor:

2013. április 8-9. (hétfő-kedd)
8.00-18.00 óráig

Tanköteles,  azaz  2007.  augusztus 
31-ig  született  gyermekét  a  szülő 
köteles  a  lakóhelye,  ennek  hiányában 
tartózkodási  helye  szerinti  illetékes 
vagy  a  választott  iskola  első 
évfolyamára beíratni. 

Az  első  évfolyamra  történő 
beíratáskor  a  gyermek 
személyazonosítására  alkalmas,  a 
gyermek  nevére  kiállított  személyi 
azonosító  és  a  lakcímet  igazoló 
hatósági  igazolványt  és  az  iskolába 
lépéshez  szükséges  fejlettség  elérését 
tanúsító  igazolást  kell  bemutatni. 
Kérjük hozza magával a gyermek TAJ 
kártyáját is. 

A felvételről  első  fokon  az  iskola 
igazgatója  dönt,  elutasítás  esetén  a 
Klebelsberg  Intézményfenntartó 
Központ Martonvásári  Tankerületének 
igazgatója  hivatott  a  felülbírálati 
kérelmet elbírálni.

Gózonyné Szekeres Ildikó
Tankerületi igazgató



 félév lezárásáig alig másfél  hét 
állt  rendelkezésre.  Bizony a sok 
szép  bizonyítvány mellett  a  fel

sős tanulók szinte harmada könyvelhetett 
el  sikertelen félévet  egy vagy több tan
tárgyból. Pedagógusaink ragaszkodnak a 
követelményekhez,  szerencsére nem en
gedik  lejjebb  azt  a  bizonyos  lécet.  Re
méljük a tanév végén jóval kevesebb ku
darca lesz tanulóinknak. Ehhez csak szor
galomra  és  tanulásra  van  szükségük, 
semmi másra. A nyolcadikosok gőzerővel 
készültek az  írásbeli  felvételi  vizsgákra, 
melyek január második felében rendben 
meg is történtek.

A

Vajda  János  halálának  évfordulóján 
Vál  Község  Önkormányzata  együtt  ko
szorúzott a diákokkal az iskola Vajda fa
lánál.

A megújult  néptánc tagozatunk félévi 
vizsgája hatalmas fejlődésről tett tanúbi
zonyságot. Mindkét csoport fegyelmezet
ten, a koreográfia biztos ismeretében tán
colt. A kicsik haladását elősegítette az is, 
hogy hetente 1 testnevelés órán néptáncot 
tanulnak. Zenészeink is elbűvölték a kö
zönséget. A váli Vox és a szülői munka
közösség az alsó tagozatosok egy szom
bat  délutánját  színesítette  meg  dal-  és 
tánctanulással. Januártól csütörtökönként 
beindult  az  aerobic  óra,  melyen  egyre 
többen vesznek részt.

Februárban indult a rövid farsangi sze
zon. Egymás után két hétvégén sütötték a 
finom édességeket a  nyolcadikos és ne
gyedikes szülők, illetve az SZMK tagjai. 
A fergeteges hangulatú rendezvényeken a 
faluból  rengeteg  ember  megfordult,  ga
rantálva a szép bevételt a rendezőknek. 

A farsang után Nagy Attila és Dömsödi  
Antal társadalmi munkában penésztelení
tette és kifestette a felsősök tornatermét. 
Köszönjük munkájukat!

A diákolimpia  körzeti  sakkversenyé
nek  iskolánk  adott  otthont,  ahol  szép 
eredmények születtek.  A területi  és me
gyei sakkverseny eredményei:  Kiss Sán
dor 1., megyei 1., Schmidt Gréta 1., Kör
mendi  Dominik 1.,  Schmidt  Ferenc 1., 
Rajkányi Boróka 2.,  Kocsis Dávid 2. he
lyezést ért el.

Beneveztünk  idén  ismét  a  Vesd  bele 
magad programba, melynek keretében ta
nulóink fele  vetőmagot kap egy otthoni 
kiskert létrehozásához. Elkezdődött a fel
készülés  a  tavaszi  kerékpáros ügyességi 
és katasztrófavédelmi versenyekre is. Va
lentin  napra  üzenőfalat  hoztunk  létre, 
melyre bárki feltűzhette kedves levelét. A 
beküldős,  téli  madarakhoz,  honismeret
hez, történelemhez és matematikához kö
tődő  versenyeken  folyamatosan  dolgoz
nak szorgalmas diákjaink és lelkiismere
tes  pedagógusaink.  A képzőművészeink 
eközben  birtokba  vették  a  zsibongót  és 
napról  napra  fantasztikusabb  falfestmé

nyek látnak napvilágot. Stílszerűen ebben 
a környezetben emlékeztünk meg Kokas 
Ignác születésnapjáról is.

Nagy  örömünkre  megjelent  iskolánk 
első, általunk készített és 500 példányban 
ingyen  kinyomtatott  iskolaújságja  is  az 
Elmű támogatásával. Májusban jön a kö
vetkező! A diákönkormányzat március 8-
ra egy tavaszváró vidám délelőttöt szer
vezett,  melyen az érdekes feladatok kö
zött mindenki jól érezte magát.

Az új tanterv kialakítása és az alapdo
kumentumok átdolgozása mellett az idei 
tanévben öt versenyre készülünk az ápri
lis  12-vel  kezdődő Vajda János nevével 
fémjelzett  hónapban.  A 21.  alkalommal 
megrendezendő szavalóversenyt a rajzpá
lyázatra  beérkezett  művek  megnyitója 
követi.  17-én  körzeti  matematikaver
senyt, 24-én mezei futóversenyt, majd a 
gyereknapon  sakkversenyt  tartunk.  A 
szervezés, készülődés már 2 hónapja tart. 
Hatalmas  munkával  elkészítettünk  egy 
félmillió forintos támogatást igénylő pá
lyázatot is a rendezvényre, de még nem 
tudjuk, sikerült-e nyerni. Rendezvényünk 
híresen magas színvonalát az előző évben 
is az Önök segítségével sikerült biztosíta
nunk,  melyet  ismételten  nagyon  köszö
nünk. Anyagi helyzetünk az eltelt év alatt 
sem javult,  így kérjük,  hogy lehetősége 
szerint az idén is szíveskedjék bármilyen 
jellegű  felajánlással  támogatni  program
jainkat. Szívesen fogadunk tárgyjutalmat 
is,  étel-ital  felajánlást  a  vendéglátáshoz, 
de  természetesen  a  pénzadományt  sem 
utasítjuk  vissza.  Támogatóink  nevét  az 
iskola honlapján, facebookos oldalán, és 
új,  időszakosan  megjelenő  iskolaújsá
gunkban is közzétesszük. Mindenkit sze
retettel várunk rendezvényeinkre!
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R_U_Online?
Ádám Tamás beszámolója az inter
netes témájú finn tanulmányútról.

14. oldal

ISKOLAI HÍRADÓ
A téli  szünet  után  mindenki  újult  erővel  látott 
munkához immár  a  Klebelsberg Intézményfenn
tartó Központ Martonvásári tankerületének isko
lájában.

KOVÁCSNÉ DARABOS ERZSÉBET igazgató



►Farsang, ahogy a
negyedikesek látták

Az alsós farsangot mindig a negyedi
kesek  rendezik.  Mi  is  sokat  dolgoztunk 
az  előkészületeken,  konfettit  lyukasztot
tunk,  similabdát  készítettünk,  tombolát 
gyűjtöttünk  és  a  dekorációt  vágtuk,  ra

gasztottuk. Pár óra elmaradt a készülődés 
és a próbák miatt, de ezt egyáltalán nem 
bántuk. A farsang előtti napokon feldíszí
tettük az iskolát, igazán jól nézett ki. Ha
mar eljött a farsang napja, és minden osz
tály nagyon izgatott volt. Nekünk előbb 
oda kellett menni az iskolába, mert a fi
nom  sütiket  és  tortákat  rendezgettük. 
Összesen  75  tortát  készítettek  az  anyu
kák! Két órakor jöttek a többiek és a ven
dégek. A műsor az osztályok előadásaival 
kezdődött,  majd  következtek  az  egyéni 
jelmezesek.

A büfében az  anyukák és  apukák kí
nálták a finom falatokat, mi pedig tombo
lát,  világítós karkötőt, álarcot, lufit  és a 
saját  készítésű  konfettit  és  similabdát 
árusítottuk.  Az eredményhirdetés  után a 
hagyományos tombolahúzás következett. 
A főnyeremény egy görkori és egy foci
labda volt.

Gyorsan  eltelt  az  idő,  s  minket  még 
várt a takarítás. Úgy láttuk, hogy minden
ki jól érezte magát.

Köszönjük a tanító nénik és a szülők 
segítségét, az összegyűlt pénzből nagyon 
klassz kirándulásunk lesz!

Kostyál Csenge,
Kóti Fruzsi,

Rajkányi Boróka 4.o.

►Egy különleges péntek

Március 8-án csak tolltartót és tízórait 
kellett vinnünk az iskolába.

Minden osztály minden tanító néninél 
volt egy 20 perces meglepetés foglalko
záson.  A mi  osztályunk  először  Noémi 
néninél ismerhette meg a hangok világát. 
Megfigyeltük,  hogy  milyen  hangokkal 
köszönt minket a tavasz, tárgyakat ismer
tünk  fel  a  zörejükről,  hangszereket  a 
hangjukról.  Végül  énekeltünk és  táncol
tunk egyet.

Azután Margit nénihez mentünk a tor
naterembe,  ahol  egy  akadálypálya  várt 
bennünket.  Aranyat  cipeltünk, amit meg 
kellett  védenünk  a  tolvajoktól.  Nagyon 
izgalmasnak találtam!

A következő órán  Szilvi nénihez igye
keztünk.  Nála  egy nagyon érdekes  rejt
vényt fejthettünk meg. A feladatban köz
mondásokat kellett kipótolni. Aki jól dol
gozott megkapta a megoldást is: „ Jótett 
helyébe jót várj!” 

Utána  Ági  néninél voltunk.  Itt  egy 
nagy  mosolygós  napocskát  csináltunk. 
Mindenki körberajzolta a kezét  egy szí
nes papírra és körbe is vágta. Ezek lettek 
a  napocska  sugarai.  Ezt  a  vidám  díszt 
minden osztály meg is kapta.

Evés után  Rita nénihez mentünk, ahol 
állatos  képekkel  memória  kártyáztunk, 
majd barkochbáztunk egy kicsit. 

Az  utolsó  állomásunk  Olgi  néninél 
volt. Ott röppentyűt készítettünk, amit ki 
is próbáltunk. Mikor végeztünk vele, vi
rágok nevét kellett kitalálnunk a hiányzó 
magánhangzók beírásával.

A  program  végén  visszamentünk  az 
osztálytermünkbe,  ahol  elköszöntünk  a 
tanító néninktől.

Nagyon jól éreztem magam, remélem 
más is!

Nyolcas Mária 3.o.

►Felsős DÖK-nap

Március 8-án a diákönkormányzat já
tékos vetélkedőt szervezett. A felső tago
zatos  osztályok  négy  különféle  feladat
ban versenghettek. Tesztet kellett kitölte
niük,  amelyben  híres  nőkre  vonatkozó 
kérdések szerepeltek, puzzle-t kellett ösz-
szerakniuk Vál nevezetességeiről. A Be
ugró című tévéműsor mintájára- a meg
adott szavak felhasználásával- rövid jele
netet kellett összeállítaniuk majd előadni
uk. A legnagyobb sikert a divatbemutató 

aratta. Különböző korok stílusát mutatták 
be  a  gyerekek.  Előkerültek  a  jelmezek, 
parókák, a korra jellemző zeneszámok... 
Kacagástól  volt  hangos  a  tornaszoba  a 
"manökenek" felvonulása alatt.

Egy kellemes, jó hangulatú délelőttnek 
lehettünk részesei mindannyian.

Némethné Szabó Anna
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Programelőzetes

04.12. Vajda Szavalóverseny
04.20. 20 éves a Nyugdíjasklub
04.27. Térségi dalkörtalálkozó
05.01. Majális
05.22. Véradás
05.25. Vajda-nap



A február  hónap  kiemelkedő  esemé
nyei voltak az óvodában a farsangi dél
utánok.  A  középsős  és  nagycsoportos 
gyermekek a szülők, nagyszülők örömére 
is  vidám,  jókedvű  játékkal,  mondókák
kal,  tréfákkal,  versekkel  búcsúztatták  a 
telet. Minden óvodás nagyot nőtt, és so
kat ügyesedett az elmúlt év alatt! Jó volt 
látni, hogy a jelen lévő felnőttek is nevet
nek, vidámak, együtt  játszanak a gyere
kekkel.  Jó  lenne,  ha  gyakrabban  élhet
nénk meg a nevetés, kikapcsolódás alkal
mait. A napi gondok, problémák között a 
pozitív érzelmek, mint az öröm, a nevetés 
– ritkán kerülnek előtérbe. Pedig a neve
tés  áldása  vele  születik  az  emberrel.  A 
lelki egészségvédelem legfontosabb alap
ja a jókedv, a nevetés, a vidámság, a pi
henés.  Ancsel  Éva szerint:  „A humorér
zék az elme szellőzőablaka.” A szeretet
nek, az örömnek, a nevetésnek kiegyen
súlyozó szerepe van a gyermek és a fel
nőtt életében. Nagy Jenőné az Óvodai ne
velés  a  művészetek  eszközeivel,  (helyi 
programunk) egész rendszere a gyermeki 
érzelemre, és az adleri bátorító pszicholó
giára épül. A humor a gyermek számára 
nemcsak szükséglet, hanem értékes esz
köz a világ megértésére és befogadására. 
Éljünk minél gyakrabban vele!

Élmény teli volt az a kora tavaszi dél
előtt, amikor Papp Ági néni Kacor király 
meséjének  zenés  bábelőadásával  szóra
koztatta a gyermekeket.

Az óvodai előjegyzésre április hónap

ban kerül sor. A pontos idejéről értesítjük 
a kedves szülőket a faluban több helyen 
elhelyezett  plakátokon,  és az ovi honla
pon.

A Szülői munkaközösség segítségével 
az idén is szeretnénk a tavaszi  időszak
ban  papírgyűjtést  szervezni.  A bevételt 
játékvásárlásra szeretnénk fordítani. Kér
jük, aki teheti, támogassa az óvodás gyer
mekeket a papírgyűjtésben.

A szülői munkaközösséggel szeretnénk 
Gyermeknapra  a  kicsiket  megörvendez
tetni  a  szülők  –  óvónők  mesejátékával. 
Akik részt vettek a Népmese napja alkal
mából  rendezett  mesélésben,  azok  már 
tudják, hogy milyen vidám a készülődés! 
Most is az lesz! Várjuk azok jelentkezé
sét, akik szívesen részt vennének az elő
adásban.

Némethné Szarka Szilvia testnevelő ta
nárnő (óvodás szülő)  kezdeményezésére 
hétfő délutánonként a Vajda utcai óvodá
ban játékos fejlesztő mozgásra hívjuk az 
érdeklődő gyermekeket. 

Az  óvodások  nyári  táborát  ebben  az 
évben is szeretnénk megtartani, előrelát
hatóan július második felében kerül sor a 
megszervezésére.

Szeretném  megköszönni  a  segítségét 
azoknak  a  szülőknek,  akik  kitöltötték  a 
kérdőívet  az  óvoda  működéséről.  A 72 
kiadott kérdőívből 38 db-ot töltöttek ki a 
szülők.  A véleményt nyilvánítók az óvo
dai  neveléssel  elégedettek.  Hiányosság
ként fogalmazták meg azt, hogy két kor

szerűtlen  épületben  működik  az  óvoda, 
szeretnék, ha több hely lenne, és az óvo
da  tárgyi  ellátottsága  is  bővülne.  Több 
olyan  programot  szeretnének  a  szülők, 
amin ők is részt vehetnek (kirándulások).

Erre  az  időszakra  esett  egy  szomorú 
esemény is:  Fájó  szívvel  vettünk végső 
búcsút  Juhász Józsefné Éva óvó nénitől, 
volt kolléganőnktől.

Kedves  Szülők,  kedves  Váliak!  Kér
jük, ha tehetik, idén is támogassák óvo
dás gyermekeinket  és az óvodát jövede
lemadójuk 1 % -ával.

A kedvezményezett adószáma:
1 8 4 9 4 6 1 3 - 1 - 0 7

A kedvezményezett neve:
„A Váli  Gyermekek  Jövője”  Alapít

vány
Kocsis Irén

óvodavezető
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TAVASZVÁRÓ ÓVODAI HÍREK
A hosszú, sötét tél után már a felnőttek is nagyon 
várjuk a tavaszt, különösen így van ez a kisgyere
kek esetében. Örülünk az első hóvirágoknak, a ki
bújó krókuszoknak, a ragyogó napsütésnek. 

KOCSIS IRÉN óvodavezető

2013-as váli falinaptár

1200,- forintért
kapható az alábbi helyeken:

Polgármesteri Hivatal
Família Kereskedés

Református Gyülekezeti Ház
Általános Iskola

Kedves Szülők!
A Váli Napköziotthonos Óvoda

2013. április 23-24-25-én 
(kedd-szerda-csütörtök)

8.00-16.00 óráig 

ÓVODAI 
ELŐJEGYZÉST

tart.

Részletes információk a 
faliújságon és a honlapon



Helye: Vál, Vajda János u. 36. Bejárat 
a volt orvosi rendelő mögötti lépcsőház
ból.

Megnyitás: A bicskei városi könyvtár
tól függően valószínűleg április elejétől. 

Nyitva  tartási  idő:  Kedd,  csütörtök, 
péntek 1400-1800 óra között 

Új szolgáltatásként lehetőség lesz köl
csönzött könyvek megrendelésére és ház
hoz szállítására!

Rukkolás  és  Happolás  a  könyvtárban 

☺Bővebb információ ugyanitt.
A könyvtár nyitvatartási ideje alatt az 

alábbi tematikus foglalkozással várom az 
érdeklődőket:

Kedden: ÜGYESKED(D)J → kézműves
kedés az aktualitásnak megfelelően, min
den korosztálynak.

Csütörtökön:  Különleges  Értékek  a 
Könyvtárban (KÉK program) 

Pénteken:  TÁRSAS-játék  → Nem csak 
társasjátékokkal!

A tematikus foglalkozások a könyvtári 
szolgáltatástól függetlenül elkezdődnek!

március 22. (1800 órától) → Víz világ
napja → „Gyalogolj a vízért!” élménybe
számoló

március 26. (1800 órától) → Húsvéti 
tojástechnikák → tojást mindenki hozzon 
magával

március 28. (1800 órától)  → Tavaszi 
ünnepkör → az ünnepekről

március 29. (1800 órától) → Színházi 
világnap  →  szobaszínházi  színészkedé
sek

Mindenkit vár a könyvtár!

►Jó könyv helyébe jót várj!

Kedves Olvasók!
A községi könyvtár helyisége jelenleg 

üres, könyvvel való feltöltéséről egyezte
tés  folyik  a  bicskei  városi  könyvtárral. 
Ezúton kérem a lakosságot, hogy jó álla
potban lévő, feleslegessé vált köteteikkel 
járuljanak hozzá Vál Község Könyvtárá
nak létrejöttéhez. Olyan könyveket vár a 
könyvtár, amelyeket elolvasásra javasol
nak!

A könyveket a községháza titkárságán 
lehet leadni ügyfélfogadási időben:

Hétfőn és Szerdán 800-1600 óráig, Pén
teken 800-1200 óráig. Köszönettel:

Csókás Elekné
könyvtáros

►Nemzeti Eszközkezelő
A NET program a Kormány Otthonvé

delmi Akciótervének keretein belül a leg
inkább rászorult hiteladósokon kíván se
gíteni. A program a három szereplő – hi
teladós, hitelező és a Magyar Állam – kö
zös áldozatvállalásán alapul. Ennek kere
tében: 
• a  hiteladós  lemond  az  ingatlan  tulaj

donjogáról,  és  bérlőként  otthonában 
maradhat, 

• a  Magyar  Állam  megvásárolja  a  fel
ajánlott ingatlant és 

• a hitelező elengedi a hiteladós fennma
radó tartozását. 
A Nemzeti  Eszközkezelő Zrt.  minden 

olyan ingatlant megvásárol, amelynél az 
összes  jogszabályi  feltétel  teljesül,  és 
amelynek eladásához az ingatlan tulajdo
nosa, valamint a hitelező pénzügyi intéz
mény hozzájárulását adta. 

Az  ingatlanra  és  a  hitelre  vonatkozó 
feltételek, amelyekről a bank nyilatkozik: 
• az ingatlan forgalmi értéke a jelzálog

hitel-szerződés megkötésekor nem ha
ladta meg Budapesten és a megyei jogú 
városokban a 15 millió forintot, egyéb 
településeken a 10 millió forintot; 

• a hitelszerződés megkötésekor a bank
tól kapott kölcsön összege az ingatlan 
forgalmi értékének a 25 és 80 százalé
ka közé esett, államilag támogatott hi
teleknél  (pl.  Fészekrakó)  elérhette  a 
100 százalékot; 

• a  törvény  hatályba  lépésekor  a  hitel
adós  a  lakáshitel-tartozását  legalább 
180 napja nem törleszti; 

• a  hitelszerződést  2009.  december  30. 
előtt kötötték; 

• a jelzáloghitel mögött fedezetként csak 
a  megvásárlásra  felajánlott  ingatlan 
szerepel. 
A  programmal  kapcsolatban  további 

tájékoztatást kaphatnak a 06/40-100-444-
es,  helyi  tarifával  hívható  kék  számon, 
vagy a www.netzrt.hu honlapon. 
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KÖNYVTÁRNYITOGATÓ
Kedves Olvasók!  A váli önkormányzat a 2012. évi 
CLII.  törvény előírásainak eleget téve biztosítja a 
nyilvános  könyvtári  szolgáltatást  a  község  lakói 
részére. 

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

Áldott Húsvéti 
Ünnepeket

kívánunk minden 
kedves olvasónknak!



Az önkormányzati tűzoltóság legalább 
az  alábbi  minimális  létszámmal  köteles  
tevékenységét  végezni: A tűzoltóság hír
adó-ügyeleti  szolgálatának  feladatellátá
sát  a  laktanyában  folyamatosan  egy  fő 
végzi. A tűzoltóság vállalta, hogy az egy
ség  riasztását  követően  legalább  a  ké
szenlétben  tartott  gépjárműfecskendő  és 
az arra beosztott négy fő tűzoltó vonulta
tásáról gondoskodik. A tűzoltóság a tűz
esethez, műszaki mentéshez a készenlét
ben tartandó gépjárművel és az arra be
osztott létszámmal, valamint tűzoltás ve
zetésére jogosult személlyel a riasztástól 
számított  nyolc  perces normaidőn  belül 
kezdi meg a vonulást. A tűzoltóság vonu
lási területének (Baracska, Gyúró, Kajá
szó, Tabajd, Tordas, Vál) meghatározása 
az előírt riasztási idő és a vonulási távol
ságból  adódó  vonulási  idő  –  legfeljebb 
60  km/h átlagsebességgel  számolva  – 
összesített  adata  alapján  meghatározott 
kiérkezési idő figyelembevételével törté
nik.

A tűzoltóságunknak az  alábbi  létesít
ménnyel  és  felszereléssel  kell  minimáli
san  rendelkeznie: A tűzoltóság  legalább 
egy, minimum 2000 liter oltóvíz szállítá
sára alkalmas gépjárműfecskendő és egy 
tartalék gépjárműfecskendő készenlétben 
tartásáról köteles gondoskodni, melyeket 
fűthető  szertárban  tart.  Tartalék  gépjár
műfecskendőként kizárólag olyan gépjár
műfecskendő  tartható,  amely  minimum 
2000 liter oltóvíz szállítására alkalmas.

A tűzoltóság elhelyezésére szolgáló lé
tesítménynek rendelkeznie kell

a)  alapközmű  szolgáltatásokkal:  víz, 
villamos  energia,  csatorna  vagy  zárt 
emésztő, víztisztító,

b) fűtéssel,
c) tűzoltók elhelyezéséhez kapcsolódó, 

étkezést,  oktatást,  pihenést,  öltözködést, 
tisztálkodást biztosító helyiségekkel,

d) iroda helyiséggel,
e)  ügyeleti  szolgálat  elhelyezését  biz

tosító helyiséggel,
f) internet és telefon kapcsolattal,
g)  Egységes  Digitális  Rádiórendszer 

kiépítésével,
h) fűthető szertárral, raktárhelyiséggel.
A tűzoltóság olyan folyamatos ügyeleti 

szolgálatot köteles fenntartani, amely al
kalmas  a  káresetek  jelzésének  vételére, 
szükség  szerinti  továbbítására,  továbbá 

állandó kapcsolatot képes tartani a kivo
nult egységekkel és a hivatásos katasztró
favédelmi szervek ügyeletével.

 A szolgálatellátás szabályai: A tűzol
tóság tűzoltó szakmai feladatainak ellátá
sa tekintetében

a)  főfoglalkozású  önkormányzati  tűz
oltó a tűzoltó szakmai feladatok ellátását 
végző,  önkormányzati  tűzoltósággal 
munkaviszonyban lévő, miniszteri rende
letben meghatározott képesítéssel rendel
kező és foglalkozás-egészségügyi szolgá
lat vizsgálata alapján tűzoltói szolgálatra 
alkalmasnak minősített,  18.  életévét  be
töltött személy;

b) önkéntes jogviszonyban álló önkor
mányzati  tűzoltó  a  tűzoltó  szakmai  fel
adatokat az önkormányzati tűzoltósággal 
egyéb, nem munkaviszony alapján ellátó, 
miniszteri rendeletben meghatározott ké
pesítéssel  rendelkező  és  foglalko
zás-egészségügyi  szolgálat  vizsgálata 
alapján  tűzoltói  szolgálatra  alkalmasnak 
minősített, 18. életévét betöltött személy 
lehet.

A tűzoltónak a beosztásának megfele
lő,  miniszteri  rendeletben meghatározott 
képesítéssel kell rendelkeznie.

Az  önkormányzati  tűzoltóságok  sze
mélyi és anyagi feltételei: A tűzoltó tevé
kenység  megkezdésének  feltétele  a  mi
niszteri rendeletben meghatározott képe
sítés megléte. E rendelet hatálybalépését 
követően  tűzoltói  feladat  ellátására  je
lentkező személynek rendelkeznie kell 1 
hónapnál  nem  régebbi,  a  foglalko
zás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó 
szolgálat által kiállított „alkalmas” minő
sítésű alkalmassági igazolással. A tűzoltó 
évente  köteles  a  miniszteri  rendeletben 
meghatározott  alkalmassági  vizsgálaton 
részt venni.

Az Államháztartási Törvény tűzoltósá
gunk  normatív  támogatását az  átvállalt 
feladat arányában biztosítja. Az előirány
zat  felhasználásáról a  költségvetési  tör
vény 38. § (12) bekezdésében meghatáro
zott normatívák alapján – figyelemmel a 
tűz elleni védekezésről, a műszaki men
tésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvény 46/C. § (1) bekezdésében 
foglaltakra – az önkormányzati és létesít
ményi tűzoltóságokra, valamint a hivatá
sos tűzoltóság, az önkormányzati tűzoltó
ság  és  az  önkéntes  tűzoltó  egyesület 
fenntartásához való hozzájárulásra vonat

kozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 
18.) Korm. rendelet rendelkezik. A támo
gatás  folyósítását  a  Belügyminisztérium 
a BM OKF kezdeményezése alapján idő
arányosan hajtja végre.

Tűzoltóságunk finanszírozásának mér
tékét  a  veszélyeztető  tényezők  súlyával 
számított,  a  vonulási  területének  reális 
veszélyeztető pontszám alapján a rendel
kezésre álló keretösszeg felosztásával ál
lapítják meg. A tűzoltóságunk pontszáma 
2013-ban  1183,  ezzel  a  pontszámmal  a 
18.-ik  helyet  foglaljuk  el  a  61  önkor
mányzati  tűzoltóság között.  A Váli  Ön
kormányzati Tűzoltóság 2013. évi állami 
támogatása  25.884.888,-Ft,  amit  kiegé
szít a saját bevétel, illetve az egyéb támo
gatások összege is.  Így a Tűzoltóság be
vételi  terve erre az évre 32.200.000,-Ft, 
amely összeg tartalmazza az Önkormány
zattal  kötött  megállapodás szerinti zöld
felület fenntartásból származó bevételt is. 
A  fűkaszálásért,  favágásokért  és  az 
egyéb,  a  település  érdekében  végzett 
munkálatokért  a  Tűzoltóságot a  szerző
désben foglaltak szerint 2,6 millió forint 
illeti meg, ezen felül az önkormányzattól 
további támogatást nem kap.

A támogatások felhasználásáról a Tűz
oltóság  havonta  köteles  elszámolni  az 
együttműködési  megállapodás  szerinti 
Érdi  Hivatásos  Tűzoltó  Parancsnokság 
parancsnoka felé  (az önkormányzati tűz
oltó parancsnokságok szakmai irányításá
ról  és  felügyeleti  ellenőrzésének rendjé
ről  szóló 13/2012.  számú BM OKF fő
igazgatói intézkedésben meghatározottak 
alapján).  A  meghatározott  elszámolási 
kötelezettség mellett a tűzoltóság a tárgy
évet követő év január 10. napjáig köteles 
éves beszámolót készíteni a normatív tá
mogatása  felhasználásáról,  és  azt  meg
küldeni az együttműködési megállapodás 
szerinti érdi parancsnoknak. A beszámoló 
szakmai és pénzügyi részből áll. A beszá
moló szakmai részének tartalmaznia kell 
a biztosított normatív támogatás felhasz
nálásának szöveges bemutatását, különös 
tekintettel a megvalósított feladat helyé
re, időpontjára, az elért eredményekre. A 
pénzügyi résznek tartalmaznia kell a tá
mogatás  felhasználási  bizonylatairól 
(számla, számviteli bizonylat, banki iga
zolás  vagy kivonat,  kifizetési  pénztárbi
zonylat)  készített  hitelesített  és  záradé
kolt másolatokat.

Befejezésként  megemlíteném,  hogy 
Tűzoltóságunk  a Széchenyi Terv keretén 
belül  pályázatot  nyújtottunk be  napele
mes rendszer  létesítésére  10.138.791,-Ft 
összegben.  Amennyiben  megújuló  ener
giával tudnánk az elektromos áramot elő
állítani,  úgy éves szinten közel 1 millió 
forinttal  lehetne kiadásainkat csökkente
ni,  amely összegből  további  fejlesztése
ket valósíthatnánk meg.
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TŰZOLTÓSÁGUNKRÓL ÁLTALÁBAN
Az önkormányzati tűzoltóságunk a tűz elleni védekezésről, 
a  műszaki  mentésről  és  a  tűzoltóságról  szóló  1996.  évi 
XXXI. törvény illetve egyéb jogszabályok alapján végzi tevé
kenységét.

NAGY ISTVÁN parancsnok-helyettes



Az ezt megelőző időszakban is volt al
kalmam együtt megélni  velük sikereket, 
kudarcokat,  de  vezetőségi  tagként  -azt 
gondolom-  ennek  nagyobb  jelentősége 
van.

Az elért sikerek nem szorulnak magya
rázatra, de az indokolatlan vádakat nem 
lehet szó nélkül hagyni.

Tudom,  hogy  az  esetleges  tragédiák 
során - főleg ha az emberéletet is követel 
-  hajlamosak  vagyunk  olyan  dolgokban 
keresni a tragédia okát, mely a valóság
ban nem okai annak.

A 2013. február 9-én történt, Petőfi ut
cai tűzeset kapcsán már másnap fülembe 
jutott egy olyan tényként közölt pletyka, 
mely arról  szólt,  hogy a helyi  Tűzoltók 
20-25-30  perc  alatt  értek  a  helyszínre. 
Még aznap kezdeményeztem az elnökség 
összehívását azzal a céllal, hogy kivizs
gálva  az  időbeli  eseményeket,  megálla
pítsuk, hogy az állításnak van-e valóság
alapja. A vizsgálat az alábbi eredménnyel 
zárult  (Kivonat  a  Váli  Önkormányzati 
Tűzoltóság  2013.02.10-én  készült  jegy
zőkönyvéből):

„…Kocsis Bálint elnök köszönti a je
lenlévőket és az esettel kapcsolatos ren
delkezésre álló hivatalos dokumentumok  
vizsgálatára kérte fel a jelenlévőket. Vab
rik  Zoltán  tájékoztatja  az  elnökséget,  
hogy elsődlegesen a Pajzs  (Bevetés  Tá
mogató  Rendszer)  adataira  támaszkod
junk, mivel ezt a rendszert az OKF, illet
ve a Pest Megyei ügyelet kezeli. A rend
szerben  szereplő  időtényezők  vizsgálata  
során megállapítást nyert, hogy a Tűzol
tóság állománya a vonulási, beavatkozá
si határidőkön belül végezte a feladatát,  
illetve  a  parancsnok  beszámolója  alap
ján a helyszíni beavatkozás az előírások
nak,  és  a  jogszabályoknak  megfelelően  
történt. …”

Lefordítva:  A  Katasztrófavédelem 
központjába  2013.02.09-én,  21  óra  26 
perckor érkezett a hívás. A váli Tűzoltó
ság ügyelete  21 óra 28 perckor kapta a 
riasztást, tehát 2 perccel később. A hely
színre érkezést követően a tűzoltás veze
tő 21 óra 39 perckor jelzett vissza a Ka
tasztrófavédelem híradósának, hogy a be
avatkozást  megkezdték.  Ez  a  hívástól 

számítva 13 perc, a váli ügyelet riasztá
sától  számítva  11  perc,  ami  alatt  a  be
avatkozást  megkezdték.  Mivel  a  helyi 
ügyeleten az 5 fős személyzetből csak 2 
tartózkodik állandóan (4 vonulós plusz 1 
fő híradós), ezért a többieknek be kellett 
érni  a  laktanyába,  szerencsére  1  fő  ön
kéntes  is  tartózkodott  a  híradóban,  így 
megerősített egységgel vonultak, de előt
te légzőkészüléket, védőruhát kellett fel
venni, majd ezt követően érkeztek a hely
színre ahol  védősugár mellett  megkezd
ték a tűzoltását és a mentést. Mindezt 11 
perc alatt!

Még  egy  kis  magyarázat: a  PAJZS 
rendszert a Pest Megyei Katasztrófavéde
lem műveletirányító központjában a rádió 
forgalmazás alapján rögzítik az adatokat, 
amit Ők sem tudnak módosítani. Minden 
időbeli bejegyzés ott történik, azt helyben 
befolyásolni nem lehet!

Tisztelt  Váliak!  Tisztelt  Olvasók!  Az 
Önkormányzati Tűzoltóság és annak lel
kes tagjai, vezetői fennállásuk óta becsü
lettel,  a  szakmaiság  és  az  elhivatottság 
legmagasabb fokával végzik azt az áldo
zatos  és  idegfeszítő  munkát,  melyet  so
kan  nem  lennénk  képesek  végezni.  Az 
idő  bebizonyította,  hogy  ha  nem  lenne 
helyben Tűzoltóság, akkor még több kár
eset végződhetett volna tragédiával, mint 
amennyi  valójában.  Az  indokolatlan  tá
madásokkal  ők  hivatalosan  nem  foglal
kozhatnak,  nem reagálhatnak  rájuk,  Ők 
„csak”  a  munkájukat  végezhetik.  Én, 
mint vezetőségi tag viszont megtehetem 
és meg is teszem! Az Elnökség nevében 
is!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
ÖNKORMÁNYZATI

INGATLAN
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Vál  Község  Önkormányzata  „az 
önkormányzat  vagyonáról”  szóló 
18/2012. (IX. 06.) önkormányzati ren
delete, valamint a 151/2011. (XI. 29.) 
számú önkormányzati határozat alap
ján a következő pályázati felhívást te
szi közzé.

A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Vál Község Önkormányzata
2473 Vál, Vajda János u. 2.

A pályázat célja:
Önkormányzati ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: 
Nyilvános

A pályáztatásra kerülő ingatlan in
gatlan-nyilvántartás szerint adatai:

A Bicskei Körzeti Földhivatal ingat
lan-nyilvántartásában Vál 1031/4/A/3 

helyrajzi  szám  alatt  felvett  69  m2 

nagyságú,  öröklakás  megnevezésű, 
belterületi ingatlan. Az ingatlan a va
lóságban a 2473 Vál, Rákóczi u. 5. I. 
em. 1. ajtó alatt található, üresen álló 
lakás, mely a következő helyiségek
ből áll:  3 szoba, közlekedő, konyha, 
fürdőszoba, WC, kamra. A lakóépület 
összkomfortos. A lakáshoz egy 4 m2-
es terasz is tartozik,  valamint  közös 
használatú  udvar,  parkolási  lehető
séggel.

A pályázat kiírója által meghatáro
zott minimális irányár:
7.0000.000,-  Ft  azaz Hétmillió  forint 
(mely  összeget  általános  forgalmi 
adó  fizetési  kötelezettség  nem 
terhel). 

Az ajánlatok benyújtásának helye:
Váli Közös Önkormányzati Hivatal
2473 Vál, Vajda János u. 2.

Az ajánlatok benyújtásának határ
ideje:
2013. április 18. 12.00 óra

A pályázat akkor minősül határidő
re  benyújtottnak,  ha  az  ajánlattételi 
határidő  lejártáig  a  megadott  címre 

beérkezik  személyesen  vagy  postai 
úton. A késve érkezett pályázatokat a 
kiíró érvénytelennek minősíti. 

Pályázati  ajánlatok  bontásának 
időpontja: 
2013. április 18. 13.00 óra 

Helye:
2473 Vál,  Vajda János u. 2, emeleti 
tanácsterem

Egyéb információ:
A pályázati hirdetmény teljes szö

vege az önkormányzat hivatalos hon
lapján, a www.val.hu internetes olda
lon  és  a  település  hirdetőtábláján 
megtekinthető.

Az ingatlan - igény szerint - a kiíró
val egyeztetett időpontban a helyszí
nen megtekinthető.

A pályázattal kapcsolatosan érdek
lődni  Bechtold  Tamás  polgármester
nél vagy dr.  Balogh Lóránd körjegy
zőnél, illetve a 22/353-411-es telefon
számon lehet.

Bechtold Tamás 
polgármester 

PLETYKA KONTRA TÉNYEK: 0-1
Tisztelt Váliak! Tisztelt Olvasó! A 2010-es választásokat kö
vetően Vál Önkormányzatának delegálásával részt veszek a 
Váli  Önkormányzati  Tűzoltóság  munkájában,  vezetőségi 
tagként. 

CSÓKÁS ZSOLT képviselő



Az útra egy felnőtt és egy 16-18 év kö
zötti  fiatal  párosának lehetett  pályáznia. 
Az  ötletgazda  Herczku  Mihály  Balázs 
volt, akivel ezt a pályázatot meg is nyer
tük, és ennek fényében február 19-24 kö
zötti időszakot Finnország harmadik leg
nagyobb városában, Tampere-ben tölthet
tük.  A szemináriumra 16 különböző or
szágból érkeztek fiatalok. A képzés angol 
nyelven folyt. 

Az EU finanszírozta a  repülőjegyein
ket, illetve a szállást, és a napi háromszo
ri étkezést is. Egy igazán jó hetet tölthet
tünk odakint. Rengeteg új, hasznos infor
máció  birtokába  jutottunk,  gazdag  ta
pasztalatokat és számos új barátot szerez
tünk.  A képzés  napi  négy,  másfél  órás 
előadásokból állt, amelyek a világhálóval 
kapcsolatos  legkülönbözőbb  témákról 
szóltak, a mai fiatalok internetfüggőségé
től  az online zaklatáson át  a  világhálón 
való kapcsolattartásig. Az előadások álta
lában 20-30 percet vettek igénybe, utána 
az  ötletek,  vélemények  megvitatása  kö
vetkezett,  majd  az  érkezetteknek  való 
prezentálással végződött.

Az előadások utáni  esti  programok is 
ugyanolyan sokszínűek voltak, mint ma
guk, a prezentációk. Első este minden de
legáció a saját országából hozott jellemző 
italokat,  ínyencségeket,  hangszereket.  A 
magyar  asztalhoz  kolbász,  Győri  Édes 
keksz, paprika került, jellemző hangszer
ként a doromb volt jelen, és hogy válit is 
mutathassunk a külföldieknek, négy nap
tárat  és egy kancsó bodzaszörpöt is  be
mutattunk.

Második este a szaunába voltunk hiva
talosak, ahol megtapasztalhattuk, hogy az 
igazi  finn  hogyan  élvezi  a  „hőfürdőt”. 
Harmadik nap délutánja és estéje szabad 
volt: várost néztünk, illetve egy nagy sza
bású prezentációt véglegesítettünk.

Negyedik  este  volt  az  úgynevezett 
„Exit evening”, ahol csapatépítő játékok
kal,  karaoke-zással  múlattuk az  időt,  és 
egy  manapság  őrületté  vált  „Harlem 
Shake”-videót is készítettünk, amely még 
inkább  összekovácsolta  a  résztvevőket. 
Este  még  egy  társasjáték  is  az  asztalra 
került.

Másnap elindultunk visszafelé. Helsin
kiben a delegációk egy része városnézés
re indult,  mi magunk a reptéren marad
tunk, majd ismét indult a repülőnk, ezút
tal haza.

Összegezve: azon túl, hogy rengeteg új 
információhoz jutottam az ifjúság kérdé
seivel  kapcsolatban,  vagy a pályázatok
ról, képzésekről, fontos volt az interkul
turális  tanulás  szempontjából  is,  hiszen 
megismerhettük sok másik ország kultú
ráját,  az  ott  élő  emberek  gondolkodás
módját, hozzájárult a tolerancia megerő
södéséhez  egy  másik  nemzetiségűvel 
szemben.

Remélem, hogy a szeminárium tapasz
talataival gazdagodva legközelebb is leg
alább ilyen hasznos, és ilyen jó hangulatú 
program kerül megrendezésre.

Tóth  H.  Györgyi pedagógus  Vál 
községben  született  1952-ben,  itt  is  él. 
Három  könyve  jelent  meg  Fészekalja, 
Buborékok és  Anna címmel,  negyedik 
könyve megjelenés előtt.  A  Kláris közli 
műveit, antológiájában először szerepel.

Hírnökök

Kertemből eltűnt már a hó,
Az ibolyának zöld levelei
Nyújtóznak távozó hófelhők
Mögül előbukkanó napsugár felé.

Az öreg akác galambágán 
Madaram turbékol,
Magányos, de hívja friss zenéjével
Még messze párját.

Du-dú…dúdolom én is, 
Ám dalom frissesége
Oda már, valahol 
Szívem régi tavaszán.

Mégis, ha hallom madaram 
Dúdolását, én is az új tavaszt várom,
Éveim nem számolom,
Volt nagyon sok szép tavaszom.

A zöldellő fű között
Feketerigóm fut felém,
Megérkeztem - ,mintha szólna,
Aztán eltűnik a bokrok rejtekén.

Nyitnikék nyit a barackfámon,
Kis csőrével koppant csupasz ágon,
Ennivalót kutat, s ha talál,
Felém int fejével, s tovaszáll.

Amott az olvadó hó csordogál
A hegyről lefutó mederben,
Száraz avar alól sárga
Pitypang tolja buksi fejét a fényre.

Csöndembe siető szép tavaszom, 
Ha itt leszel, ölelj úgy, mint régen,
Békességem, nyugalmam,
Te add vissza, nékem.

Vál, 2013. március 1.
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R_U_ONLINE?
Örömmel mondhatom el, hogy a Fiatalok Válért Csoport tag
jaként ez év februárjában részt vehettem az Európai Unió ál
tal támogatott Fiatalok Lendületben (Youth in Action) prog
ram részét képező R_U_Online? elnevezésű szemináriumon. 

ÁDÁM TAMÁS



►A református gyülekezet 
hírei

Hálaadással tekintünk vissza a márciu
si  evangélizációra,  amelyen  gyülekeze
tünk  korábbi  lelkipásztora,  Zila  Péter 
nagytiszteletű  úr  szolgált  közöttünk.  Az 
alkalmak témája: Krisztus a mi életünk – 
a templomunkban szereplő ige volt. 

Női csendes-napra hívunk minden ér
deklődőt április 20-án, szombaton 9 órára 
a  Gyülekezeti  Házba,  amelyen  vendég 
előadók szolgálnak közöttünk. 

Családos  délután  lesz  április  26-án, 
pénteken délután fél 6-tól a Gyülekezeti 
Házban,  melynek témája:  Megbocsátom 
és elfelejtem. 

A nyári hittanos gyermektábor július 1 
– 5-ig lesz a Gyülekezeti Házban. Min
den érdeklődőt szeretettel  várunk az  al
kalmainkra!

Farkas Balázs
lelkész

►SZMK morzsák

Zenenap

Egy januári zimankós szombatra szív
melengető programot szervezett a váli is
kola  szülői  munkaközössége:  zenenapot 
tartottunk  az  alsós  gyerekeknek.  A Vox 
Váli,  több,  mint  egy  éves,  formációnk 
adta hozzá a programot, míg a háttérről 
azaz a finom vajas- és lekváros kenyerek
ről, no meg a forró teáról az szmk tagjai, 
név  szerint  Zsuzsi, Anikó,  Margitka és 
Feri gondoskodtak. 

A gyerekek  megcsodálhatták  szép  és 
értékes  hangszereimet,  de  ami  a  lényeg 
volt:  saját  hangszereiken,  azaz  a  kezü
kön,  lábukon  „játszhattak“.  A legfonto
sabb  pedig  az  volt,  hogy  végig  együtt 
énekeltünk. 

Rettentő bátran  azt  is  vállaltuk,  hogy 
előadunk egy kis műsort, úgyhogy előtte 
már napokkal izgultunk, hogy mire elég a 
két órás felkészülési idő. De a gyerekek 
fantasztikusak voltak! Percek alatt meg
tanultak  egy  középkori  vidám  dallamot 
úgy, hogy közben végig táncoltak! Majd 

egy dunántúli népdalra jártunk körtáncot 
és szintén dunántúli népdalt tanultunk ci
terával. A fémkanalak is szerepet kaptak, 
sőt  három szólamban is  énekeltünk fel
nőtt segítségével. 

Vidám kis társaság verődött össze, az
óta nincs hét, hogy ne keresne meg vala
melyik gyermek, hogy mikor lesz már a 
folytatás és mikor jöhet velünk énekelni. 
Köszönöm az SZMK-sokon kívül Móni
kának,  Zsókának,  Katinak,  Noéminek, 
Szilvinek a segítségét és Erzsinek, hogy 
videóra  felvette,  no meg a  szülőknek a 
lelkes részvételét, tapsát. Gyerekek, Nek
tek is köszönöm, hogy jöttetek és énekel
tetek velünk lelkesen. Ígérem: LESZ még 
ilyen.

Fiskus Olga

Teaest

Újra eltelt egy év és elérkezett a Teaest 
ideje,  amelyet  februárban  szokott  meg
rendezni  az  iskolai  szülői  munkaközös
ség. 

Idén újult erővel és sok új taggal bő
vült a tenni vágyó szülők száma. A bált 
hosszas készülődés előzte meg: vásárlás, 
sütés,  a  helyszín  berendezése,  díszítése, 
tombolatárgyak  csomagolása,  illetve  a 
vállalkozók,  felajánlók  személyes  meg
keresése és a felajánlások összegyűjtése. 

A mulatozni vágyókat este 9-től vártuk 
az iskola épületébe. Minden kedves ven
déget egy pohár forralt borral köszöntöt
tünk, ezen kívül finom házi süteményeket 
kínáltunk. 

Első alkalommal rendeztünk be teasar
kot, ahol többféle tea közül lehetett válo
gatni.  Ezzel  szeretnénk  hagyományt  te
remteni. 

A jó hangulatról a jelenlévő vendégek, 
illetve a Molnár Band gondoskodott. Ez 
utóbbi hajnali fél ötig húzta a talpaláva
lót.

Az éjszaka folyamán sor került a szo
kásos  tombolahúzásra  is,  ahol  értékes 
ajándékokat, finom tortákat és nem utol
só sorban a fődíjat, egy hízót sorsoltunk 
ki, amelynek egy váli család örülhetett. 

Szeretnénk köszönetet mondani a fel
ajánlóknak, akik hozzájárultak a tombo
latárgyak széles skálájához és finom tor
tákat,  süteményeket  varázsoltak a bálra, 
valamint  a  tagoknak  akik  idejüket  nem 
sajnálva a bál előtt, alatt és után is önzet
lenül segítettek. Továbbá köszönjük Csa
pó Istvánnak és Fiskus Mónikának a se
gítségét is.

Kecskésné Briga Anikó

Ajánló

Az iskolai és óvodai SZMK hagyomá
nyos gyermeknapi rendezvénye a sport
pályán  és  környékén  2013.  Június  8-án 
lesz.  Szeretnénk  továbbá  a  május  25-i 
rendezvénysorozatba  egy  bográcsos  fő
zőversennyel  bekapcsolódni,  amelyhez 
gyűjtjük váli szervezetek csapatainak je
lentkezését. Mindkét hétvégén szeretettel 
várjuk vendégeinket!

Schmidt Ferenc
SZMK elnök

►Gyerekfoci

A Sikereres Csapatjátékokért Köz
hasznú Alapítvány jóvoltából  meghívást 
kaptunk egy két napos mezőkövesdi tor
nára, amit örömmel elfogadtunk. Három 
korosztállyal  vágtunk neki az útnak (U-
9,U-11,U-16).  Egy  színvonalas,  jó  han
gulatú torna volt. A szállás és a körülmé
nyek kifogástalanok voltak.  U-9-es  csa
patunk a 3.helyet szerezte meg, U-11-es 
csapatunk szintén 3.helyen végzett, míg a 
legnagyobbak  az  U-16-os  korosztály  a 
második helyet érte el. Külön gratulálunk 
Dömsödi Szebasztiánnak aki az U-11-es 
korosztályban  a  legjobb  kapusnak  járó 
díjat  hozta  haza.  Összefoglalva  a  torna 
nagyon  jól  sikerült,a  csapatainkat  még 
jobban összehozta és még jobb közössé
get, csapatot kovácsolt belőlük. Reméljük 
mindenki jól érezte magát. 

A Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú 
Alapítvány kihirdette,  hogy szeretnének 
rendezni  egy  hasonló  "Pünkösdi"  kupát 
amin  szeretettel  várnak  minket,  bízunk 
benne, hogy részt tudunk venni és hason
ló szép emlékekkel gazdagodnak a gyere
kek.
U-9:  Baladik  Richárd, Magyar  Máté,  
Szedlák Bence, Lakatos Balázs, Kiss Dá
vid, Füleki Zsolt, Bartus Zsigmond, Mák
szem Adrián, Körtvélyesi Imre.
U-11:  Szendi Iván,  Molnár Bence,  Kör
mendi János, Sinkó Donát, Papp Kristóf,  
Dömsödi  Szebasztián,  Ihász  Mercédesz,  
Szendi Gergő, Bánszki Donát.
U-16:  Zelena  Viktor,  Kovács  Szilárd,  
Nagy Gábor, Tóth Gábor, Fekete Ferenc,  
Vabrik  Ferenc,  Vabrik  Armand,  Szabó  
Patrik, Vass Sándor.

Magyar Balázs
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