
VII. évfolyam 4. szám – 2016. július 13. Vál Község Önkormányzatának tájékoztatója

Tisztelt Váliak!

Április  29-én  részt  vettünk  a  TE-
SZEDD szemétgyűjtő akcióban. Ha az is-
kolások és a közmunkások nem mentek
volna ki szemetet szedni, akkor szégyen-
ben  maradtunk  volna.  Egyetlen  ember
sem vett részt a munkában rajtuk kívül.
Köszönetemet fejezem ki a pedagógusok-
nak, a diákoknak és közmunkásainknak,
hogy megtisztították a falut és környékét
az illegálisan lerakott, vagy csak egysze-
rűen az utcán eldobott szeméttől!

30-án két több fontos rendezvényen is
részt vettem. Reggel ünnepélyes keretek
között  átadtuk  a  tavaly  felújított  Szent
István tér sárközi szakaszát, a Templom
sor végét, a Kossuth utca külterületi sza-
kaszát  és  a Kisköz utcát.  Ennek kereté-
ben  három  galagonya  fát  is  elültettünk
mely egyben egy betelepülők és helyiek
viszonyát vizsgáló projekt záró rendezvé-
nye  is  volt.  Innen  Felcsútra,  a  kisvasút
ünnepélyes  átadására  siettem,  ahol  mi-
niszterelnök úrral  hosszan beszélgettünk
a  tervezett  váli  fejlesztésekről.  Délután
már  az  iskolánk  udvarán  megrendezett
majálison vettem részt különböző progra-
mokon. Köszönöm az iskolai szülői mun-
kaközösség munkáját! 

Május 2-án a tervezett energetikai be-
ruházásokat egyeztettük Ádám Zsuzsan-
na alpolgármesterrel, majd Miklósi Tibor
kollégánkkal  kiegészülve  megtekintet-
tünk egy pellet  gyártó üzemet Agárdon.

Terveink szerint egy központi pellet ka-
zánnal látnánk el az egészségház, a hiva-
tal, a tűzoltóság, a faluház és később a re-
ményeink szerint megépülő új óvodát és
a kastély épületét. A kazánokban a saját
magunk által előállított pelletet égetnénk
el, ezzel jelentősen csökkenne az energiá-
ra költött pénz. Tovább szeretnénk bőví-
teni napelemes rendszereinket is. Terve-
ink szerint  a  Kossuth  utcai  óvodára,  az
Egészségházra, a Faluházra és a sportöl-
töző tetejére helyeznénk fel napelemeket.

3-án Mészáros Lőrincnél kezdtem és a
váli  vadászati  területekről  egyeztettünk.
10 órakor már Kocsis Irénnel, Körmendi
Mónikával, Kárpáti Hajnalkával és Ádám
Zsuzsannával egyeztettünk az óvoda to-
vábbi sorsáról. Sajnálatos módon évente
maximum egy csoportnyi gyermek szüle-
tik,  ezért  vagy  háromra  csökkentjük  a
csoportok számát, vagy a kormány törek-
véseinek megfelelve létrehozunk egy böl-
csődei csoportot. 11 órától Nagy András-
sal, A Fejérvíz Zrt. képviselőjével beszél-
tem meg,  hogy segítséget  nyújtunk egy
csőtörés  feltárásában  közmunkásokkal,
majd a Csokonai utca csatorna hálózatát
vizsgálták meg kamerával, hogy a folya-
matos utcavégi beszakadásokat nem cső-
törés okozza-e. A vizsgálat megállapítot-
ta, hogy a csatorna hálózat ép. 14 órakor
már Budapesten beszélgettem az Emberi
Erőforrások Minisztériumának munkatár-
sával  a  beadott  civil  pályázatokról.  Saj-
nos nem jártam sikerrel. Egy váli pályá-
zat sem nyert támogatást. Várólistára ke-
rültek, de a rendelkezésre álló keret szű-
kössége miatt nincs esély a pozitív elbírá-
lásra.

5-én  Etyeken  tartottunk  megbeszélést
Leaderes  pályázatokról,  illetve  a  Vereb-
Vál-Gyúró-Etyek  út  kiépítéséről.  Talán
még sosem voltunk ilyen közel az új, asz-
faltos út kivitelezéséhez.

6-án,  pénteken  a  Vöröskereszt  váli
alapszervezete  szervezésében  immáron
99. alkalommal tartották meg a véradást.
A 100. alkalomra egy komolyabb ünnepi
véradással készülünk.

11-én a Velencei korzón megrendezett
turisztikai  konferencián  vettem  részt  a
Völgyvidék  Közösség  munkatársaival,
melyen most a kerékpáros és a bakancsos
turizmussal foglalkoztunk.

12-én reggel Martonvásáron tartottunk
társulási ülést, melynek legfőbb témái az
aktuális  pénzügyi  beszámolókon  túl  a
kistérségi szakmai feladatokat ellátó szer-
vezetek, így a belső ellenőr, a Családsegí-
tő  Szolgálat  és  a  martonvásári  térséget
orvosi  ügyelettel  ellátó cég szakmai be-
számolói voltak.

18-án  dr.  Molnár  Krisztiánnal,  a  me-
gyei közgyűlés elnökével, valamint a ter-
vezett energetikai beruházások létrehozá-
sában segítő energetikai szakemberekkel
egyeztettünk  a  projektek  megvalósításá-
ról.

19-én az Ürményi-kastély felújításáról
egyeztettünk a Forster Gyula Központ el-
nökével és helyettesével. A megbeszélés-
re elkísért Ádám Zsuzsanna alpolgármes-
ter  és  Miklósi  Tibor  építész  kollégám,
akik  összeállítottak  egy  fejlesztési  terv
vázlatot elképzeléseinkről. 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

v á l I n f óv á l I n f ó

Településfenntartási felhívások
„...kérem, fogadják meg tanácsaimat, mert a víz elleni védeke-
zés mindannyiunk közös ügye...”
Miklósi Tibor műszaki előadó felhívásai a lakossághoz.

4-5. oldal

Nyertünk! Köszönjük!
„...megnyertük a 400.000,- Ft-os támogatást a
TESCO pályázaton ”                     
Oroszi Ágnes számol be az összefogásról.

9. oldal

KÖZÉRDEKŰ
Tisztelt Ügyfeleink!

A Váli Közös
Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási időben

nyitva tart
a nyár folyamán is,

a szabadságolások miatt
azonban

egyes ügyintézési idők
meghosszabbodhatnak.

Megértésüket köszönjük!
Dr. Balogh Lóránd

jegyző



20-án Bicskén tartottuk - a Bicskei Na-
pok keretein belül - a Fejér Megyei Ön-
kormányzat legfontosabb ünnepét, a me-
gyenapot, melyen  - a megye életében te-
vékenyen résztvevő, különböző szakterü-
leteken dolgozó emberek számára - elis-
merő kitüntetések átadására került sor.

Délután  a  Váli  Tűzoltó Egyesület  el-
nökségi  ülésére,  majd  közgyűlésére  ke-
rült sor. Elhangzott a tavalyi évről szóló
pénzügyi és szakmai beszámoló, majd az
idei tervekről, versenyekről is hallgathat-
tunk  beszámolókat.  Az  eseményt  közös
vacsorával zártuk. 

Fogadtam  a  UPC  képviselőjét,  aki  a
meglévő hálózat fejlesztéséről  tartott  tá-
jékoztatót. Sajnos az átállás az E-On mi-
att  csúszik,  ezért  a  lakosságtól  türelmet
és megértést kért.

25-én reggel a Puhi-Tárnok Kft. képvi-
selőjével jártuk be az építési területeket.
Mára elkészült a Csokonai és az Ürményi
utca aszfaltozása, valamint a Kisköz utca
járdájának a híd és a Kossuth utca közti
szakasza, megtörtént a Petőfi utca padka-
nyesése és árok burkolat javítása, továb-
bá  elkezdődött  az  Ady  Endre  utca  és
Kossuth utca közötti támfal szakasz épí-
tése.  Egy rövid  szakaszon a  Damjanich
utcában is készült járda. 

Benyújtottunk egy újabb járda építési
pályázatot, melynek eredményeként ösz-
szesen több, mint 800 méter járda készül-
ne el a Széchenyi, Bem, Vajda utcákon és
a Hősök terénél a játszótér előtt. 

Május 25-én délután a MIRE, Magyar

Irodalmi Emlékházak Egyesülete tartotta
közgyűlését. A jövő évi kerek Vajda év-
fordulók miatt, (születésének 190., halá-
lának 120.) egyeztettem E.Csorba Csillá-
val, az egyesület vezetőjével a Vajda-ház-
ban lévő kiállítás felújításáról. 

A Velencei tó-Váli-völgy-Vértes Terü-
let  Fejlesztési  Tanács  ülését  Kápolnás-
nyéken tartottuk a nemrég ünnepélyesen
átadott kastélyban. A kastély mellett egy
rendezvény  központ  is  épült,  melyben
kulturális és oktatási tevékenységet foly-
tatnak a jövőben.

27-én,  pénteken  a  Baracska-Kajászó-
Vál Víziközmű Társulás ülését tartottuk,
melynek a költségvetési beszámoló után
a  társulási  forma  megszüntetéséről  tár-
gyaltunk.  Ez  a  forma mára  inkább hát-
rányt,  mint  előnyt  jelent  sok  felesleges
adminisztratív feladattal. Még ezen a na-
pon tartotta a Mesevölgy óvoda két vég-
zős csoportja ballagását,  melyen szemé-
lyesen vettem részt.

30-án megkötöttük az adás-vételi szer-
ződést Nagy Józseffel a Széchenyi úti te-
lek kapcsán. A területen sport célú beru-
házást tervezünk, mely azonban ma még
távolinak tűnik. Este a Völgyvidék Egye-
sület tartotta közgyűlését, melyen a vár-
ható pályázati  lehetőségekről  tájékoztat-
tuk a tagságot, elfogadtuk az új fejleszté-
si stratégiát és költségvetést.

14-én  a  hulladék  gazdálkodási  tanács
soron  következő  ülésén  vettem részt.  A
legfontosabb információ arról szólt, hogy
a rendszer működtetésére rendelkezésére

álló pénz hosszú távon nem elegendő an-
nak működtetésére. 

5-én, vasárnap ismét felhőszakadás zú-
dult Válra. A Petőfi utcát és a Damjanich
utcát, valamint a Tabajd felé eső területe-
ket öntötte el az iszap. Emiatt újabb vis
major  pályázatot  nyújtottunk  be  a  Bel-
ügyminisztériumhoz.  Az  időjárási  ano-
máliák rendszeressége miatt átfogó tervet
kell kidolgozni, hogyan tudjuk megvéde-
ni a magán és az önkormányzati ingatla-
nokat, miként tudnánk csökkenteni a fel-
hőszakadások okozta károkat? A benyúj-
tott pályázat jogosságát ellenőrizte azóta
a kormányhivatal. Bízunk a kedvező elbí-
rálásban. 

15-én  esetmegbeszélést  tartottunk  a
családsegítő  központ  munkatársaival  a
községünkben élő, nehéz helyzetű csalá-
dok,  idősek  és  gyermekek  helyzetéről.
Megvitattuk a segítségnyújtás lehetséges
módjait is. 

17-én, pénteken a Vajda János Általá-
nos Iskola tanévzáróján vettem részt. 

A 20-i óvodai tanévzáró értekezleten a
szakmai beszámolón túl arról  beszélget-
tünk, hogy miként szervezzük át az óvo-
da működését,  melynek oka a hosszútá-
von látható, csökkenő gyereklétszám, il-
letve a kormány által  tervezett  kötelező
bölcsődei szolgáltatás bevezetése.

22-én, szerdán Kárpáti Hajnalkával, al-
polgármester asszonnyal, jegyző úrral az
Artai családot látogattuk meg és vettünk
búcsút tőlük. Anikó és Balázs Budafokra
költöztek. Köszönjük mindkettőjüknek az
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A Mesevölgyben...
„Mindkét csoport örömmel készült e 
jeles alkalomra...”

8. oldal

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

MARTONVÁSÁRI JÁRÁSI HIVATAL

KORMÁNYABLAK 
NYITVA TARTÁSA

Hétfő 7:00 – 17:00
Kedd 8:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 16:00
Csütörtök 8:00 – 18:00
Péntek 8:00 – 12:00

Továbbra is várunk minden kedves ügyfelünket!

Dr. Koltai Gábor
hivatalvezető

NYÁRI NYITVA TARTÁSG Ó L Y A H Í R E K

MÁRCIUS

Papp Dorottya

JÚNIUS

Szigeti Ketrin Krisztina
Farkas Kristóf

GRATULÁLUNK!



itt  töltött  éveket  és  a  sok-sok  munkát,
melyet Vál fejlődése érdekében végeztek.
Kívánok jó egészséget és további boldog
életet mindkettőjüknek.

23-án  Tessely  Zoltán  országgyűlési
képviselő úr tartotta fogadóóráját a hiva-
tal épületében. Miután meghallgatta a la-
kosok  véleményét,  a  testület  jelenlévő
tagjaival is leült beszélgetni a fejlesztési
lehetőségekről.

Gondolatok

Tisztelt Váliak!
Az  elmúlt  években  sorra  tapasztal-

hatjuk, hogy az időjárás olyan jelensé-
geket  produkál,  melyekhez  korábban
nem voltunk hozzászokva. Az eső nem
szépen, csendesen, elosztva hullik, ha-
nem  egy  havi  átlagnak  megfelelő
mennyiség akár néhány perc leforgása
alatt leesik. A szél, mint például tavaly
július 8-án orkán erejű, sőt az idén Ma-
gyarországon  már  tornádót  is  tapasz-
talhattak. A jégeső, ha előbbi kettő még
nem tett tönkre minden terményt a ker-
tekben, elrendezi sorsukat, milliós káro-
kat okozva épületekben, autókban. 

Ezeket a károkat sajnos nem tudjuk
elkerülni. Ezen kívül vannak olyan ká-
rok  is  településünkön,  melyek  viszont
elkerülhetőek,  illetve  megelőzhetőek
lennének. Remélem nem csak nekem
bántja a szemem, ha néhányan a há-
zuk előtti zöldfelületet parkolónak hasz-
nálják.  Rendszeresen.  Még  olyan  is
előfordul, hogy saját üzletével szemben
ugyan aszfaltos parkoló van, ennek el-
lenére a parkoló melletti gyepre parkol,
sőt  az autó alatti  területet  gyomirtóval
lefújja. 

Öröm volt számomra, mikor a tűzol-
tóság melletti  focipályára be tudtuk te-
relni  az  árusokat  és  megszűnt  főutca
szerte a szemét és a taposási nyomok.
Nagy öröm volt  az is,  amikor  a posta
előtti  területen  pályázati  pénzből  meg
tudtuk építeni a térköves parkolót. Em-
lékszünk még mindannyian, milyen volt
korábban? Most kulturált.  Az is bántja
az ember szemét, amikor személy – és
akár teherautókkal, busszal vagy nyer-
ges  vontatóval  az  útpadkán  parkolva,
előbb a padkát, majd az utat és az ár-
kot is széttapossák. Törvény szerint a
teherautóval  rendelkező  cégek  csak
úgy kaphatnak működési engedélyt, ha
vagy bérelt, vagy saját parkolóval ren-
delkeznek.  Az  okozott  károkat  termé-
szetesen  senki  nem téríti  meg,  senki
nem javítja ki. 

Azokon a településeken, ahol műkö-
dik közterület felügyelet, súlyos össze-
gekre  büntetik  a  renitens  embereket.
Egyet el kellene fogadni! A szabályokat
nem a bosszantásunkra találják ki, nem

ellenünk  hozzák,  hozza  a  képviselő-
testület. A bosszantó csak az, hogy míg
a többségnek nem kellenek írott szabá-
lyok, akkor is odafigyelnek magukra és
másokra,  másokat  az  írott  szabályok
sem hatják  meg.  A demokrácia  ezek-
nek  az  embereknek  annyit  jelent,  azt
csinálok, amit akarok. 

Évtizedes probléma oldódott meg az-
zal, amikor tűzgyújtási rendeletet vezet-
tünk  be.  Mára  hozzászokott  mindenki
és igyekszik azt betartani. Persze elő-
fordul,  főleg  új  lakókkal,  hogy  erről  a
rendeletről  nincs  tudomásuk  és  más
időpontban égetnek. Ilyen esetben a jó-
indulatú  szomszéd  barátságos  figyel-
meztetését  még  senki  nem  vette  zo-
kon.  A  vasárnap  és  ünnepnap  ebéd
utáni időszak csendrendeletét már töb-
ben hagyják figyelmen kívül, pedig a pi-
henési  időre  mindenkinek  szüksége
lenne. Egy nemrég a Facebook-on zaj-
lott  csörtéből  kiderült,  sokan  máskép-
pen  gondolkodunk  akár  az  autókból,
akár házakból bömbölő zenéről, a mun-
kagépek  folyamatos,  időkorlát  nélküli
zajáról és arról, vajon figyelembe kell-e
venni  a  szomszédokat?  Vajon  biztos,
hogy a folyamatosan zsörtölődő szom-
széddal van a baj és nem azzal, ahogy
én  viselkedem?  Élni  és  élni  hagyni,
szól  a  bölcs  mondás.  Nem  lehetne,
hogy mielőtt  nekikezdek bármilyen te-

vékenységnek átgondolom, zavarhatja-
e a környezetemben élőket? 

Bevallom,  azon  is  elgondolkodtam,
hogy a mai kor néhány viselkedni nem
tudó embere miatt, érdemes-e közterü-
let  felügyelőt  alkalmazni.  Biztos,  hogy
csak  a  szélvédőre,  vagy  postaládába
helyezett sárga csekk az egyetlen meg-
oldás a településkép rongálói ellen? 

Egyet sajnos tudomásul kell venni. A
házunk előtti zöldterületet, illetve az ár-
kot mindenkinek magának kell rendben
tartani.  Természetesen előfordul,  hogy
egyedülálló,  idős  emberektől,  vagy
azoktól,  akik  nem érnek  rá,  és szíve-
sebben  áldoznak  pénzt  rá,  átvállaljuk
ezt  a  feladatot  vagy  a  közmunkások,
vagy a tűzoltók segítségével. Azonban
az, hogy ezt a területet ápolom nem jo-
gosít fel arra, hogy sajátomként, enge-
dély nélkül az ottani növényzetet kivág-
jam, a gyep helyett murvát, vagy tető-
cserép, illetve egyéb építési törmeléket
elterítve,  sármentes  parkolót  hozzak
létre.

Tisztelt Váliak!
Kérem Önöket, hogy vigyázzunk köz-

ségünk  szépségére!  Figyeljünk  oda
egymásra és próbáljuk megőrizni tele-
pülésünk legfőbb erősségét, jó itt élni!

Köszönettel: Bechtold Tamás
                     polgármester
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A Váli Vadásztársaság
tisztelettel és szeretettel meghívja

2016. július 16-án 11:00 órakor
Vál község Kultúrkertjébe

az elhunyt sport- és hivatásos
vadászok és erdészek tiszteletére,

emlékére állítandó
kopjafa avatásra

• A Bakony Vadászkürt Egylet köszöntője: Vadászhimnusz
• Vers: Vajda János – A váli erdőben
• Ünnepi köszöntő: Zsirai Győző, a Váli Vadásztársaság elnöke
• Kopjafa felavatása: Pechtol Lajos, az OMVK Fejér megyei 

szervezet titkára
• Kopjafa megszentelése: Mészáros János címzetes apát
• Kopjafa története: Gyurasits Tamás, a Váli Vadásztársaság tagja
• Váli Vadvirág dalkör műsora

Trófeakiállítás
Lovaskocsikázás

Az ünnepséget követően szeretettel várjuk
a résztvevőket egy tál vadételre.



A váli lakosok, gazdák figyelmébe!

Mint azt  sajnos az idei  év során már
többször is megtapasztalhattuk, a korábbi
évek tendenciáit folytatva úgy néz ki az
idei  évben  is  számíthatunk  hirtelen  jött
esőzésekre,  nagyobb  viharokra.  Június-
ban két alkalommal is – 5-én és 15-én –
nagyon rövid idő alatt nagyobb mennyi-
ségű  eső  hullott  településünkre  (egyes
helyeken 35-40 mm fél órán belül), me-
lyet  a  vízelvezető  rendszer  egyszerűen
nem  tudott  kezelni.  Sajnos  a  jövőben
egyre  gyakrabban  számíthatunk  ehhez
hasonló természeti csapásokra, melyekre
meg kell próbálnunk minél jobban felké-
szülni. Az idei esőzések alkalmával is a

legnagyobb  károkat  a  külterületekről  a
kertekbe,  magáningatlanokra  betörő  víz
okozta. Az Önkormányzat mindent meg-
tesz a károk enyhítésére, de sajnos a jog-
szabályi  előírások miatt  csak az Önkor-
mányzati  tulajdonú  ingatlanok  esetében
(utak,  járdák,  árkok,  intézmények)  pá-
lyázhatunk az állami vis maior keretben
elkülönített  pénzekre,  ezért  a  magánin-
gatlanokon keletkezett károk felszámolá-
sában – mint ahogy azt eddig is tettük, ha
kérték – csak a közmunkásaink munkájá-
val tudunk segíteni.

Éppen ezért nagyon fontos, hogy az in-
gatlanjaink használata során megpróbál-
junk  minél  inkább  tekintettel  lenni  arra
is, hogy a tevékenységünkkel a szomszé-

daink,  polgártársaink  ingatlanjait  ne  ve-
szélyeztessük,  nekik  kárt  akaratlanul  se
okozzunk.

Kérjük  a gazdákat,  ingatlantulajdono-
sokat,  hogy a földek megmunkálása so-
rán  a  szántás  irányát  körültekintően,  a
domborzati  adottságok figyelembe véte-
lével úgy válasszák meg, hogy az a vizet
ne a lejjebb lévő telkekre vezesse.  Kül-
és belterületen a meglévő árkokat tartsák
karban, külterületen a korábban meglévő,
feltöltődött, beszántott árkokat mélyítsék
ki, a régi árkokat állítsák vissza. Az ár-
kokból, átereszekről a szemetet, gazt, fa-
levelet, iszapot folyamatosan szedjék ki,
a víz szabad lefolyását gátló állapotokat
szüntessék  meg!  Természetes  reakció,
hogy többen  próbálnak  védekezni  a  te-
lekhatáraikon felhúzott  „gátakkal”,  kerí-
téslábazat,  terelőelem,  hullámpala-fal
formájában a víz befolyása ellen, de ez-
zel a vizet sokszor csak átterelik a szom-
szédba, a problémát úgymond eggyel „to-
vábbtolják”. Több ilyen esetről is tudunk,
pl.  a  Damjanich utcában,  a  Petőfi  utcá-
ban, az Űrményi utcában (az Újhegy ut-
cai telekvégeknél). Kérjük Önöket, vizs-
gálják felül a gyakorlatot és gondoljanak
a szomszédaikra is; próbálják meg ezeket
a  „vízvetőket”  úgy kialakítani,  hogy az
ne a szomszédban okozzon kárt!

Sok  problémánk  van  a  meglévő  ke-
resztirányú  levezető  árkokkal  is.  Ezek
nagy része – bár évtizedek óta megvan –
mégis  a  hivatalos  térképeken egyáltalán
nem (pl. a Damjanich utca páratlan olda-
lán), vagy csak egy magáningatlan része-
ként (pl. a Petőfi utcával szemben) szere-
pel.  Ezek  karbantartására,  felújítására,
tisztítására pénzre pályázni nem tudunk,
mivel  nem  Önkormányzati  tulajdonok.
Keressük  a  jogi  megoldást  ezen  árkok
helyzetének tisztázására, mivel jelen állás
szerint ezek takarítása, karbantartása an-
nak a telektulajdonosnak a feladata lenne,
akinek a telkén található.

Végezetül  kérem, fogadják meg taná-
csaimat,  mert  a  víz  elleni  védekezés
mindannyiunk közös ügye, melyben csak
közös erővel érhetünk célt!
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Településfenntartási felhívások
A település fenntartása, karbantartása, élhetőségé-
nek  és  esztétikai  értékének  megóvása  érdekében
együttműködésre kérjük Önöket.

MIKLÓSI TIBOR műszaki előadó

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2016. szeptember 14. szerda

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

mailto:alpolgarmester@val.hu


A közterületi járdákról,
zöldfelületekről,

a közterületen történő parkolásról

Az Önkormányzat az idei évben több
pályázatot is benyújtott közterületi járdák
felújítására, építésére. Ennek eredménye-
ként – sikeres pályázat esetén – több jár-
daszakasz felújítása is várható, valamint
vannak olyan járdaszakaszok is, melyek
már el is készülhettek.

Ennek  kapcsán  felmerült  probléma,
hogy több ingatlantulajdonos, lakó, bérlő
az autóját állandó jelleggel a közterületi
zöldfelületen tárolja,  mellyel  a zöldfelü-
letet és a járdákat is rongálja. A települé-
sünkön  ilyen  szempontból  leginkább  a
Vajda és a Damjanich utcák tekinthetők
problémásnak, de a probléma máshol is
fennáll. 

A hatályos jogszabályok szerint közte-
rületen  járművet  tárolni  nem  szabad.
Közterületen parkolni (a kresz megfogal-
mazásában  várakozni)  alapesetben  az
alábbi szabályok szerint lehet (kresz 40.
§  (1)):  „Járművel  megállni  -  ha  közúti
jelzésből vagy a (2)-(5) bekezdés rendel-
kezéséből más nem következik - csak az
úttest menetirány szerinti jobb szélén, az-
zal  párhuzamosan,  egy  sorban
szabad…” 

A  két  fogalom  közötti  különbséget
(parkolás és tárolás) a gépjármű „forgal-
mi állapota” határozza meg, tehát csak az
érvényes forgalmival,  rendszámmal  ren-
delkező jármű parkolhat közterületen, vi-
szont (alapesetben) az is csak a fenti sza-
bályok betartásával.  A fentiekből követ-
kezik,  hogy a  közterületi  zöldfelületben
itt-ott  kialakult  „magánparkolók”  sem
szabályosak,  ráadásul  a  zöldfelület  ron-
gálódásával is járnak, ami már tulajdon-
jogi  és  nem  közlekedési  kérdés.  Itt  je-
gyezném meg, hogy a Vajda J. utcát és a
Damjanich  utca  elejét  kétoldalt  kísérő
zöld  sávok  nem  tartoznak  a  közúthoz,
azok önálló közterületek, míg az út tulaj-
donosa  a  Magyar  Állam,  fenntartója  a
Közút, addig a zöldfelületek és a járdák
az Önkormányzat tulajdonában és kezelé-
sében vannak.

Ezzel összefüggő probléma az üzletek,
irodák parkolója is. Az OTÉK kimondja,
hogy az  épületek  rendeltetésszerű  hasz-
nálatához szükséges, jogszabályban meg-
határozott  parkolószámot  az  ingatlanon
belül kell kialakítani, tehát a boltok előtti,
kialakult parkolók sem szabályosak.

A fennálló  helyzet  rendbetételére  fo-
lyamatban van az Önkormányzat Parko-
lási Rendeletének előkészítése, mely vár-
hatóan őszre elkészül. Addig is kérjük a
lakosokat, hogy az autóikkal a saját tel-
kükön belül  parkoljanak,  a  forgalomból

kivont, üzemképtelen járműveket szállít-
tassák el, az üzletek előtt kialakult parko-
lók tisztításáról, takarításáról pedig az üz-
letek tulajdonosai  folyamatosan gondos-
kodjanak.

Ingatlanok karbantartásával
kapcsolatos felhívások!

Tisztelt váli Ingatlantulajdonos!
Felhívjuk  a  váli  Ingatlantulajdonosok

figyelmét arra, hogy az ingatlanjaikon és
az ingatlanok előtti közterületeken az al-
lergizáló  gyomnövényeket,  füvet  rend-
szeresen vágják le, a telkeiket folyamato-
san tartsák karban!

Kérjük önöket,  hogy allergiás  ember-
társaik és saját maguk érdekében is for-
dítsanak különös figyelmet a ritkán hasz-
nált,  külterületi,  zártkerti  földterületek
rendszeres kaszálására is, azokat is rend-
szeresen vágják, vagy kaszáltassák.

Mivel az ingatlanok karbantartása min-
den esetben a tulajdonos feladata és fele-
lőssége, ezért hamarosan megkezdődik a

gyomos, rendezetlen ingatlanok felderíté-
se és szankcionálása.

Kérjük továbbá önöket, hogy amennyi-
ben  elhanyagolt,  gyomos  területről  tud-
nak – legyen az akár Önkormányzati tu-
lajdonban  –  jelentsék  felénk,  hogy  a
szükséges lépéseket megtehessük.

Az  elmúlt  évek  tapasztalatai  alapján
kérjük önöket, hogy az önök kezelésében
lévő  vízelvezető  árkokra,  átereszekre  is
fordítsanak különös figyelmet. Az ingat-
lanjaik  előtti  árokszakasz  takarítása  és
karbantartása ugyanis az Ingatlantulajdo-
nos feladata! Azoknak az ingatlantulajdo-
nosoknak, akiknek az ingatlana több köz-
területi csatlakozással is rendelkezik, saj-
nos nagyobb a karbantartandó közterületi
és árokszakaszuk is, de kérjük ne felejt-
kezzenek el  a  kevésbé  frekventált,  nem
fő utcai szakaszokról sem. Ilyen problé-
más pontok például a Katona Lajos és az
Ürményi  utcák  páratlan  oldali  telkeinek
Újhegy utca felé eső telekvégei,  vagy a
Kossuth utca páros oldali telkeinek Ady
Endre utca felé eső telekvégei is.
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KEDVES VÁLI EMBEREK!
A váli vöröskereszt helyi alapszervezete nevében

szeretettel várunk és hívunk
minden jószándékú régi és új véradót

RETRO VÉRADÁSUNKRA!

Az esemény különlegessége, hogy

100. ALKALOMMAL
kerül megszervezésre Válban véradás,

mely egyedülálló a környéken.

A véradás helye:
SZABADIDŐ PARK - VÉRADÓ SÁTOR

A véradás időpontja:
2016. JÚLIUS 16. SZOMBAT 13:00-17:00 óráig

Várunk továbbá minden kedves vendéget vöröskeresztes sátrunkba,
ahol vérnyomás mérésre, vércukor mérésre lesz lehetőség

finom pogácsa és limonádé kíséretében.

Minden segítséget előre is nagyon köszönünk,
s ne feledjék:

" AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!"

Tárnok Lajosné és Körmendi Mónika
a helyi alapszervezet elnöke és titkára



Tárgyi feltételek

Az épület az elmúlt években Vál Köz-
ség  Önkormányzata  több  pályázatot  is
beadott és elnyert, amivel az iskola épü-
letét jelentős mértékben felújította. Ezek
a  munkák  elsősorban  külső  felújítást,
energetikai fejlesztést jelentettek: szigete-
lés,  nyílászárócsere,  fűtéskorszerűsítés,
tetőfelújítás.  Az  épület  belső  részei  vi-
szont további és egyre sürgetőbb felújí-
tásra szorul:  2 tanterem világításának, a
vizesblokkok  korszerűsítése.  A  nyáron
továbbra is csak tisztasági festésre van le-
hetőség  a  szűkös  anyagi  keretek  miatt,
pedig kb. egy évtizede az iskola felében
nem volt teljes festés. Továbbra is megol-
datlan az iskola teljes területén működő
internet  elérhetőség.  Ez  jelentős  problé-
mát jelent az oktatásban.

Iskolánk több alkalommal kapott esz-
közöket,  pályázatoknak  köszönhetően
tornaeszközöket, egy új interaktív táblát,
az  OTP Bank  Bozsik  Intézményi  prog-
ram és az Iskolagyümölcs program kere-
tein belül kapott ajándék felszereléseket.
Eszközfejlesztésre  kapott  pénzből  2  fali
térképet, és több nélkülözhetetlen kisebb
értékű  tárgyat  szereztünk  be.  A  TIOP
1.1.1  pályázatnak  köszönhetően  17  új
számítógépet,  szervert,  billentyűzetet,  9
monitort. A Szülőföldem Vál Alapítvány-
tól számítógép asztalokat.

Intézményi dolgozók a tanév végén

16 fő teljes állású, 5 fő részmunkaidős,
1 óraadó pedagógus, 1 iskolatitkár, 5 fő
technikai dolgozó

Minősítések

Az  elmúlt  évben  3  kolléga  szerzett
mesterpedagógusi minősítést, és lett egy-
úttal szakértő, illetve szaktanácsadó (Ko-
vácsné Darabos Erzsébet, Pásztor Mária,
Szabó Éva).

Ebben a tanévben a következő kollé-
gák minősítésére került sor:

Csoknyay Tamás (Ped. II.)
Drankovics Réka (Ped I.)
Juhászné Kékesi Rita (Ped II.) 
Nagy Imréné (Ped II.)
Némethné Szabó Anna (Ped II.)
Tóth Edina (Ped I.)

Kompetenciamérés

A 2015.  évi  kompetenciamérés  ered-
ményét februárban tette közzé az Oktatá-
si  Hivatal.  Az  előző  években  minden
tárgyból az országos és községi átlag ki-
jelölt tartományába belefértünk, bár job-
bak semmiből nem voltunk egyik össze-
hasonlítási kategóriában sem.

Ebben az évben kaptunk először olyan
eredményt, mely romlást mutat. A 6. osz-
tályos  matematika  esetében  az  országos
és községi átlagnál is gyengébben teljesí-
tettünk.

Kiemelendő  az  alapkészséget  el  nem
érő tanulók aránya minden vizsgált tárgy-
ból és minden évfolyamon, mely rendkí-
vül magas.

A következő évben különös figyelmet
kell  ezekre  a  területekre  fordítani,  nem
elhanyagolva a többit sem. A felsoroltak
segíthetik  a  feladatot:  új  matematika
könyv  használatának  bevezetése,  több
gyakorló óra, több korrepetálás, megfele-
lő házi feladatok, csoportbontás, az alap-
készségek napi  szinten  való gyakorlása,
központi dolgozatok íratása.

Továbbtanulás

Pályázatok

Pályázat neve
Felhasználható
összeg

MOP 3.1.4.c 12 millió Ft
2 Múzeumlátogatási 
pályázat 70 ezer Ft
Erzsébet-tábor
88 főnek kb. 400 ezer Ft
Tesco játszótér 
pályázat nem nyert
Mosolygó-fogacskák 35 db 

ajándékcsomag

Ökoiskola nyert
Tesco (Vajda nap) 32ezer Ft
Olajszennyezés  helyett
sportszer
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Vál régi 
képeken
Ízelítő a  képanyagból

12-13. oldal

Ó, -IÓ, -CIÓ, ...VAKÁCIÓ!
A Váli Vajda János Általános Iskola 
2015/2016. tanév végi beszámolója

SZABÓ ÉVA igazgató

ORSZÁGOS SPORT
EREDMÉNYEINK

Az Országos Diákolimpián
távolugrásban 7. helyezett

Raffael Zsolt 8. o.
600 m-es síkfutásban 18. helye-

zett Körmendi Dominik 6. o.
Gratulálunk!



A 2015/16-os  tanévben  a  pedagógu-
sokra,  intézményvezetőkre  és  az  intéz-
ményre az intézményi önértékelés, a pe-
dagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügye-
let) és a nagyszámú pedagógusminősítés
által hatalmas plusz feladattömeg hárult.
Ez akkor is nagy feladat lett volna, ha a
szabályok, törvények nem változnak fo-
lyamatosan  (pl.  az  önértékelés  csak  eb-
ben a tanévben háromszor). Ez igen meg-
nehezítette munkánkat.

Ennek ellenére, ahogy a beszámolóból
is kitűnik,  az  elmúlt  évekhez  hasonlóan
igyekeztünk megfelelni a tanulók, szülők
és  természetesen  a  saját  elvárásainknak
is. Tartalmas, sokrétű munkát végzett tan-
testületünk az elmúlt időszakban. Verse-
nyekre készítettük és vittük tanulóinkat, a
rászorulókat  korrepetáltuk,  támogattuk,
számtalan  programot  szerveztünk,  lebo-
nyolítottuk a Vajda-hét versenysorozatát,
pályázatokat írtunk és bonyolítottunk le.

Természetesen  számos  területen  van
még  feladatunk,  a  következő  tanévben
megpróbáljuk a  problémákat  csökkente-
ni, az el nem végzett feladatokat pótolni,
még nagyobb sikereket elérni.

Köszönjük minden kollégának, szülő-
nek,  a  szülői  munkaközösségnek,  támo-
gatónak,  hogy  egész  évben  mellettünk
álltak, és ahol tudtak, segítettek. Minden-
kinek  tartalmas  pihenést  kívánunk  a
nyárra.

Kovácsné Darabos Erzsébet
Szabó Éva

Olajszennyezés helyett sportszer

A Gyűjts szelektíven, élj sportosan! el-
nevezésű környezetvédelmi program ke-
retében, a Decathlon Sportáruházlánc tá-
mogatásával,  a  Gondoskodásból  Jeles
Szociális  Szövetkezet  koordinálásával  a
környezetre káros használt étolaj- és zsír-
gyűjtési  akciót  hirdettek,  melyhez  isko-
lánk is csatlakozott. Az összegyűjtött olaj
után kapott kuponokat sportszerekre vált-
hatjuk.

Az iskola sárközi bejáratánál és a Pol-
gármesteri  Hivatal  udvarán,  a  szelektív
gyűjtőknél  elhelyezett  vashordókban  le-
het  elhelyezni  a  műanyag  flakonokban
összegyűjtött olajat és zsírt. A gyűjtés fo-
lyamatos, nincs “nyári szünet”.

Szeretettel  kérünk  minden környezet-
barát váli lakost, csatlakozzon az akció-

hoz! Kérjük, csak tiszta és teli flakonokat
rakjanak  a  tárolóba,  hogy  a  félig  lévő
edények ne foglalják  feleslegesen a he-
lyet. Segítségüket köszönjük!

Pásztor Mária

Ballagás

Ökoiskola

2016. januárban majdnem egy évtized
után ismét elnyertük az Ökoiskola címet.
Ennek  szellemében  dolgoztuk  ki  a  fél-
éves munkatervünket.

Az  eddigi  évek  során  is  fokozott  fi-
gyelmet  szenteltünk  a  környezettudatos
életre, de a cím újbóli elnyerésével még
jobban fogunk törekedni diákjaink és sa-
ját magunk természettudatos szemléleté-
nek fejlesztésére.

Az  ÖKO-munkaterv  szervesen  illesz-
kedik az iskolai élet mindennapjaiba. Az
általános  elvárásoknak  megfelelően  fel-
ügyeljük  az  iskola  tevékenységének  a
környezetre gyakorolt hatását, az igényes
környezet  kialakítását,  illetve  kialakítta-
tását a diákok körében. Törekszünk a ta-
nítás-tanulás terén formálni a tanulók ter-

mészet-  és  környezetszemléletét.  Fizikai
környezetünket zöld növények, diákjaink
képzőművészeti  alkotásai  díszítik,  ezzel
is jelezve a fenntarthatóságot. Fontos fel-
adatnak tartjuk a környezettudatos maga-
tartás folyamatos fejlesztését.

Ennek érdekében tevékenykedtünk az
év folyamán:
-  Öko-fal  létrehozása,  ahol az aktualitá-
sok olvashatóak
- Happy-hét, ahol diákjaink előadásokon
kaptak fontos információkat a víz szere-
péről, 3D-s és 2D-s plakátokat készíttet-
tek  a  víz  fontosságáról,  vízfogyasztás
kampány  indult  testnevelés  órákon  és
sportfoglalkozásokon
- Kollégáink hétvégi túrákat szerveztek a
tanévben,  melyre  sok  lelkes  jelentkező
volt  mindig,  csak  az  időjárás  fogott  ki
sokszor a lelkes túrázókon.
-  Ősszel  és  tavasszal  egészségnapot  és
zöldség-gyümölcs napot tartottunk, a reg-
geli  torna  után  egészséges  salátákat  ké-
szíttettek az osztályok
- Fotószakkörön témáinkat legtöbbször a
természetből merítettük, körbejártuk a te-
lepülést  megörökítettük  a  környezet-
szennyezést és a megújulást is
-  Ebben  a  tanévben  is  csatlakoztunk  a
„TeSzedd” mozgalomhoz, iskolánk tanu-
lói  szorgosan  gyűjtötték  a  sok  eldobott
szemetet. 
- Az újrahasznosítás szellemében folytat-
tuk a szelektív hulladékgyűjtést, papír –
és elektronikai hulladékgyűjtést szervez-
tünk az év folyamán.  A lebonyolításban
minden kolléga és gyermek részt vett sok
szülői segítséggel. A szárazelemek gyűj-
tése folyamatos.  A tanév során szelektí-
ven gyűjtöttük a papír, műanyag és a ház-
tartási hulladékot.
-  Februárban  tájfutó  délelőttöt  rendez-
tünk, ahol szakedző segítségével sajátít-
hatták el a diákok a tájfutás alapjait, is-
merhették meg ezt a természethez közeli
sportágat.
- Diákjaink idén is természetjáró szakkö-
rön  kerülhettek  közelebb  környezetünk-
höz és fedezhették fel a környék állat- és
növényvilágát.
- A környezettudatos nevelésnek eddig is
nagy  hagyománya  volt  az  iskolánkban,
különböző versenyeken, mint pl. kataszt-
rófavédelmi versenyen, tűzoltóversenyen,
kerékpáros közlekedési versenyen idén is
szép eredményeket értek el kollégáink és
tanítványaik.
- Regisztráltunk a „Gyűjts szelektíven, élj
sportosan” felhívásra, ahol is használt ét-
olajért cserébe sportutalványokat kapunk
- A tanév lezárásaként akadályversenyen
vettek részt diákjaink

Izsákné Várbíró Judit,
Némethné Szarka Szilvia
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A búcsúzó  két  csoport  a  Közösségi
Házba szervezett ünnepélyen mutatta be
szüleinek és meghívott rokonainak, hogy
mennyi  verset,  éneket,  dalos  játékot  is-
mertek meg óvodás éveik alatt. Óvodás-
társaiktól  és  az  óvoda  épületektől  már
előző  napokban  elbúcsúztak.  Mindkét
csoport örömmel készült e jeles alkalom-
ra, a gyermekek bátor kiállása büszkeség-
gel töltötte el a felkészítő pedagógusokat
és reméljük a szülőket is. A hely sajnos
idén is szűkösnek és igen melegnek bizo-
nyult. Az ünneplőbe öltözött csillogó sze-
mű gyermekek az igényesen és nagy sze-
retettel feldíszített Közösségi Házból kis-
tortával,  ajándék  tornazsákkal,  csoport-
képpel, kiscsokor virággal és összegyűj-
tött  rajzaikkal  indultak  haza  a  búcsúzó
után. Köszönjük mindazoknak, akik segí-
tettek emlékezetessé és széppé tenni ezt a
napot az iskolába lépő kisgyermekeknek.

Az óvodai beiratkozás április 25-26-án
megtörtént.  A  következő  nevelési  évre

így alakulnak a csoportok: Kossuth utca:
Napsugár nagycsoport: 23 fő, Vajda utca:
Csigabiga középső csoport: 20 fő, Vajda
utca Maci kiscsoport 16 fő, Kossuth utca
Tulipán mini – kiscsoport: 18 fő október,
(23 fő december).

Minden  óvodánkba  jelentkező  gyer-
meket felvettünk. 

Papírt gyűjtöttünk júniusban, ami iga-
zán eredményes  volt,  hiszen  a konténer
szinte teljesen megtelt. Köszönjük azok-
nak,  akik  ilyen  módon  támogatták  az
óvodát. Külön köszönet Vass Attilának és
Váradi  Rolandnak,  akik  két  napon  át
gyűjtötték a faluban a házak elé kitett pa-
pírokat. Sajnos a papír ára alacsony, kiló-
ja 15 Ft, de így is örültünk e lehetőség-
nek. A Kossuth utcai óvoda udvarán lévő
elöregedett homokozót szeretnénk kicse-
rélni a papír árának felhasználásával.

Az Óvodai Szülői Szervezet a lehető-
ségeihez  mérten,  többféle  módon támo-
gatta az óvodai élet színesebbé tételét: a

nagycsoportosok  májusban  Agárdra  ki-
rándultak, a buszköltségét a Szülői Szer-
vezet fizette. Ezen kívül a nagycsoporto-
sok  ajándékba  kapták  a  csoportképet,
Gyermeknapra  homokozó  játékokkal
kedveskedtek mindkét óvoda gyermekei-
nek.  Gyermeknap  alkalmából  minden
óvodás gyermek és felnőtt jégkrémet ka-
pott  a  szülőktől  (köszönjük  Csókásné
Kata szervező - közreműködését ebben.)

Az Óvodai Szülői Szervezet képviselői
Pedagógusnapon  virággal  és  házi  süte-
ménnyel  köszönték  meg  az  intézmény
dolgozóinak egész évi munkáját. A meg-
emlékezés és a köszönet szavai örömmel
töltöttek el bennünket.

A Szülői Szervezet tagjai aktívan részt
vettek  a  „nagy”  községi  gyermeknap
szervezésében  és  lebonyolításában.Kö-
szönet mindenkinek, aki segített a Tescos
zsetonok gyűjtésében, és így összefogás-
sal sikerült megnyerni az udvar fejleszté-
sére  a  400.000 Ft-ot.  Külön köszönet  a
két leglelkesebb támogató szülőnek Ági-
kának és Eszternek.

Kellemes  nyári  feltöltődést,  örömet,
aktív  pihenést  kívánok  minden  óvodás
gyermeknek,  családjaiknak  és  minden
kedves olvasónak.

„Minden talajban megterem valamifé-
le virág. Minden napnak van valamilyen
öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meg-
lássa azt.” (Wass Albert)
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Falunap néptáncgálával
Válvölgye olimpia, veterán járművek, kopjafa ava-
tás, 100. véradás , színpadi produkciók.. 

16. oldal

A MESEVÖLGY OVI ESEMÉNYEI
Május végén 33 nagycsoportos gyermek ballagott
el az óvodából. 

KOCSIS IRÉN óvodavezető

FELHÍVÁS
Kedves Szülők, Váliak, Támogatóink!

2016. augusztus 27-én,  szombaton délelőtt  8.00 órától  a  Váli  Mesevölgy
Óvoda  Vajda  utcai  épületénél  udvarszépítést  rendezünk  közösségi
összefogással!
A  tavaly  novemberihez  hasonló  tereprendezésen  kívül  a  Tesco  pályázaton  nyert
összeg  egy  részéből,  valamint  az  Önkormányzat  hozzájárulásával  festékeket
vásárolunk, megszépítjük a padokat, lemázoljuk a virágoskert kerítését. Cserjéket is
ültetünk és fűszerkertet telepítünk.  
Kérjük,  hogy  a  résztvevők  ecsetet,  gereblyét,  metszőollót,  ásót,  védőkesztyűt
hozzanak magukkal, illetve fűszernövény tövet is szívesen fogadunk!
Várunk  Mindenkit  szeretettel  egy  kellemes  hangulatú  délelőtti  tevékenykedésre!
Fogjunk össze újra, hogy ovisaink megújult környezetben kezdhessék a következő
nevelési évet! :-)

Kocsis Irén, Fugert Eszter, Oroszi Ágnes



-CSEKK
ÁTADÁS

2016.  június  30-án  a  bicskei
Tesco  áruház  igazgatónője  Köve-
cses-Mintler  Renáta  érkezett  a
Vajda utcai  óvodába,  hogy jelké-
pesen átadja a 400.000,- Ft-os tá-
mogatást. 

A hölgyet az ovis gyermekek, Ir-
csi néni, az óvónénik, a dajka né-
nik,  Ádám Zsuzsa alpolgármester
és ’A Váli  Gyermekek Jövője Ala-
pítvány’  kuratóriumának  elnöke,
Zsebeházy Róbert fogadta. 

Miután megvendégeltük Renátát
és Ircsi néni körbevezette az épü-
letben,  már  várták  a  gyermekek
az udvaron, hogy készülhessen a
csoportkép  a  hatalmas  csekk  át-
adásáról. Miután elkészült a fotó,
a kicsik Piroska néni segítségével
meglepetés  ajándékot  adtak  át:
kézzel  készült,  logózott  papírsár-
kányokat (ezek a bicskei  áruház-
ban láthatók is). A gyerekek tün-

dériek  voltak,
érezhető volt,
milyen  szere-
tettel  készül-
tek  az  ese-
ményre  az
óvónénikkel.
Voltak  olyan
lelkes  ovisok,
akik  még kü-
lön  rajzot  is
készítettek.

Még  egy-
szer  megkö-
szöntük  az
áruházveze-
tőnek a támo-
gatást  és
hogy  szemé-
lyesen látoga-
tott  el  hoz-
zánk,  és  vár-
juk  vissza,
amint  nyár
végén befeje-
ződik  az  ud-
varszépítés.

Oroszi Ágnes
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Nyertünk! Köszönjük!
Kedves Olvasók!

Örömmel tudatjuk, hogy június 14-én megérkezett a hivatalos értesítés, miszerint MEGNYERTÜK A 400.000,- FT-OS TÁ-
MOGATÁST A TESCO PÁLYÁZATON!

Először is szeretnénk tájékoztatni segítőinket, hogy Válban több, mint 4.700 darab zsetont gyűjtöttünk össze, a Válon kívüli
gyűjtőktől pedig további kb. 4.000 darabot kaptunk. (Ezeken kívül értendő természetesen az áruházakban közvetlenül bedobott
szavazat.)

Sokat gondolkodtunk, hogyan fogalmazhatnánk meg úgy a köszönőlevelet, hogy MINDENKIt, aki zsetont hozott, megemlít -
hessük benne. Csűrtük-csavartuk, de rájöttünk, hogy ez nehezebb lenne, mint az előző három hónapos munka, melyet a pályá -
zatra fordítottunk. Egyszerűen lehetetlen, hogy itt és most mindenkit felsoroljunk, aki segített.

Tudtuk, hogy ha írunk egy jól átgondolt pályázatot és sikerül bekerülnünk a három versenyző közé, akkor számíthatunk segít-
ségre a szűk ovis környezetünktől. De álmunkban sem gondoltuk, hogy ennyien és ilyen intenzitással járulnak majd hozzá a
gyűjtéshez...

Gyűjtött zsetont MINDENKI: kicsi és nagy, helyi lakos, elszármazott váli, vidéki-városi barát/ismerős, még idegenek is. Ön-
kéntes gyűjtőpontok szerveződtek boltokban, kisebb közösségekben, a közösségi oldalon, még más falvakban is. Érkezett zseton
postán, postaládában hagyva/kerítésre kötözve, autóval, motoron és biciklin. Volt, aki csak ezért látogatott el újra Válba és volt,
aki friss-műtétes sebekkel is motorra pattant, hogy az utolsó pár nála lévő zsetont is bevigye az oviba. És nem szabad megfeled -
keznünk magában az áruházban dolgozó lakosainkról sem, akik mindennapos vásárlásaikkal, gyűjtőmunkájukkal járultak hozzá
ahhoz, hogy ilyen szép mennyiségű korong gyűljön össze. Köszönet jár azoknak az Apukáknak is, akik hajnalban szolgálatba
menet, vagy onnan jövet az önkiszolgáló kasszánál történt fizetés után vették a fáradtságot és blokkal a kezükben a vevőszolgá -
latnál várakoztak a zsetonjaikért.

Volt, akitől egyszerre több százat-, mástól több ezer darabot kaptunk, de az egy darab is pont ugyanannyit számít, mivel volt,
aki csak ezért utazott el családostól a Tesco-ba, hogy ő is segíthessen. Az iskolás gyerekeket pedig öröm volt látni, hogy men y-
nyire részesei szerettek volna lenni és lettek is a gyűjtésnek.

Mindenki nagyon-nagyon lelkes volt és magáénak érezte a projektet, melyért mindenkinek hálásak vagyunk!
Végül a Tesco pályázata elérte a célját, melyet a kiírásban megfogalmaztak: 'a helyi közösségek támogatása'. És IGEN, már a

pályázati anyag készítésekor támogatták, hogy még jobban közösséggé kovácsolódjunk: óvónénik és dadusok a szülőkkel, szü-
lők az önkormányzattal, civil szervezetek és magánemberek mindezekkel... Kezdetektől éreztük a támogatást minden irányból
és ez a gyűjtés folyamán nem várt mértéket öltött.

Az, hogy végül meg is nyertük a pénzt, már 'csak' hab a tortán, hiszen a kezdetektől nyertünk: egy KÖZÖSSÉGet, aki össze -
fogással, EGYÜTT bármire képes. KÖSZÖNJÜK!

Kocsis Irén, Fugert Eszter, Oroszi Ágnes



Kedves Olvasók!
Az  ünnepi  könyvhét  egyedülálló

magyar  kulturális  rendezvénysorozat,
évről  évre  töretlen  sikerrel  és
népszerűséggel.  Supka  Géza  kezdemé-
nyezésére  tartották  meg  a  Magyar
Könyvkiadók  és  Könyvterjesztők  Egye-
sülete  szervezésében  az  első  ünnepi
könyvhetet 1929. május 12. és május 20.
között.  A rendezvényhez  2001-től  kap-
csolódnak  a  gyermekkönyvnapok.  Mi
könyvbemutatóval ünnepeltük. Dr. Szabó
József János hadtörténész Kárpáterődítés
című könyvét, és a magyar történelem tit-
kait  ismertette  meg  a  vendégekkel.  Az
Árpád-vonal, az Északkeleti- és a Keleti-
Kárpátokban 1941-ben felhúzott védelmi
rendszer története, és természetesen ma-
radványai egyre népszerűbbnek számíta-
nak nem csak a hadtörténet iránt érdeklő-
dők körében, hanem egyre inkább turisz-
tikai  vonzerőt  is  jelentenek.  A hadtörté-
nész szerző régóta foglalkozik a témával.
Elsőként 1995-ben járt az ezeréves határ
közelében fekvő Úz völgyében, ahol lát-
hatta az Árpád-vonal egyik erődítményét,
és volt alkalma beszélgetni a 11. székely
határőr zászlóalj akkor még élő veterán-
jaival is. Későbbi kutatásait összefoglal-
va jelentette meg Az Árpád-vonal, A Ma-
gyar Királyi Honvédség védelmi rendsze-
re  a  Keleti-Kárpátokban,  1940-1944 cí-
mű kötetet, majd később Az Árpád-vonal
útikönyvét.  Az első mű bővített  kiadása
jelen kiadvány, amely a korábbi könyvvel
ellentétben kitér  a Székelyföld körkörös
erődítésére is, valamint az azóta kutatha-
tóvá vált  szovjet  és román források fel-
dolgozásával árnyaltabb és pontosabb lett
az az egykori harcokkal kapcsolatos kép.
A szerző legelőször áttekintést ad a törté-
nelmi Magyarország geopolitikai és kato-
nai-stratégiai helyzetéről, az 1938-40-ben
visszatért területek katonaföldrajzi viszo-
nyairól, valamint az akkori elképzelések-
ről  a  visszatért  területek  védelmére  vo-
natkozóan. A szerző röviden összefoglal-
ja  a  határvédelem  fogalomrendszerét  a
két  világháború  között,  ír  Székelyföld
problematikájáról,  ezt  követően  pedig
sorra  veszi  a  védelmi  vonal  fontosabb
völgyzárait  (pl.  Uzsoki-hágó,  Vereckei
hágó, Ojtozi-szoros, Úz-völgy, Tölgyesi-

szoros  stb.).  Olvashatunk  az  építkezés
szervezeteiről,  egy  külön  fejezet  bemu-
tatja  Székelyföld  körkörös  erődítését,
majd a szerző időrendben haladva foglal-
ja össze az Árpád-vonalnál lefolyt védel-
mi harcokat. Az utolsó fejezet a hadmű-
veleti tapasztalatokat összegzi. A fekete-
fehér  fotókkal,  tervrajzokkal  és  térkép-
vázlatokkal illusztrált kötet minden, a té-
ma iránt érdeklődő olvasónak ajánlható.

Ehhez  kapcsolódva  terveztük,  hogy
népszerűsítjük  a  váli  polgárőrséget,  hi-
szen nagyon sokat köszönhetünk nekik. A
biztonság – ezen belül a közbiztonság –
az egyik legfontosabb igény az emberek
életében.  Magyarországon  csak  egy
olyan civil  szervezet  van,  amely a köz-
biztonság  érdekében  tevékenykedik  és
ma már jelentős elismertséget és köztisz-
teletet  szerzett,  ez a polgárőrség. A váli
szervezet Hoppár György vezetésével je-
lentősen hozzájárul ahhoz, hogy javuljon
a  lakosság  biztonságérzete.  Azért,  hogy
minél jobban és több helyen el tudják lát-
ni a feladatukat,  szükség lenne új tagok
csatlakozására. A jelentkezők forduljanak
bizalommal  Hoppár  Györgyhöz,  de  ér-
deklődhetnek  itt  a  könyvtárban  is!  Ne
csak várjuk, hanem segítsük is a polgár-
őrök munkáját!

Az idei  könyvtári  tábor  témája  a  ha-
gyományos játék volt. Az általunk össze-
állított  fejlesztő  folyamatban  játszva  is-
merkedhettek  meg  a  résztvevők  a  szű-
kebb  környezetükben  lévő  anyagokkal,
játékokkal,  hozzájárulva  a  gyermekek
szabadidejének hasznos és értelmes eltöl-
téséhez. Még egyszer  köszönöm Dancsi
Tiborné, Csurgó Ágnes és Kostyál Csen-
ge  barátságos,  vidám  hangulatú  kreatív
munkáját. A szülőknek is nagyon köszö-
nöm az elismerést, Juhászné Majnár An-
nának  a  csokoládé  adományt,  amit  a
gyermekek kitörő örömmel fogadtak. 

Kulturális  Kávéházunkba  júliusban
irodalmi  múzeumtúrára,  augusztusban
Szabó  Ervin  könyvtári  „épületsétára”
várjuk az érdeklődőket.

Bővebb  információ  a  Községi
Könyvtárban (Vajda János u. 36.) 

telefon: 30/86-86-876
e-mail: konyvtar@val.hu

Gyereknap
Minden évben az iskolás és

az óvodás szülők közösen ren-
dezik meg a Gyereknapot, így
volt ez idén is.

Hetekkel  korábban  elkezd-
tünk  szervezkedni,  a  gyerek-
nap előtti  napokban pedig fel-
gyorsultak az események. Pla-
kátolás, anyag- és eszköz vá-
sárlások, pénteken pörkölt elő-
készítés,  sátorállítás,  össze-
szedtük a faluból mindazt, ami
feltétlenül szükséges a sikeres
lebonyolításhoz. 

A gyereknap reggelén fél 10-
től  már  a  legkisebb  gyerekek
zenés-dalos  foglalkozása  elin-
dult. A nap szépen sütött és a
színpadi  programok, a játékos
foglalkozások  is  szép  sorban
elkezdődtek.

Nagyon  sokan  érkeztek  és
körhintáztak, nézték a koncer-
teket, bemutatókat, versenyez-
tek, játszottak, amíg el nem fá-
radtak.  Kis  pihenés  és  pala-
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KÖNYVTÁRI KÖZLEMÉNYEK
Minden évben elérkezik az Ünnepi Könyvhét ide-
je, idén június 9-e és 13-a közé esett. 

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros



csintázás után pedig ott folytat-
ták,  ahol  abbahagyták.  A dél-
után folyamán eleredt  az eső,
de  ennek  ellenére  sokan  ma-
radtak és sátor alatt játszottak
vagy figyelték tovább a tánco-
sokat, cirkuszosokat. 

Hálásak  vagyunk  minden
közreműködőnek  a  sok  élmé-
nyért,  fáradságért,  türelemért,
az  eszközökért  és  a  jó  taná-
csokért! 

Köszönjük még egyszer!

A váli iskolás és ovis SZMK
Fotó: Tóth Tamara

(Köszönjük  a  Szülői  Munkaközösségek
időt és fáradságot nem kímélő munkáját,
hogy minden évben emlékezetessé teszik
a váli óvodás és iskolás gyermekek szá-
mára ezt a napot! - A Szerk.)

►Váli Völgyi Vigasságok

Ha szeptember nyitánya, akkor Váli -
Völgyi Vigasságok. Idén is megrendezi a
Bíbor néptánccsoport  a  jól  bevált  Szent
István téren, szeptember 2-3-án. Az idei
fesztivált is nagyon sok változás, várako-
zás, készülődés előzte meg. Azért a vé-
gén csak sikerült előteremteni a szüksé-
ges anyagi forrást ahhoz, hogy a tervein-
ket megvalósíthassuk. Megint lehet „kis-
vonatozni”. Terveink szerint a színpadon
különböző programok  váltják  a  néptán-
cos produkciókat. Ezzel egy időben népi
játszótéren múlathatják az időt. A Mester-
ségek  Műhelyében  a  Magyar  Origami
Kör  munkatársai  tartanak  foglalkozáso-
kat  gyermekeknek,  felnőtteknek  egy-
aránt.  Váli  és  környékbeli  kézművesek
kínálják portékáikat. 

Idén sem marad a VVV kiállítás nél-
kül. Samuné Pásztor Marika tanárnő fel-
vállalta,  hogy  segítőivel  és  Szabó  Éva
koordinálásával készítenek egy tárlatot a
régi váli iskolák és a régi falusi élet képe-
iből  a  Tűzoltó emlékházban.  A kiállítás
megnyitója pénteken délután lesz.

Az idei színpadi program szintén rend-
hagyó  lesz,  mivel  több  külföldi  csoport
érkezik hozzánk. Lengyelországból Kros-
cienko  nad  Dunajcemből  a  „KROSCI-
ENCANIE” néptánccsoport tagjai fognak
megörvendeztetni bennünket. Itt  monda-
nám el, hogy a Bíbor néptánccsoport az ő
meghívásukra  látogat  el  július  végén
Kroscienko  n/D  –ba.  Tiszteletünkre  ott

egy magyar hétvégét rendeznek, vetélke-
dőkkel és rengeteg fellépéssel. Mi is na-
gyon készülünk erre az útra is.

Visszatérve  a  VVV-re,  Csehországból
a  Vcelaran  néptánccsoport  jön  közénk
Bilovice-ből,  nagyon  kíváncsian  várjuk.
Szlovákiából  a  Felvidékről  Martosról  is
megtisztel bennünket a Martosi néptánc-
csoport.  Martos  neve  nagyon  sok  váli
néptáncos előtt ismert, hiszen több alka-
lommal is volt ott néptánc tábor gyerme-
keknek, felnőtteknek.

Akik  szívesen  megismerkednének  a
külföldi csoportokkal, pénteken este len-
gyel és cseh táncházat tartunk a csopor-
tok vezetésével és a zenekaraik közremű-
ködésével.

Természetesen  eljön  ismét  a  Bíbor
néptánccsoport „koma” csoportja a pász-
tói  Muzsla  néptáncegyüttes  is,  de  nem
sorolnám el  az  összes  résztvevőt  előre.
Ismét szeretnénk élvezetes délutánt nyúj-
tani  mindenkinek minden műfajban. Ér-
demes lesz kilátogatni.

Szombat délután idegenvezetéssel újra
látogatható lesz a  katolikus templom és
torony. 

Étel és italfogyasztási lehetőség, támo-
gatói tombola várja a kilátogatókat.

A szombati rendezvényt megnyitja len-
gyel barátainkra való tisztelet jeléül Len-
gyelország budapesti nagykövete.

Mindenkit  különleges  szeretettel  vá-
runk a rendezvényünkre, mely az eddigi-
eknek megfelelően ingyenes.

Bíbor néptánccsoport
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Két lelkes lokálpatrióta, Szabó Éva és
Dudásné Viktóri  Katalin évek  óta  szor-
galmasan gyűjti azokat a fotókat, képes-
lapokat  és  dokumentumokat,  amelyek
Vál  múltját  és  történetét,  a  településsel
kapcsolatos érdekességeket mutatják be.

Számtalan váli és volt váli csatlakozott
a  közösségi  oldalhoz, hiszen ez  egy re-
mek lehetőség, hogy még többet megtud-
hassunk lakóhelyünkről.

Egyre többen keresik meg a gyűjtőket,
hogy felajánlják és közkinccsé tegyék a
családi hagyatékokból előkerülő régi fo-
tókat,  dokumentumokat.  Izgalmas „nyo-

mozások” indulnak, emlékezések kez-
dődnek, történetek elevenednek meg egy-
egy kép kapcsán. Jó látni a régi osztály-
képeket,  tanítókat,  lelkészeket,  a  falusi
élet  hajdanvolt  életképeit,  a  temetési
vagy az esküvői menetet,  vagy éppen a
már nem létező régi  épületeket,  melyek
egykor Vál utcáin álltak. Minden kép ál-
tal  egy  kis  időutazásban  lehet  részünk,
emlékeket  ébreszt,  érzelmeket  fakaszt.
Hihetetlen  gazdagság  tárul  a  szemünk
elé, számtalan érdekesség és titok...

Az alábbi képek egy kis ízelítőt nyújta-
nak az oldal varázslatos hangulatából.
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Vál régi képeken
Az oldalnak már több mint 700 követője
van, váliak és elszármazottak, fiatalok és
idősek. Ha Ön is szeretne kicsit nosztal-
giázni, keresse fel a Facebook-on.

ÁDÁM ZSUZSANNA
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TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. tv. 3-4.§ rendelkezései szerint a települési önkormány-

zat települési értéktárat, ugyanazon megye területén lévő több szomszédos település önkormányzata tájegységi értéktárat, a
megyei önkormányzat megyei értéktárat hozhat létre. A nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát a települési önkormányzatok ad-
ják, amelyek fakultatív feladatként megalakíthatják Települési Értéktár Bizottságaikat, melyek elkészítik a településen fellelhető
nemzeti értékek adatainak gyűjteményét, vagyis a települési értéktárat.

Vál értékekben rendkívül gazdag, ezért tudjuk, hogy a váli értéktár létrehozása nem lesz kis munka. Szeretnénk, ha Önök is
részt vennének ebben. Kíváncsiak vagyunk véleményükre, ezért várjuk javaslataikat, mi kerüljön Vál község értéktárába!

Az alábbi kategóriákban érdemes gondolkodni: agrárium (erdészet, halászat, vadászat), egészség és életmód (népi gyógyá-
szat, gyógynövények),  épített környezet (épületek, építmények),  ipari és műszaki megoldások (kézművesség gépei, eszkö-
zei, technológiák), kulturális örökség (irodalom, tudomány, művészet, népi hagyományok, régészeti lelőhelyek), sport (sportolói
életművek, csúcsteljesítmények), természeti környezet (tárgyi javak,, geológiai, biológiai képződmények,  ökológiai rendszerek,
természeti tájak),  turizmus és vendéglátás (turisztikai attrakció, szolgáltatás, gasztronómia, stb.)

Kérjük, ezen az adatlapon jelezzék, ha valamit javasolni  szeretnének az értéktárba. Az újságból kivágva juttassák vissza
2016. augusztus 31-ig a hivatalba. Köszönjük!

JAVASLATOK

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................



►Trianonra emlékeztünk

A Váli Vajda János Általános Iskola ta-
nulóinak műsorával és a Vadvirág dalkör
énekével emlékeztünk az igazságtalan tri-
anoni  békekötés  96.  évfordulójára.  Az
emlékműnél  koszorút  helyezett  el  Vál
Község  Önkormányzata,  a  Vajda  János
Általános Iskola, a Váli Mesevölgy Óvo-
da, a Váli Faluszépítő és -védő Egyesü-
let, valamint Tűzoltóink.

Ádám Zsuzsanna
Fotó: Szabó Éva
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2016.07.14. csütörtök
18:00 Moldvai táncház

Helyszín: Burgondia u. 4.

2016.07.15. péntek
10:00 Tűzoltó bemutató
15:00 Sportvetélkedők
Helyszín: Szabadidőpark

2016.07.16. szombat
17:00 Örömtánc Gálaműsor

Helyszín: Szabadidőpark

2016.07.17. vasárnap
16:00 Íjászbemutató

Helyszín: Szabadidőpark

Vendégek: Balánbányai néptáncosok

Molnár Szilárd:  30 900 1136
Jankóné Csapó Noémi:   20 477 5636
Baranyai Mária:  30 956 1201



►Címerünk

Néhány éve kaptuk ajándékba Czibók
Péter üvegművésztől ezt a hatalmas, gyö-
nyörű faliképet, ami Vál község címerét
ábrázolja.

 Sokáig a polgármesteri irodában állt –
sajnos  méltatlanul  -  az  íróasztalnak  tá-
masztva. Most végre méltó helyére kerül-
hetett a felújított díszteremeben.

►Sporthírek

Június 5-ével véget értek a 2015-2016.
évi bajnokságok.

Felnőtt csapatunk a 8. helyen, ifjúsági
csapatunk a 12. helyen, öregfiúk csapa-
tunk pedig 5. helyen végzett a bajnokság-
ban. 

A Bozsik-programban szereplő csapa-
taink  kiváló  teljesítményt  nyújtottak  és

teljes létszámmal fejezték be az idei évet.
A  bajnokság  befejeztével  a  gyerekek

négy  napos  edzőtáborban  vettek  részt
Mezőkövesden. 

Köszönjük az edzők kiváló munkáját:
Antal Mártonnak, a felnőtt csapat edzőjé-
nek; Toller Józsefnek, az ifjúsági csapat
edzőjének  és  a  Bozsik-programban sze-
replő  csapatok  edzőinek:  Sinkó  Csabá-
nak, Magyar Balázsnak és Somlai Tibor-
nak.

Az  egyesület  nevében  köszönjük  az
egész éves támogatást és szurkolást! 
HAJRÁ VÁL, HAJRÁ FIÚK!!!

Klein Károly
Fotó: Magyar Balázs
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ORVOSI ÜGYELET - KÉRDŐÍV
Vál Község képviselő-testülete a 2016. június 28-i rendes ülésén elfogadta a Bicske székhelyű orvosi ügyelet

tevékenységéről  szóló  beszámolót.  Ennek  során  felmerült,  hogy  az  önkormányzat  nem  ismeri  a  váli  lakosok
véleményét, tapasztalatait az új orvosi ügyelettel kapcsolatban, mivel nem jutottak el hozzánk ezzel kapcsolatos
visszajelzések.

Kérjük Önöket, ha van véleményük, tapasztalatuk, esetleg panaszuk, küldjék vissza számunkra ezt a kérdőívet
augusztus 31-ig, hogy továbbítani tudjuk a Szolgáltató felé az észrevételeket, és ha szükséges, javítani tudjunk a
szolgáltatás minőségén. Együttműködésüket előre is köszönjük!

       NÉV LAKCÍM

…................................................................... ….....................…...........................................................

VÉLEMÉNY

…...............................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................
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