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A polgárőrök szolgálati autójának cse-
réjét,  valamint a  régi  orvosi  rendelő át-
építésével  többfunkciós  szolgáltató  köz-
pont  (könyvtár)  létrehozását  megcélzó
pályázatok megírását és elektronikus fel-
töltését Ádám Zsuzsanna és Ádám Csaba
a  szűk  határidő  ellenére  elvégezték.  Itt
fejezném ki köszönetemet azért a renge-
teg munkáért, melyet a sikeres pályázata-
ink érdekében végeznek. 

2013.  november  8-án  Gödöllőn  részt
vettem egy konferencián, mely a jövő évi
önkormányzati  finanszírozásról  szólt.  A
kormány jelenlévő képviselői  biztosítot-
tak  róla,  hogy  az  adósságkonszolidáció
után az  a  cél,  hogy az  önkormányzatok
ne legyenek alulfinanszírozottak.

November 10-én a Hulladékgazdálko-
dási  Társulás  soron  következő  ülésén
több  jelentős  probléma  vetődött  fel.
Egyik nehézséget a rezsicsökkentés miat-
ti  alulfinanszírozottság jelenti, mely sok
cégnél a hulladékszállítás biztonságát ve-
szélyezteti. A másik gond Várpalota kilé-
pési szándéka a társulásból, melynek kö-
vetkezményei egyelőre beláthatatlanok. 

A Völgyvidék  Leader  Egyesület  Fel-
ügyelő  Bizottsági  tagjaként  több  alka-
lommal részt vettem az elnökségi ülése-
ken.  Rengeteg  kérdés  jön  elő  a  Leader
egyesületek  további  sorsával  kapcsolat-
ban. A munkaközösség vezetője és az el-
nökség  több  tagja  közötti  konfliktus  is
egyre többször téma az üléseken.

Minden  nap  rengeteg  feladatot  ad  a
közmunkások  foglalkoztatása.  Célunk,
hogy értelmet  adjunk ittlétüknek és  lát-
szata  legyen  munkájuknak.  Közmunka
programunkon belül  két  segítőt  kértünk
fel  Kriston-Simon Tamásné és  Samu Ve-
ronika személyében kulturális tevékeny-
ség szervezésére és segítésére. Feladatu-
kat részben a Nemzeti Kulturális Intézet,
részben  önkormányzatunk  határozza
meg. 

Sikeresen zárult a Budatakarék vezető-
jével  történt  megbeszélésem.  A  Váli
Gyermekek JövőjeAalapítvány 1,3 milli-

ós kamattartozását 800 ezer forintra sike-
rült lealkudni, melyre a fedezet is rendel-
kezésünkre állt.  Detre László vezérigaz-
gató úr ígéretet tett továbbá egy bankau-
tomata elhelyezésére, melynek egyezteté-
se folyamatban van.

December 2-án katasztrófavédelmi fel-
készítésen vettünk részt a helyi  védelmi
bizottság tagjaival.

A szociális tűzifa akció nehezen jutott
egyről a kettőre. Sajnos az erdőből csak
speciális járművel tudtuk hazaszállítani a
fát,  ezért  nehézkesen  ment  a  szervezés.
Szerencsére karácsonyra mindenki meg-
kapta a tüzelőt, összesen 97 személy, il-
letve család részesült a faosztásban.

Egészségügyi  és  építőipari  tranzit  pá-
lyázataink  szervezése  folyamatosan  ha-
lad. A Sétatér és a Széchenyi úti játszótér,
valamint a focipálya és öltöző fejlesztése
kivitelezési munkái befejeződtek, az ün-
nepélyes  átadás  december  28-án  volt.
Az erre a célra kért banki hitel is megér-
kezett  decemberben  a  két  egyesület
számlájára.  Szintén  december végén ér-
kezett a jó hír, mely szerint 25 millió fo-
rintot  nyertünk a Belügyminisztériumtól
óvoda bővítés céljára.

December 7-én tartottuk hagyományos
Adventi vásárunkat, melyen a hideg, ha-
vas idő ellenére ismét sokan vettek részt.
Köszönöm a segítők munkáját.

2013. december 11-én vis major ellen-
őrzésen estünk át. Ugyanezen a napon a
Leader helyi akciócsoport tartotta beszá-
molóját  az  idei  pályázatokról.  A beszá-
moló végén ünnepi állófogadást tartottak
az emeleti kisteremben.

15-én délután a 75 év feletti időseinket
köszöntöttük  a  faluházban.  Remek  han-
gulatú műsort láthattunk az iskola 4. osz-
tályosainak  előadásában  Jankóné  Csapó
Noémi vezetésével, valamint a Vox Váli
előadásában.  Köszönöm  a  szép  műsort,
valamint  a  Családsegítő  szolgálat  és  a
konyha dolgozóinak segítségét!

Minden kedves válinak boldog új évet
kívánok!

POLGÁRMESTERI
BESZÁMOLÓ 
BECHTOLD TAMÁS
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Ünnepek, élmények
„...az ünnepekre való készülődés, és a különleges, ün-
nepi pillanatok megélése széppé tette az életünket.”
Kocsis Irén óvodavezető ír a Mesevölgy óvoda életéről. 

6. oldal

A Vajda suli napjai
„Több ünnepi pillanat jellemezte az elmúlt időszakot.”
Szabó Éva igazgató szokásos beszámolója az iskola esemé-
nyeiről, eredményeiről.
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HIRDETÉS
ÖNKORMÁNYZATI

INGATLAN
ÉRTÉKESÍTÉSRE

Vál  Község  Önkormányzata
„az  önkormányzat  vagyonáról”
szóló  18/2012.  (IX.  06.)  önkor-
mányzati  rendelete,  valamint  a
151/2011.  (XI.  29.)  számú  ön-
kormányzati határozat alapján a
következő hirdetést teszi közzé:

Vál  Község  Önkormányzata
(2473  Vál,  Vajda  J.  u.  2.)  el-
adásra meghirdeti a Vál, Rákó-
czi u. 5. I. em. 1. sz. alatti önkor-
mányzati öröklakást.

A 69 m2-es, beköltözhető, te-
hermentes, üresen álló ingatlan,
a következő helyiségekből áll: 3
szoba,  közlekedő,  konyha,  für-
dőszoba,  WC,  kamra.  A  lakó-
épület  összkomfortos.  A lakás-
hoz egy 4 m2-es terasz is tarto-
zik,  valamint  közös  használatú
udvar,  parkolási  lehetőséggel.
Az ingatlan állapota átlagos. Az
épület  jó  megközelítési  lehető-
séggel,  a  település  központjá-
ban található.

A minimális irányár:

7.000.000.- Ft
azaz  Hétmillió  forint  (mely

összeget általános forgalmi adó
fizetési  kötelezettség  nem  ter-
hel).  További információ kérhe-
tő, valamint a vételi szándék be-
jelenthető a Polgármesteri Hiva-
talban. 



Lámpa-ügy
és ami mögötte van

Először röviden a száraz tényeket sze-
retném bemutatni. A Váli Faluszépítő és
-védő Egyesület pályázatot nyújtott be az
önkormányzattal karöltve a Széchenyi úti
Hősök sétánya és a játszótér felújítására.
Erre a célra 14.499.929 forintot nyertünk.
A kivitelezési munkák két hónapig tartot-
tak. Ez idő alatt új burkolatot kapott a sé-
tány és a játszótér,  elültettünk 35 darab
fát,  500 darab cserjét  és 300 db évelőt.
Kihelyeztünk 9 darab új padot, 4 darab új
hulladékgyűjtőt, 1 darab új hintát és fel-
újítottuk a régieket. Közmunkásaink gyö-
nyörűen kitakarították a Kultúrkert hátsó
területét. A tűzoltók levágták a veszélyes,
száraz  ágakat  és  kivágták  az  elpusztult
fákat. A kivitelezésben rengeteg váli em-
ber vett részt. 

A munkavégzés során megannyi bizta-
tást  kaptunk. Mindenki örömét lelte ab-
ban, hogy megint megújul egy fontos ré-
sze Válnak. 

És itt jön a történet másik, szomorúbb
oldala. Nem véletlenül nem említettem az
előbbi felsorolásban, hogy 20 darab lám-
pát (kandelábert) is elhelyeztünk a Séta-
téren.  Tettük  mindezt  azért,  mert  az  új
járdának csak akkor van értelme, ha azt
éjszaka megvilágítjuk. Ennek elsősorban
nem  csak  esztétikai  funkciója  van,  így
biztonságosan  tudunk  rajta  közlekedni,
nem úgy, mint előtte. Az ünnepélyes át-
adásra 2013. december 28-án került sor.
Sajnos a lámpák közül addigra egyet már
tőből  kitörtek.  Óriási  felháborodást  kel-
tett ez a barbár, értelmetlen rombolás. Az
átadási ünnepség napjának éjjelén újabb

lámpát törtek ki, majd másnap egy petár-
dát  is  megpróbáltak  meggyújtani  az
egyik  kitört  lámpa  csonkjában.  Ez  nem
sikerült,  de  a  feszegetés  hatására  zárlat
keletkezett, majd az egész sor kialudt. 

Az  első  lámpa  kitörése  után  többen
azonnal felajánlották segítségüket, mond-
ván, ne hagyjuk, hogy a vandálok hosszú
ideig örömüket leljék az elsötétült lámpa-
sorban.

Az elkövetők pedig csendben lapítot-
tak, hallgattak és várták az új és újabb re-
akciókat a Facebook-on. Tán még egy ki-
csit  büszkék  is  voltak  magukra,  hiszen
ennyit nem foglalkozott velük a közvéle-
mény egész életükben. Az ügynek itt vé-
ge is lehetett volna, ha egy magánember
nem ajánl fel nyomravezetői díjat. Itt for-
dulatot vett közös ügyünk, és egy fél nap
alatt megvoltak az elkövetők. 

A tanulságot itt le lehet vonni, de a tör-
ténteket megérteni továbbra sem. Az el-
követők kivétel nélkül 15-16 éves fiata-
lok.  Életkörülményeik  rendezettek.  Fel-
ügyeletük? Sajnos otthon felnőttként ke-
zelik őket, így akár egész éjszaka csopor-
tokban kódorognak az utcán és ha rom-
bolni  támad  kedvük,  megteszik.  Miért?
Milyen lelkivilága van annak a fiatal em-
bernek, aki ebben leli örömét? 

Azután  érdekes  volt  meghallgatni,
amikor saját szüleik kíséretében előadták
a  történetet.  Nem tudom mit  tennék  én
szülőként  hasonló  helyzetben.  Nem  tu-
dom, hogy a szégyen vagy a düh lenne
erősebb bennem. Egy biztos, a mi gene-
rációnk még emlékszik rá, mit tettek vol-
na  velünk  szüleink  hasonló  helyzetben.
Ennek ellenére ma sokan mástól  várják
el,  hogy  gyermeküket  megnevelje.  Ha
valaki  ezt  keményebb  módszerekkel
megpróbálja,  azonnal  lecsap  rá a  szülői

szigor: „ne bántsd a gyermekemet, ő biz-
tosan ártatlan”. 

Egy biztos,  a  lámpát egy ember törte
ki, a petárdát is egy ember tette oda, de
többen végignézték,  többen  tudtak  róla,
de hallgattak. Az én szememben ők sem
ártatlanok. 

Végül engedjék meg, hogy egy kérés-
sel forduljak Önökhöz, szülőkhöz. Emlé-
kezzünk vissza, hogyan neveltek minket
és ezen emlékekkel felvértezve üljünk le
gyermekeinkkel  és beszélgessünk el  ve-
lük a történtekről.  Beszélgessünk el  ve-
lük, hogy ne kelljen szégyenkeznünk he-
lyettük is. Védjük meg együtt környeze-
tünket, hiszen Vál minden korosztálynak
szépül.

És végül még egy jó tanács. A szerete-
tünket  nem  lehet  forintokkal  kifejezni,
sem pótolni.

Bechtold Tamás
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Könyvtár
„Örömmel tapasztaltam, hogy az 
érdeklődés egyre nagyobb...”
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Fotó: Szabó Éva

A régi sétatér...       Fotó: Bencze Márton … és a megújult .         Fotó: Szabó Éva



►Támogatják az 55 év fe-
letti nők foglalkoztatását

A  Nemzetgazdasági  Minisztérium
(NGM)  foglalkoztatási  programot  indít
azoknak  az  55  év  feletti  munkanélküli
nőknek, akiknek a nyugdíjba vonuláshoz
szükséges 40 év szolgálati  időből keve-
sebb mint  1  év  hiányzik  -  jelentette  be
Czomba Sándor foglalkoztatásért felelős
államtitkár sajtótájékoztatón Budapesten.

Novembertől a programban a támoga-
tás  maximum  12  hónapra  szól,  ez  idő
alatt 10 hónapig a bruttó bér és járulékok
100%-ával támogatják a munkaadókat a
célcsoport  foglalkoztatásához,  ezért  to-
vábbi 2 hónap támogatás nélküli foglal-
koztatást kell vállalnia a munkaadónak.

A támogatás  mértéke a garantált  bér-
minimum 125 százaléka lehet maximáli-
san, jelenleg ez havi 142 ezer 500 forint.
Egy ilyen munkahely után maximum 1,5
millió forint támogatást adnak tíz hónap-
ra  a  munkaadóknak,  akiknek  legfeljebb
300 ezer forintjukba kerül munkahelyen-
ként a foglalkoztatás a további 2 hónapra.

A  lehetőség  nemcsak  az  elsődleges
munkaerőpiacon lévő foglalkoztatók szá-
mára, hanem a közszférában is megnyílik
- mondta az államtitkár.

A program teljes költsége mintegy 1,5
milliárd forint,  amelyet  a  Nemzeti  Fog-
lalkoztatási Alapból biztosítanak, a keret
kisebb részét az idén, nagyobbik hánya-
dát a jövő évben használják fel. A számí-
tások szerint ebből megközelítően mint-
egy  1000  érintett  foglalkoztatását  lehet
támogatni a 40 éves munkaviszony eléré-
séhez.

Nyugdíjkorhatárok

Öregségi teljes nyugdíjra jogosultság 

Öregségi  teljes  nyugdíjra  az  jogosult,
aki betöltötte a reá irányadó nyugdíjkor-
határt, és legalább húsz év szolgálati időt
szerzett, és nem áll biztosítási kötelezett-
séggel járó jogviszonyban. 

2010-től a nyugdíjkorhatár az 1952-es
születésűekkel kezdve születési évenként
fél évvel emelkedik, az 1957-ben szüle-
tettek nyugdíjkorhatára ennek megfelelő-
en 65 év lesz. 

Az emelkedő korhatár születési évjára-
tonként a következő: 

1952-ben születettek: 62 és fél év 

1953-ban születettek: 63 év

1954-ben születettek: 63 és fél év 

1955-ben születettek: 64 év 

1956-ban születettek: 64 és fél év 

1957-ben születettek: 65 év 

Az öregségi nyugdíj megállapításának

is feltétele a fennálló biztosítási jogvi-
szony  alapjául  szolgáló  jogviszony,  pl.
munkaviszony megszüntetése. Nem csak
a hazai munkavégzés esetén nem állapít-
ható meg az öregségi nyugdíj, hanem az
EGT-államban dolgozó, továbbá a szoci-
ális  biztonsági  egyezmény  hatálya  alá
tartozó  személynek  sem,  ha  a  szerződő
államban biztosítási kötelezettséggel járó
jogviszonyban áll. (Tny. 18.§)

Előrehozott öregségi nyugdíj

Férfiak

2010-ben az 1950-ben, vagy azt meg-
előzően született  férfiak  (60  éves,  vagy
idősebb)  mehetnek  előrehozott  öregségi
nyugdíjba, ha van 40 év szolgálati idejük,
és nem állnak biztosítási kötelezettséggel
járó jogviszonyban. Az előrehozott öreg-
ségi nyugdíj igénylése esetén is teljesíte-
ni  kell  azt  a  jogosultsági  feltételt,  hogy
EGT- államban, illetve szociális biztonsá-
gi egyezmény hatálya alá tartozó szemé-
lyek esetében a szerződő államban sem
állhat  biztosítási  kötelezettséggel  járó
jogviszonyban az igénylő.

Nők

2010-ben  a  nők  előrehozott  öregségi
nyugdíjkorhatára 59 év, ezt az életkort az
1951-ben születettek töltik be az év fo-
lyamán, de ők a korábban hatályos szabá-
lyok szerint 2008-ban, 57 évesen már el-
mehettek előrehozott öregségi nyugdíjba.
Ha akkor nem éltek e jogukkal,  azt  ké-
sőbb  érvényesíthetik.  A nyugdíjkorhatár
felemelése a nők esetében is az 1952-es
korosztállyal kezdődik, de az 1952-es és
az  1953-as  születésű  nők  59  évesen  -
2011-ben, illetve 2012-ben - előrehozott
öregségi nyugdíjat vehetnek igénybe, ha
van legalább 40 év szolgálati  idejük, és
sem belföldön, sem külföldön nem állnak
biztosítási  kötelezettséggel  járó  jogvi-
szonyban.

Csökkentett összegű
előrehozott öregségi nyugdíj

Férfiak

2010-ben  a  60.  életévüket  betöltő,
vagy idősebb férfiak csökkentett előreho-
zott  öregségi  nyugdíjra  jogosultak,  ha
legalább 37 év szolgálati idejük van, és
sem belföldön, sem külföldön nem állnak
biztosítási  kötelezettséggel  járó  jogvi-
szonyban, pl. munkaviszonyban. A csök-
kentés mértéke az életkortól, és szolgálati
idő hosszától függ. Ha valaki a 60. szüle-
tésnapjától  kéri  a  nyugdíjat,  és  37  éve
van, akkor 7,2 %-kal, ha 38 éve van 4,8
%-kal,  ha  39  éve  van,  2,4  %-kal  kell

csökkenteni a nyugdíját. 
2011-ben az 1951-ben született férfiak

már csak csökkentett előrehozott öregsé-
gi  nyugdíjat  vehetnek  igénybe.  A jogo-
sultsághoz legalább 37 év szolgálati időt
kell igazolni, s a csökkentés mértékét az
ennél több szolgálati idő nem enyhíti. A
csökkentés mértéke kizárólag az életkor-
tól  függ,  attól,  hogy  a  nyugdíjkorhatár
előtt  hány  hónappal  kíván  nyugdíjba
menni. Ha az igénylő már betöltötte a 61.
életévét,  annyiszor  0,3  százalékkal  kell
csökkenteni  a  nyugdíját,  ahányszor  30
nap hiányzik a 62. éve betöltéséhez. Ha a
61. életévét még nem töltötte be, a csök-
kentés mértéke 3,6 százalék plusz annyi-
szor 0,4 százalék, ahányszor 30 nap hi-
ányzik  a  61.  életéve  betöltéséhez.  Aki
például  a  60.  születésnapjától  veszi
igénybe az előrehozott  öregségi nyugdí-
jat, annak 3,6 + 4,8 = 8,4 százalékkal kell
csökkenteni a nyugdíját. 

A  nyugdíjkorhatár  emeléssel  érintett
első korosztályokba tartozók kedvezmé-
nyeket  érvényesíthetnek.  A 42  év,  vagy
annál  hosszabb  szolgálati  időt  szerzett
1952-ben  született  férfiak  2,5  évvel,  az
1953-as, 1954-es születésűek 3 évvel az
emelt korhatár előtt igényelhetnek csök-
kentett előrehozott öregségi nyugdíjat, a
két  évvel korábbi nyugdíjba vonuláshoz
meghatározott  8,4  százalékos  nyugdíj-
csökkentés ellenében. A későbbi években
születettek  a  korhatáruk  előtt  két  évvel
vehetik igénybe a csökkentett előrehozott
öregségi nyugdíjat.

Nők

A nők esetében az 1954-es az első csak
csökkentett előrehozott öregségi nyugdí-
jat  kapható  korosztály.  Az  1954,  1955,
1956, 1957 években születettek az emelt
korhatáruk előtt 3 évvel, az 1958-as szü-
letésűek  2,5  évvel  vehetik  igénybe  a
csökkentett előrehozott öregségi nyugdí-
jat 2 évre számított, maximált 8,4 száza-
lékos  csökkentés  ellenében.  A csökken-
tett előrehozott öregségi nyugdíj esetében
is meg kell szüntetni  az akár belföldön,
akár külföldön fennálló biztosítási kötele-
zettséggel járó jogviszonyt.

Zsebeházyné Bozóki Erika
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►Telektulajdonosok
figyelem!

A helyi adókról szóló törvény 2014. ja-
nuár 1-i változása értelmében "a belterü-
leten  fekvő,  az  ingatlnanyilvántartásban
művelés  alól  kivett  területként  nyilván-
tartott, 1 hektárt meg nem haladó nagysá-
gú  földterület,  feltéve,  ha  az  adóévben
annak  teljes  területe  ténylegesen  mező-
gazdasági  művelés  alatt  áll  és e  tényt  a
telek  fekvése  szerint  illetékes  mezőgaz-
dasági igazgatási szerv az adóévben iga-
zolja" mentesül a telekadó fizetési kötele-
zettség hatálya alól.

Váradi Endréné
adóügyi főmunkatárs

►Kamerarendszer

Az adakozásból összegyűlt 153.500 Ft
a  közbiztonsági  számlán  elkülönítve
rendelkezésre  áll.  Az  Önkormnyzat
szándéka, hogy ebben az évben elkezdje
a  rendszer  kiépítését.  Aki  támogatni
kívánja a kezdeményezést, hozzájárulását
a 10402001-50526565-56671036 számla
számra fizetheti be.

►Ádventi vásár
képekben

2013.  december  7-én  szombaton  jó
hangulatban  telt  a  hagyományossá  vált
váli Ádventi vásár.

(Fotók: Gali Rita)
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G Ó L Y A H Í R E K
DECEMBER

Szeidl Adél

GRATULÁLUNK!

Hírek
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat  vezetőjét,  Lovas Csabát munka-
ügyi jogásszal egyeztetve, azonnali ha-
tállyal  felmentettem állásából.  A kor-
mányhivatallal  egyetértve  fegyelmi
okokra hivatkozva éltünk a rendkívüli
felmondás lehetőségével. A megürese-
dett álláshely betöltésére pályázatot ír-
tunk ki,  mely eredménytelenül  zárult.
2014. év januárjától ezt a feladatot át-
veszi  a  martonvásári  székhelyű  Szent
László Völgye Családsegítő Szolgálat.
A  váli  családsegítő  munkatársak  to-
vábbra is helyben látják el feladataikat.

***
Folytatódnak  a  Vis  major  alapból  fi-
nanszírozott kárelhárító és védelmi be-
ruházások a Burgondián, Újhegy úton,
a Rákóczi úton és a kapcsolódó vízel-
vezető árkokban.

***
A képviselő-testület  döntése  értelmé-
ben a könyvtár vezetésével 2014-ben is
Csókás Elekné Anikót bízta meg a Pol-
gármester  heti  20 órás  munkaviszony
keretében.  A  testület  úgy  határozott,
amennyiben a könyvtár bővítésére be-
adott pályázat sikeres lesz, újból napi-
rendre tűzi a foglalkoztatás kérdését.



Nagy élményt jelentett Farkas Zsolt és
Várnagy Andrea „Zeneképzelet” műsora.
A zongoraművészek rövid négykezes da-
rabokat adtak elő magyar költők művei-
vel úgy, hogy megmozgassák a gyerekek
fantáziáját, képzeletét. 

A Vox Váli is hangulatos  zenedélutánt
szervezett:  egy  délutánra  egész  zenekar
és  énekkar  szerveződött  a  gyerekekből,
még a poharak,  fakanalak is hangszerré
váltak. 

Ercsiben az Eötvös-év keretében tar-
tottak kulturális bemutatkozást a járás is-
kolái Szomszédoló címmel. Iskolánkat a
4.  osztályos  furulyások,  hegedűsök  és
Dudás Zsuzsa szavalattal képviselte.

A karácsony előtti hét az ünnepre han-
golódás  jegyében  telt.  Lelkes  tanulóink
segítettek  az  idős  emberek  karácsonyi
csomagjának  az  elkészítésében.  A nép-
táncosok pásztorjátékot  adtak  elő,  ezt  a
Vox Váli műsora követte. Karácsonyi ün-

nepségünkön a művészeti iskolások kon-
certje egészítette ki a 4. osztályosok mű-
sorát. 

Szünet  után  új  órarenddel  kezdtünk,
mivel januártól év végéig az ötödikesek
váltják az elsősöket az úszásban. 

Új e-naplóval is meg kell ismerkednie
tanárnak,  szülőnek,  diáknak  egyaránt,
mivel a 2014-es évtől nem a Taninform
üzemeltetőjével  kötött  szerződést  a
KLIK. Az új napló bevezetéséhez türel-
met és megértést kérünk.

Számos újdonság várta a diákokat, ta-
nárokat az új esztendő kezdetén, ami nem
jöhetett volna létre a támogatók, a fenn-
tartó segítsége nélkül. A Tankerületnek és
a  Szülőföldem,  Vál  Alapítványnak  kö-
szönhetően új székeket, gitárt,  az iskola
logójával ellátott pólókat vettünk; felújí-
tottuk az informatika terem székeit, a tor-
naszerek jelentős részét; új radiátort tet-
tünk a leghidegebb terembe; az interaktív
táblás  termekben  fehértábla  került;  újra
festettük az alsó tagozat tábláit.

Szeretnénk  köszönetet mondani  Má-
tyási  Gábornak,  aki  a  felső  tagozatban
történt  beázásokat  kijavította,  Szedlák
Károlynak, aki a tornateremben felszerel-
te a mászókötelet, Csurgó Bélának pedig
a gyönyörű karácsonyfáért.

Sikereink

A kápolnásnyéki  körzeti  matematika-
versenyen  Schmidt  Ferenc 2.,  Trejtnár
Ágnes 3. helyezést ért el (tanáraik: Csok-
nyay Tamás és Zelena Zsolt).

A „regősök  húrján”  országos  vers-és
prózamondó  versenyen  Dudás  Zsuzsa
ezüst kategóriás minősítést kapott. (Taná-
ra Pásztor Mária)

A Ráckeresztúron megrendezett tanke-
rületi sportversenyen iskolánk csapata 3.
helyezést  ért  el.  Felkészítő  tanárok  Né-
methné Szarka Szilvia és Jankóné Csapó
Noémi

Az Ercsiben megrendezett járási diák-
gálán népzene kategóriában: 

3. helyezett Nagy Fülöp 2.b
Versmondó kategóriában:
3. helyezett Molnár Sára 2.b
4. helyezett Kiss Dávid 2.b
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A Vajda suli napjai

Több ünnepi pillanat jellemezte az elmúlt időszakot.

SZABÓ ÉVA igazgató

Tisztelt Szülők!
Kedves Váliak!

A Szülőföldem Vál Alapítvány (adó-
szám: 18491593-1-07) évek óta segíti
iskolánkat. Kérjük, hogy 2013. évi sze-
mélyi  jövedelemadója  1%-ával  támo-
gassa az alapítvány működését, ezáltal
az iskolás gyerekeket. 

Szokó Attiláné
a kuratórium elnöke



A Márton napi felvonulásra az óvodá-
ban színes lámpásokat készítettek a gye-
rekek.  A  lámpácskák  fénye  világította
meg a sötét novemberi délutánon az utat
a templomig. Izgalmas és látványos volt
a gyertyás felvonulás. Jó volt együtt lenni
a felnőtteknek is. A gyerekek örültek az
ajándéknak,  finom volt  a  zsíros  kenyér.
Köszönet a szervezőknek a hagyomány-
teremtésért,  és  az  egyre  színvonalasabb
szervezésért.

A  Mikulás  zsákja  az  idén  is  finom
édességeket rejtegetett. Nagy öröm volt a
sok játék, amit még ezen kívül hozott a
Mikulás  bácsi.  Mindegyik  csoportban
énekkel,  verssel  köszöntötték az  óvodá-
sok a messziről jött vendéget, és sajnál-
ták, hogy havat nem hozott…

Köszönjük  a  Szülői  Munkaközösség-
nek, hogy lehetővé tették a játékvásárlást.
Segítségükkel  ebben  az  évben  200.000
Ft-ot tudtunk játékvásárlásra fordítani. A
költségvetésből  is  több,  szükséges  esz-
közt tudtunk vásárolni novemberben, kö-
szönet  ezért  a  Polgármester  Úrnak és  a
Képviselő-testületnek is.

Nyugdíjas  dolgozóinkat  köszöntöttük
egyik decemberi  délutánon a Maci  cso-
port meséjével és verseivel. Utána kelle-
mes beszélgetéssel  töltöttünk együtt  né-
hány órát egykori munkatársainkkal, fel-
idézve régi emlékeket.

A Vox Váli  karácsonyi  énekeket  éne-
kelt a gyerekeknek, amit áhítattal hallgat-
tak  mindkét  óvodában  a  gyerekek.  Kö-
szönjük  a  Vajda  János  Általános  Iskola
diákjainak a Pásztorjátékot, amivel a ka-
rácsonyi  ünnepvárást  erősítették.  Papp

Ági  néni bábjátékkal  szórakoztatta  az
óvodásokat az ünnepek előtt.

Január 15-én vendégünk volt a Közös-
ségi  Házban  Écsi  Gyöngyi mesemondó.
Az „Élet és a halál vize” mesével kicsik-
nek és nagyoknak nagy örömöt szerzett.
Az előadó ízes magyar beszédével, régi-
es,  szemléletes  kifejezéseivel,  gyönyörű
énekével, groteszk-humoros bábjaival, és
nem utolsó sorban szuggesztív személyi-
ségével  vidám  és  maradandó  élményt
nyújtott a kicsiknek, és a felnőtteknek is.

Nagy örömünkre szolgál a Kossuth ut-
cai  óvodának  a  felújítása-bővítése.  Az
önkormányzat  pályázati  forrásból  nyert
25  millió  forintot,  így  lehetővé  válik,
hogy szeptembertől megint minden óvo-
dáskorú gyermeket fel  tudjunk venni az
óvodába!

A Csiga-biga csoport szüretelt

Az őszi időszak a betakarítás, a külön-

böző őszi gyümölcsök szedésének az ide-
je.  Olyan szerencsés helyzetben voltunk
az idén, hogy két helyre is kaptunk meg-
hívást  gyümölcsszüretre:  Kecskés  Józsi
bácsihoz  (Becsei  Jázmin nagypapája)
szilvaszedésre  a  Varjú-delelő  mellé  és
Nagy Zsoltékhoz (Nagy Máté István apu-
kája) almaszedésre a Petőfi Sándor utcá-
ba.

Biztonságos  célba  érésünk  érdekében
(ami a Varjú-delelőt  illeti,  mivel  gyalog
mentünk és kb. 100 m-en a főúton kellett
a  25 kisgyerekkel  haladnunk) segítséget
kértünk  Hoppár Gyuri bácsi  polgárőrtől
és Bereczki Laci bácsi rendőrünktől, akik
nagyon szívesen vigyáztak ránk,  köszö-
net érte!

Óvodásaink  gyorsan,  ügyesen  tele-
szedték kisvödreiket, öröm volt őket néz-
ni, ahogy szedték és ették a gyümölcsöt!
Annyi  szilvát és almát sikerült szüretel-
nünk, hogy minden váli kis óvodást meg
tudtunk kínálni belőle!

S ahogyan nincs szüret gyümölcs nél-
kül, úgy nincs pogácsasütés nélkül sem.
Busch  Gergő szülei  kedves  meghívásá-
nak nem tudtunk és nem is akartunk el-
lenállni, így egy szép napsütéses őszi na-
pon  felkerekedtünk…Gergő  szülei  már
mindent  előkészítettek  számunkra:  Feri
bácsi az udvari kemencét fűtötte fel, Edit
néni  a  pogácsának valót  dagasztotta  be.
Semmi más nem maradt hátra, minthogy
kisgyerekeink szorgos kezei kiszaggassák
a pogácsákat annak rendje- módja szerint
(tojással megkentük és sajttal szórtuk be
a  pogik  tetejét).  Óvodásaink  szájtátva
nézték, hogy „nyeli el” a kemence a há-

rom tepsi  pogácsát,  melyből  másnap az
almaszüreten jól belakmároztunk.

Mindhárom  családnak  még  egyszer
köszönjük az  önzetlen, szeretetteljes  se-
gítséget, mellyel igazi élménnyel ajándé-
kozták meg kisgyerekeinket!

Kamocsa Gáborné - Juliska néni
Horváth Dezsőné - Csilla néni

Körmendi Mónika - Mónika néni
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Ordasok
„...hófehér égi áldás települ a 
Völgyre...”

9. oldal

Ünnepek, élmények
Örömök az óvodában

Az elmúlt hetekben az ünnepekre való készülődés,
és a különleges, ünnepi pillanatok megélése szép-
pé tette az életünket. 

KOCSIS IRÉN vezető óvónő

Kedves Szülők!

Köszönjük, hogy az elmúlt évben is
a Váli Mesevölgy óvodának ajánlották
az adójuk 1 % -át. Köszönjük azoknak
is,  akik  pénzadománnyal  bővítették  a
lehetőségeinket. Az elmúlt évi és idei
Alapítványi forrásokból az udvari játé-
kok bővítését tervezzük. 

Kérjük,  ha  tehetik,  támogassák  az
intézményt ebben az évben is a befize-
tett adó 1%-ával!

A kedvezményezett adószáma:

1 8 4 9 4 6 1 3 - 1 - 0 7

A kedvezményezett neve:
„A Váli Gyermekek Jövője

Alapítvány”

Buda Takarékszövetkezet
„A Váli Gyermekek Jövője

Alapítvány” - adomány
 58300086-17000040



„Hónapneveink latin eredetűek. Római
hagyomány szerint a hónapoknak – már-
ciustól decemberig – a városalapító Ro-
mulus király adott volna első ízben nevet.
Ez az első római naptár valójában empiri-
kus  parasztkalendárium  lehetett,  amely
csak  a  mezei  munkák  szempontjából
számba  vehető  10  hónapot  vette  figye-
lembe.  A fennmaradó téli  holt  időt  –  a
földművelés  planetáris  urának,  Szatur-
nusznak a hatalma alá eső Bak és Vízön-
tő havát – az i.e. 700 körüli naptárreform
idején iktatták be az új 12 hónapos hold-
naptárba Ianuarius  és  Februarius  néven.
Ianuarius hónap névadója Ianus, a kezdet
és a vég istene volt, neki tulajdonítható,
hogy a korábbi márciusi, majd szeptem-
beri évkezdés helyett a rómaiak utóbb ja-
nuár 1-jén kezdték az évet.

Az év első hónapját a csillagászati év
megfelelő  hónapneve  után  régente  Víz-
öntő havának is nevezték. A csillagászati
hónapok a napév fordulópontjaihoz iga-
zodva a naptári hónapok utolsó dekádjá-
ban kezdődnek: a tulajdonképpeni Vízön-
tő hava január 21-én vagy 22-én. A régi
időszámítás természetesen az évkezdetet
is  csillagászati  fordulóponthoz,  esetünk-
ben a téli napfordulóhoz igazította.” (Jan-
kovics Marcell: Jelkép-kalendárium)

A január 1-jei évkezdet a Gergely-féle
naptárreform (1582) óta vált általánossá,
véglegessé  1691-ben, amikor  XI.  Ince
pápa tette meg e napot a polgári év kez-
detévé.  Kalendáriumi  Kalandozásokról
bővebben is olvashatnak a könyvtárban a
faliújságon.

Az elmúlt  időszakban az alábbiaknak
lehettek részesei a könyvtárba látogatók:

Novemberi Kulturális Kávéházunkban
Babits Mihály születésének 130. évfordu-
lójához kapcsolódva azt vitattuk, hogy él-
het az, aki másvalaki jelenlétében magá-
nyos tud lenni? Decemberben pedig arra
kerestük a választ, hogy kerül a vőlegény
a derelyébe, mi a titka a karácsonyi asz-
talnak, mi köze van a Néprajzi Múzeum-
ban látható lucaszéknek Válhoz? 

November  24-én  felnőttek  számára
szerveztem  karácsonyi  kézműveskedést,
december 10-17 között pedig a gyerme-
kekkel készülődtünk a karácsonyra. 

A Magyar népdal- és népköltészet he-
teiben  különböző programokkal  népsze-
rűsítettem  a  könyvtárat.  Csoportos
könyvtári  bemutatóra  érkezett  az  óvoda
Maci csoportja, az iskola 2.B és 6. osztá-
lya. Ismételten megköszönöm a pedagó-
gusoknak, hogy éltek ezzel a lehetőség-
gel! Közülük azóta már sokan visszajár-
nak. 

December  31-én  iskolások  egy  cso-
portja múlatta az időt a könyvtárban. 

Könyvtárunk 2013 decemberében egy
új számítógépet és 2db új 21,5” LED mo-
nitort kapott a Könyvtárellátási  Szolgál-

tató  Rendszer  keretében  a  Vörösmarty
Mihály könyvtártól, így az egyik számí-
tógépet  saját  céljaikra  használhatják  az
olvasók!

Újság a könyvtárban

Több helyről is kapunk nyomtatott saj-
tótermékeket,  így újság,  magazin és  fo-
lyóirat  olvasási  lehetőséggel  is  bővült  a
könyvtári szolgáltatás.

Olvashatják  a  könyvtárban  az  Élet-és
irodalom, Fejér Megyei Hírlap, Haszon,
Meglepetés, Múlt-kor, Nők lapja lapszá-
mait. Köszönöm a felajánlásokat!

Az első önálló magyar folyóirat a kas-
sai  Magyar  Museum volt  (1788-1793),
Kazinczy Ferenc és  Batsányi János szer-
kesztésében.  (Kulturális  Kávéház,  2013.
május 9.)

Magyar Kultúra Napja 

1989  óta  január  22-én  ünnepeljük  a
Magyar  Kultúra  Napját,  mert  a  kézirat
szerint  Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon  fejezte  be  a  Himnusz  megírását.
Ebből az alkalomból a könyvtári Kulturá-
lis  Kávéház  programsorozatában  2014.
január 24-én pénteken 1800 órától vetítés-
re kerül Jankovics Marcell: Az ember tra-
gédiája című animációs filmje a Polgár-
mesteri Hivatalban!

Farsangi felhívás

Február 14-i kulturális kávéházunk té-
mája a farsang lesz. Szeretnék megismer-
ni még néhányat,  ezért kérem, hogy aki
helyi vagy bármilyen farsangi népszokást
ismer, jelezze számomra az alábbi elérhe-
tőségeken, vagy be lehet hozni a könyv-
tárba nyitva tartási  időben (Vajda János
u. 36. hátul az udvarban).

  +36 (30) 86-86-876
 konyvtar@val.hu

Könyvekben, olvasásélményekben bő-
velkedő boldog új évet kívánok!

Csókás Elekné
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A Válinfó következő lapzártája:
2014. március 10. hétfő.

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

Könyvtári közlemények
Kedves  Olvasók!  A könyvtárban  január  2-án  el-
kezdődött az új esztendő. Örömmel tapasztaltam,
hogy az érdeklődés egyre nagyobb,  január 2-14
között 27-en iratkoztak be. 

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

mailto:alpolgarmester@val.hu


►Katalin-bál

Az  óvodai  SZMK  által  megrendezett
Katalin-bálra november 16-án került sor.
A bált  hosszas  készülődés  előzte  meg:
helyszín berendezése, díszítése, vásárlás,
sütés,  tombolatárgyak  csomagolása.  Ez
utóbbiból  bőségesen  akadt.  Szeretnénk
köszönetet  mondani  a  vállalkozóknak,
szervezeteknek,  magánszemélyeknek
egyaránt a felajánlásokért. A mulatni vá-
gyókat este 21 órától vártuk az iskolába.
Köszönet  Szabó Éva iskolaigazgató asz-
szonynak, hogy rendelkezésünkre bocsá-
totta az épületet. A jó hangulatról a Fla-
mingó  zenekar  és  a  jelenlévők  gondos-
kodtak.  Vendégeinket  egy  pohár  meleg
puncsitallal és finom házi süteményekkel
fogadtuk. Az éjszaka folyamán sor került
a tombolahúzásra is, ahol a fődíj, egy bi-
kaborjú mellett  további értékes és hasz-
nos ajándékokat sorsoltunk ki. Köszönet
a sok felajánlásért, melyekkel hozzájárul-
tak  a  tombolatárgyak  széles  skálájához,
valamint az SZMK tagoknak, akik idejü-
ket nem sajnálva a bál előtt, alatt és után
is önzetlenül segítettek. Ezzel az összefo-
gással  a  váli  óvodás gyerekek Mikulás-
ünnepségét  tettük  felejthetetlenné,  bol-
doggá.

Kecskésné Briga Anikó

►A házi pálinkafőzés
szabályai 2.

A 2014. évtől módosul a jövedéki adó,
a módosítások az adminisztráció ésszerű-
sítését,  valamint  a  visszaélések  vissza-
szorítását célozzák. Az érintettek erre fi-
gyeljenek.

Felhívom a figyelmet, hogy a pálinka-
főzés  jövedéki  szabályozásában  további
könnyítések lépnek életbe. Így például le-
hetőség nyílik  a látvány-szeszfőzdékben
történő értékesítésre, tudományos és ok-
tatási  célra pedig adómentesen lehet  al-
koholterméket előállítani.

A NAV fokozottan ellenőrzi az aukciós
oldalakat is. Mint korábbi cikkemben ír-
tam, a házi pálinka legálisan csak a jöve-
déki adó megfizetése után, zárjegy birto-
kában  árusítható,  ennek  hiányában  meg
se próbáljuk értékesíteni se piacon, se az
internet segítségével. Amennyiben a ma-
gánfőző a párlatot a jövedéki szabályok-
ban foglaltaktól eltérően – nem kisterme-
lőként  saját  gazdasága  helyén  folytatott
vendéglátás vagy falusi szálláshely- szol-
gáltatás keretében – értékesíti, ez esetben
az értékesített  párlat,  adózás alól  elvont
jövedéki terméknek minősül, amely után
jövedéki bírságot szab ki a vámhatóság.

Ugyancsak  nem  értékesíthető  a  saját
gyártmányú főzőberendezés, ehhez is tí-
pusengedély  szükséges.  Ezt  a  Nemzeti
Adó- és Vámhivatal vám- és pénzügyőri
igazgatóságainál a tervrajz bemutatásával
lehet igényelni. Általában pár napon be-
lül megadják az engedélyt. Az engedély
birtokában  a  gyártott  berendezés  legáli-
san értékesíthető.

A vámhatóság  magánfőzésre  használt
desztillálóberendezést lefoglalja, ha
• a magánfőző a bejelentésében az adó

megállapításához szükséges adatokra,
valamint a bérfőzésben előállított pár-
latra  vonatkozóan  valótlan  nyilatko-
zatot tesz;

• a magánfőző a desztillálóberendezést
a párlattól eltérő alkoholtermék előál-
lítására használja;

• a magánfőző a párlatot  a  fentiekben
ismertetettektől eltérően értékesíti.

Az új, enyhébb szabályozás betartására
buzdítva kívánok minden otthon főzőnek
és pálinka kedvelőnek eredményes, felje-
lentésektől mentes új esztendőt!

Cikksorozatomat a ház körüli munka-
végzés könnyítésére alkalmazott munká-
sokkal  kapcsolatos  bejelentés  szabályai-
val szeretném folytatni.

Kőszegi László
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Verike
A váli postás
Lejegyezte: Dávid Györgyné

11. oldal

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 35 fő
tanulhat 9 hónapig, és szerezhet ács, 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 résztvevők toborzása,  jelentkezések értékelése,  a megvalósítás előkészítése,  kidolgozása
zajlik, reményeink szerint tavasszal indulhat az oktatás.

***
A Belügyminisztériumhoz benyújtott  óvodabővítési  pályázaton az Önkormányzat  25 millió forint  támogatást  nyert.  A nyár

folyamon kezdődő átépítés során lehetőség nyílik arra, hogy a Kossuth utcai óvodát bővítsük, két csoportszoba, foglalkoztató, új
vizesblokk, valamint kiszolgáló helyiségek kialakításával.

***
A Polgárőrség Suzuki Grand Vitara  terepjáróra benyújtott MVH-s pályázata első körben sikeresnek bizonyult. Ez az jelenti,

hogy nem volt hiányos a benyújtott dokumentáció, hiszen hiánypótlásra ennél a pályázatnál nincs lehetőség. Második körben a
dokumentumok szabályossága és az elektronikus benyújtás ideje alapján történik az elbírálás. Bízunk benne, hogy sikeres lesz a
Polgárőrség gépkocsi beszerzésére bruttó 6,3 millió értékben.

***
Vál Község Önkormányzata 9,7 millió forintot nyert egészséges életmőód programok szervezésére. Ennek keretében egészség-

ügyi állapotfelmérés készült az intézmények dolgozói körében, sportfoglalkozások indultak, lesznek versenyek, egészségnapok,
ahol szűrések, tanácsadások, előadások, bemutatók várják az érdeklődőket. Indul klubszintű sztresszkezelő és egészségügyi elő-
adás-sorozatés egé, de tartunk egészséges ételek versenyét is. Ezeknek szervezése jelenleg is zajlik. Figyeljék a honlapot és a szó-
rólapokat, hogy ne maradjanak le a rendezvényekről.

A  Vál Községi Sportbarátok Egyesülete ugyanilyen pályázaton nyert 9,8 millió forintot, így az egyesület szervezésében is lesz -
nek hasonló programok.

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



►Katolikus hírek

Krisztusban kedves Testvéreink!
Mint a váli Római Katolikus Egyház-

község  plébánosa  a  magam,  valamint
egyházközségünk Képviselő-testülete ne-
vében szeretettel köszöntöm Önt és csa-
ládja  tagjait!  Mindenekelőtt  szeretném
hálásan megköszönni mindazok fáradsá-
gát és áldozatát, akik az elmúlt években
imádságot, kétkezi munkát, pénzt (egyhá-
zi  hozzájárulást,  önkéntes  adományt)
ajánlottak fel. Kérjük, a jövőben is segít-
sék az egyházközség működését a befize-
tett egyházi hozzájárulásukkal és önként
felajánlott adományokkal. Ezúton szeret-
ném jelezni, hogy a templom és a plébá-
nia fizikai,  illetve lelki  fenntartása,  mű-
ködtetése, állagmegóvása és renoválása a
hívek  segítségével  történik.  Az  állam
nem támogatja az egyes plébániák műkö-
dését! Az  anyagi  hozzájárulás  önkéntes
adomány,  de  keresztény  kötelesség  is,
melynek mértéke:

az önálló keresettel rendelkező hívő
évi nettó keresetének 1%-a.

Miért van erre szükség? Ahogy a csa-
lád kiadásai, úgy az egyházközség kiadá-
sai  (villany,  gáz,  víz,  csatorna,  irodai
költségek,  javítási  anyagok,  egyéb szol-
gáltatások és személyi illetmények) a tíz-
szeresüknél  magasabbra  emelkedtek  az
elmúlt években. Ha sokan elhanyagolják
az  egyházi  hozzájárulás  befizetését
(mondjuk  feledékenységből),  vagy  éve-
ken  át  nem változtatnak  rajta,  akkor  ez
mit  eredményez?  Anyagi  értelemben
csőd közeli állapotba juttatják saját egy-
házközségüket.  Vagyis  vissza kell  fogni

az  energiafogyasztást,  elhalasztjuk  az
amúgy szükséges felújításokat, nem szer-
zünk be eszközöket. Sajnos itt érhető tet-
ten a mi felelősségünk: a lelkipásztoroké,
ha ezt nem magyarázzák meg világosan,
és a híveké, de csak akkor, ha megértet-
ték a probléma lényegét, mégsem segítet-
tek annak megoldásában. 

Ha mindenki lelkiismeretesen az éves
nettó jövedelmének 1%-át fizetné be, ak-
kor mindahányan azonos mértékben vál-
lalnánk részt az egyházközség fenntartá-
sában. 

Akinek  gondot  okoz  a  hozzájárulás
egy összegben történő befizetése, kérhet
részlet-fizetést  is.  Amennyiben  valaki
úgy  érzi,  hogy  jövedelme  nem  engedi
meg azt sem, hogy az 1%-ot részletekben
fizesse, lehetősége van a befizetési mini-
mumot  választani,  ami  6.000,-  forint
(500,-/hó)  egy  évre  személyenként.
Nyugdíjasok részéről befizetendő összeg:
6.000,-  forint/házaspár/év.  Egyedülálló
nyugdíjasok  hozzájárulása:  3.000,-
forint/év. 

Az  egyházi  hozzájárulást  a  mellékelt
sárga csekken, illetőleg a váli Római Ka-
tolikus Plébániahivatal alábbi számlaszá-
mára kérjük befizetni:

Buda Takarék
58300086-14400018

Hogyan  számítsuk  ki  a  saját  egyházi
hozzájárulásunkat?  (a  táblázat  nyújt  se-
gítséget a számításokban) 

Vál, 2013. november 20.

Tisztelettel és szeretettel:
Orvos Levente

plébános

ORDASOK

Ugatnak a kutyák. 
Ordasok. 
Gyülekeznek a Völgyben. 
Sűrű köd mögé bújnak. 
Éhesek.
Behúzott farkú, csapzott szőrű
Kóbor ebek ugatják a Fényes 
Holdat. 
Várják a hajnali 
Tort.
Mikor a Jógazda
A kövér Disznó húsából zsíros
Nyesedéket dob a sáros földre.
Kinek csizmája szárát naponta nyalogatják,
A jó Koncért cserébe.
Ordasok tépik egymás,
Egy falat véres húsért,
Habzó szájukon vörös nyál csordul,
Aztán jóllakottan odébbállnak,
Nem ugatnak, Szundikálnak…
De ha jön az Éjfél, s a Fényes Hold lenéz 
rájuk,
Félelmükben Vonyítanak,
Szemüket bántja a közelgő Hajnali Fény…
Ordas hangok összeadódnak,
Remegni kezd tőlük az Éjjeli Égbolt,
A Hold megijed…Hófelhő mögé bújik,
De néha kinéz még keskeny ablakán.
A hangtól megnyílnak Égnek csatornái,
Hófehér áldás hullik, s betemeti a
Tegnapi Tor véres maradványait…
Ordasok vonyítanak…de hangjuk egyre 
tompul…
Hófehér égi áldás települ a Völgyre…
Hajnal hozza a Keleti Szelet…
Tisztára söpri a szürke homályba burkolt 
Békés Völgyet…

Vál, 2014. január 8.
                               

Tóth H. Györgyi
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►Mindenki karácsonya

Hetekkel a karácsony ünnepe előtt le-
ültünk a Polgármester úrral, a Családse-
gítő Szolgálat és a Vöröskereszt vezető-
jével, valamint a Nyugdíjas Klub képvi-
selőjével, és felajánlottuk, hogy 2013. de-
cember 25-26-án megtartjuk a Váli Kö-
zösségi  Házban  a  „Mindenki  Karácso-
nyát”. Lelkes és jószándékú segítőkre ta-
láltunk, a Polgármesteri Hivatal  segítsé-
gével értesítve lett a falu lakossága.

Bensőséges  hangulatban  teltek  el  az
órák, a meleg étel mellé felajánlott süte-
mény – bejgli – is szépen fogyott. A me-
leg tea és  a  forralt  bor,  a  beszélgetések
nem csak a kezeket, hanem a lelkeket is
átmelegítették.  Bőven  jutott  volna  még
étel,  ital,  de talán még azt  is  tanulnunk
kell, hogy merjük elfogadni a jó szívvel,
önzetlenül  felajánlott  segítséget.  Nem
csak a ténylegesen rászorultaknak szán-
tuk ezt a lehetőséget, hanem azoknak az
embereknek is, akik egyedül töltik az ün-
nepeket!

Köszönettel  tartozunk  a  jól  sikerült
kezdeményezés Támogatóinak: a Polgár-
mesteri Hivatalnak, a Családsegítő Szol-
gálatnak,  Kocsis  Bálint képviselőnek,  a
Família boltnak (Nagy János és  Nagyné
Jutka),  Juhász Viktornak,  valamint  Kör-
mendiné Keresztes Erzsébetnek.  Hálásan
köszönjük a segítséget  Önzetlen Segítő-
inknek is:  Körmendiné Keresztes  Erzsé-
betnek,  Rajkányiné  Katának,  Bechtold
Tamás polgármester úrnak, Kocsis Bálint
képviselő úrnak, Tárnokné Jutka néninek
(Vöröskereszt) és Rekettyei Viviennek.

Marton József,
Marton Józsefné

Válvölgye Gastro Kft.

►Ünnepek íze
a Válvölgyében

A Válvölgye Gasztronómiai, Kulturá-
lis és Turisztikai Egyesület a Válvölgyé-
ben lakó, főzni-sütni és enni szerető em-
bereket, hogy küldjék el a legjobb recept-
jeiket, és ha van, hozzá kapcsolódó törté-
neteiket  a  valvolgyegkte@gmail.com  e-
mail címre, vagy írásban Válvölgye Étte-
rembe.

A nyár folyamán megrendezzük az El-
ső Váli Pikniket, ahol szakavatott zsűrita-
gok  fogják  a  megfőzött  ételekből  kivá-
lasztani a legjobbakat, amelyek bekerül-
nek a megjelenő szakácskönyvbe.

Várjuk receptjeiket!

Marton József V.G.K.T.E

►1 százalék

A Táncos Lábak Alapítvány kuratóriu-
ma köszöni a 2012. évi  adók 1 % -nak
felajánlását. A 2013. évben az adók 1 %-
ából befolyt  összeg  92.771 Ft  volt.  Ez-
úton szeretnénk megköszönni a felajánlá-
sokat.  A  befolyt  összeget  a  néptáncos
gyermekek támogatására fordítjuk. 

Kérjük, adója egy százalékával 2014-
ben is segítse az alapítvány munkáját. 

Táncos Lábak Alapítvány
adószámunk:

18492082-1-07.

Ezúton  is  szeretnénk  megköszönni  a
néptáncos  szülők  egész  évi  áldozatkész
munkáját.

Csókás Elek
kuratóriumi elnök

►Véradás 2013

„Időt kell szakítanod embertársaidra,
tégy valamit másokért, ha még oly nem
kapsz,  csupán  a  kitüntető  érzést,  hogy
megtehetted.” (Albert Schweitzer)

Rászoruló  beteg  embertársaink  nevé-
ben  köszönjük önzetlen  segítségét  vala-
mennyi véradónak.

2013-ban Vál községben 4 alkalommal
adott vért:
Antal  Károly,  Dudás  Béla,  Gertner  Jó-
zsef,  Ihászné Viktóri Anikó,  Kmetz Rená-
ta, Koch Tamás, Kovács György, Körtvé-
lyesi  Ferenc,  Liber  Andrásné,  Németh
István,  Pappné  Akli  Mónika,  Szedlák
Csabáné.
3 alkalommal adott vért:
Fölhőssy  Zoltán,  Garai  László,  Györe
József,  Hábersdorferné  Csókás  Tímea,
Háryné Szegvári Mária,  Hrabovszky Mi-
hályné,  Juhász Viktor,  Kecskésné Bredák
Katalin,  Kincses  László,  Kmetz  Balázs,
Kmetz  Judit,  Körmendi  László,  Markalf
József,  Molnár  Ferenc,  Molnár  László,
Molnár Zoltán, Némethné Földessy Vik-
tória, Szabó Diána, Szedlák Károly, Tóth
Erika, Végh Attiláné.
2 alkalommal adott vért:
Dávid Gábor, Debreczeni László, Denko-
vics  Nóra,  Déri  Imre,  Fodorné  Kovács
Gabriella,  Gremsperger  Attila,  Horváth
László,  Kiss  Jánosné,  Kolostyák  József,
Kovács Szántó Józsefné,  Kovács Szántó
Judit,  Kovács  Tamás,  Marton  Józsefné,
Máté Erzsébet, Mezei Gábor, Molnár Ist-
ván, Nagy István, Nagy János, Rigó Já-
nos,  Sztélich Bernadett,  Szabó Józsefné,
Szedlák  Csaba,  Tamon  Dénes,  Vranek
Péter, Zsirai Ferenc.
1 alkalommal adott vért:
Adankó  Attila,  Andrusek  Péter,  Angyal
Lászlóné,  Bilszki  Balázs,  Bódizsné  Né-
meth  Ilona,  Csókás  Gyula,  Denkovics
Márta, Dömsödi Károly, Drozdik Miklós,
Elek Dénes Zoltánné, Háry Gergő, Háry
Péter,  Hoppár  György,  Horváth  Enikő,
Juhász  István,  Kerekes  Zoltán,  Kissné
Kiss  Erzsébet,  Magyar  István,  Marton
József,  Marton  Henrik,  Miklósi  Tamás,
Molnár Ágnes, Molnár Tímea, ifj. Nagy
Imre, Nagy József, Páska Ferencné, Pin-
tér Hajnalka, Sajtos Zsoltné, Székely At-
tila,  Tóth  Anita,  Tóth  István,  Vranek
Krisztina.

A legközelebbi véradás 2014.  február
7-én  pénteken  lesz  15.00-18.00  óráig  a
Faluházban.

A helyi  Vöröskereszt  szervezet  nevé-
ben 

Tárnok Lajosné
titkár

10    civilek oldala
VálInfó

2014. január 27.

KarneVÁL
KÖSZÖNTSÜK

EGYÜTT A TAVASZT
MÁRCIUS 1-ÉN!

Szeretnénk meghívni
Vál „Apraját-Nagyját”

az első Tavaszköszöntő
jelmezes felvonulásra,

és az azt követő
ingyenes Bálra.

Megválasztásra  kerül  a  Karnevál
Hercege és Hercegnője, az iskolás
gyerekek közül pedig a Princess és
Princesse!

Baráti  társaságokat,  Civil  Szer-
vezeteket,  egyéni  jelmezes  felvo-
nulókat  várunk.  Díjazásra  kerül  a
legjobb  csoportos  és  egyéni  jel-
mez!  A központi  színpadon  a  ze-
nés-táncos  műsort  a  Ceremónia-
mester vezényli le.

Szeretettel  várunk  mindenkit,
megjelenés jelmezben! A gyerekek
a  felvonulóktól  apró  ajándékokat,
ÉDES meglepetéseket kapnak!

V. G. K. T. E.
Válvölgye Gasztronómiai és

Kulturális, Turisztikai Egyesület



►Verike

Élnek közöttünk emberek, akikkel na-
ponta találkozunk. Ők a postások. Várjuk
őket! Hol jó, hol rossz híreket, értesítése-
ket,  levelet,  pénzt  hoznak,  de  a  külde-
mény  minőségétől  függetlenül  mindig
várjuk őket. Gebauerné Verikét pedig kü-
lönösen vártuk. Kedves lényével - hóban,
esőben,  kánikulában, szélviharban – de-
rűs nyugalommal végezte a postások nem
könnyű szolgálatát.

Azután  egyik  napról  a  másikra  nem
jött többet. Nyugdíjba ment. Megköszön-
ni nem tudtuk eddigi munkáját. De! Ta-
láltunk  egy  verset,  aminek  segítségével
méltóan üdvözölhetjük Verikét  névnapja
alkalmából is, egyben megköszönve sok
éves szolgálatát. Azt kívánjuk, hogy a tő-
le megszokott lelkesedéssel vegyen részt
továbbra  is  községünk  eseményein,  kí-
nálja a forralt teát, süsse finom pogácsáit,
gondozza a nárciszokat a falu utcáin, és
az embereket a Vöröskeresztes sátorban,
gyönyörű  hangjával  fokozza  jókedvün-
ket, vagy vigasztaljon bennünket.

A verset  Körömi Ferenc úr, néhai Mi-
kus Magdi  néni  nászura,  Körmendi  Imi
apósa írta. Köszönjük neki.

A váli postás

Megteremté az Úr ezt a nagy sárgolyót,
Hol  nagy  hegyet  csinált,  hol  pedig  nagy
folyót.
Szemléli hát, mit eddig alkotott, Egy helyt
nem olyan lett, aminőt álmodott.

Kell egy-két hegy, közéjük nagy folyam,
De  az  Arkangyal  szólt:  öreg  vagy  már
uram!
Ne kínlódjál, fáradt leszel végre,
Kisebb dolgaidat bízd az emberekre.

Elgondolá az Úr, mit az imént hallott,
Fáradt tekintete álom felé hajlott.
De a szorgos keze kanyarít még egyet,
Így alkotta meg a szép Váli völgyet.

S szelíden domborul mindaz, mit teremtett,
Hozzá derűs falut emberkéz épített.
Kastéllyal templommal alakítva táját,
Két falu hosszúra kinyújtva utcáját.

És e hosszú utcán, mely tél táján havas,
Magányos bicajos házak előtt halad.
Nagy táskája teli, viszi a levelet,
És a levelekben sok-sok üzenetet.

Forog a két kerék, fogynak a levelek,
Postás néni pedig nézi a neveket.
Hozza a híradást, öröm s bánat benne,
Kit  hantolnak  el  majd,  s  kit  keresztelnek
meg.

Itt a falu vége, üres a nagy táska,
És a postás néni boldogan néz hátra.
Pénz,  levél  elfogyott,  nincs  már  semmi
dolgom,
Legfeljebb egy kicsit matatok még otthon.

És az ami eddig falnak dőlve árvult,
A zöld bicaj most hazafelé száguld.
Tekeri a pedált, két keze a szarván,
A táska üresen himbálódzik vállán.

Titokzatos táska, új hírek hozója,
Reménykedve néznek rád és a gazdádra.
Örömöt hoz-e a levelek bontása,
Hallik-e a búsak szomorú sírása.

Indulj hát Verike, vedd a postazsákot,
Ne hagyd hírek nélkül ezt a nagy világot.
Ahol dúl az ínség, vigyél sok pénzeket,
S ott hol búsan vannak, vidám leveleket.

Ünnep előtt süsd meg jóízű kalácsod,
Tereld össze szépen gyönyörű családod.
A jó Isten áldjon Téged, s a nevedet,
S kívánom, hogy kapjál sok víg leveleket.

Lejegyezte: Dávid Györgyné

►Ünnepélyes átadás

2013.  december  28-án  került  sor  a
Széchenyi  utcai  pályázati  projektek
ünnepélyes átadására.

A játszótérnél Ádám Zsuzsanna, a Váli
Faluszépítő  és  -védő  Egyesület  elnöke
elmondta, hogy új járdaburkolat készült,
a  régi  játszószereket,  padokat
felújították,  egy új  hinta is  elhelyezésre
került  a  legkisebbek számára.  Rengeteg
növényt telepítettek és kerékpártárolókat
is  helyeztek  ki.  A pályázat  ugyan  nem
tartalmazta,  de  tavaszra  a  homokozó  is
elkészül majd.

A focipálya  bejáratánál  került  sor  a
szalagátvágásra.  Itt  Bechtold  Tamás
polgármester  és  Klein  Károly,  a  Vál
Községi  Sportbarátok  Egyesületének
elnöke  mondott  köszönő  szavakat.  A
megújult  Sétatér,  az  öntözőrendszer
kiépítése  és  az  öltözők  „felöltöztetése”
ismét  váli  mesterek  kezemunkáját
dicséri, és a szervezetek összefogásának
szép  példája,  mely  által  az  egész
település gazdagodott.

Mindenkit  kérünk,  vigyázzunk  közös
értékeinkre! 

(Fotók: Szabó Éva)
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KÖSZÖNET
Szeretném  megköszönni  a  ked-
ves váli lakosok jóságát, önzetlen
hozzájárulásukat a felmerülő költ-
ségeimhez.  A boltokban  kihelye-
zett  dobozokban összegyűlt  ösz-
szeg  nagy  segítség  számunkra!
Ezúton köszönöm a boltosok köz-
reműködését is.

Forrásné Erzsi,
Forrás Csabi,
Forrás Nándi

és Forrás Danika



December 20-ával elkészült az öltöző
felújítás, a nagypályán a locsoló berende-
zés, és a kis edzőpálya. 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a
kivitelezési  munkálatokban  résztvevő
szakembereknek.

Január  közepétől  megkezdődtek  az
edzések minden korosztályos csapatnál. 

Februártól  edzőmeccseket  szeretnénk
szervezni, ha az időjárás engedi.
Edzők:
Felnőtt: Zágoni Lajos
Ifi: Marton Henrik
U 14 és Bozsik programosok (U11, U9, 
U7)  Sinkó Csaba és Magyar Balázs.
Végezetül  meg  szeretnénk  köszönni
Szerencsés  Józsefnek a  kedvezményes
utaztatást,  Indi  Károlynak a  szódavíz
ellátást,  Marton  Józsefnek a  pizzákat,  a
Legenda kávázónak az italokat.
Tavasszal újra várunk minden szurkolót.
HAJRÁ FIÚK! HAJRÁ VÁL!!

Vál KSE vezetősége

 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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►Sporthírek

Véget ért az őszi szezon. Jelenleg így állnak csapataink:

Felnőtt
H Csapat M GY D V LG KG GK P Megjegyzés

1. Tordas 15 13 2 0 65 21 44 41

2. Ercsi 15 11 0 4 45 13 32 33

3. Bodajk 15 10 2 3 44 25 19 32

4. Pusztavám 15 10 1 4 49 20 29 31

5. Pákozd 15 9 2 4 36 15 21 29

6. Iszkaszentgyörgy 15 8 3 4 40 26 14 27

7. Csákvár II. 15 8 1 6 46 24 22 25

8. Vál 15 8 1 6 39 34 5 25

9. Mány 15 6 3 6 43 42 1 21

10. Vértesacsa 15 4 4 7 35 48 -13 16

11. Pázmánd 15 3 3 9 15 41 -26 12

12. Pettend 15 5 4 6 32 37 -5 11 (-8 pont)

13. Kápolnásnyék 15 3 2 10 27 33 -6 11

14. Gyúró 15 2 3 10 15 56 -41 9

15. Fehérvárcsurgó 15 2 2 11 19 38 -19 8

16. Pátka 15 1 1 13 21 98 -77 4

Ifjúsági
H Csapat M GY D V LG KG GK P Megjegyzés

1. Ercsi 14 13 1 0 100 17 83 40

2. Nádasladány 14 12 0 2 58 12 46 36

3. Pákozd 14 10 1 3 53 18 35 31

4. Fehérvárcsurgó 14 9 2 3 57 21 36 29

5. Kápolnásnyék 14 8 2 4 39 31 8 26

6. Tordas 14 7 2 5 43 26 17 23

7. Pátka 14 6 2 6 39 28 11 20

8. Pusztavám 14 8 3 3 43 24 19 19 (-8 pont)

9. Gyúró 14 5 2 7 22 41 -19 17

10. Bodajk 14 4 1 9 28 50 -22 13

11. Pettend 14 4 0 10 14 38 -24 12

12. Pázmánd 14 3 1 10 21 43 -22 10

13. Mány 14 3 1 10 13 69 -56 10

14. Vértesacsa 14 2 1 11 18 70 -52 7

15. Vál 14 1 1 12 9 69 -60 4

U14
H Csapat M GY D V LG KG GK P Megjegyzés

1. Felcsút 7 7 0 0 69 5 64 21

2. Videoton U-13 7 6 0 1 49 3 46 18

3. Mustang 7 5 0 2 38 7 31 15

4. Szár 7 3 0 4 12 20 -8 9

5. Bicske 7 2 1 4 17 30 -13 7

6. Vál 7 2 1 4 8 43 -35 7

7. T-Bálint Lase 7 2 0 5 6 35 -29 3 (-3 pont)

8. Pázmánd 7 0 0 7 3 59 -56 0

9. Etyek

Öregfiúk
H Csapat M GY D V LG KG GK P Megjegyzés

1. Adony 13 11 1 1 51 14 37 34

2. Alba-Regia Velence 13 10 1 2 49 20 29 31

3. Pákozd 13 9 1 3 48 28 20 28

4. Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 13 9 0 4 45 21 24 27

5. Ercsi 13 8 2 3 42 26 16 26

6. Lovasberény 13 6 2 5 49 44 5 20

7. Martonvásár 13 6 0 7 34 33 1 18

8. Pátka 13 5 2 6 37 28 9 17

9. Csákvári TK 13 5 1 7 42 38 4 16

10. Vál 13 4 2 7 37 46 -9 14

11. Besnyő 13 1 3 9 15 34 -19 6

12. Ráckeresztúr 13 2 0 11 15 58 -43 3 (-8 pont)

13. Baracska 13 1 0 12 10 86 -76 3

14. Beloiannisz 13 6 1 6 31 29 2 0 (-19 pont)


