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isztelt  Képviselő-testület,  Tisztelt
Váliak, Kedves Jelenlévők!T

Mai  közmeghallgatással  egybekötött
testületi  ülésünkön az  1.  napirendi  pont
keretében szeretném összegezni a 2013-
as  év  jelentősebb  eseményeit,  eredmé-
nyeit.

Talán emlékeznek rá,  hogy a korábbi
években mennyire nehéz helyzetben volt
az önkormányzat a rengeteg megörökölt
adósság és ki nem fizetett számlák miatt.
Két év megfeszített munkájával igyekez-
tünk talpon maradni, a szigorú és takaré-
kos gazdálkodásnak köszönhetően jelen-
tős mértékben sikerült  tartozásainkat le-
faragni. Ebben nagy segítséget jelentettek
az  ÖNHIKI pályázaton  nyert  támogatá-
sok is. Aztán 2012. év végén a kormány
mentőövet  dobott  az  önkormányzatok-
nak. Ennek keretében az állam 100%-ban
átvállalta Vál község adósságállományát,
hiteleit  is.  A 30  millió  forintos  folyó-
számlahitel, a 8 milliós bérhitel, valamint
az Egészségház 15 milliós és a Kossuth

utca 36 milliós fejlesztési hitelének terhe
lekerült  a  vállunkról.  Az  összességében
több mint 88 milliós tartozás eltörléséről
szóló Bizonyságlevelet a szeptemberi Vi-
gasságokon adta át ünnepélyesen Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő. A 2013-
as évben tehát – pénzügyi szempontból –
tiszta lappal indulhattunk.

A kezdeti fellélegzés és öröm után az-
tán hamar kiderült, hogy 2013-tól az álla-
mi finanszírozás rendszere teljesen meg-
változott. A korábban ömlesztve nyújtott
állami támogatás helyett sok szakfeladat-
ra  kötött  felhasználású  normatívát  kap-
tunk. A finanszírozás tehát feladat alapú
lett, de sokszor nem fedezi költségeinket.
Ezzel egy időben a gépjárműadó 60%-át,
valamint a visszaosztott SZJA-t elvitte az
állam,  bizonyos  célfeladatok  finanszíro-
zására pedig pályázni lehet. Mivel a helyi
adókból  származó  bevételeink  nem
egyenletesen jelentkeznek, hanem jellem-
zően évi két alkalommal – márciusban és
szeptemberben – folynak be, az első ne-

gyedév után 2, a második után már közel
10  millió  forint  volt  a  hiányunk.  És  ez
nem a helytelen gazdálkodásból, hanem a
kiadások és bevételek időbeli eltolódásá-
ból adódott.  Mivel az idei  finanszírozás
átmeneti, mondhatni kísérleti jellegű, már
többször  kaptunk  állami  kompenzációt,
és beadtuk az ÖNHIKI pályázatunkat is.
Azt minden esetre kimondhatjuk, fejlesz-
teni ilyen finanszírozás esetén csak és ki-
zárólag pályázati  pénzből  tudunk,  mini-
mális önrész mellett.

De  más  szempontból  is  új  kihívások
elé állított minket a 2013-as esztendő. A
közigazgatást  alapjaiban  szervezték  át.
Vál község a Bicskei kistérségből a Mar-
tonvásári járásba került át. Eleinte sokan
bíráltak  ezért  a  döntésért  minket,  mert
megijedtek a változástól. Úgy gondolom,
a kezdeti kellemetlenségek ellenére nem
került hátrányba a település és a váliak.
Sokan azon aggódtak,  hogy ezentúl  Er-
csibe vagy Dunaújvárosba, esetleg Fehér-
várra  kell  majd  orvoshoz  menni  vagy
ügyeket intézni. Ha egyes esetekben – pl.
ÁNTSZ vagy Földhivatal – távolabbra is
kell utazni, ezek nem gyakoriak. A több-
ségnek legfontosabb egészségügyi  rend-
szert, a szakrendeléseket, orvosi ügyele-
tet  nem érinti  a  váltás.  Talán a munka-
ügyi központ változása okozott még so-
kaknak  gondot,  hiszen  eleinte  Ercsibe
kellett  utazni,  de  a  martonvásári  kiren-
deltség megnyitásával és buszjárat indítá-
sával ez is megoldódott.

Intézményi rendszerünkben is jelentős
változás történt. A kormány azon szándé-
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kának megfelelően, hogy a 2000 főnél ki-
sebb települések ne tartsanak fenn önálló
hivatalt,  Kajászó  községgel  közösen  át-
alakítottuk  hivatali  rendszerünket,  és
megalakult a Váli Közös Önkormányzati
Hivatal Vál központtal. A Kajászói kiren-
deltségen  egy  ügykezelő  és  egy  pénz-
ügyi-igazgatási  ügyintéző  látja  el  a  fel-
adatokat az aljegyző asszony vezetésével.
A váli  hivatalban  pedig  a  feladatok  és
munkakörök  átszervezésével  7  fő  köz-
tisztviselő dolgozik. Mivel az építésható-
ság 2012. december 31-én megszűnt Vál-
ban, az ügyintézés átkerült járási szintre,
így váli ügyekben Martonvásár lett az el-
járó hatóság. Bízom benne, annak ellené-
re, hogy dolgozóinkra, köztük jegyzőnkre
több feladat  hárul,  a  szervezeti  változá-
sok Önöket nem érintették kedvezőtlenül,
és továbbra is elégedettek a hivatali ügy-
intézéssel, dolgozóink segítő hozzáállásá-
val.

Januártól  a  Vajda János Általános  Is-
kola  fenntartója  a  Klebelsberg  Iskola-
fenntartó  Központ  lett.  Úgy  érzem,  a
megfeszített tempó és a rengeteg munka
ellenére sikerült  zökkenőmentesen lebo-
nyolítanunk az átállást. Köszönöm az is-
kola akkori vezetésének, pedagógusainak
és a hivatal dolgozóinak, hogy rajtuk kí-
vül talán sem a diákok, sem a szülők nem
sokat érzékeltek ebből. A váltás nem csu-
pán szervezési, igazgatási, adminisztráci-
ós feladatokat jelentett, hanem a finanszí-
rozás is gyökeresen megváltozott. Az új
fenntartó átvállalta az 5 millió forintnyi
kifizetetlen  számlatartozást,  valamint  a
folyamatban  lévő  munkaügyi  pert  is.
Nagy könnyebbség ez településünk szá-
mára, hiszen a korábbi években az iskola
működéséhez közel 45-50 millió forintot
kellett saját forrásból biztosítanunk.

Öröm és megnyugtató, hogy intézmé-
nyeink  vezetése  több év  után  megoldó-
dott, hiszen mind az óvodavezető, mind
az iskolaigazgató 5 évre kapta meg kine-
vezését. Talán a szakmai munka is köny-
nyebb és hatékonyabb lehet, ha hosszú-
távra tudnak pedagógusaink tervezni. Ez
év szeptember 1-től bevezetésre került az
egész napos iskola, mely délután 4 óráig
biztosít  felügyeletet  a  tanulók  számára.
Ehhez igazodva alakítottuk át a gyermek-
étkeztetést. Az önkormányzat továbbra is
biztosítja  a  napi  háromszori  étkezést  a
gyerekeknek,  a  rászorulóknak  ingyen
vagy 50%-os térítési díjért, azzal a krité-
riummal, hogy az ebédet helyben kell el-
fogyasztani. Tettük ezt azért, mert az in-
tézményvezetőkkel  így láttuk biztosítva,
hogy egyes  rászoruló  gyerekek  valóban

jól lakjanak. Az étel minősége az új szol-
gáltatónak  köszönhetően  –  aki  ez  év
szeptemberétől a Válvölgye Gastro Kft.-
sokkal jobb lett.

Korábban sok fejfájást okozott az ön-
kormányzatnak a Martonvásári Művésze-
ti Iskola költségeinek előteremtése. Janu-
ártól ezt is a Klebelsberg Központ tartja
fenn, így már az önkormányzatnak nincs
vele teendője. A korábbi évek során fel-
halmozott adósságot pedig év elején ren-
deztük. 

Kötelező feladatként, a megyei könyv-
tárhoz  csatlakozva  újraindítottuk  a
könyvtári  szolgáltatást.  Mivel  a  korábbi
községi  könyvállomány  még  az  ÁMK
idejében bekerült az iskola könyvtárába,
az iskolát pedig a könyvtárral együtt ad-
tuk át az új fenntartónak, a település tu-
lajdonképpen lemondott  az állományról.
Ezért most a nulláról próbáljuk felépíteni
az új könyvtárat, melyben segítségünkre
lesz a Megyei Könyvtár is. Jelenleg Csó-
kás Elekné látja el a feladatot, katalogi-
zál, tematikus programokat, nyári kézmű-
ves  tábort  szervezett.  Adakozásból  a
könyvek  is  szépen  gyűlnek,  de  biztos,
hogy több év munkájába kerül, amíg si-
kerül kialakítani egy jól működő, gazdag
választékot nyújtó könyvtárt. Addig is fo-
lyamatos lehetőség van a kölcsönözni kí-
vánt  könyvek  megrendelésére,  melyek
pár  nap  alatt  hozzáférhetők  a  megyei
könyvtár révén.

2013-ban  is  aktívan  részt  vettünk  a
közmunka-programban.  Jellemzően  fizi-
kai munka során ároktakarítás, karbantar-
tási  munkák, valamint a  szórólapok,  in-
formációs anyagok kihordása a feladatuk.
Az év során eddig 26 főt tudtunk foglal-
koztatni általában 3 hónapos időszakok-
ban, így segítve őket abban, hogy jogo-
sultak legyenek további ellátásra. Kultu-
rális  tevékenységre  további  2  főt,  téli
közfoglalkoztatásra  17  főt  vehetünk
igénybe. Közülük 7 fő különböző képzé-
seken  vehet  részt.  A  nyáron  lehetőség
volt  diákok foglalkoztatására  is,  a  nagy
érdeklődésre való tekintettel 32 fő dolgo-
zott  félállásban  július-augusztus  hónap-
ban.  Munkájuknak  köszönhetően  meg-
újultak  a  buszmegállók  és  a  hirdetőtáb-
lák, a Vajda-ház és a Tűzoltómúzeum be-
rendezése,  dolgoztak  szobraink,  emlék-
helyeink környezetének rendbetételén, te-
metőinkben. Közterületeinken árkot taka-
rítottak, szemetet szedtek, valamint segí-
tettek intézményeink dolgozóinak. A sok-
sok  pozitív  tapasztalat  mellett  volt  né-
hány negatív és rengeteg tanulság is.

A 2013-as évtől az orvosi ügyelet is át-
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FELHÍVÁS!

Örömmel  tájékoztatom  a
település lakosságát, melyet
beiskolázási  körzetünknek
tekintünk,  hogy  a  felcsúti
Letenyey  Lajos  Szakkö-
zépiskola és Szakiskola jö-
vő szeptembertől gimnáziu-
mi  képzést  indít,  valamint
cukrász szak beindításával
bővíti eddigi szakács és pin-
cér szakképzését.

A gimnázium  négy  évfo-
lyamos,  általános  tantervű,
erőteljes  nyelvi  képzéssel,
kötelező  nyelvvizsga  kime-
nettel. Fél osztály emelt óra-
számban reál  tárgyakat,  fél
osztály  emelt  óraszámban
humán tárgyakat tanul több-
letként. Ezzel intézményünk
középiskolai képzése teljes-
sé  válik,  gimnázium,  szak-
középiskola, szakiskola.

Mivel  a  gimnáziumi  kép-
zést viszonylag kis létszám-
ra tervezzük, ezért csak 4,4
közismereti  átlagot elérő, jó
tanuló, jó képességű és mo-
tivált  tanulók  jelentkezését
várjuk, olyanokat, akik egye-
temeken  és  főiskolákon  kí-
vánják  folytatni  érettségi
után tanulmányaikat.

Bányai György
igazgató



szervezésre  került,  mely  ilyen  módon
már megfelel a törvényi előírásoknak. A
Bicskén lévő diszpécserszolgálat dönti el,
hogy a telefonon történt  bejelentés után
be kell-e  fáradnunk a bicskei  ügyeletre,
vagy kiküldi  a  mozgó ügyeletes  orvost,
esetleg  súlyos  esetben  azonnal  küldi  a
mentőket. Az eddigi tapasztalatok alapján
jól működik a rendszer, a lakosság részé-
ről nem érkezett panasz.

A szemétszállítási  szolgáltatás  orszá-
gos szinten változott. Ennek oka, hogy az
uniós elvárásoknak megfelelően megvál-
tozott az ezt szabályozó törvény. Válban
is új szolgáltató szállítja el a kommunális
és a szelektíven gyűjtött hulladékot. Bár
a váltás nem volt egészen zökkenőmen-
tes, a kezdeti felháborodás után mára re-
mélhetőleg nyugvópontra jutott ez az ügy
is.  A  temetőkben  azonban  továbbra  is
gondot  okoz  a  hulladékelhe-
lyezés.  Bár  az  önkormányzat
biztosított  mindkét  temetőben
egy-egy 1100 literes konténert,
melyeket a szolgáltató hetente
ürít, de ha a szemét nem kerül
bele, mit sem ér. Kérjük Önö-
ket,  használják a konténereket
a  temetői  hulladék  elhelyezé-
sére!

A  községi  falutakarítást
többször  is  meghirdettük,  de
sajnos  minden  alkalommal
meghiúsította  az  időjárás.  Há-
rom  alkalommal  próbáltuk
megtartani,  mégsem  sikerült
eredményt  elérnünk. Továbbra
is  komoly  problémát  okoz  a
közterületeinken illegálisan le-
rakott rengeteg szemét, melynek elszállí-
tása jelentős anyagi megterhelést jelent a
településnek.

Évek óta probléma volt, hogy a főutca
melletti  zöldterületeket  péntekenként el-
lepték az árusok. A terület tönkrement és
minden  alkalommal  szeméthegyek  ma-
radtak hátra. A testület rendeletben szabá-
lyozta  az  árusítást,  így  október  1-től  a
Tűzoltóság  melletti  aszfaltos  pályán  je-
löltük ki a helyi piac helyét. Együttműkö-
dés alapján a tűzoltók vállalták az árusí-
tás felügyeletét, koordinálását, a helyszín
takarítását, valamint a mosdó biztosítását.
Cserébe őket illeti a befolyó helypénz.

Továbbra  sem  tettünk  le  a  kamera-
rendszer kiépítéséről, bár a közbiztonság
fokozására tett erőfeszítésünk eddig nem
járt eredménnyel. Sajnos a Polgárőrség a
Leader-pályázat  gyors lezárása miatt  el-
esett a lehetőségtől, pedig már a teljes pá-
lyázati anyag rendelkezésünkre állt. Ter-
mészetesen  a  lakosság  által  befizetett
több  mint  300  ezer  forint  elkülönített

számlán várja további sorsát. A polgárőr-
ség segítségével és a földtulajdonosi kö-
zösség pénzével kiegészítve talán mégis
hamarosan sor kerülhet a rendszer kiala-
kítására.

Hogy  mennyire  fontosak,  és  jelen
helyzetben  talán  az  egyetlen  fejlesztési
lehetőség számunkra a pályázatok, azt mi
sem  bizonyítja  jobban,  mint  az  elmúlt
időszak eredményei. Tavaly ilyenkor még
javában épült a Szent István téri Tűzoltó
és Községi Emlékház, mely mára méltó
hirdetője a váli Tűzoltó Egyesület, az ön-
kormányzat  és  a  helyi  mesteremberek
összefogásának.  A  kezdeti  pesszimista
hangok után talán már a kételkedők is el-
ismerik az eredményt, melyre valameny-
nyien büszkék lehetünk.

A Faluvédő Egyesületnek köszönhető-
en hamarosan még az ősz folyamán szin-

tén pályázati támogatásból megújul a Sé-
tatér teljes burkolata, az út mellett új pa-
dok és hulladékgyűjtők lesznek, és végre
világítás is készül, melyet 20 kandeláber
fog biztosítani. A régi fasor új fákkal és
bokrokkal egészül ki. A Széchenyi utcai
játszótér is  megújul, a játszóeszközöket,
padokat  felújítjuk,  térköves  járda  épül,
növényeket  ültetünk  és  biciklitároló  is
lesz. 

A Váli  Sportbarátok  Egyesülete  szin-
tén  az  önkormányzat  segítségével  9,3
millió forint uniós támogatásból újítja fel
a  focipályát,  ahol  automata  öntözőrend-
szer készül, az öltözőkre pedig tető és hő-
szigetelés  kerül,  valamint  egy  kisebb
edzőpályát is kialakítanak.

Két további, folyamatban lévő Leader-
pályázat keretében a Váli Tűzoltó Egye-
sület az önkormányzattal együttműködve
35,5  millió  forintból  a  tűzoltó  laktanya
épületének  felújítását,  tetőtér-beépítését,
valamint új eszközök beszerzését és ren-
dezvény szervezését célozta meg. A Váli

Faluszépítő és -védő Egyesület  5 millió
forintra pályázott szintén az önkormány-
zattal  karöltve  Leader-pihenőpont  kiala-
kítására, melynek keretében a Vajda-szo-
bor és környezete újulna meg.

Folytatni  szeretnénk  energetikai  fej-
lesztéseinket.  E  kapcsán  korábban  be-
adott pályázataink az iskola, óvoda és hi-
vatal épületének szigetelését, nyílászárók
cseréjét és 1-1 biomassza kazán beállítá-
sát célozták meg.

Örömmel  számolok be  arról  is,  hogy
Egészséges életmód népszerűsítésére kö-
zel 10 millió forintot nyert önkormányza-
tunk.  Ennek  keretében  sport-  és  egész-
ségnapok, versenyek, táborok, előadások,
szűrővizsgálatok  lesznek  a  lakosság
egészségének megőrzése érdekében.

Egy  ugyanilyen  témájú  pályázatot
nyújtott be a sportkör is, melynek célja az

ifjúság  körében  népszerűsíteni
az egészséges életmódot hasonló
programokkal, rendezvényekkel.

A foglalkoztatás  növelését  és
építőipari  szakmák  elsajátítását
szolgálja  az  a  közel  150 millió
forintos pályázat, melynek kere-
tében  40  fő  tanulhatna  OKJ-s
képzésen  különböző  építőipari
szakmákat. A 10 hónapos képzés
alatt is kapnának fizetést a tanu-
lók, de további 8 hónapra az ön-
kormányzat  foglalkoztathatja
őket úgy, hogy fizetésüket a pá-
lyázati forrás biztosítaná. Bízom
benne,  hogy eredményes  lesz  a
pályázat,  és  munkához  tudjuk
segíteni a váliak egy részét.

A  felsoroltakból  is  látszik,
hogy minden pályázati lehetőséget meg-
ragadunk, hiszen más forrás nem adódik
a fejlesztésre. Hogy legtöbb esetben nem
az önkormányzat,  hanem civil szerveze-
tek  a  pályázók,  annak az  az  oka,  hogy
számukra  bruttó  támogatást  ad  az  unió,
míg az önkormányzatok számára az Áfa
összegét nem támogatja. Tehát ha mi pá-
lyáznánk, ezt a 27%-ot mint önrészt biz-
tosítanunk kellene. Az évek során a civil
szervezetekkel  kialakított  jó  viszony le-
hetővé  teszi  az  összefogást  és  a  felelős
együttműködést.  Ennek  lényege,  hogy
helyettük  az  önkormányzat  megíratja,
vagy a Leader-pályázatok esetében saját
maga megírja a pályázatokat, adott eset-
ben támogatásként megelőlegezi a terve-
zési díjat. Ezen felül vállaljuk a kezessé-
get, valamint biztosítjuk az ingatlanfede-
zetet a szervezet által felvett hitel mögé.
Valamennyi  projektre  egyedi  együttmű-
ködési megállapodást kötünk az adott ci-
vil  szervezettel.  El  kell  azt  is  mondani,
hogy a civilek rengeteg segítséget nyújta-

VálInfó
2013. november 25. önkormányzatunk    3

Megújul a játszótér a kultúrparkban   Fotó: Ádám Csaba



nak  a  megvalósítás  és  fenntartás  során,
így általában több dolog készül el, mint
amit az eredeti pályázat tartalmazott, ami
aztán az egész település számára értékét
képez.

Településünk értékei nem csak anyagi-
akban, hanem szellemiekben is mérhetők.
Vál  sokkal  szegényebb  lenne  kulturális
élete nélkül. Idén is színes műsorral ké-
szültünk a  Vajda-napra,  de egyre  dicsé-
rőbb szavakat kapunk az elszármazottak
találkozójáról,  és  sokaknak  nagyon  tet-
szik  az  immár  hagyománnyá  váló  Cse-
mete-fa program. Az adventi vásár pedig
már  szomszédaink  számára  is  irigylésre
méltó  színes  kavalkádjával,  karácsonyi
hangulatával.  Erre  nem  csak  az  önkor-
mányzat  fektet  nagy hangsúlyt,  de min-
den  civil  szervezetnek  kialakult  mára  a
maga rendezvénye. Vannak, mára hagyo-
mányossá vált, nagy tömegeket megmoz-
gató programok. A teljesség igénye nél-
kül ilyenek a Polgárőrség tavaszköszöntő
tábortüze, a tűzoltó egyesület búcsúi bál-
ja,  a  szüreti  felvonulás  és  bál,  a  Bíbor
néptánccsoport és a Vadvirág dalkör által
szervezett  Váli-völgyi  Vigasság,  vagy a
Faluvédők borversenye. A szülői munka-
közösségek által szervezett bálok, teaes-
tek  bevételéből  pedig  iskolánk  és  óvo-
dánk fejlődik, ugyanakkor nemzeti ünne-
peink méltó megünneplése elképzelhetet-
len  lenne  iskolai  vagy  óvodai  segítség
nélkül. 

Idén  két  regionális  rendezvénynek  is
otthont adott településünk: nyugdíjas klu-
bunk látta vendégül a környéken élő cso-
portokat  20.  évfordulóján,  valamint  a
Vadvirág dalkör tartott térségi dalkör ta-
lálkozót. Igyekeztünk mindkét programot
lehetőségeinkhez  mérten  támogatni.  Va-
lamennyi kulturális esemény nem csak a
helyieknek,  de  a  térségben  élőknek  is
színvonalas kikapcsolódást nyújt, népsze-
rűsíti településünket.

Egy település életében meghatározó az
egyes  szervezetek,  intézmények  viszo-
nya. Úgy gondolom, mára sikerült a köz-
ség  civiljeivel  jó  kapcsolatot  kiépíteni,
melynek során összefogással sokkal több
mindent meg tudtunk oldani. A közös cé-
lok és az együtt elvégzett munka eredmé-
nye  sokakat  lelkesít,  hiszen  valamennyi
beruházás,  fejlesztés,  felújítás,  rendez-
vény a váliakért van.

Fontosnak tartom megemlíteni  a  test-
vérvárosi kapcsolatok erősítését, felkaro-
lását.  Idén  májusban  35  fős  Neulben-
reuth-i csoportot láttunk vendégül, akik-
nek az itt töltött néhány nap alatt tartal-
mas programot,  jó szórakozást  és emlé-
kezetes  vendéglátást  tudtunk  nyújtani,
Külön öröm volt számomra, hogy a fiata-

labb generáció is egyre inkább részt vesz
a kapcsolatok építésében, így biztosan to-
vább  tud  élni  és  eleven  tud  maradni  a
partnerség. A nyár folyamán a beggend-
orfi  testvéreink  is  ellátogattak  hozzánk
pár napra, mely alkalomból megbeszélést
folytattunk a parlament külügyi bizottsá-
gának vezetőjével. Elindult hivatalosan is
a kapcsolatfelvétel egy erdélyi település-
sel, Balánbányával.

A kommunikációs stratégiánknak meg-
felelően kéthavi rendszerességgel megje-
lentetjük a Válinfó nevű kiadványt, mely-
nek egyre színesebb tartalmát nagy rész-
ben az intézmények és civilek beszámo-
lói teszik ki. A köztes időszakokban szó-
rólapokon,  meghívókon  tájékoztatjuk  a
polgárokat  Vál  fontosabb  eseményeiről,
tudnivalókról, programokról. Megújult a
település honlapja is, valamint működik a
község Facebook profilja,  melyeken ke-
resztül több százan szereznek tudomást a
Válban  történtekről,  akár  külföldről  is.
Sajnos a nyomtatott információs anyagok
eljuttatása valamennyi  házhoz – minden
törekvésünk ellenére – még mindig hagy
kívánni valót maga után.

Tájékoztatásképpen szeretnék  röviden
a nehézségekről és problémákról is szót
ejteni. Sajnos továbbra sincs előrelépés a
kastély ügyében. A tulajdonosok elérhe-
tetlenek,  a  hivatalos  levelek  visszajön-
nek. Az Örökségvédelmi Hivatal segítsé-
gét  is  kértük,  de  egyelőre  nem  történt

semmi, és be kell vallanom, még a meg-
oldás felé vezető út is erősen kétséges. 

Vannak  olyan  mindennapi  problémák
is, melyek rengeteg feladatot adnak a hi-
vatal dolgozóinak. A nehéz anyagi hely-
zetbe  jutott,  perifériára  került  családok
tőlünk várják a megoldást problémáikra.
Ha egy-két alkalommal tudunk is segíte-
ni, ez tartósan nem oldja meg gondjaikat.

Továbbra  is  nehéz  megoldást  találni
arra,  hogyan  lépjünk fel  azokkal  szem-
ben, akik életmódjukkal zavarják a kör-
nyéken  élők  nyugalmát,  a  közösséget.
Egyes  esetekben  próbáltuk  a  hatóságok
segítségét  is  kérni,  sajnos  nem  túl  sok
eredménnyel. 

Problémáink közé sorolom még folya-
matban lévő peres ügyeinket is. A 2010
decemberében  tett  feljelentésemre  alig
egy hónapja érkezett  meg a válasz,  mi-
szerint károkozás ugyan történt az előző
vezetők részéről,  de nem bizonyítható a
szándékosság, és a település költségveté-
séhez képest  nem olyan arányban, hogy
büntetőeljárást  indítottak  volna,  így  a
nyomozást megszüntették.

Dr. Kiss Tamás volt jegyző munkaügyi
perében az ő javára bruttó 3,6 millió fo-
rint kifizetését  ítélte meg a bíróság sza-
badságmegváltás  címén,  melynek  nettó
értékét már megkapta az önkormányzat-
tól. Az évek során felvett közel 10 millió
forintnyi  költségtérítésről  viszont  szám-
lákkal kell elszámolnia, ennek hiányában
jelen állás szerint vissza kell azt fizetnie.
A per még nem zárult le. Mivel a Bíróság
úgy ítélte meg, hogy Kiss Tamás jóhisze-
műen  vette  fel  a  magas  fizetését,  és  a
munkáltató felelős a kifizetésekért, ezért
Tóth  Ferencnétől továbbra  is  közel  20
millió forintot követelünk, jogtalan kifi-
zetés és egyéb jogcímeken. Időközben el-
ső fokon ítélet született, miszerint 12 mil-
lió  forint  megfizetésére  kötelezték  Tóth
Ferencnét a jogtalan kifizetések miatt. Az
általunk követelt összeg többi része saj-
nos  elévült,  illetve  az  ellenkövetelés
egyenlege miatt csökkent. Minden esetre
a Bíróság megállapította az akkori testü-
let  felelősségét  és  mulasztását,  hiszen a
tudomásukra jutás,  valamint  a  pénzügyi
bizottság vizsgálata után feljelentést kel-
lett volna tenniük.

A Krúdy Péter elleni munkaügyi  pert
átvette az iskola fenntartója, melyet első
fokon  megnyert  a  Klebelsberg  Intéz-
ményfenntartó Központ.

S végül még egy jó hírrel zárom beszá-
molómat:  hamarosan  megnyílik  a  Po-
gányváron keresztül vezető Hosszú-dűlői
út,  mellyel  egy évtizedes  problémát  zá-
runk le.
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hagyományos

Adventi
vásár

2013. december 7-én
szombaton 13.00 órától

a cukrászda előtti
parkolóban

17.00 órakor: Vox Váli

forralt bor,
finom ételek
jó hangulat,

értékes ajándékok

Kérjük az intézményeket,
szervezeteket, árusokat, jelezzék

ha pavilonra van szükségük.
353-411

titkarsag@val.hu

Szeretettel várjuk!

mailto:titkarsag@val.hu


►Válból elszármazottak
és váli csemeték

Csemete-fa ültetés

Idén  is  az  elszármazottakkal  közösen
került sor a hagyománnyá vált Csemete-
fa  ültetésre.  A  2012-ben  született  36
gyermek névtáblájának felavatása után a
jelenlévő  apróságok  és  szüleik  név
szerint vehették át az emléklapokat, majd
pedig  a  2013-ban  született  gyermekek
fájának  elültetése  következett,  melyben
az egykori váliak is szívesen részt vettek.

Elszármazottak levelei

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Köszönöm
Önnek a községből elszármazottak talál-
kozóján való részvétei lehetőséget csalá-
dommal együtt. A rendezvény, a találko-
zási lehetőség a régi ismerősökkel nagy-
szerű élmény volt... 

Alpári László, Budapest

Tisztelt  polgármester  úr,  mi  akik  el-
származtunk Válból talán még szebbnek
látjuk  szülőfalunkat,  mivel  gyermekko-
runk  élményei  még  szebbé  teszi  szá-
munkra.

Ezúton  is  szeretném  megköszönni  a
tegnapi szép napot, amit megteremtettek
számunkra.  Végig  éreztük  a  szeretetet,
ami a mi korunkban különös jelentőség-
gel bír. Személy szerint önnek külön kö-
szönöm régi  barátaim  nevében  is  azt  a
sok munkát, amit végzett e szép nap sike-
réért. Végig éreztem, hogy nem csak egy
feladat volt a sok közül, hanem igazi há-
zigazda szeretetével  szolgált  ki  bennün-
ket.

Külön szeretném megköszönni a  cso-
dálatos finom ebédet, kérem tolmácsolja
a készítőknek.

További jó egészséget és sikeres fára-
dozást kívánok kicsiny falunk boldogulá-
sáért. 

Isten áldásával:
Keresztes László

Iszkaszentgyörgy
Összeállította:

Ádám Zsuzsanna
(Fotók: Ádám Csaba)
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A tavaly született csemeték emléklapot kaptak 

Az idei csemeték fája Terített asztalnál

Köszöntő

G Ó L Y A H Í R E K

SZEPTEMBER

Denkó László
Zagyvai Botond
Becsei Hanna

GRATULÁLUNK!



Az oktatás területén bekövetkezett sok
változás beindítása, működtetése egyrészt
új  feladatokat,  másrészt  sok  lehetőséget
jelent tanárnak, diáknak egyaránt. 13 kü-
lönböző szakkör  közül  választhattak  ta-
nulóink. Igen népszerű a honismereti és a
természetjáró  szakkör,  amikor  diákjaink
nagy túrákon  járják  be  és  ismerik  meg
szülőfalunk  rejtett  szépségeit.  Továbbra
is telt házasak a kerékpár, a katasztrófa-
védelmi és a különböző sport szakkörök
(kosár-,  kézilabda,  aerobic).  Akik  kéz-
ügyességüket  szeretnének  fejleszteni,
kézműveskedhetnek,  köthetnek-horgol-
hatnak,  és  kevés  általános  iskola  dicse-
kedhet el azzal, hogy orosz nyelvet, prog-
ramozást, sakkot, gitárt választhatnak ta-
nulói délutáni elfoglaltságnak.

Több évfolyamon is szerveztek az osz-
tályfőnökök közösségépítő  túrákat,  volt,
aki  az Új-hegyen piknikezett,  mások az
Öreg-hegyen  sütöttek  szalonnát,  2  osz-
tály  a  Vértesben  Vitány  várához  kirán-
dult.

Bár már nem a Váli Önkormányzat a
fenntartónk,  fontosnak  tartjuk,  hogy to-
vábbra is részt vegyünk településünk éle-
tében. Diákjaink színvonalas műsort ad-
tak az elszármazottak találkozóján, az ok-
tóber 23-i  községi  ünnepélyen.  Köszön-
jük nekik és  felkészítő  tanáraiknak:  Sa-
muné Pásztor Máriának,  Jankóné Csapó
Noéminek.

Az óvodásokkal közösen nézhették
meg elsőseink és másodikosaink az óvó
nénik  és  a  szülők  népmese  napi  vidám
előadását.  Rajzversenyt  is  hirdettünk
„Kedvenc mesém” témában.  Iskolai  ke-
retben  megemlékeztünk  az  aradi  vérta-
núkról  és  Gárdonyi  Géza  születésének
150. évfordulójáról is.

Igyekszünk,  hogy  tanulóink  számára

minél több programot nyújtsunk, megis-
mertessük  őket  a  körülöttük lévő világ-
gal,  új,  a  tanórákon kívüli  ismeretekkel
bővítsük  tudásukat,  növeljük  empatikus
készségüket.  Ahogy  az  elmúlt  évben,
idén is volt ásványbörzéhez kapcsolódó-
an előadás a dinoszauruszokról, a Föld-
történet kezdeteiről, a nemesfémekről.

Október 11-én csatlakoztunk a Magyar
Diáksport  Szövetség által  2013. október
11.  napján szervezett  Magyar  Diáksport
Napja  2013  eseményre.  Futóversenyt
rendeztünk,  sportolással,  aktív  testmoz-
gással töltöttünk el két órát. Alsó tagoza-
tos  diákjaink  közül  többen  csatlakoztak
az OTP Bank Bozsik programjához, így
két  korosztályban  is  szerveződött  foci
csoport.  A kormány döntése  értelmében
az  első  és  ötödik  osztályosok  ingyen
úszásoktatáson  vehetnek  részt  a  tanév-
ben. Jelenleg az elsősök oktatása zajlik,
az ötödikesek januártól  járnak a bicskei
tanuszodába.

A Bicskei Rendőrkapitányság szakem-
berei többször jártak iskolánkban. Ígére-
tet  kaptunk,  hogy  az  Iskola-rendőrség
program  keretében  fokozott  figyelmet
fordítanak az oktatási intézmény és kör-
nyezetének  biztonságára,  folytatják  bal-
eseti-  és  bűnmegelőzési  programjukat,
végzik  gyermek-és  ifjúságvédelmi  tevé-
kenységüket.  Körzeti  megbízott  rend-
őrünk, Bereczki László előadásokat tartott
a biztonságos közlekedésről.

A Fejér  Megyei  Esélyteremtési  Iroda
támogatásával  a  felsősök  megismerked-
hettek a hátrányos helyzetű, diszkriminá-
cióval  sújtott  embertársaink mindennap-
jaival.  Szó  volt  a  vakokról,  autistákról,
mozgássérültekről. Jó volt látni, hogy fia-
taljaink  mennyire  fogékonyak  ezekre  a
problémákra,  mennyire komolyan, befo-
gadóan  figyelték  az  előadásokat.  Nagy
népszerűségnek  örvendett  a  vakvezető
kutya, kipróbálták, milyen a tájékozódás
bekötött  szemmel,  és  valószínűleg  az
egész  délelőttöt  végigjátszották  volna  a
csörgőlabdával, a kerekes székekkel és a
fogyatékkal  élőknek  készített  számtalan
eszközzel, játékokkal.

Bár  a  Halloween nem tartozik a  ma-
gyar hagyományok közé, de igen népsze-
rű a fiatalok körében. Ezért alkalmat je-

lent számunkra, hogy játékos formában,
iskolában zajló akadályverseny keretében
egy kicsit máshogy foglalkozzunk az an-
gol nyelvvel.

Fontos  számunkra,  hogy  a  szülők  is
érezzék,  ránk  bízhatják  gyermekeiket.
Nagy érdeklődés mellett zajlottak a nyílt
napok. Örülünk, hogy egyre több szülő él
a  lehetőséggel,  és  megnézi,  hogyan  fo-
lyik nálunk a munka, hogyan viselkedik,
tanul  gyermeke  az  iskolában.  A Szülői
Munkaközösség  is  hatalmas  munkával
igyekszik  a  gyerekeknek  minél  többet
előteremteni, ezért szervezik a sütivásárt,
bolhapiacot,  a  Tea-estet.  De  kézműves
foglalkozást,  zenedélutánt  is  szerveznek
tanulóinknak.  Kérjük,  lehetőségeihez
mérten minél több szülő támogassa tevé-
kenységüket!

Hosszú idő után újra sikerült működő-
képessé tenni az iskola tanulóinak támo-
gatására  létre  hozott  Szülőföldem,  Vál
Alapítványt. Újra teljes a kuratórium, el-
nöke Szokóné Becsei Hajnalka. Az alapít-
vány  könyvelését  hosszú  ideje  Molnár
Lászlóné látja  el  térítésmentesen.  Kö-
szönjük áldozatos  munkáját!  Mivel  újra
működik az alapítvány, az őszi elektroni-
kus  hulladékért  kapott  pénzt  az  alapít-
vány számlájára tudtuk utaltatni. Kérjük,
adójuk egy százalékával, vagy bármilyen
felajánlással  támogassák  az  alapítványt,
hiszen  ezzel  tanulóinkat  segítik!  (bank-
számlaszám: 58300086-17000033)

Honlapunkról továbbra is minden fon-
tos  információt  megtudhatnak  iskolánk-
ról. Itt tájékozódhatnak a tanév rendjéről
(pl. mikor lesznek és meddig tartanak a
szünetek,  milyen  rendezvények
várhatók), és külön oldalon megtalálható
a  tanárok  fogadóórája.  Ha  bármilyen
problémájuk van, kérjük, előzetes jelent-
kezés után keressék fel őket.

  http://iskolaval.blogspot.hu 

Versmondóink eredményei az alcsút-
dobozi Márton-napi szavalóversenyen

2. Koch Dorottya 4.o
3. Molnár Sára 2.b
3. Drozdik Martin 1.b
4. Kiss Noémi 3.o 

(Fotók: Kovácsné Darabos Erzsébet)
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Könyvtári hírek
Karácsonyi készülődés a 
könyvtárban...

8. oldal

Iskolai ősz
Újult erővel láttunk munkához a hosszú nyár után
iskolakezdéskor.

SZABÓ ÉVA igazgató

http://iskolaval.blogspot.hu/


►A Váli Mesevölgy Óvo-
da életének eseményei

Maci hírek

„Édes ősz jött”  – írja Sarkadi Sándor
az  egyik  közismert  gyermekversében,  s
ez az idei tanévkezdésre több értelemben
igaz. 

„Édes” volt a hosszú nyári szünet utáni
találkozás, a régi és új barátok, csoport-
társak fogadása,  az élmények megosztá-
sa. „Édes” volt a közös tervezgetés, hogy
az  őszi  időszakban  milyen  közös  tevé-
kenységekben és tapasztalatszerző élmé-
nyekben lehet majd részünk. A közös öt-
letelés nyomán az idén rendhagyó módon
kétszer is voltunk szüretelni! Az első al-
kalommal  Ujszászi  Donát nagyszüleinél
szedhettünk szőlőt, pár héttel később pe-
dig Molnár Gréta nagyszüleinek szabad-
hegyi kertjébe, ill. szőlőjébe voltunk hi-
vatalosak.  Mindkét  alkalommal  nagyon
jól  éreztük magunkat,  újabb érdekes ta-
pasztalatokkal és élményekkel gazdagod-
tunk.  Köszönet  érte  a  vendéglátóinknak
és  a  szülőknek,  akik  a  szervezésben  és
szállításban  segítettek.  Köszönjük  min-
denkinek a sok finom őszi gyümölcsöt is,
igazi  édes  csemegézés részesei  voltunk.
Az óvodában tartottunk gyümölcs kósto-
lót, készítettünk almasalátát és befőztünk
szilvát, körtét, amit majd a későbbiekben
közösen elfogyasztunk.

Judit néni, Zsóka néni

A Népmese Napja

A hagyományokhoz híven idén is meg-
emlékeztünk Benedek Elek születésnap-
járól. Szeptember 30-án megkülönbözte-
tett figyelemmel fordulunk ősi kincsünk,
a mese felé. Szülők és nevelők  (már ösz-
szeszokottnak  mondható  csapat)  több
hete készültünk, hogy meglepjük az óvo-
dásokat és kisiskolásokat egy vidám me-
sével.  A  kedvezőtlen  időjárástól  tartva
idén a Faluházba hívtuk vendégségbe a
gyerekeket.

A  mostani  előadásunk  Lázár  Ervin
Hapci  király  című  meséje  nyomán  ké-
szült.  Újdonsága,  érdekessége  az  volt,
hogy közös  énekkel  nyitottuk  és  zártuk
az előadást és hangszeres zenei betétek-
kel  tarkítottuk,  amiért  köszönet  Fiskus
Olgának,  Szilvi és  Noémi tanító  nénik-
nek.

Ismét  jó  hangulatú  együttlét  részesei
voltunk. Minden szereplőnek, segítőnek,
támogatónak köszönöm a munkáját! To-
vábbra is várjuk a játékos kedvű felnőtte-
ket,  akik  szeretnének  csatlakozni  hoz-
zánk. Lesz folytatás!

Fébertné Zsóka

Elszármazottak napja 

Az idei esztendőben az óvoda Pillangó
nagycsoportja  örvendeztette meg éneké-
vel és játékával a vendégeket az Elszár-
mazottak találkozóján.

A gyerekek nagy izgalommal, de még

nagyobb  örömmel
készültek  erre  az
alkalomra.  A  ver-
sek,  játékok  gya-
korlása  sok  szép
pillanatot  okozott
gyerekeknek és fel-
nőtteknek  egy-
aránt. A Közösségi
Házban  tartott
helyszíni  próbák
érdekesek voltak: a
nagy  hely  és  az
akusztika  adta  le-
hetőségekkel  élve
lendületesen  ját-
szottak  és  zenget-
ték  hangjukat  az
óvodások.

Október  5-én
szombaton  délelőtt
volt  az  ünnepély,
melyre sok kisgye-
reket  elhoztak  a
szülei(Ők  is  gyö-
nyörködtek  gyer-
mekeikben).

A  sok  vendég
megtöltötte  az
emeleti termet, így
az  ovisoknak  kis
helyen  lehetett  ját-
szani.  Bátran,
ügyesen  énekeltek
és verseltek. A népi
játékok,  dallamok
a  vendégekben
gyermekkori  emlé-
keiket  idézték.
Öröm volt  látni  az
idős emberek arcán
a  meghatottságot,
elismerő  mosolyo-
kat.  Néha  nevetés
is  hangzott,  és  a
végén  nagy  tapsot
kaptak a gyerekek.

Köszönjük  a
vendéglátást,  a  fi-
nom sütiket.

Oroszi Ferencné
Rozbach Józsefné
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Kirándulás

A népmese napján

Tánc a vendégeknek

A Válinfó következő lapzártá-
ja: 2014. január 10. Várjuk írá-
saikat,  beszámolóikat,  olvasói
leveleiket, fotóikat, melyeket az
alpolgarmester@val.hu  e-mail
címre küldhetnek el.



Magyar népdal és népköltészet hetéhez
kapcsolódva (de  nem csak  ezen  az  egy
héten) szeretném népszerűsíteni a könyv-
tárat különböző programokkal, főként az
óvodások és iskolások körében, tekintet-
tel az olvasás fontosságára. 

Dr. Pusztai Éva szerint „A legtöbbször
az is elég lenne, ha a gyerek a mostaninál
többet olvasna  – egyáltalán olvasna sza-
badidős programként is. A nyelvi alapok
gyengesége nem csak a szűken értelme-
zett, iskolai tanulást nehezíti meg, hanem
érezteti  a hatását  az élet  minden terüle-
tén. Az olvasás olyan  alapvető technika,
ami  az  elektronikus  médiák  korában  is
pótolhatatlan. Szükségünk van olvasásra
ahhoz,  hogy önállóan informálódni  tud-
junk.  Az olvasásnak  nem konkurenciája
másfajta médiáknak a használata – az in-

ternetezés, a telefo-
nálás, az sms-ezés –
hanem  fontos  elő-
feltétel ahhoz, hogy
ezeket kritikusan és
tudatosan  használ-
juk.”

Kulturális  Kávé-
házunkban  szep-
temberben  Herczeg

Ferenc, októberben  Tersánszky Józsi Je-
nő volt a „vendégünk”, november 26-án
1800 órától  Babits  Mihállyal foglalko-
zunk.

Az Országos könyvtári napokon lehe-
tőséget kaptak az olvasók, hogy beszer-
zendő új  könyvekre szavazzanak.  Ezek-
nek a könyveknek egy része már meg is
érkezett!

Karácsonyi készülődés a könyvtárban
novemberben és decemberben. A részle-
tes programok megtekinthetők a könyvtá-
ri hirdetőtáblákon, és érdeklődni lehet: 
telefonon: +36 (30) 86-86-876
e-mailben: konyvtar@val.hu
személyesen: Községi Könyvtár Vajda J.
u. 36. (bejárat a volt orvosi rendelő mö-
gött, hátul az udvarban)

Köszönet

Még  egyszer  köszönetet  mondok  a
„Csudatarisznya” Hagyományőrző Tábor
programjainak kidolgozásában, megszer-
vezésében és lebonyolításában való köz-
reműködésért  Dömsödi Jutkának és Csó-
kás Anettnek, valamint a tábor ideje alatti
felettébb  hasznos  segítségért  Kiss  Dóri-
nak és Ádám Leának.

Felhívás!

Ezeken az  elérhetőségeken várom ul-
tizni is tudó kártyapartnerek jelentkezését
kártyapartikhoz!

Kérem a kedves olvasókat, hogy a fe-
leslegessé vált, de jó állapotban lévő tár-
sasjátékokat  juttassák  el  a  könyvtárba.
Köszönettel várom!
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Adventus Domini
„... Alvó lelkek, ébredjetek, közel 
az éjfél ...”

11. oldal

Könyvtári közlemények
Kedves Olvasók! Sikerült bemutathatóvá alakítani
a községi  könyvtárat,  bár  az összes könyv köl-
csönözhetővé tétele még hosszú folyamat.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

A Váli Tűzoltó Egyesület a nyáron benyújtott Leader-pályázaton bruttó 35 millió forint támogatást nyert a Tűzoltólaktanya tető-
tér-beépítésére, tűzoltóeszközök beszerzésére, valamint Flórián-napi rendezvény szervezésére.

***
Vál Község Önkormányzata sikeresen indult az ún. építőipari tranzit pályázaton. Ennek lényege, hogy az építőipart, mint a

legtöbb munkaerőt  felszívó ágazatot  fellendítse a kormányzat,  ennek érdekében támogatást  nyújt  elsősorban friss vagy tartós
munkanélküliek vagy pályakezdők helyben történő építőipari képzésére. A közel 150 millió forint keretösszegű támogatásból 40 fő
tanulhat 9 hónapig és szerezhet ács-állványozó, kőműves-hidegburkoló vagy szobafestő-mázoló-tapétázó OKJ-s végzettséget. A
gyakorlati  idő alatt  az  önkormányzat  saját  középületein,  építményein foglalkoztathatja  a  támogatottakat.  A résztvevők már  a
képzés alatt is kapnak munkabért, majd a sikeres vizsga után további 4,5 hónapra biztosítható a foglalkoztatásuk, ezt követőn
további 3,5 hónap áll rendelkezésükre, hogy új szakmájukkal sikeresen elhelyezkedjenek a nyílt munkaerőpiacon. A pályázati
összeg a jelentkezők munkabérén kívül a képzést nyújtó és lebonyolító szervezetek díját, valamint kb. 5 millió forint értékben
szerszámok és eszközök beszerzését is tartalmazza. Jelenleg a megvalósítás előkészítése, kidolgozása zajlik, reményeink szerint
tavasszal indulhat az oktatás.

***
A Váli  Faluszépítő  és  -védő Egyesület  két  újabb  pályázaton  indult  térségek  közötti  együttműködés  keretében.  A  Leader-

pihenőpontok kialakítása pályázat keretében 5 millió forint értékben a Vajda-szobor és környéke felújítására, a Posta előtti parkoló
kialakítására, növénytelepítésre, kerékpártámaszok és padok, valamint Leader-információs tábla elhelyezésére, míg a  Vadkacsa
kerékpáros  túraútvonal,  innovatív  kerékpáros  megállóhelyek  létrehozása  a  Velencei-tónál  és  a  Váli  Völgyben című  pályázat
esetében  3,5  millió  forint  értékben  a  Széchenyi  utcai  játszótér  mögött,  az  egykori  Kultúrpark  területén  tervez  kerékpáros
megállóhelyet, gyalogösvényt és élő fűzsátrat. A pályázatok elbírálása tavasszal várható.

***
A Vál Polgárőrség a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz vidéki alapszolgáltatások fejlesztése keretében nyújtott be

pályázatot egy Suzuki Grand Vitara terepjáró gépkocsi beszerzésére bruttó 6,3 millió értékben.

***
Vál Község Önkormányzata szintén pályázott az MVH-nál Civil szolgáltató központ és könyvtár kialakítására, fejlesztésére. A 

bruttó 18,9 millió forintos pályázat tartalmazza a volt orvosi rendelő átépítését, a könyvtár berendezését és informatikai eszközök 
beszerzését.

P á l y á z a t i  t á j é k o z t a t ó



►A III. váli Márton-napi
lámpás felvonulás

2013. november 08-án pénteken kíván-
csian  néztem ki  az  ablakunkból.  Csalá-
dom és én a Községháza harmadik szom-
szédjában  lakunk.  16.40  kor  még senki
sem volt az önkormányzat épülete előtt.
17 órára terveztük az indulást.

Az óvodai és az iskolai SZMK aktivis-
tái már kora délután óta kenték a zsíros
kenyereket, főzték a teát, rakták a tábor-
tüzet.  Arra  gondoltam,  ez  a  vonulás  is
unalmassá  vált,  nagyon kevesen  fognak
eljönni, már törtem a fejem, hogy a fris-
sen beszerzett hangosbeszélőmet a kútba
dobom.

Na de 16.55-re iszonyú tömeg jött ösz-
sze, sőt egy-két kajászói, martonvásári is-
merőst is felfedeztem. Mi voltunk az el-
sők, akik a Sétatér vadonatúj burkolatán
végig sétálhattunk. A sor eleje a templom
lépcsőjénél, vége a Nepomuki szobornál
volt. Segítőim több mint 800 kis ajándék-
csomagot  készítettek,  melyeket  a  temp-
lomkertben rejtettek el. A gyermekek iz-
gatottan  keresték  lámpájukkal  a  csoma-
gocskákat.  Az  élő  libát  Hábersdorfer
Máté 4 éves kisfiú nyerte a Kossuth utcá-
ból.

Visszasétáltunk  a  Szabadidőparkba,
ahol jóízűen falatoztak, beszélgettek, te-
áztak, forralt boroztak kicsik és nagyok.
A  résztvevők  száma  becslések  szerint
400  fő  is  lehetett,  gyermekek,  szülők,
nagyszülők, érdeklődők. Megittunk 80 li-
ter teát, 50 liter forralt bort, megettünk 40
kg zsíros kenyeret hagymával.

Köszönünk minden adakozónak asztal-
terítőt,  üstházat,  tűzrevalót,  bort,  hagy-
mát,  zsírt,  kenyeret,  munkaerőt  és  időt.
Külön kérték, neveket ne írjak, úgyhogy
szerénységből  is  jeles.  A költségeket  a
Váli Gyermekek Jövője Alapítvány állta. 

Ezúton  szeretném  megköszönni  min-
denkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a
SZJA 1%-ból  367.000  Ft-ot  kapott  az
alapítványunk.  Találkozzunk  2014-ben
ugyanígy!

Zsebeházy Róbert
A Váli Gyermekek Jövője Alapítvány

kuratóriuma nevében

►Sütivásár 3.0
November  10-én  harmadik  alkalom-

mal rendeztünk az iskolában sütivásárt. A
vásárt  idén  délelőttre  tettük,  gondolva
arra, hogy mise és istentisztelet után szí-
vesen vásárolnak az emberek süteményt
a vasárnapi ebédhez. Nem is csalódtunk,
kb.  15  perc  alatt  elkelt  az  összes  süti,
amit oroszlánrészben az SZMK-s szülők

sütöttünk.  Bizony
elkelt  volna  három-
szor  ennyi  is,  így
biztatnám  a  kedves
váliakat,  hogy  leg-
közelebb  süssenek
bátran,  örömmel fo-
gadjuk és ebből a tá-
mogatásból tudunk a
gyerekeknek  ingye-
nes  programokat
szervezni,  amelyen
bizony nem csak ők,
hanem az egész falu
részt vesz.

Tavasszal  Csókás
Elekné Anikó lányá-
val,  Anettel szuper
gyerekfoglalkozást
tartott, amit az isko-
lások  sokáig  emle-
gettek.  November-
ben is rájuk gondol-
tunk  és  örömmel
vettük,  hogy  elfo-
gadták  meghívásun-
kat.  Idén  is  nagyon
élveztük a barkácso-
lást.  Az  újrahaszno-
sítás  jegyében  PET-
palack vázát és virá-
got gyártottak a gye-
rekek.  Azt  gondo-
lom, hogy ezek a jó
ötletek  termékeny
talajra  kerültek  és
gyermekeink ezentúl
szívesen  alkotnak,
vágnak műanyag pa-
lackokból. Közben a
nagylányokkal  éne-
keltünk  ezt-azt  és
örömmel  tapasztal-
tam, hogy a mi tiné-
dzserkori  dalainkat
is fújják, így énekel-
tünk  Eddát  (a  régiekből)  és  Beatricét,
meg persze néhány gyerekdalt.

A bolhapiacon fillérekért lehetett vásá-
rolni, így pl. a mi kis családunk is gazda-
gabb lett néhány rózsaszín táskával, illet-
ve négy babával, nem is beszélve a fiúk
kincseiről.

A néhány mellékelt képen pedig látha-
tó a vásár jó hangulata, a barkácsolt virá-
gok és a sütik. Köszönjük mindenkinek a
segítséget!  Elsősorban  a sütést,  mert  ha
nincs süti, sütivásár sincsen. Aztán a ter-
mékeket a bolhapiacra. És az elpakolást,
a takarítást, no meg minden munkát, ami
a vásárhoz kapcsolódik. És, hogy kik tal-
paltak ma délelőtt? Természetesen az el-
nök úr,  Schmidt  Feri és  teljes  családja,

Kostyálné Molnár Piroska, Körmendi At-
tila és  teljes  családja,  Kecskésné  Briga
Anikó,  Forrásné Erzsi,  Körmendiné Ke-
resztes Erzsi, Kóti Zsuzsi, Szedlákné Haj-
ni, Véghné Kővári Renáta és mi, vagyis a
Grépály-Fiskus család.  Reméljük  lesz
még sok sütivásár és még több segítő kéz
is jó kis csapatunkba. 

Köszönjük még egyszer a sok-sok se-
gítséget és finom süteményeket! Találko-
zunk a gyerekekkel a 2. Zenenapon – a
Vox közreműködésével  november 23-án
és következő nagyobb rendezvényünkön,
a Teaesten február 15-én.

Fiskus Olga
Iskola SZMK

(Fotók: Fiskus Olga)
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►A házi pálinkafőzés leg-
fontosabb szabályai

Az alábbiakban egy kis gyűjtemény ta-
lálható a legfontosabb betartandó szabá-
lyokból. Nem árt ezekkel tisztában lenni
nem csak  a főzőknek,  hanem az  állam-
polgároknak is, hogy hiába ne vegzálják
a hatóságot feljelentésükkel,  mert ebben
az esetben a jelentős  gazdasági  bűncse-
lekményektől vonjuk el az ellenőröket.

1. Magánfőzésben a 18. életévét betöl-
tött  személy  saját  vagy  vásárolt  gyü-
mölcsből évente, kizárólag személyes fo-
gyasztásra 50 liter 86 fokos párlatot állít-
hat elő saját tulajdonú lepárló berendezé-
sen adómentesen (amely például 86 liter
50 fokos, vagy 100 liter 43 fokos párlat-
nak felel meg). Gondoljuk meg, hogy ez
nem kis mennyiség  2010 óta. (A NAV-ot
ne  próbáljuk  meg becsapni,  képesek  az
évjáratot jó pontossággal meghatározni!) 

Amennyiben a magánfőző e mennyi-
ség fölött szeretnénk előállítani párlatot,
netán  menet  közben  derül  ki,  hogy  túl
fogjuk lépni a keretet, illetve ha a párlatot
a magánfőző értékesíteni kívánja,  abban
az esetben a jövedéki adót meg kell fizet-
ni,  és  az  előállítást  a  vámhatóság  által
rendszeresített  és  a  www.nav.gov.hu in-
ternetes honlapról letölthető formanyom-
tatványon, a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal  vám- és pénzügyőri igazgatóságainál
öt nappal korábban be kell jelentenie. Az
50 liter adómentes mennyiség feletti elő-
állításról tett nyilatkozatában a magánfő-
ző nyilatkozik arról,  hogy a tárgyévben
sem ő, sem a vele egy háztartásban élő
más személy nem állít  vagy állított  elő
bérfőzésben párlatot.

2. Ha a magánfőzés keretében előállí-
tott párlat mennyisége nem haladja meg
az adómentes 50 liter mennyiséget, és az
előállított párlat a háztartásban való sze-
mélyes fogyasztásra szolgál, a magánfő-
zőnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé
bejelentési  kötelezettsége  nem  keletke-
zik.

3. Magánfőzést végezni legfeljebb 100
liter űrtartalmú saját tulajdonú lepárló be-
rendezéssel lehet, amely kizárólag a ma-
gánfőző  lakóhelyén  vagy  gyümölcsöse
helyén használható, és amelyet a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalnak nem kell bejelen-
teni.

4. Egy tárgyéven belül  a  természetes
személy vagy bérfőzetőként vagy magán-
főzőként jogosult párlatot előállíttatni, il-
letve előállítani, és egy háztartáson belül
vagy csak bérfőzetőként vagy csak ma-
gánfőzőként  lehet  előállíttatni,  illetve
előállítani párlatot.

5. Amennyiben egy háztartásban több
magánfőző él, akkor az adómentesen, il-
letve  az  adó  megfizetésével  előállítható
mennyiségek  egybeszámítandók  (egy
háztartásban akkor is csak 50 liter párlat
állítható elő adómentesen, ha abban több
magánfőző él, azaz az adómentes meny-
nyiséget  a  háztartásban élő magánfőzők
nem vonhatják össze).

6. A desztillálóberendezés beszerzésé-
vel, birtoklásával kapcsolatban a magán-
főzőnek  semmilyen  bejelentési  kötele-
zettsége  nincs  a  NAV  felé.  Mindezek
mellett  azonban,  ha  a  magánfőző  saját
maga állítja elő párlat előállítására alkal-
mas  desztillálóberendezését,  azt  kizáró-
lag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal enge-
délyével teheti meg.

7. A párlatot értékesíteni akkor lehet,
ha a  magánfőző kistermelőnek minősül,
és megfizette a jövedéki adót, az értéke-
sítés palackozva,  legfeljebb 2 literes ki-
szerelésben és párlat zárjeggyel ellátva, a
kistermelő saját gazdasága helyén folyta-
tott  vendéglátás  vagy falusi  szálláshely-
szolgáltatás keretében lehetséges. Értéke-
síthető továbbá a párlat a kistermelő saját
gazdasága helyétől légvonalban számítva
Magyarország területén legfeljebb 40 km
távolságon belüli vásáron vagy piacon is
(nem üzlethelyiségben), azonban az érté-
kesítés  helye  szerint  illetékes  vámható-
sághoz – legkésőbb az értékesítés  meg-
kezdése  előtt  három munkanappal  –  az
értékesítés helyét és időpontját be kell je-
lenteni.

8. A  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal
(NAV) ellenőrzései során a jövedéki sza-
bályokban  meghatározottak  teljesülését
vizsgálja, így például a bejelentési köte-
lezettség teljesítését, a párlat értékesítésé-
re,  elidegenítésére  vonatkozó  szabályok
betartását (például a párlat továbbra sem
ajándékozható).

• Amennyiben a magánfőző a párlatot
a jövedéki szabályokban foglaltaktól elté-
rően – nem kistermelőként saját gazdasá-
ga helyén folytatott vendéglátás vagy fa-
lusi  szálláshely-szolgáltatás  keretében  –
értékesíti,  az  értékesített  párlat  adózás
alól elvont jövedéki terméknek minősül,

és az adózás alól elvont termék mennyi-
ségének és a bírság megállapításakor ha-
tályos  adómértéknek megfelelő  mértékű
jövedéki bírságot fizet.

• Ha a magánfőző az általa előállított
adómentes  párlattal  kíván  részt  venni
párlatok számára meghirdetett versenyen,
az előállítást a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal vám- és pénzügyőri igazgatóságai-
nál öt nappal korábban be kell jelentenie
és  nyilatkoznia  kell,  hogy a  tárgyévben
sem ő, sem a vele egy háztartásban élő
más személy nem állít  vagy állított  elő
bérfőzésben  párlatot.  Ebben  az  esetben
zárjegyet nem kell igényelnie és a beje-
lentése  nem minősül  adóbevallásnak.  A
vámhatóság  a  bejelentés  alapján  nyolc
napon  belül  a  bejelentett  mennyiségre
származási igazolványt állít ki és bocsát a
magánfőző  rendelkezésére,  azonban  e
származási  igazolvány  nem  igazolja  az
adó megfizetését.

Hogyan ellenőriz a NAV? Magánfőző-
ket  elsősorban bejelentés alapján keresi
fel, de történhet az ellenőrzés törvénysér-
tő magatartásra történő rávétellel is. Elő-
fordulhat  próbavásárlás  is  bejelentett
esetben, zárjegy igénylése után. Az ellen-
őrzés során az együttműködő magatartás,
a  jogaink  ismeretében  szükséges,  azon-
ban  minden,  amit  mondunk,  vagy csak
véletlenül is kiejtünk jegyzőkönyvbe ke-
rül és később felhasználható. Az ellenőr-
zés végén jegyzőkönyv készül, melyet az
ellenőrzött félnek is alá kell írni, legké-
sőbb ekkor teheti meg írásban a jegyző-
könyv végén észrevételeit.

A pálinkafőzésre vonatkozó jogszabá-
lyok:
- 2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról,
a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti
Tanácsról
- 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki
adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól
- 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet a zár-
jegy  alkalmazásának,  a  zárjeggyel  való
elszámolásnak a részletes szabályairól
- 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedé-
ki adóról és a jövedéki termékek forgal-
mazásának különös szabályairól szóló
- 2003. évi CXXVII. törvény egyes ren-
delkezéseinek végrehajtásáról
- 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet az or-
szágos  pálinka-  és  törkölypálinka-ver-
senyről,  valamint  az érzékszervi  bírálók
képzéséről
- A 2010. évi CLXIX. törvény indokolása
a Magyar Köztársaság 2011. évi költség-
vetéséről
Forrás:
www.adozona.hu
www.palinkafozes.com
Nemzeti Jogszabálytár: njt.hu

Kőszegi László
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Odakint már szitál az első hó, 
Az égi magasokból könnyen hull alá,
Megannyi pehely puha szárnyán,
Érkezik hozzánk a Várakozás.

Angyal hozta az üzenetet,
Kosarába tette,
Abból szórja a nagyvilágba,
Míg el nem jő Karácsony este.

Fehér hódunna alatt,
Békésen megbúvó házakba belép,
Láthatatlan alakban 
Hinti felétek az égiek Üzenetét.

Mindenhol hirdeti e hazában,
Oda, hol tört szívek várnak.
Most még hallgatnak a csengők és harangok. 
De Angyal jő! Szól! Várjatok a Messiásra!

Lesz aranydió, karácsonynak fáján,
Gyerekeknek ajándék,
Minden embernek lelkében békesség,
Angyal szól! Várjatok a Messiásra!

Tárd ki szárnyad szaporán,
Szállj, szállj, hegyen-völgyön át.
Beszélj, vidd a hírt a világba,
Emberek! Várjatok a Messiásra!

Kinek van meleg háza,
S benne terül gazdagon asztala, 
Hívja magához azt, kinek sok rossz napja van,
S együtt, várjatok a Messiásra!

Odakint didergő, kóbor állat,
Ha küszöbödre téved majd,
Öleld, melegítsd, adj neki ételt,
Hálás tekintetének örülj, s vele várj a Messiásra!

Gyerekeknek csillog szeme,
Lelkükben szunnyad a várakozás.
Szép szó, türelem, szeretet, amire vágynak,
Apával s anyával, együtt várjátok a Messiást!

Karácsonyi Csillag!
Századoknak fénylő éke!
Jöjj elő, gyere közénk,
Most mindenki téged kérlel!

Adj békességet a lelkeknek,
Hogy ne vétkezzenek egymás ellen!
Adj nyugalmat a hatalmas Világnak,
Várjatok, és higgyetek a Messiásban!

Ember! Ki várod a Messiást,
Vedd e napon öledbe fiad s unokád!
Lehelj szelíd mosolyt elesett felebarátod felé,
Mondd neki bízzon, eljő a Karácsonyi Messiás!

Tartsátok gyertyának lángját azokért a magasba,
Akik már nincsenek köztünk e földi rosszban s jóban,
De szívünkben élnek,
Velük együtt várjatok a Karácsonyi Fényre!

Higgyetek és énekeljetek!
Odakint bár hidegtől dermedt a világ,
De idebent a szívekben lassan olvad már a jég,
Jönni fog a Messiás!

Adventus Domini
„Az Úr eljövetele”

Alvó lelkek ébredjetek! Közel az éjfél. 
Csengő csendülj! Harang zendülj!
Harsogjatok égi harsonák!
Angyal üzeni: Emberek! Itt van! Eljött hozzátok a Messiás!

Vál, 2012. október 30.
Tóth H. Györgyi

Schreiter Katalin vagyok, az Országos
Állatvédőrség  Alapítvány  Fejér  megyei
koordinátora.  Elsődleges  feladatunk  az
állatkínzások,  kutyaviadalok  felderítése,
valamint a kóbor állatok sorsának megol-
dása ideiglenes vagy végleges gazdák ke-
resése  által,  a  balesetet  szenvedett  gaz-
dátlan  kutyákat  és  macskákat  a  lehető
legrövidebb időn belül juttatjuk szakértő
kezek közé és reménykedünk, hogy idő-
ben érkeztünk. Sajnos a felelőtlenség mi-
att  még mindig vesztésre állunk, hiszen

nem csak egy útra tévedt állat számíthat
balesetre, gyakran az éhezés, a nem meg-
felelő  tartási  körülmények,  egy kezelet-
len sérülés vagy nemtörődömség hosszú
és  fájdalmas  szenvedést  okozhat  egy
olyan  állatnak,  akit  azért  vettünk  ma-
gunkhoz, hogy társunk legyen. 

Az  Állatvédelmi  Törvényben  számos
pontban határozták meg a megfelelő ál-
lattartás szabályait, de ezek nem a maxi-
mum körülményeket kell hogy jelentsék,
hanem azt,  amit  minimálisan biztosítani
kell  egy  társállatnak.  A térségben  elég
sok bejelentést kapunk erre vonatkozóan,
és időnként a gazdák igencsak kimerítik
a  nem  megfelelő  állattartás  fogalmát.
Megszaporodtak  azon  gazdátlan  kutyák
is, ahol az örökösök csupán az ingatlanra
és  az  ingóságokra  tartanak  igényt,  vi-
szont a hű társra nem.

Ivartalanítási  és  mikrochip  beültetési
akciókat  szervezünk,  állateledel  élelmet
gyűjtünk rászoruló menhelyeknek,  szer-
vezeteknek, sok állattal rendelkező csalá-

doknak. Vannak időszakok, mint az ivar-
zás, a szilveszter, nagyobb rendezvények,
amikor a kutyák csőstől tűnnek el, buk-
kannak fel.  A chip ilyenkor nagy segít-
ség, mert a kutya órákon belül otthon le-
het  általa.  A vadászati  idény kezdete  is
aggodalommal tölt el minket, valamint a
nyaralóövezetek  elnéptelenedésével  is
megszaporodik munkánk, mivel  az álla-
tok rendszeres  etetése megszűnik, így a
bejelentések sorra érkeznek hozzánk.

Mivel munkánkat többnyire saját for-
rásból és kevés adomány segítségével vé-
gezzük,  önkéntesekre  és  támogatókra
nagy szükségünk van. Amennyiben sze-
retné  tevékenységünket  segíteni  vagy
észrevétele van, kérjük jelezze részünkre
a  schreiter.katalin@orszagosallatvedorseg.hu
címen vagy a +36 (70) 415-0106-os tele-
fonszámon.  Nagyon szépen köszönjük a
lehetőséget.

Tisztelettel:
Schreiter Katalin



Boldog,  örömteli  karácsonyi  ünnepe-
ket,  az új  évre pedig minél több egész-
ségben,  nyugalomban,  békében és  sike-
rekben töltött napot kívánunk mindenki-
nek, és szeretnénk megköszönni önzetlen
segítségét  mindazoknak,  akik  részesei
voltak  élelmiszer  gyűjtési  kezdeménye-
zésünknek, mellyel egy helyi családot tá-
mogattak. Hisz jónak lenni jó!

Körmendiné Keresztes Erzsi

►Református hírek

Két adventi alkalomra hívunk minden
érdeklődőt  a  Református  Gyülekezeti
Házba:

December 14-én, szombaton délután 4
órától  Zenés  áhítatot  tartunk,  amelyen
közreműködik az enyingi Tinódi Lantos
Sebestyén  Református  Általános  Iskola
Fúvós Zenekara.

December 21-én, szombaton délután 5
órától a hagyományokhoz híven Karácso-
nyi Szeretetvendégséget tartunk, amelyen
fellépnek a váli gyerekekből álló Rezeda
néptánccsoport  tagjai,  akik  betlehemest
adnak elő,  valamint karácsonyi  verseket
hallgathatunk meg a hittanos gyermekek-
től. 

Farkas Balázs István

Mága Zoltán
Újévi Koncert
2014. január 1. 19:00 óra

Papp László Sportaréna
jegyeket igényelni, megvásárolni
5900,-Ft/db (+buszköltség) áron

lehet december 20-ig.
Csókás Kata 30/975-5519

►Katolikus hírek

Talán kevésbé látványosan, de folyik a
munka  a  katolikus  egyház  háza  táján.
Sok  év  után  újjáalakult  a  katolikus
képviselő-testület  15  fővel.  A  pontos
adminisztráció  és  iktatás  érdekében  az
iroda  kiépítése  folyamatban  van,  hogy
legalább  elegendő  nyomtatvány,
emléklap  álljon  rendelkezésre.  Eddig  4
bankszámla  volt  (Vál  +  Tabajd)
használatban,  a  két  Raiffeisen-es
bankszámla  megszüntetése  személyes
utánjárás  mellett  1  hónap  után  sikerült.
Megtörtént  a  katolikus  hitoktatás
megszervezése, mely részben a plébánián
történik  (ifjúsági,  illetőleg  felnőtt
csoportokkal).

Megkezdődtek  a  plébánia  felújítási
munkálatai  is.  Az  épületben  szinte
minden  közműhöz  hozzá  kell/kellett
nyúlni:  villamos  hálózat  (ki  kellett
építeni  a  földelést,  rázott  a  zuhanyzó),
gáz  (nem  működött  a  bojler),  csatorna
(penetráns szag volt az épületben).

Két  pályázatot  is  benyújtottunk,  a
Tabajdi  templom  felújítására  12  millió
forint,  a  váli  templom  és  plébánia
javítására  40  millió  forint  értékben.
Mindkettőt  befogadták  már,  várjuk  az
eredményt. Az 1,4 millió forintos önrészt,
ami  a  szakértői  vélemények  költségeit
tartalmazza, a püspökség biztosítja.

Orvos Levente

MEGHÍVÓ
A Bíbor Néptánccsoport

és a Vadvirág Dalkör 
Mindenkit szeretettel vár

2013. december 1-jén, 
december 8-án,
december 15-én

és december 22-én
vasárnap délután 5 órakor 

Válon 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!

 Vál Község Önkormányzatának időszaki tájékoztatója | H-2473 Vál, Vajda János utca 2 | +36 (22) 559-407 | Felelős kiadó: 
Bechtold Tamás polgármester | Szerkesztő: Ádám Zsuzsanna alpolgármester | Tipográfia: Ádám és Ádám Mérnök Iroda | Nyomda: Ritter Nyomda
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Legyen mindenkinek ünnep!
A Válvölgye Étterem és Pizzéria felajánlásával az Önkormányzat és a

Családsegítő Szolgálat együttműködésével szeretnénk azoknak is szeretet-
teljes karácsonyt nyújtani, akiknek talán az ünnepek alatt sem jut meleg étel
az asztalára. A közös akció keretében Karácsony napjain, azaz december
25-én és 26-án déltől 15.00 óráig meleg ebéddel és szeretettel várjuk a Kö-
zösségi Házban mindazokat a magányos vagy rászoruló váliakat, akiknek
ezzel szebbé tehetjük az ünnepét.

Kérünk mindenkit, aki tud a környezetében ilyen emberről vagy család-
ról, jelezze a hivatalban december 13-a péntekig a 353-411-es telefonszá-
mon  vagy  személyesen,  esetleg  a  titkarsag@val.hu email-címen.  Azon
szervezetek,  magánszemélyek jelentkezését is várjuk, akik bármi módon
(további felajánlással, munkával) szeretnének csatlakozni a támogatókhoz.

Legyen mindenkinek emberhez méltó Karácsonya!

mailto:titkarsag@val.hu

