
Legutóbb januárban számoltam be két
ülés közötti tevékenységemről. Az azóta
eltelt időszakban a következő események
történtek. 

A Települési  Önkormányzatok  Orszá-
gos Szövetségének Fejér-megyei fórumá-
ra január 29-én került sor. 

Az Optimális biztosítási alkusz céggel
egyeztettem a kötelező felelősség biztosí-
tásunkról. Az árat nem csökkentettük, de
a beltartalmat jelentősen sikerült bővíte-
ni.

Február 3-án a kastély ügyében mun-
kaebédet tartottunk a Válvölgye Étterem-
ben, melyen Tessely Zoltán országgyűlési
képviselőnk, Merkon Dezső a „rongyos”
tulajdonosa,  Dr.  Várkonyi  Gábor  a
Forster Gyula Fejlesztési Központ vezető
főtanácsosa,  Fodor János az  Ürményi  –
kastély  Kft.  tulajdonosa,  Ónodi  Szabó
Lajos Bicske  város  főépítésze,  valamint
alpolgármester asszony, jegyző úr és jó-
magam  vettünk  részt.  A megbeszélésen
számos kérdést tisztáztunk, és elkötelez-
tük magunkat  a  kastély  fejlesztése  mel-
lett.  Az  ezzel  kapcsolatos  szervezési
munkát folyamatosan végezzük.

Egy testvérvárosi pályázat benyújtásá-
ról egyeztettünk a Váli Út Egyesület kép-
viselőivel,  Domakné  Szendi  Erikával,
Molnár Szilárddal és Nagy Árpáddal.

Február 5-én a kajászói lovarda veze-

tőjével folytattam megbeszélést az esetle-
ges közös jövőről és a közös érdekekről.

9-én a Vértes Erdő Zrt. vezérigazgató
helyettese és fiatal munkatársnője tett lá-
togatást nálam. Jövetelük célja egy álta-
luk felújított, Tatabánya mellett  lévő er-
dei iskola ünnepi megnyitójának megbe-
szélése  volt.  Az  erdei  iskolát  Vajda  Já-
nosról  fogják  elnevezni.  A  szervezési
munkával Varga Csillát, a váli Varga An-
tal lányát bízták meg. Az ünnepi műsor-
hoz természetesen felajánlottam az általá-
nos iskola tanárainak és diákjainak segít-
ségét.

10-én  részt  vettem  a  Velencei-tó  és
Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fej-
lesztési  Tanács első ülésén. A tanácsnak
Fejér  megyei  tagokon  kívül  Komá-
rom-Esztergom megyei tagjai is vannak.
A két kiemelt folyamatban lévő projekt a
Velencei-tó  partfal  rekonstrukciója  és  a
Fejér megyét keresztbe-kasul átszelő ke-
rékpárutak.  A Komárom-Esztergom me-
gyei tagok kérésének megfelelően szeret-
nék ott is a kerékpárút hálózat kiépítését
meggyorsítani.

Ezután katasztrófavédelmi továbbkép-
zésen  vettem  részt  Székesfehérváron,  a
Megyeházán.

A Szent László Völgye Kistérségi Tár-
sulás  pénzügyi  bizottságának  ülésén  a
társulás 2014. évi  költségvetésének mó-
dosítását és a 2015. évi költségvetést tár-
gyaltuk. A bizottsági ülésen alpolgármes-
terünkkel,  Ádám  Zsuzsával  együtt  vet-
tünk részt,  a tanács ülésén egyéb elfog-
laltságom miatt  Ádám Zsuzsanna  egye-
dül képviselte Vál érdekeit.

A tanács ülésének napján az Alpok-al-
ján,  Hegykőn  vettem  részt  egy  Leader
konferencián, melynek témája a turizmus
fejlesztése volt. Előadó vendégek Auszt-
ria Tirol tartományából érkeztek. Renge-
teget lehetett tanulni az osztrák kollégák-
tól.

Az Anna-majori BV központ éves be-
számolóján  Dr.  Balogh  Lóránd  jegyző
képviselte községünket.

15-én immáron másodszor került meg-
rendezésre a KarneVÁL-i  forgatag.  Kö-

szönet  a  szervezőknek  és  az  aktívan
résztvevő csapatoknak!

16-án a Váli Vöröskereszt szervezésé-
ben  ismét  véradás  volt.  Bízom  benne,
hogy a rengeteg munkát végző idős tagok
át tudják adni majdan a stafétabotot. Fon-
tos  lenne  tagtoborzást  végezni,  hiszen
munkájuk létfontosságú és hosszú távon
szükséges véradások szervezése.

17-én a Forster  Gyula Fejlesztő Köz-
pont  további  munkatársaival  egyeztet-
tünk  az  Ürményi-kastély  fejlesztéséről.
Bemutatkozott  a  fejlesztési  projekt  sze-
mélyi felelőse. A kastélyon túl kíváncsiak
voltak a kastélyt övező területekre, vala-
mint a katolikus templomot, a tornyot, az
Ürményi-mauzóleumot  és  a  Vajda-házat
is megtekintették. 20-án pedig a fejleszté-
si központ vezetője, Sághi Attila tájéko-
zódott  a  helyszínen.  Biztatóan nyilatko-
zott a fejlesztést illetően.

18-án egy kissé könnyedebb hangvéte-
lű feladatnak tettünk eleget alpolgármes-
ter asszonnyal. A Martonvásári Járás pol-
gármestereiből  és  segítőikből  verbuvált
kórus néhány  népdal  eléneklésével  nép-
szerűsítette a térséget és a Martonvásáron
szeptemberben  megrendezésre  kerülő
Magyar Népdal Napját az utazás kiállítá-
son.

20-án a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetségének  soron  következő ülésére  ke-
rült  sor  Gödöllőn.  Itt  elsősorban az ön-
kormányzati  szövetség  érdekérvényesítő
képességének fontosságát hangsúlyozták.

23-án a községünkben működő távfel-
ügyeleti riasztó rendszer további működ-
tetéséről  egyeztettem Kocsis  Bálinttal  a
tűzoltóság  elnökével,  valamint  Póti  Ár-
páddal. 

24-én  a  rekultivált  hulladéklerakónk
állapotát  vizsgálták,  majd  a  Vértesalja
Vízitársulat munkatársa érkezett a felszí-
ni csapadékvíz elvezetésének feladatáról
egyeztetni a hivatalba. Jómagam a Tabon
megrendezésre  kerülő  Leader  egyesüle-
tek  országos  találkozóján  vettem  részt
Bordás Emesével, a Völgy Vidék Leader
Egyesület munkaszervezet megbízott ve-
zetőjével.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

Új tűzgyújtási szabályok
2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló rendelet.

4. oldal

Könyvtári közlemények
„Február 10-én Családi mesedélután sorozat in-
dult. A nagy sikerre való tekintettel … havonta egy
alkalom helyett kétszer is lesz. 

7. oldal

BECHTOLD TAMÁS



►A segélyekről

Tájékoztatjuk  Tisztelt  Ügyfeleinket,
hogy a pénzbeli és természetbeni szociá-
lis  ellátások rendszere 2015. március 1-
től jelentős mértékben átalakult. Az állam
és  az  önkormányzat  segélyezéssel  kap-
csolatos feladatai elválasztásra kerültek.

A kötelezően  nyújtandó  ellátásokat  a
járási  hivatalok  állapítják  meg.  Ezek az
ellátások a következők:
• aktív korúak ellátás
• időskorúak járadéka
• ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű
és kiemelt)
• közgyógyellátás  (alanyi  és  normatív
formák)
• egészségügyi  szolgáltatásra  való  jogo-
sultság.

A hatáskörváltozás az aktív korúak el-
látását érinti - a felsorolt többi ellátást ed-
dig is a járási hivatalok állapították meg.

2015.  március  1.  napjától  az  aktív
korúak ellátása keretén belül a járási
hivatal állapítja meg a foglalkoztatást
helyettesítő  támogatást, valamint  az
egészségkárosodási és gyermekfelügye-
leti  támogatást  (korábban:  rendszeres
szociális segély).

A foglalkoztatást  helyettesítő támoga-
tásra való jogosultság feltétel rendszeré-
ben  nem  történt  változás.  A támogatás
havi  összege  továbbra  is  22.800.-Ft.  A
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülő személyek továbbra is a járási
hivatal munkaügyi kirendeltségével köte-
lesek  együttműködni,  a  felajánlott  mun-
kalehetőséget elfogadni.

Az egészségkárosodási és a gyermek-
felügyeleti  támogatás  jogosultsági  felté-
telei szintén nem változtak, a kérelmezők
ugyanazon jogosultsági feltételek mellett
részesülnek a rendszeres szociális segély
helyébe lépő egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatásban, mint a ko-
rábbi  rendszeres  szociális  segélyben.
Azonban az ellátást a továbbiakban nem
a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja
meg. A hatáskör változással összefüggés-
ben az ügyfeleknek nincs teendője, az új
ellátásra való jogosultságukat  a  jegyzők
február  hónap  végéig  hivatalból  felül-
vizsgálták.

Az egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatás összegét a rendszeres
szociális segély összegére vonatkozó sza-

bályok  alapján  kell  kiszámítani. Az
egészségkárosodási és gyermekfelügyele-
ti  támogatás,  a  rendszeres  szociális  se-
gélyhez  hasonlóan  nem  fix  összegű  tá-
mogatás, hanem a család egy fogyasztási
egységre jutó jövedelmét egészíti ki egy
bizonyos jövedelemhatárig.  Az eltérés a
két támogatástípus között az, hogy míg a
rendszeres  szociális  segély  az  öregségi
nyugdíjminimum  90%-áig  (25.650  Ft)
egészítette  ki  a  család  egy  fogyasztási
egységre jutó jövedelmét, addig az új tá-
mogatás  az  öregségi  nyugdíjminimum
92%-áig  (26.220  Ft)  nyújt  kiegészítést.
Az ellátás maximális összegére vonatko-
zó szabályok sem változnak, tehát a ma-
ximális összeg a nettó közfoglalkoztatási
bér  90%-ával  egyenlő  (ez  2015-ben
46.662 Ft). Azokban a családokban, ahol

a  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás-
ban részesülő személy is él, az egészség-
károsodási  és  gyermekfelügyeleti  támo-
gatás maximum összege a nettó közfog-
lalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoz-
tatást  helyettesítő  támogatás  összegének
különbözete (azaz 2015-ben 23.862 Ft).

A fenti támogatásokra a kérelmet az
alábbi helyeken lehet benyújtani:
• a  kérelmező  lakcíme  szerint  illetékes
járási hivatalnál (Kormányablak, Marton-
vásári Járási Hivatal, Martonvásár Budai
út 1.)
• Martonvásári Járási Hivatal Munkaügyi
Kirendeltségén (Ercsi Fő u. 34.)
• minden  ügysegédnél  a  település  hon-
lapján közzétett időpontban
• a járás településein a kérelmező lakcí-
me  szerint  illetékes  települési  önkor-
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Foci
„Kérjük szurkolóinkat, hogy mind hazai

pályán és idegenbeli  mérkőzéseken buz-

dítsák csapatainkat!”                10. oldal

Tájékoztatjuk  Vál  Község  Lakosságát,  hogy  Vál  Község  Önkormányzatának
bankszámlaszámai  2015.  február  27-től  -  számlavezető  bank  váltása  miatt  -
megváltoznak. 
Felhívjuk  a  település  lakosságának  figyelmét,  hogy  az  Önkormányzat  számláira
történő  különböző  befizetéseiket,  a  fent  jelzett  dátumot  követően  csak  az  alább
megjelölt,  új  számlaszámokra  teljesítsék,  ellenkező  esetben  a  befizetések,  illetve
utalások sikertelenek lesznek. Kérem, hogy az előzetesen kiküldött, megszüntetésre
kerülő  számlaszámokat  tartalmazó  banki  átutalási  megbízásokat  (postai  sárga-
csekkeket)  megsemmisíteni  szíveskedjenek,  azokra  befizetéseket  semmilyen
formában ne teljesítsenek.
Önkormányzatunk megtette a szükséges lépéseket az új számlaszámokat tartalmazó
postai sárga-csekkek legyártására és az érintettek részére történő eljuttatására. 
Vál Község Önkormányzat Pénzforgalmi Számlaszámai 2015. február 27-től:

Építményadó számla: 10700440-68885711-51500003
Telekadó számla: 10700440-68885711-53300005
Talajterhelési díj számla: 10700440-68885711-51700007
Iparűzési adó számla: 10700440-68885711-52200005
Gépjárműadó számla: 10700440-68885711-52800007
Bírság számla: 10700440-68885711-52900004
Késedelmi pótlék számla: 10700440-68885711-53000004
Idegenforgalmi adó számla: 10700440-68885711-52000001
Egyéb bevételek számla: 10700440-68885711-52400009
Illeték számla: 10700440-68885711-52500006
Idegen bevételek számla: 10700440-68885711-52600003
Termőföld bérbeadásából származó 
jövedelemadó számla:

10700440-68885711-52700000

Jövedéki adó számla: 10700440-68885711-52100008
Építményadó számla: 10700440-68885711-51500003
Telekadó számla: 10700440-68885711-53300005

A számlaszámok változásával járó esetleges kellemetlenségekért előre is megértésüket
és türelmüket kérjük.

Dr. Balogh Lóránd

jegyző
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mányzat  polgármesteri  hivatalánál  vagy
közös önkormányzati hivatalánál.

Felhívjuk  ügyfeleink  figyelmét,  hogy
az eddig megszokott utalási rend is vál-
tozni fog. A Fejér Megyei Kormányhiva-
tal először 2015. április 1. napját követő-
en utalja a fenti támogatásokat. Az érin-
tettek a 2015. március hónapra járó támo-
gatási összeget lakcímre, postai úton tör-
ténő  kifizetéssel,  illetve  bankszámlára
történő utalással 2015. április 5. napjáig
kapják meg. Ezt követően a támogatások
utólag, minden hónap 5. napjáig kerülnek
folyósításra.

Dr. Koltai Gábor

hivatalvezető

Martonvásári Járási Hivatal

►Települési támogatás

Az önkormányzatok által biztosított el-
látás neve 2015. március 1-jétől egysége-
sen települési támogatás lett. 

E támogatás keretében az önkormány-
zatok  az  általuk  támogatandónak  ítélt,
rendeletükben  szabályozott  élethelyze-
tekre nyújthatnak támogatást.  Az önkor-
mányzatunk  kötelezettsége  abban  áll,
hogy a települési támogatásról rendeletet
alkosson. 

Vál  Község Önkormányzata Képvise-
lő-  testülete  2/2015.(II.26.)  önkormány-
zati rendeletében szabályozza a települési
támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a
természetben nyújtott szociális- és egyes
személyes gondoskodást nyújtó ellátáso-
kat.

1. Rendszeres települési támogatás
A  települési  támogatás  a  szociálisan

rászoruló háztartások részére a háztartás
tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás
céljára  szolgáló  helyiség  fenntartásával
kapcsolatos  rendszeres  kiadásaik  viselé-
séhez  nyújtott  hozzájárulás.  A  polgár-
mester a villanyáram-, a víz- és a gáz-
fogyasztás,  a  csatornahasználat  és  a
szemétszállítás  díjához,  a  lakbérhez
vagy az albérleti díjhoz, illetve a tüze-
lőanyag költségeihez települési támoga-
tást  nyújt a  rendeletben  meghatározott
feltételek szerinti jogosultnak (a további-
akban: rendszeres települési támogatás).

A települési támogatás olyan pénzbeli
juttatás, amelyet a lakásfenntartással ösz-
szefüggő  azon  rendszeres  kiadásokhoz
kell nyújtani, amelyek megfizetésének el-
maradása a kérelmező lakhatását a legna-
gyobb mértékben veszélyezteti.

Települési  támogatásra  jogosult  az  a
személy,  akinek  a  háztartásában  az  egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-
át, és  a háztartás  tagjai egyikének sincs
vagyona. Az egy fogyasztási egységre ju-
tó havi jövedelem megegyezik a háztar-
tás  összjövedelmének  és  a  fogyasztási
egységek összegének hányadosával.

A rendszeres települési támogatás ösz-
szege nem lehet kevesebb, mint 500 fo-
rint és nem haladhatja meg az 5000 forin-
tot, azzal, hogy a támogatás összegét 100
forintra kerekítve kell meghatározni.

A rendszeres települési támogatás irán-
ti  kérelmeket  a  rendelet  mellékletében
meghatározott formanyomtatványon kell
benyújtani,  az  abban szereplő  mellékle-
tek  csatolásával  a  Váli  Közös  Önkor-
mányzati Hivatalban.

2. Rendkívüli települési támogatás
A rendkívüli települési támogatás meg-

állapítására  akkor  kerülhet  sor,  ha a rá-
szoruló egy főre számított családi jövede-
lemhatára az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegnek 150%-át, egyedül
élő  esetén  annak  200%-át  nem  haladja
meg.  Az  öregségi  nyugdíj  mindenkori
legkisebb  összege  jelen  pillanatban
28.500.- Ft.

A rendkívüli települési támogatás mér-
téke rászorultsághoz igazodva alkalman-
ként legfeljebb 10.000 Ft lehet. 

A rendkívüli települési támogatás  ele-
mi csapás, hosszabb kórházi ápolással já-
ró,  tartós táppénzes  állomány,  betegség,
baleset, közeli hozzátartozó halála eseté-
ben  hivatalból  vagy  kérelemre  évente
legfeljebb  egy  alkalommal  jövedelemre
való  tekintet  nélkül  is  megállapítható.
Ebben az  esetben az önkormányzati  se-
gély összege legfeljebb 50.000 Ft-ig ter-
jedhet.

Közeli hozzátartozó halála miatt kérel-
met, a haláleset bekövetkezésétől számí-
tott 60 napon belül lehet benyújtani.

A  rendkívüli  települési  támogatás  ter-
mészetbeni szociális ellátásként is nyújt-
ható elsősorban élelmiszersegély, tüzelő-
segély, ruhavásárlás, közüzemi szolgálta-
tási díj hátralék kiegyenlítésére, valamint
gyógyszertámogatás céljából.

A rendkívüli települési támogatás irán-
ti kérelmeket a rendelet 3. melléklet sze-
rinti formanyomtatványon kell benyújta-
ni, az abban szereplő mellékletek csatolá-
sával a Váli Közös Önkormányzati Hiva-
talában.

Kovács Mária

 Szociális ügyintéző
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AZ ÓVODAI JELENTKEZÉS ÉS BEÍRATKOZÁS SZABÁLYAI

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyer-
meknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1.
előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Az óvodába járási kötelezettség családi napköziben is teljesíthető abban az esetben,
ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakkép-
zettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket. 

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a települé-
sen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kö-
telesek arról írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötele-
zettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.
Ebben az esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába
nem íratja be, szabálysértést követ el. 

A jegyző a szülő kérelmére - a védőnő és az óvodavezető véleményének a kikérésével - engedélyezheti, hogy a gyermek ne
járjon óvodába. Ilyen kérelmet beiratkozás után lehet tenni.

Óvodánkban a beiratkozás időpontja: 2015. május 4-től május 8-ig lesz. 
Részletes tájékoztatás áprilisban várható a beiratkozásról.
Nyílt nap: Az óvodai beiratkozás előtt nyílt napot tartunk az óvodánkba beiratkozni készülő gyermekeknek, és szüleiknek.

Ezen a napon bejöhetnek az óvodákba, ismerkedhetnek, körül nézhetnek, a gyermekek játszhatnak.                       
Ennek időpontja: 2014.04. 10. péntek. (10- ebédig, és 15-órától hazamenésig.) 

Kocsis Irén óvodavezető



Ez új rendelkezéseket tartalmaz a sza-
badtéri tűzgyújtásra, különösen az irányí-
tott égetés engedélyezésének szabályaira
vonatkozóan. 

225. § (1) Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, a lábon álló növényzet, tar-
ló,  növénytermesztéssel  összefüggésben
és a belterületi ingatlanok használata so-
rán keletkezett hulladék szabadtéri égeté-
se tilos.

226. § (1) Külterületen az ingatlan tu-
lajdonosa, használója a tűzvédelmi ható-
ság engedélyével legfeljebb 10 ha egybe-
függő területen  irányított  égetést  végez-
het.

I. Belterületi szabadtéri égetés

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értel-
mében tilos belterületen szabadtéri ége-
tést végezni, kivéve, ha azt más jogsza-
bály  –  így  különösen  önkormányzati
rendelet – megengedi.

Abban az esetben, ha belterületen sza-
badtéri égetést végeznek, és a települési
önkormányzat  azt  rendeletében nem en-
gedélyezte,  vagy  engedélyezte,  de  az

égetést nem a rendeletben meghatározott
napon vagy időpontban végezték,  a  tűz-
védelmi hatóságnak meg kell indítania a
tűzvédelmi  hatósági  eljárást. A  fentiek
alapján  a  szabálytalanságot  elkövetővel
szemben  20.000 – 60.000,- Ft-ig terjedő
tűzvédelmi  bírságot  szab ki  a  kirendelt-
ség. Továbbra is  megengedett  viszont  a
kerti grillezés és a tűzön történő sütés-fő-
zés a tűz állandó felügyelete mellett.

A károk megelőzése érdekében tart-
suk be a szabadtéri tűzgyújtás és a tűz-
megelőzés szabályait: A szabadban meg-
gyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül és minden esetben gondoskodjunk
megfelelő  mennyiségű  oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tűz oltására al-
kalmas kézi szerszám, és csak akkora tü-
zet  gyújtsunk,  amekkorát  folyamatosan
felügyeletünk alatt  tudunk tartani.  Tájé-
kozódjunk a várható  időjárásról,  mert  a
szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésé-
nek. Tűzgyújtási tilalom esetén az érin-
tett területen akkor sem megengedett a
tűzgyújtás, ha azt egyébként más jog-

szabály megengedi.
II. Külterületi, irányított égetés

Minden olyan külterületen végzett sza-
badtéri égetést, melyet a 2015. március 5-
ig  hatályos  Országos  Tűzvédelmi  Sza-
bályzatról  szóló  28/2011.  (IX.  6.)  BM
rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében
az  első  fokú  tűzvédelmi  hatóságnak  be
kellett jelenteni, 2015. március 5. napját
követően  a  katasztrófavédelmi  kiren-
deltséggel engedélyeztetni kell.

A külterületen lévő, lábon álló növény-
zet,  tarló,  illetve  a  növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék sza-
badtéri  égetését  előzetesen  engedélyez-
tetni  kell.  Az erről  szóló  kérelmet  leg-
alább 10 nappal előbb be kell nyújtani a
területileg  illetékes  katasztrófavédelmi
kirendeltséghez,  Vál  község  esetében  a
Dunaújvárosi  Katasztrófavédelmi  Kiren-
deltséghez. Egy kérelmen egy darab, leg-
feljebb 10 hektáros terület égetése jelent-
hető be, az első fokú eljárás lefolytatásá-
ért fizetendő 3.000,- Ft-os illetéket kérel-
menként  kell  megfizetni.  Bővebb  infor-
máció az igazgatóság honlapján érhető el.

A károk megelőzése érdekében fontos,
hogy

-  csak  kiszáradt  növényi  hulladékot
égessen. A nedves, frissen levágott leve-
lek,  gallyak  égetése  fokozott  füstképző-
déssel jár, amely balesetveszélyt, légzési
nehézséget okozhat.

- úgy gyújtson tüzet, hogy az környe-
zetére veszélyt ne jelentsen, növényi hul-
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Új tűzgyújtási szabályok
2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűz-
védelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM ren-
delet (a továbbiakban: OTSZ)

VABRIK ZOLTÁN VÖT parancsnok

„SZIKRÁTÓL A HAMUIG” – fiatalok alkotói pályázata

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság „Szikrától a hamuig” címmel két korcsoportban alkotói pályázatot hirdet meg. A fiatalok
a tűzoltók beavatkozását bemutató plakát, hanganyag, rövidfilm, vagy akár számítógépes alkalmazás kategóriában nevezhetnek.
Fejér megyéből legkésőbb május 29-ig kell a pályaműveknek beérkezni a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság a 8-13 éves korosztály (1. korcsoport) és a 14-18 éves korosztály (2. korcsoport) számára
hirdette meg a felmenő rendszerű alkotói pályázatot.
Az országos pályázat fővédnöke dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, főigazgató, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság
elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő.
A tűzoltók munkájának elismertsége, megbecsültsége mindenki számára ismert tény. Nem létezik olyan veszélyhelyzet, amikor
ne számíthatnánk bátorságukra, rátermettségükre, segítő szándékukra. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kiírt alkotói
pályázat  e  hivatás hőseit  helyezi  a  középpontba.  A pályázóktól  a  tűzoltók  beavatkozását  bemutató kép és/vagy hanganyag
elkészítését és benyújtását várjuk.
Korcsoportonkénti kategóriák:
-       plakát (A4-es méretű szabadkézi rajz, festmény vagy fotó),
-       hanganyag (15 másodperc),
-       rövidfilm (30 másodperc)
-       számítógépes alkalmazás.
Benyújtás módja: e-mailben Fejér megyéből a fejer.mki@katved.gov.hu e-mail címen vagy elektronikus adathordozón a megyei
igazgatóság postacímére (8050 Székesfehérvár, Pf. 947). Az alkotás leadásakor megadandó adatok: név, életkor (a pályázat
beérkezési határidő napján betöltött életkor), e-mail cím. Az alkotások mellé a szülő vagy gondviselő hozzájáruló nyilatkozatát
is mellékelni kell, amely letölthető a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról.
Beérkezési határidő  2015. május 29.
Díjazás:  a  bírálóbizottság  a  korcsoportokon  belül  kategóriánként  3-3  alkotást  díjaz;  az  első  helyen  díjazott  alkotások
automatikusan részt vesznek az országos versenyben is
Eredményhirdetés: 2015. június 5. (megyei), 2015. június 12. (országos)
További információ: a Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottságtól kérhető a fejer.mki@katved.gov.hu e-mail címen.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság



ladék közelében más éghető anyag, épü-
let  ne legyen.  Tűzgyújtási  tilalom idő-
szakában irányított égetés sem engedé-
lyezhető.

Az  erdőtüzek  megelőzése  érdekében
tartsák be az alábbi szabályokat:
- Csak a kijelölt tűzrakó helyeken, szél-
csendes időszakban ( kijelölt tűzrakó he-
lyek jól felismerhetőek, állandó szegély-
lyel rendelkeznek, környékükön általában
padok, asztalok is találhatók).
- Legyen nálunk két-három liter víz, ami-
vel távozáskor az izzó parazsat eloltjuk.
- Víz hiányában a tűzrakás helyét földdel
fedjük be.
- Ha mégis elszabadulnak a lángok vagy
a kijelölt tűzrakó helyen kívül tüzet ész-
lel,  kérjük  jelezze  a  112-es,  105-ös  se-
gélyhívó telefonszámon.

Vabrik Zoltán
Váli Önkormányzati Tűzoltóság

Vál Község Önkormányzat Képviselő-
testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény  12.  §  (2)  bekezdésében,  illetve  a
környezet  védelmének  általános  szabá-
lyairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §
(1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) be-
kezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, az  Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés  a)  pontjában  meghatározott  fel-
adatkörében  eljárva,  a  Közép-dunántúli
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és
Vízügyi Felügyelőség véleménye alapján
a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya

1.§ A rendelet  célja  az avar és  növényi
hulladék  nyílttéri  égetésére  vonatkozó
olyan  helyi  szabálynak a  megállapítása,
amely  a  levegő  tisztaságának  védelmét
biztosítja.
2.§ A rendelet területi  hatálya – a helyi
jelentőségű védett természeti terület kivé-
telével – Vál Község teljes közigazgatási
területére terjed ki.
3.§ A rendelet személyi hatálya Vál Köz-
ség közigazgatási területén a természetes
személyekre, a jogi személyekre és jogi
személyiséggel  nem rendelkező  társasá-
gokra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

4.§ E rendelet alkalmazásában:
a) avar és növényi hulladék: fanyesedék,
ág, gally, fű, lomb, lábon álló növényzet,
tarló  és  növénytermesztéssel  összefüg-
gésben keletkezett hulladék;
b)  ingatlantulajdonos: az  a  természetes
vagy jogi személy, illetve jogi személyi-
séggel  nem  rendelkező  szervezet,
akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha
a birtokos a tulajdonos személyétől eltér,
akkor  -  birtokában,  kezelésében  vagy
használatában lévő ingatlanon települési
hulladék  keletkezik  vagy  más  módon a
birtokába kerül.

II. Fejezet
Részletes rendelkezések

3. Avar és növényi hulladék égetésének
szabályai

5.§ (1)  A település  területén  az  avar  és
növényi  hulladék kezeléséről elsősorban
komposztálással kell gondoskodni.

(2)  Az  ingatlantulajdonos  a  nem  kom-
posztált  avar  és  növényi  hulladékot  a
község  területén  a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást  ellátó  közszolgáltatóval
köteles elszállíttatni.
6.§ (1) Vál Község közigazgatási terüle-
tén – a (2) bekezdésben foglaltak kivéte-
lével  -  az  avar  és  növényi  hulladékok
nyílttéri égetése tilos.
(2) A kerti hulladék nyílttéri égetése kizá-
rólag minden hónap utolsó szerdai, csü-
törtöki,  pénteki  és  szombati  napján
(amennyiben  azok  nem  ünnepnapok),
08.00 órától 16.00 óráig megengedett.
7.§ (1) Tilos a nyílttéri égetés a hatóság
által  elrendelt  általános  tűzgyújtási  tila-
lom idején, illetve a füstköd-riadó alkal-
mával  elrendelt  korlátozás  időtartama
alatt.
(2) Az avar és kerti hulladék égetése 18.
életévét betöltött, cselekvőképes személy
által vagy felügyelete mellett, a tűzvédel-
mi előírások betartásával végezhető úgy,
hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásá-
val környezeti, vagyoni kár nem okozha-
tó és az égetés az emberi egészséget nem
veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi
egészségre  ártalmas  égésterméket  kibo-
csátó anyagot nem tartalmazhat.
(3) Az égetendő avar és növényi hulladék
nem  tartalmazhat  semmilyen  más  kom-
munális,  ipari  eredetű,  illetve  veszélyes
hulladékot.
(4)  Az  égetésre  –  a  füstképződés  csök-
kentése és  a környező lakosok kímélete
érdekében – száraz anyaggal, a meteoro-
lógiai  viszonyokra  figyelemmel,  szél-
csendes időben kerülhet sor.
 (5) A tűz őrzéséről és veszély esetén an-
nak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gon-
doskodni. A tűz helyszínén olyan eszkö-
zöket és felszereléseket kell készenlétben
tartani,  amelyekkel a tűz terjedése meg-
akadályozható, illetőleg eloltható.
(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell
oltani  és  a  parázslást,  izzást  –  vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal – meg
kell szüntetni.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

8.§ E rendelet 2015. …................. napján
lép hatályba.

(A  rendelettervezet  15  napig  vélemé-
nyezhető, ez idő alatt várjuk észrevétele-
iket! - A Szerk.)
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2015. (…. ….) önkormányzati rendelete

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről

KÖSZÖNET

A Rákóczi u. 5. sz alatti társasház-
ban felújítások történtek.

A lépcsőház falai megtisztultak és
új  színben  pompáznak.  Köszönetet
szeretnénk  mondani  az  önkormány-
zatnak,  hogy  támogatták  a  kivitele-
zést, és az építőipari tranzit pályázat
keretében  újonnan  végzett  festő
szakembereknek, hogy lelkiismeretes
és precíz munkát végeztek.

A felújítást és a szebb környezetért
való együttműködést a továbbiakban
is folytatni szeretnénk.

A társasház lakóközössége

(Az  önkormányzat  foglalkoztatási

pályázatán  képzett  festő  szakemberek

elvégezték a Vajda u. 36. sz. alatti (volt

orvosi rendelő, most könyvtár) társas-

ház  lépcsőházának festését,  valamit  a

Faluház teljes tisztasági festését is. Je-

lenleg  a  Községháza  helyiségein  dol-

goznak.  Munkájukat  nagyon  köszön-

jük! - A Szerk.)



►Alsós farsangunk

Iskolánkban több évtizedre  visszame-
nő hagyománya van a farsangi mulatság-
nak.

Már  hetekkel  a  várva  várt  esemény
előtt  nagy-nagy  készülődés  folyik  min-
den osztályban, hiszen alsós tanítóink öt-
letes koreográfia betanításával építik osz-
tályaik közösségét.

Ilyenkor vidám, jó hangulatú, a gyere-
kek adottságait  és  ötleteit  is  figyelembe
vevő próbák hosszú sora következik. 

Mókás táncainkat a szülők által készí-
tett jelmezek teszik teljessé.

Az idei alsós farsangon is minden osz-
tály  más-más  világba  kalauzolta  az  ér-
deklődőket:

A 4. osztály Minecrafte-nak öltözve, a
virtualitás veszélyeire hívta fel a figyel-
met. Az 1.a osztályosok 101 pajkos kis-
kutyaként  csaltak  mosolyt  arcunkra.  A
3.a  osztály  távol  keleti  hangulatú  Japán
produkciója megmutatta, hogyan változ-
hatnak át a bájos gésák, harcias nindzsák-
ká. Az 1.b osztállyal még a déli sarkra is
ellátogattunk,  ahol  a  pingvinek  táncát
néztük meg. Legnagyobb létszámú osztá-
lyunk, a 2. osztály, 26 fővel egy törpválo-
gatott  mérkőzést  bonyolított  le  zsibon-
gónkban,  melyet  Törpapa közvetítésével
szurkoltunk végig. Ez alkalommal az idő-
utazást sem hagytuk ki, melyet a 3.b osz-

tály Időutazók c. műsorának segítségével
tettünk meg.

Az osztályok szórakoztató produkciói
után, a plusz munkát nem sajnáló szülők,
vállalkozó  szellemű  gyermekei,  egyéni
jelmezeikben vonultak fel.

Itt is nagyon vicces, kidolgozott ötlete-
ket láthattunk.

Miután zsűrink tagjai (Fébertné Ág Er-
zsébet, Fiskus Béláné, Drankovics Réka)
rengeteg  pozitív  gondolattal  értékeltek,
következett a várva várt díjazás.

Hála  a  4.  osztályos  gyerekek  szülei-
nek, minden csoportos és  egyéni  jelme-
zest  tortával  tudtunk jutalmazni.  Ezúton
is szeretném kitartó munkájukat megkö-
szönni. S ha már a köszöneteknél tarok,
megemlíteném Csókás Zsolt nevét, akire
mint hangtechnikusra, évek óta számíthat
iskolánk.

Remélem,  hogy  még  sok-sok  iskolai
rendezvényen élvezhetjük együtt a szülők
és  pedagógusok  összefogó,  közös  mun-
kájának gyümölcsét.

Csapó Noémi

►Farsang  gyerekszem-
mel

A farsangot idén mi szerveztük!
Mi, 4. osztályosok, már 11 órára gyü-

lekeztünk  az  iskola  előtt.  Mindenki  ott
volt.  Az  előkészületek  3  órán  keresztül
folytak. De csak aztán jött a java!

Jöttek a vendégek. A szülők a büfében
árusítottak,  ahol  sok-sok  finomság volt:
gofri, palacsinta, sütik, pizza, hot-dog és
üdítők. Mi 2015-ös naptárakat, hajgumi-
kat,  hajpántokat,  fluoreszkálós  karkötő-
ket és tombolajegyeket árusítottunk. Az-
tán jött  a  jelmezes  felvonulás.  Egész jó
voltak, sokat nevettünk rajtuk.

Mikor  a  műsoroknak  vége  volt,  egy

keveset még árusítottunk, aztán jött a díj-
átadás. Az osztályunk 2 tortát is nyert!

Két óra múlva, a tombolahúzás után, a
vendégek elmentek, mi pedig ott marad-
tunk takarítani.

Mikor véreztünk,  a  világítós  karkötő-
ket dobálva futkostunk a sötétben.

Ez a farsang jól, sőt, nagyon jól sike-
rült.

Jankó Réka

►Áll a bál

Elérkezett  a  várva várt  Farsang napja
felső tagozatban. Lázas (szó szerint) elő-
készületek előzték meg a nagy napot, hi-
szen  az  influenzás  megbetegedések  eb-
ben az időszakban a tetőfokra hágtak. A
felkészülést nagyban nehezítette, hogy a
bál előtt egy héttel olyan mértékű volt a
hiányzás  diák  és  tanár  oldalon  is,  hogy
„kispadra” került az egész iskola. Nyol-
cadikos diákjaink és szüleik, valamint ta-
náraink kitartó munkával egy nagyon jó
hangulatú, vidám farsangi forgataggá vál-
toztatták az iskola régi szárnyát. Amíg a
szülők a büfében szorgoskodtak, a diákok
Zsolt bácsinál forgathatták meg a szeren-
cse kerekét s vihették haza a szerencsé-
sek a sok tombolatárgyat, süteményt, tor-
tát.  Műsorral  szórakoztattak  minket  a
nyolcadikosok, akik pár percre tanárjaik
bőrébe bújtak. Az ötödikesek táncbemu-
tatója után egy fergeteges fény-show elő-
adásban gyönyörködhettünk. A produkci-
ók  után  kihirdettük  az  iskola  legjeit.
Megtudtuk,  hogy  a  diákok  szavazata
alapján  ki  a  legjobb  tanuló,  a  legjobb
sportoló,  kinek  van  a  legjobb  humora
vagy éppen ki fecseg a legtöbbet az isko-
lában. A hagyományokhoz híven ebben a
tanévben is megválasztottuk a bálkirályt
és  a  bálkirálynőt,  akik  közös  táncukkal
megnyitották a bált. Köszönöm a nyolca-
dikosok nevében is a kollégák, szülők és
Edit néni segítségét! 

Némethné Szarka Szilvia
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KarneVÁL 2015
„Délután 1 órától elkezdett gyülekezni a falu 
apraja-nagyja...”

8. oldal

Farsangoltunk az iskolában
Itt a farsang, áll a bál, táncot jár a fakanál...

Rekettyei Zoltán
2. osztályos tanuló

az SNI-s, BTM-es tanulók
számára megrendezett

megyei szépíró
versenyen

2. helyezést ért el,
továbbjutott az

országos döntőbe. 
Gratulálunk!



1989  óta  január  22-én  ünnepeljük,
mert  a  kézirat  szerint  Kölcsey  Ferenc
1823-ban ezen a napon fejezte be a Him-
nusz megírását. Könyvtárlátogató diákok
újságolták, hogy az iskolában részt vehet-
tek  az  „Együtt  szaval  a  Nemzet”  prog-
ramban,  amely  2014-ben indult  útjára a
magyar kultúra népszerűsítésére, és a kö-
zösségek összekapcsolására. 

Ebből az alkalomból a Kulturális Ká-
véházba magyar remekművek és megle-
petésvendégek érkeztek. 

Február 10-én Családi mesedélután so-
rozat indult. A nagy sikerre való tekintet-
tel a szülők kérésére a havonta egy alka-
lom helyett kétszer is lesz. Március 31-én
a Meseírás napján Andersen születésnap-
ját  ünnepeljük.  A  Gyermekkönyvek
Nemzetközi Napját 1967 óta világszerte
a Hans Christian  Andersen dán meseíró
születésnapján  tartják.  A Gyermekköny-
vek  Nemzetközi  Tanácsa  (IBBY)  által
szervezett  ünnep célja,  hogy  a  gyerme-
kekkel  megszerettessék  az  olvasást,  a
könyveket.  Minden  évben  más-más  or-
szág vállalja az eseménysorozat szponzo-
rálását, nevezetesen az adott ország meg-
fogalmazza a nap jelmondatát, felkér egy
neves  írót,  hogy  ez  alkalomból  küldjön
üzenetet  a  világ  gyermekeinek,  s  egy
képzőművészt, hogy tervezzen plakátot.

Február  13-i  Kulturális  Kávéházunk-
ban meglepetésekkel  teli  asszonyfarsan-
got tartottunk. 

Február 20-án a napközisek látogattak
el  a  könyvtárba,  26-án  az  óvoda  Csiga
csoportjával töltöttünk el egy felejthetet-
len délelőttöt. Ismételten megköszönöm a
pedagógusoknak, hogy éltek ezzel a lehe-
tőséggel! 

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség  szervezésében 2015. március 19.  és
26. között kerül sor az idei Internet Fies-
tára, amely lehetőséget kínál arra, hogy a
könyvtárak népszerűsítsék az internet le-
hetőségeit a szűkebb és tágabb környezet
megismerésére.  A programokon résztve-
vők játékosan, akár vetélkedők során te-
hetik próbára tudásukat. Várom a könyv-
tárba azokat is, akik olvasták Nyulász Pé-
ter  Helka  című  könyvét,  és  azokat  is,
akik még nem találkoztak vele. Felettébb
érdemes elolvasni!  A rendezvénysoroza-

tot ebben az évben is a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatja.

Részletek a honlapon, vagy érdeklődni
lehet a könyvtárban:  Vajda János u.  36.
telefon: 30/86-86-876

e-mail: konyvtar@val.hu

►Mesedélután

Februárban érdekes plakátot fedeztünk
fel óvodás kislányaimmal a faluban: csa-
ládi mesedélutánt szervez a váli könyvtár.
Örömmel  és  kíván-
csisággal  készültünk
a kedd délutáni alka-
lomra. 

A helyszín már is-
merős  volt,  hiszen
hónapok óta látogat-
juk a könyvtárat, ol-
vasgatunk  és  köl-
csönzünk  a  kiseb-
beknek  való  kötetek
közül. De most vala-
mi egészen más várt
minket:  kisgyerekek
és  anyukák  vidám
társasága.  A  gyere-
kek  kényelembe he-
lyezték  magukat  a
szőnyegen és  a  pár-
nákon,  mi  pedig  a
diafilmek  közül  vá-
logattunk. Több me-
sét  hallgattunk meg,
közben pedig beszél-
gettünk,  ismerked-
tünk  nemcsak  egy-
mással,  hanem  a
könyvekkel  is.
Olyan  vidáman  és
tartalmasan  telt  a

délután, hogy elhatároztuk: folytatjuk!
Így indult a Mesedélután foglalkozás.

Hamar híre ment a faluban, így a máso-
dik alkalmon - nagy örömünkre - megtöl-
töttük a termet! A diázás mellett énekel-
tünk,  mondókáztunk  is.  A gyerekek  uj-
jongva fogadták az elmúlt napokban ér-
kezett új köteteket, a sok szép meseköny-
vet. Mi pedig - már amennyire a gyerek-
zsivajtól  lehetett  – kötetlenül  beszélget-
tünk. 

Szeretettel  várjuk  a  kisgyerekeket  és
anyukájukat  az  alábbi  időpontokban:
március 31., április 14., május 5., május
19., június 2., június 16. Keddenként 16
órakor találkozunk,  és  nagyjából  másfél
órát töltünk együtt. A foglalkozás ingye-
nes és mindenki számára nyitott. 

Farkasné Riskó Zsófia
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Könyvtári közlemények
Kedves Olvasók!
Január kiemelt eseménye a Magyar Kultúra Napja.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!
A Válinfó következő

lapzártája:
2015. május 11. hétfő

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.



►KarneVÁL 2015

Február  15-én  másodszorra  sikerült
megrendeznünk  KarneVÁL  elnevezésű
magyar- és nyugat-európai szokásokat öt-
vöző farsangi  mulatságunkat.  A tavalyi-
hoz  hasonlóan  már  reggel  8  órakor  éb-
resztette a falut a karneváli zene, felhívva
a figyelmet, hogy délután, akinek kedve
támad, csatlakozzon a jelmezbe bújt fel-
vonulókhoz a II. KarneVÁL alkalmából.

Délután 1 órától elkezdett gyülekezni a
falu apraja-nagyja. Szerencsére az égiek
is mellénk álltak, gyönyörű tavaszi nap-
sütéssel  ajándékoztak  meg  minket  14
órakor elindult a menet a Válvölgye Étte-
rem elől. Volt aki előre feldíszített szállí-
tó járműveken, volt aki gyalogosan csat-
lakozott  a  felvonuláshoz.  Visszatérvén,
az Étterem előtt felállított rendezvénysá-
tor alatt  elkezdődött a műsor, Pecsuvátz
Péter ceremóniamester vezénylésével, aki
először  Bechtold  Tamás  polgármester
urat  kérte  meg,  hogy  adja  át  a  tavaly
megőrzésre meghagyott kulcsot a II. Kar-
neVÁL  hercegének  és  hercegnőjének
(Kocsis Bálint és felesége Marika). 

A műsorszámokat a Válvölgye Étterem
dolgozói  indították  egy  meglepetés  mű-
sorral,  majd  következtek  a  váli  Mese-

völgy Óvoda óvodásai, Andrusek Feri bá-
csi  Tabajdról,  a  Búzavirág  Dalkör  Ta-
bajdról, az Általános Iskola 4. osztályos
tanulói,  Kabóca  Társulat,  váli  Vadvirág
Dalkör, Vox Váli és Válinka Néptánccso-
port közös fellépése, a felcsúti kempósok
bemutatója, a martonvásári Zoltán Erika
Táncstúdió  fellépése,  Katonáné  Kun
Emese és Mezei Gábor duója.

Majd  következett
a  jelmezverseny
eredményhirdetése:
díjaztuk  a  legötlete-
sebb egyéni, gyerek,
gyerek  csoport,  a
legötletesebb  egyéni
felnőtt és felnőtt cso-
portot.

Az estet hagyomá-
nyosan a kisze bábu
égetéssel  zártuk,
mellyel magunk mö-
gött  hagytuk  a telet,
s  köszöntjük  a  ta-
vaszt.

Itt  is  szeretnénk
köszönetet  mondani
a fellépőknek, felké-
szítőiknek,  támoga-
tóinknak,  segítőink-
nek,  akik  rengeteg
fáradságos munkával
és időt nem sajnálva,
szellemi  és  fizikai
segítségükkel hozzá-
járultak az II. Karne-
VÁL létrejöttéhez.

VGKTE

Fotók:

Fiskus Olga
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Tanácsok 

csatornahasználathoz 

Csatornahasználati illemtan...           11. oldal

A MI DOBOZUNK

A  televízióban  láttam  egy  ri-
portot, ahol  egy Parókia keríté-
sére felszereltek egy "fadobozt".
Azért tették ki, hogy akinek fe-
lesleges étele vagy tartós élelmi-
szere  van,  ebbe  beleteszi,  aki-
nek pedig szüksége van rá, hoz-
zájuthat egy kis adományhoz.

Megfogalmazódott  bennem,
hogy  ezt  nálunk  itt  Válon  is
megvalósíthatnánk  a  Közösségi
Háznál,  amit  tett  követett.  Egy
hónapja tettük ki a Mi dobozun-
kat. Megbeszéltük a gyerekekkel
- hogy ne kerüljön szemétbe az
étel  -,  ha  nem kérik az uzson-
nát, akkor hagyják ott és mi ki-
tesszük  a  "Mi  fadobozunkba".
Nagy keletje van a kitett ételek-
nek,  mert  ha  marad  az  aznapi
menüből, akkor abból is kerül ki.

Nem  gondoltam  volna,  hogy
erre van igény. Valahol sajnála-
tos,  de  felemelő érzés  is,  hogy
ilyen aprósággal tudunk segíteni
a rászorulóknak, és egy kis örö-
met szerzünk.

Minden kedves váli  lakost ké-
rünk, ha arra jár és van felesle-
ges  étele,  gyümölcse,  tegye  a
ládába,  biztos  lesz,  akinek örö-
met szerez vele.  Adni  és  kapni
ugyan  olyan  jó  érzés,  és  nem
csak  "Sátras  Ünnepeken",  ha-
nem a hétköznapokban is!

Marton Józsefné Julcsi



TAVASZKÖSZÖNTŐ

Nemzeti Ünnepi megemlékezés a Községházán,
Kerékpáros pihenő ünnepélyes átadása,

majd Tavaszköszöntő Tábortűz gyújtás a Kultúrparkban
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1%

Gondoljon ránk adója 1%-ával!
Váli Tűzoltó Egyesület
Miért minket támogasson:
Etikus, átlátható nonprofit

szervezet vagyunk,
Napi szinten állunk az önök

szolgálatában 1885-óta,
Általános iskoláskorú

gyerekeket és felnőtteket
készítünk fel versenyekre,
Ápoljuk hagyományainkat,

tűzoltó értékeinket. 
Adószámunk:

18499993-01-07

KEDVES SZÜLŐK,
TÁMOGATÓK!

Kérjük, támogassák adójuk
egy százalékával a

Váli Mesevölgy Óvoda gyermekeit.
Szeretnénk a Vajda utcai

óvoda udvarára
mozgásfejlesztő eszközt vásárolni,

ehhez kérjük a segítségüket.
Köszönjük szépen!

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

A BEFIZETETT ADÓ

EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

1 8 4 9 4 6 1 3 – 1 – 0 7
A kedvezményezett neve: 

„ A VÁLI GYERMEKEK
JÖVŐJE”

G Ó L Y A H Í R E K

JANUÁR

Bilszki Bianka

Újszászi Dániel

Horváth Lóránt Péter

Nagy Brigitta

GRATULÁLUNK!

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barátja, ismerőse,
hozzátartozója jogait megsértették
a pszichiátrián, jelezze panaszát

az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes

jogsegélyszolgálatot azok számára,
akiket sérelem ért a pszichiátriai

kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355,
              06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan 

kezelünk!"

PSZICHIÁTRIAI SZEREK

VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke "tanulási problémára"
vagy "viselkedési rendellenesség"
miatt pszichiátriai szereket szed,

és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott

vagy rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság az

Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató

kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355,
              06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan 

kezelünk!"
Állampolgári Bizottság

az Emberi Jogokért Alapítvány



►Református hírek

A márciusi – áprilisi alkalmainkat sze-
retném  minden  érdeklődő  figyelmébe
ajánlani: 

Evangélición,  előadássorozaton  vehe-
tünk részt március 23 - 28. között. A hét-
főtől  szombatig  tartó  alkalmak  minden
este  6  órakor  kezdődnek  a  gyülekezeti
házban. Két előadónk lesz: Szász Zoltán
lelkész Tiszaföldvárról  és  Monty  Taylor
lelkész Budapestről. Témák: Milyen aka-
dályai  vannak  a  megtérésnek?  Hogyan
lehetséges  a bővelkedő keresztyén  élet?
Szombat este az alkalom végén szeretet-
vendégséget tartunk. 

Húsvét  ünnepéhez  kapcsolódó  alkal-
mak:

Április  2-án  Nagycsütörtöki  istentisz-
telet 18 órától

Április 3-án Nagypénteki istentisztelet
18 órától

Április 4-én Nagyszombati istentiszte-
let 18 órától 

Április  5-6.  Húsvétvasárnapi  és  hús-
véthétfői istentiszteletek 9 órától 

Női csendesnapot tartunk április 18-án,
szombaton 9 - 12 óráig. Előadó: Klucsik
Péterné  Székesfehérvárról,  aki  egy  9
gyermekes édesanya. Téma: Vesztesége-
ink és nyereségeink nőként. 

Ifjúsági  délutánra  várunk minden fia-
talt április 25-én, szombaton délután 4-től
7-ig a református gyülekezeti házba. 

Alkalmainkra minden érdeklődőt  sze-
retettel várunk! 

Farkas Balázs István
református lelkész

►Sport

Elkezdődött a 2015-ös tavaszi bajnok-
ság.

A csapatoknál változások történtek. A
felnőtt csapatból távozott a két szári játé-
kos Rada Gábor és Sztányi Bálint Szárra
és Csókás Sándor Felcsútra. 

Három  új  játékossal  bővült  a  csapat:
Huszár Balázs Sóskútról, Pereczes Péter
Kőszárhegyről  és  Szalai  Gábor Vértesa-
csáról. Edző: Zágoni Lajos.

A felnőtt  csapat  a  Csákvári  Műfüves
Téli  Labdarúgó  Tornán  részt  vett,  ahol
10. helyezést értek el.

Az  ifjúsági  csapatból  nem  távozott
senki. Három új játékossal gyarapodott a
csapat  létszáma:  Berényi  Olivér,  Nagy
Olivér  és  Schaffer  Richárd.  Edző:  Déri
László.  Februártól  az  Alcsútdobozi
Sportcsarnokba jártak edzeni szombaton-
ként.

Az  utánpótlás  csapatokba  is  érkezett
néhány új fiú. Január közepétől heti 2 al-
kalommal jártak edzeni az Alcsútdobozi
Sportcsarnokba  a  csapatok.  Az  óvódás
nagycsoportos  gyerekekkel  az  edzők  a
Váli Általános Iskola tornatermében tar-
tották az edzéseket. Edzők: Sinkó Csaba
és Magyar Balázs.

A 16.  fordulóban a  felnőtt  csapatunk
elvesztette veretlenségét, kikaptak 2:1-re
Kápolnásnyéken.  De még így is az első
helyen állnak. Az ifjúsági csapat is kika-
pott 3:0-ra.

A 17. fordulóban, hazai pályán 7:2-re
verte  a  felnőtt  csapatunk az Iszkaszent-
györgy csapatát. Az ifisták 6:0-s veresé-

get szenvedtek.
Az U15-ös csapat március 20-án (pén-

teken)  kezdi  meg  a  tavaszi  bajnokságát
hazai pályán a Velence ellen.

A Bozsik- program mérkőzései márci-
us közepén kezdődnek Felcsúton.

Az öregfiúk csapatunk március 21-én
(szombaton) 3 órai kezdettel hazai pályán
játszik a Komárom csapatával. Edzőjük:
Zsirai Péter.

OSZ-CAR MEGYE II. 2015. március
14. szombat 15:00 óra

VÁL – CSÁKVÁK II. (3:1)
Az első félidőben már vezetett a Csák-

vár.  Hazai  támadáskor  a  fejelni  felugró
Komlódi Balázst a csákvári játékos lekö-
nyökölte és a bíró sípja néma maradt. Az
ütközés  után  a  haza  játékost  le  kellett
cserélni sérülés miatt, mert kitört a foga.
Nagy  erőket  mozgósított  a  Vál,  a  33.
percben Zágoni Levente kiegyenlítette a
mérkőzést. A mérkőzés 65. percében egy
szép hazai támadás során Pereczes Péter
gólpasszát Zágoni Levente váltotta gólra.
Az utolsó  percekben (89.percben)  Szar-
vas Péter jobboldali beadását Mayer Atti-
la kapuba fejelte, ezzel beállítva a mérkő-
zés  végeredményét.  A  játék  összképe
alapján  megérdemelt  hazai  siker  szüle-
tett.

A Vál KSE vezetősége és csapata fel-
kéri a sportbarát szurkolókat, hogy mind
hazai pályán és idegenbeli mérkőzéseken
buzdítsák csapatainkat!

HAJRÁ FIÚK! HAJRÁ VÁL!

Klein Károly
VÁL KSE elnök

10    civilek oldala
VálInfó

2015. március 26.

TUDOD MI AZ AZ ORSZÁGFUTÁS?

Így  született  meg  az  Országfutás  ötlete:
2015.  március 14-én,  szombaton fussunk vé-
gig jelképesen az országon egyetlen nap alatt.
Vállaljon  mindenki  egy  szakaszt,  az  ország
bármely területén, amit bármikor a nap folya-
mán  lefut  vagy  legyalogol.  Az  országhatár
hossza 2.246 km. Cél az, hogy minél többször
végigfussunk az országon, gyűjtsük a kilomé-
tereket.  A vállalt  szakasz minimum 5 km le-
gyen, amit teljesíteni lehet gyalogolva is.

A Szülői Munkaközösség benevezett, a Sza-
badidőpark-Kossuth  utca-Töltés-Damjanich
utca-Malom utca-Szabadidőpark útvonalon kb.
5 km-t tettünk meg, 25 fő: felnőttek-gyerekek
vegyesen. A távot mindenki teljesítette. Ezúton
is köszönjük a polgárőrök segítségét.

Országosan  az  I.  RunCard  Országfutáson
összesen 3845 fő 46.733 km távot teljesített.

Csókás Kata



Az ember hajlamos azt gondolni, hogy

ami eltűnt a lefolyón, amit levitt a víz, at-

tól egyszer s mindenkorra megszabadult,

bármi volt is az. Azt képzeljük, a szenny-

víztisztító majd úgyis ártalmatlanítani fog

minden leeresztett mérget. Ez sajnos nem

igaz.  A tisztítási  technológia  csak  bizo-

nyos határokon belül képes zavartalanul

működni, ráadásul  sérülékeny is.  Civili-

zált ember számára ezért fontos a csator-

nahasználati illemtan.

Miért fontos?

Egyre szigorúbbak az élővizekbe mint

befogadókba engedett tisztított szennyvi-

zet  illető  környezetvédelmi  elvárások,

ami  igen pozitív  fejlemény a hatóságok

gondolkodásmódjában.  E dicséretes vál-

tozásnak a csatornát igénybe vevő embe-

rek szemléletében is be kell következnie.

A csatornahálózat állapota és a tisztító-

telep működése erősen függ a csatornába

engedett  szennyvíz  tartalmától.  Vannak

szennyezőanyagok, amelyekkel a szenny-

vízkezelési technológia nehezen tud meg-

birkózni. Néhány ember felelőtlen maga-

tartása miatt az egész szolgáltatás ellehe-

tetlenülhet,  károsítva  ezzel  a  többi  fo-

gyasztót, és végeredményben a természe-

tet is.

Amit nem szabad a csatornába

ereszteni

Mivel a szennyvíztisztító-telepek első-

sorban élő mikroorganizmusok segítségé-

vel  tisztítanak,  a  csatornahálózatba csak

lebomló, őket nem károsító anyagok jut-

tathatók.  Ha  a  csatornahálózatba  méreg

kerül,  elpusztíthatja  a  tisztítást  végző

szervezeteket,  ezáltal  a  befogadó élővíz

sérülhet, ráadásul a szennyvíziszapot sem

lehet hasznosítani a mezőgazdaságban.

1.  Vannak anyagok,  amelyeket  szigo-

rúan tilos a csatornába juttatni: 

- mérgek, 

- gyógyszerek és növényvédő szerek, 

- nehézfém tartalmú folyadékok,

-tűzveszélyes anyagok, benzin, higító,

festék stb., 

-  lebomlásuk  során  mérgekké,  vagy

tűzveszélyessé váló anyagok. 

2. A szennyvízkezelési rendszer hidra-

ulikai, mennyiségi túlterhelését okozhat-

ja, ezért nem kerülhet a csatornába, (ki-

véve ahol ún. egyesített rendszerű csator-

nahálózat működik): 

- csapadékvíz, 

- belvíz, 

- talajvíz. 

3. Vannak anyagok, amelyek  üzemza-

vart okoznak,  ezért  nem szabad őket  a

csatornahálózatba juttatni: 

3.1 Darabos szennyeződések

A csatornahálózat  semmiképpen  sem

alkalmas szilárd hulladékok “eltüntetésé-

re”. Ezek elzárják a víz útját, és tönkrete-

szik a szennyvízátemelőkben a szivattyú-

kat. Ilyen anyagok:

- bármilyen eredetű-fa, kő, csont, mű-

anyag háztartási eszköz, fémkupak, mű-

anyag és üvegpalack stb., 

-  macskaalom (még ha természetbarát

megjelölést  is  élvez),  építési  törmelék,

homok, kavics, 

-  vízben  nem  oldható  egészségügyi

anyagok (vatta, tampon stb.), 

-  egyéb  háztartási  hulladékok  (textil,

növény, gyümölcsmag, szárnyasok tolla-

zata, szőr stb.). 

3.2 Szerves szennyezőanyagok

A  szennyvíztisztító-telepek  a  normál

életvitellel járó szennyvíz megtisztítására

alkalmasak.  Nem tartozik ebbe a körbe,

ezért  túlterhelést  okozó  szennyezőanya-

gok a következők: 

- állattartásból származó híg trágya, 

- háztartási ételmaradék, még akkor is,

ha aprított (konyhamalac), 

- zsírok, olajok, 

- háztartási állatfeldolgozásból szárma-

zó hulladék, pl.: halfej, emlősök belsősé-

ge stb. 

- elpusztult kisállatok tetemei, 

- emésztőkből szippantott nagy agresz-

szivitású szennyvíz a szolgáltató engedé-

lye nélkül.

Amit okozhatunk, ha legyintünk

a csatornahasználati illemre…

A zsírok és olajok a csatornában kihűl-

nek,  reakcióba  lépnek  a  szennyvíz  más

összetevőivel,  és  kemény,  szappanszerű

lerakódást  okoznak.  A  csatorna  emiatt

előbb  leszűkül,  majd  eldugul.  Emellett

egy biológiai folyamat következtében ké-

nessav keletkezik, amely megtámadja és

tönkreteszi  a házi-  és  a közcsatornacsö-

veket egyaránt. A rendkívüli duguláselhá-

rítás  és  a  csatornajavítás  költségei  tör-

vényszerűen a csatornadíj amúgy elkerül-

hető emelését okozzák.

A csatorna csak akkor tudja a szenny-

vizet továbbítani, ha a szennyezőanyagok

a vízben feloldódnak, vagy legalábbis el-

keverednek.  A  víztakarékos  eszközök

használata  mellett  előfordulhat,  hogy  a

szennyvíz - főleg családi házas utcákban,

ahol kevés a fogyasztó - túl sűrű lesz, így

a  kis  lejtésű  (2  ezrelékes)  csatornákon

nem folyik el, ami dugulást és kellemet-

len szaghatást okozhat. 

A szennyvízcsatorna akkor büdös, ha

-  leföldelik  az  átadási  aknát,  illetve

légmentesen lezárják az udvari tisztítóak-

nák nyílásait, 

- nem építik meg, vagy üzemen kívül

helyezik  az  épület  szennyvíz  lefolyó

rendszerének szellőzőjét, 

-  nem figyelnek a lefolyók, padlóösz-

szefolyók  bűzelzáróira,  és  eltűnik  a  víz

belőlük.

Csatornabekötés

Ha egy épület  csatornára rákötött he-

lyiségének a padlóvonala a szolgáltatási

pontnál lévő terepszint alatt helyezkedik

el, és nagy esőzésekkor vagy duguláskor

a  csatorna  megtelik,  a  szennyvíz  kiönt-

het. Kerülni kell tehát az ilyen helyiségek

csatornára kötését, vagy ha ez nem lehet-

séges,  a  szolgáltató  hozzájárulásával

szennyvíz  visszacsapó  szelepet  kell  be-

építeni,  vagy  legbiztonságosabb  megol-

dásként házi szennyvízátemelőt kell léte-

síteni.  Ennek  hiányában  a  károkért  a

szolgáltató nem tehető felelőssé. 

Esővíz, talajvíz

A szennyvízcsatorna hálózat általában

csak a szennyvizet képes elvezetni. Még

akkor sem szabad más eredetű vizet be-

juttatni,  ha úgy tűnik,  hogy ez a víz si-

mán  elfolyik.  A szabálytalan  esővíz-  és

talajvíz-bebocsátások miatt túlterheljük a

szennyvíztisztító-telepeket,  de gyakran a

csatornahálózaton kiöntéseket, lakóingat-

lanok elöntését okozhatjuk. A többletvíz

elvezetése ezenkívül jelentős többletkölt-

séggel jár, és emiatt a csatornadíj is emel-

kedhet.

Hibajavítás a szennyvízcsatornán

A házi szennyvízhálózat és az épületek

belső szennyvízgyűjtő vezetékeinek mű-

ködéséről és fenntartásáról az ingatlan tu-

lajdonosának, használójának kell gondos-

kodnia.

A közüzemi szennyvízhálózat (ide tar-

tozik a bekötővezeték is) üzemeltetése a

szolgáltató feladata. A házi és a közüzemi

szennyvízhálózatot  a  szolgáltatási  pont

választja  el  egymástól.  A  szolgáltatási

pont  a bekötőidom, vagy akna  elfolyási

pontja, ennek híján az ingatlan  határvo-

nala,  zártsorú  beépítésnél  a  falsíktól  (a

közterület  felé)  egy  méter.

Ha a közüzemi csatornahálózat  bármely

pontján, vagy berendezéseinél rongálást,

meghibásodást észlel, azonnal jelezze az

üzemeltetőnek!  Egy  hiányzó  aknafedlap

például életveszélyt jelent!

Fejérvíz Zrt.
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