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Tisztelt Váliak!

2017.  január  10-én  Tessely  Zoltán
képviselő  úrral  folytattam  megbeszélést
az előttünk álló fejlesztésekről. Ami már
biztos, az egyházi ingatlanokra 500 mil-
lió forintot ítélt meg a kormányzat, me-
lyet már át is utaltak a püspökség számlá-
jára. Az Ürményi kastély felújítására pe-
dig  1  milliárd  forintot  szavazott  meg a
kormány. 

12-én  Csákváron  vettem  részt  egy
EFOP  keretein  belül  kiírt  pályázati
egyeztetésen,  majd interjút  adtam a  Hír
Televíziónak  a  váli  fejlesztésekkel  kap-
csolatban.

16-án Kovacsics Imrét fogadtuk Ádám
Zsuzsannával. Kovacsics úr kapta meg a
feladatot,  hogy kidolgozza  a  térség  fej-
lesztési  koncepcióját,  a  Pannónia  Szíve
Programot.

17-én Vajda János szobránál tartottunk
koszorúzást a költő halálának 120. évfor-
dulóján. A megemlékezésen részt vettek
az iskola diákjai, pedagógusai, az óvoda
küldöttsége, a hivatal dolgozói, képvise-
lők és több váli lakos is.

Délre Tessely Zoltánt és Héjj Dávidot
fogadtuk  alpolgármester  asszonnyal  és
jegyző úrral munkaebéd keretében, mely-

nek elsődleges témái a tervezett váli fej-
lesztések  voltak.  23-án  megyei  szinten
egyeztettük minden lehetséges résztvevő-
vel az összes várható fejlesztésről. 

Január  30-án  Tessely  Zoltán  ország-
gyűlési képviselővel ismét egyeztettem a
váli fejlesztésekkel kapcsolatban. A meg-
beszélés  után  leveleket  írtunk  Seszták
Miklós miniszter úrnak,  dr. Boros Anita
helyettes  államtitkár  asszonynak,  Palko-
vics László államtitkár úrnak és  Dr. Ba-
log Zoltán miniszter úrnak a váli torna-
csarnok  építése  ügyében.  A  leveleket
képviselő úr, miután ő is aláírta, szemé-
lyesen továbbította a címzetteknek.

6-án alpolgármester asszonnyal elláto-
gattunk Budapestre, abba az építész iro-
dába, ahol a tornacsarnok típusterveit el-
készítették. Turi Attila, az iroda vezetője
mutatta  be  a  három  különböző  méretű
csarnokra  elkészült  terveket,  melyekből
több  már  meg is  valósult  szerte  az  or-
szágban.

31-én  a  megyei  munkaügyi  paktum
újabb  ülésére  került  sor,  ahol  a  Leader
egyesület elnökeként szekcióülést vezet-
tem Fejér termék témában.

Február 1-jén Vígh Dávid tett látoga-
tást nálam. A Marianna-pusztára tervezett
kézműves sörfőzdéről és az ezzel kapcso-
latban  benyújtott  pályázatról  egyeztet-
tünk előbb az irodában, majd a helyszí-
nen is. A megbeszélésen Ádám Zsuzsan-
na alpolgármester asszony is részt vett. 

A február 3-i, Farnadon megrendezés-
re került jótékonysági bálon Kocsis Bá-
lint és felesége, valamint Kőszegi László
és  felesége  képviselték  Vál  települést.
Fontosnak  tartom,  hogy  a  kapcsolattar-
tásban  minél  többen  vegyünk  részt,  hi-
szen csak is így maradhatnak élők test-
vérvárosi kapcsolataink.

6-án délután fogadtam egy bankauto-
matákat  forgalmazó  és  üzemeltető  cég
képviselőjét,  aki  megtekintette  a  koráb-

ban erre a célra kialakított helyet is.
8-án Fekete Balázzsal,  az  Agroinvest

vezérigazgatójával  egyeztettem  a  Váli-
víz rendezését  szolgáló pályázatról.  Ba-
lázs  és  családja  időszakosan  Válon  él.
Cége  elsősorban  vízrendezési  projektek
mérnöki ellenőrzési munkáit végzi.

17-én  ismét  magyar  állampolgársági
eskütételre  került  sor.  Most  egy szemé-
lyes jó barátom tett le előttem esküt. Az
eskü  helyszínét  az  országban  szabadon
lehet megválasztani.

21-én reggel Lakos Ákossal tartottam
megbeszélést a Vajda utca páros oldalán,
a Kisközhöz közel eső járda vízelvezetési
problémájáról és a lehetséges megoldásá-
ról, illetve a katolikus temető üzemelteté-
si problémáiról. 

Később Szirbik Istvánnal egyeztettünk
Vál turisztikai attrakcióinak reklámozási
lehetőségeiről,  majd  a  székesfehérvári
Civil  Információs  Központ  vezetőjével,
Domokos Tamással  tárgyaltam pályázati
lehetőségekről,  valamint a Leader egye-
sület partnerként való bevonásáról.

22-én ismét Tessely Zoltán országgyű-
lési képviselővel egyeztettem és áttekin-
tettük az elmúlt hónapban történt előrelé-
péseket a váli fejlesztések ügyében.

Este a május 6-ra tervezett Vajda em-
léknapról egyeztettünk a könyvtárban. A
megbeszélésen részt  vettek az óvoda és
az iskola vezetői, valamint a könyvtár ve-
zetője  és  több  képviselő  is.  Ezúton  kö-
szönöm az aktív részvételt és a hasznos
ötleteket!

24-én a Vabrik-pincészetbe voltam hi-
vatalos disznótoros vacsorára, mely apro-
póból egyébként a pincészet mögötti tak-
tikai park fejlesztésének lehetőségeiről is
szó volt.

25-én, szombaton került megrendezés-
re  a  Karnevál,  mely  idén  disznóöléssel
egészült  ki.  Úgy érzem, megint  sikerült
egy jó hangulatú rendezvényt tartanunk.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

v á l I n f óv á l I n f ó

Sokszínű események
„Az év első hónapjai nagyon sok programot tartogattak a
Vajda János Általános Iskola tanulói számára.” - pedagó-
gusok beszámolói az eseményekről

6-8. oldal

Közérdekű információk 
Megváltozott építési jogszabályokról, illegális zöldhulladékról,
parkolók kialakításáról és járdaépítésről...                     
Miklósi Tibor műszaki előadó írása
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Nem kell építési engedély! Egyszerűb-
ben lehet építkezni! – harsogja a tévé, rá-
dió,  de ez sajnos nem teljesen igaz.  Az
alábbiakban az új, jelenleg érvényes épí-
tésügyi  szabályokról  szeretnék  Önökkel
információkat megosztani.

A jelenlegi,  2017  márciusában  érvé-
nyes építésügyi szabályokat 2016. január
1-jétől kezdték kialakítani és az elmúlt bő
egy évben mostanáig többször is jelentő-
sen átvariálták, megváltoztatták azokat. A
sorozatos  szabálymódosításokat,  változ-
tatásokat  a  szakembereknek,  építészek-
nek, hivatali ügyintézőknek is nehéz kö-
vetni,  nem  hogy  az  átlag  embereknek,
építtetőknek.

Jelenleg,  ha építkezni  szeretnénk,  há-
rom módon tehetjük azt meg: építési en-
gedéllyel, egyszerű bejelentéssel és épí-
tési engedély nélkül. Az egyszerű beje-
lentési  eljárás  új  elemként  került  be  a
rendszerbe és kifejezetten a családi lakó-
épületek  építésének  „egyszerűsítését”
szolgálja. Az egyszerűsítés szót azért tet-
tem idézőjelbe, mert az egyszerűsítés vé-
leményem szerint sok esetben bonyolítást
jelent a korábbi állapotokhoz képest, de
menjünk szépen sorjában.

Új épületet építeni, meglévő építményt
bővíteni  –  mint  eddig  is  –  alapesetben
csak  építési  engedély birtokában  lehet.
Az építési engedély megszerzéséhez egy
megfelelő jogosultsággal rendelkező épí-
tészt kell megbízni, aki elkészíti az épület
építési  engedélyezési  tervdokumentáció-
ját,  majd azt  be kell  adni  az  építésügyi
hatósághoz engedélyeztetésre. A települé-
sünk építéshatósági szempontból tovább-
ra is a  martonvásári Építéshatósághoz
tartozik. Az építési engedély megszerzé-
sét követően azonban még nem lehet el-
kezdeni építkezni, mivel az építésszel ki-
viteli terveket is kell készíttetni. Kivite-
lezni egyébként korábban is csak kiviteli
terv  birtokában  lehetett,  azonban  bizo-
nyos feltételek teljesülése esetén az enge-
délyezési terveket meg lehetett feleltetni
kiviteli terveknek is. Mivel a feltételeket
leginkább az épület mérete és funkciója
jelentette, ezért egy átlagos méretű csalá-
di  ház  vagy melléképület  engedélyezési
tervei kivitelezésre is alkalmasak voltak,
maximum statikussal  kellett  kiviteli  ter-
vet készíttetni az épület néhány tartószer-
kezeti eleméről. (pl. a födémről, áthida-
lókról, gerendákról, stb.)

Viszont az új rendszerben az egyszerű-
sítésre  lehetőséget  adó  feltételek  meg-
szűntek, így az építési engedély köteles
épületekhez minden esetben az engedé-
lyezési terveken felül teljes körű kiviteli
terveket is készíttetni kell, melyek leg-
alább az épület építészeti, tartószerkezeti,
gépészeti és elektromos terveit tartalmaz-
zák.

A másik lehetőség az  egyszerű beje-
lentési eljárás. Egyszerű bejelentéssel a
300 m2 alatti, új lakóépületek és a meg-
lévő  lakóépületek maximum 300 m2-ig
történő bővítése építhető. A kulcsszó eb-
ben az esetben a 300 m2 és a lakó funk-
ció.  Egyszerű  bejelentés  esetén  nincs
építési  engedélyezési  hatósági  eljárás,
így  építési  engedélyt  sem  kapunk.  Az
egyszerűsítés abból áll, hogy megspórol-
hatjuk a hatósági engedélyezés folyama-
tát és az építési engedélyezési tervdoku-
mentáció készítését. Ehhez egy megfele-

lő jogosultsággal rendelkező építészt kell
keresni, aki elkészíti az épület egyszerű-
sített kiviteli tervét, majd azt az elektro-
nikus építési naplóba fel kell tölteni. A
dokumentáció  feltöltését  követő  15  nap
eltelte után már lehet is kezdeni építkez-
ni,  nem  kell  engedélyre,  jogerősítésre,
stb. várni. Véleményem szerint több buk-
tató és „nehezítés” is van a dologban, az
eljárás  kétségtelen  előnyei  mellett.  Az
egyik  rögtön  a  tervek  készítésénél  jön
elő: csak olyan építész készíthet ilyen ter-
veket,  aki  kötelező  tervezői  felelősség-
biztosítással  rendelkezik,  továbbá  a  ter-
vek is jóval bonyolultabbak a korábbi en-
gedélyezési  tervekhez  képest.  Ez  nyil-
vánvalóan  komoly  költségnövekedéssel
jár a tervezési  oldalon. A tervezővel rá-
adásul  kötelezően  tervezői  művezetői
szerződést is kötni kell (nem összekeve-
rendő a felelős műszaki vezetővel, vagy a
műszaki  ellenőrrel!),  mely további költ-
ségekkel  jár.  Ezen kívül az ilyen típusú
házakat csak olyan kivitelezők építhetik,
akik kötelező kivitelezői felelősségbizto-
sítással  is  rendelkeznek,  amely  megint
csak  költségnövekedést  jelent.  A másik
komoly buktató az eljárás sajátosságaiból
adódik: Mivel nincs építési engedélyünk,
ezért nincs az építkezés megkezdése előtt
olyan hatósági kontroll sem a folyamat-
ban, ami segít megakadályozni azt, hogy
„hülyeséget” csináljunk. Korábban, ha a
tervek nem voltak megfelelőek, mert pl. a
házat  a  tervező  rossz  helyre  tervezte,
vagy nem volt megfelelő a homlokzatma-
gasság, vagy a beépítési százalék, akkor
egyszerűen  nem  kaptunk  építési  enge-
délyt  és  addig  nem  tudtunk  elkezdeni
építkezni,  míg a tervező a hibát ki nem
javította.  Viszont  most  az  építtető teljes
mértékben a tervezőre van utalva, így ha
a tervező hibázik, az már csak az építke-
zés megkezdése után derül ki. Jobb eset-
ben az építésfelügyelet – akik a megkez-
dett  kivitelezéseket rendszeresen ellen-
őrzik – hamar észreveszi a hibát és csak
a félig kész  alapozást  kell  szétverni,  de
gondoljunk bele mekkora a kár, ha már a
kész épületet kell visszabontani egy ilyen
hiba miatt.  Ezért,  bár  az egyszerű beje-
lentéssel  épülő  épületekre  valóban  nem
kell építési engedély, de az eljárás a vé-
gén sokkal drágább lesz, ráadásul nagyon
körültekintően kell  szakembert  választa-
nunk.

Az  egyszerű  bejelentéssel  kapcsolat-
ban felmerülő másik tévhit,  hogy mivel
nem kell építési engedély, most már bár-
mit  szabad. Ez természetesen nem igaz,
továbbra is be kell tartani a helyi épí-
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KarneVÁL
 A 2060.blog.hu képes beszámolója a hagyo-
mánnyá vált KarneVÁL-ról

5. oldal

G Ó L Y A H Í R E K

JANUÁR

Lakatos Tamás

FEBRUÁR

Tamasovics Krisztofer Zoltán

GRATULÁLUNK!

Közérdekű információk
Mint arról már bizonyára sokan hallottak a különbö-
ző sajtótermékekből, 2016. január 1-jétől jelentősen
megváltoztak az építésügyi eljárások.

MIKLÓSI TIBOR műszaki előadó



tési szabályzat és a különböző országos
jogszabályok  előírásait,  bár  az  tény,
hogy a szomszédok, hatóságok csak a ki-
vitelezés megkezdése után értesülnek ar-
ról, hogy az adott ingatlanon készül vala-
mi, és nincs fellebbezési joguk sem. Ez
nyilvánvalóan – többek között – esztéti-
kai  kockázatot  is  jelent,  ezért  vezetik
majd be októbertől a településképi rende-
let és a településképi arculati kézikönyv
intézményét.  Ezekben minden település-
nek meg kell majd határoznia a település
adott  részein  megengedett  vagy  elvárt
homlokzati, formai, esztétikai előírásokat
és azokhoz minden építtetőnek igazodnia
kell majd, függetlenül attól, hogy építési
engedéllyel, bejelentéssel, vagy engedély
nélkül  épít.  Ezzel  kívánják  elejét  venni
annak, hogy a településeken oda nem il-
lő, bántó épületek épüljenek.

Az  építkezésre  a  harmadik  lehetőség
az, hogy olyan épületet  építünk, melyre
nem kell építési engedély és nem bejelen-
tés-köteles sem. Itt szeretnék gyorsan el-
oszlatni  egy  tévhitet:  az,  hogy  valami
nem építési engedély köteles, nem azt je-
lenti, hogy nem kell megfelelnie az épí-
tésügyi szabályoknak és más, magasabb,
országos jogszabályoknak, törvényeknek.
Ez  leegyszerűsítve  azt  jelenti,  hogy  az
építési  engedély  nélkül  építhető  épít-
mények esetében is oda kell figyelnünk
azok elhelyezésére, a beépítési százalék-
ra,  építménymagasságra,  homlokzatkép-
zésre, egyéb szabályokra. Az építési en-
gedély  nélkül  építhető  épületek  körét
egyébként január 1-től kibővítették, azo-
kat a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1.
melléklete  tartalmazza.  Ezek  közül  né-
hány,  gyakrabban  előforduló  eset:  Nem
kell  építési  engedélyt  kérni  a  meglévő
építmények felújítására, a nyílászáró cse-
rére,  homlokzati  hőszigetelésre,  tároló,
disznóól, sufni, stb. (nem emberi tartóz-
kodásra szolgáló építmény) építésére, ha
annak mérete a nettó 100 m3 térfogatot
és  4,5  m gerincmagasságot  nem éri  el,
növénytermesztésre szolgáló üvegház és
fóliasátor  építésére,  fürdőmedence  és
kerti  tó  építésére,  a  max.  1,5  m magas
támfal építésére,  kerítés,  kerti  építmény,
tereplépcső, járda, háztartási célú kemen-
ce építésére, napelem elhelyezésére, stb.

Viszont  az  engedély  nélkül  építhető
épületek építésének is két  esete van: ha
az  építeni  kívánt,  egyébként  engedély
nélkül  építhető  épület bizonyos,  a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. §
(1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatáro-
zott  paramétereket  meghalad, akkor
egy építésszel kivitelezési dokumentáci-
ót kell készíttetni és elektronikus építé-
si naplót is kell vezetni. Ezek a paramé-

terek a teljesség igénye nélkül: ha az épü-
let  tartószerkezetének  a  támaszköze  5,4
méter, vagy ezt meghaladja, ha az épület
tartószerkezete vagy annak elemei mono-
lit vasbetonból készülnek, az épület leg-
alább  2  szintes,  stb.  Ez  a  gyakorlatban
egyébként azt jelenti, hogy az építésfel-
ügyeleti  ellenőrzéseket  nem  feltétlenül
kerülhetjük el akkor sem, ha az épületünk
egyébként nem engedély köteles.

Eljutottunk  oda,  hogy  eldöntöttük,
hogy az építeni kívánt épületünkre kell-e
engedélyt kérnünk, vagy sem, elkészíttet-
tük a megfelelő terveket, kaptunk enge-
délyt, vagy bejelentettük az építési szán-
dékunkat és most elkezdenénk a kivitele-
zést. Hogyan tehetjük? 

Először is keresnünk kell egy megfele-
lő  kivitelezőt  és  a  kivitelezővel  építési
szerződést kell kötnünk. Ezen kívül, ha
a  kivitelezést  nem  egy  kivitelező  fogja
végezni,  tehát  nem generál-kivitelezésre
kötünk szerződést,  hanem lesz  mondjuk
egy kőműves, ács, burkoló, villanyszere-
lő,  fűtésszerelő,  stb.  akiket  külön-külön
bízunk  meg,  vagy  az  épület  műemléki
védelem alatt áll, akkor Műszaki Ellenőrt
is meg kell bíznunk. A Műszaki Ellenőr
az Építtető érdekében ellenőrzi a kivitele-
zési  tevékenységet,  hogy minden szabá-
lyosan és tervszerűen menjen. Ha a kivi-
telezés  egyszerű  bejelentés  hatálya  alá
tartozik,  akkor  Tervezői  művezetésre  is
szerződést  kell  kötnünk a  tervezővel.  A
kivitelezőnek Felelős Műszaki Vezetővel
és – ha a kivitelezés egyszerű bejelentés-
sel  történik  –  akkor  kivitelezői  felelős-
ségbiztosítással  is  rendelkeznie  kell.  Az
építésről  elektronikus  építési  naplót
kell vezetni. Az elektronikus építési nap-
lót egy online felületen, az interneten ke-
resztül lehet elérni és vezetése a kivitele-
ző feladata. Az elektronikus építési napló
közhiteles dokumentum és egyrészt  arra
szolgál, hogy az építés minden epizódja
dokumentálva legyen benne, másrészt hi-
vatalosan ezen keresztül kommunikálnak
egymással  az  építésben  résztvevő  felek
(építtető, kivitelező, műszaki ellenőr, ter-
vezői művezető, tervező, felelős műszaki
vezető, hatóságok, stb.). A naplóba a kü-
lönböző érintett hatóság, pl.: az építésfel-
ügyelet,  a  NAV,  a  munkavédelmi  ható-
ság, stb. is bele tud nézni, és ezen keresz-
tül  követik  az  építkezés  menetét,  vala-
mint természetesen a helyszínen is ellen-
őrizhetnek. Az építkezés befejezésekor a
naplót le kell zárni és amennyiben építési
engedéllyel építkeztünk, használatba vé-
teli engedélyt kell kérnünk. Ha az épít-
kezés  egyszerű  bejelentéssel  történt  ak-
kor  hatósági  bizonyítványt  kell  kér-
nünk az  építésfelügyeleti  hatóságtól.

Minden esetben – akkor is, ha a kivitele-
zés nem építési engedélyköteles volt – az
elkészült  épületről  épületfeltüntetési
vázrajzot kell csináltatni egy földmérő-
vel és a földhivatalnál az épületet fel kell
tüntetni.

A fentiekből látható, hogy az építkezés
témaköre meglehetősen bonyolult és sza-
bályozott,  ezért  arra  kérünk  mindenkit,
hogy mielőtt bárminek az építésébe be-
lefogna, keressen fel egy szakembert és
tájékozódjon arról, hogy rá melyik szabá-
lyok vonatkoznak, mire kell figyelnie. 

A végére  bizonyára  sokakban felme-
rült az a gondolat is, hogy honnan is tud-
ná az építésfelügyeleti hatóság, ha a ker-
temben valaminek az építésébe kezdenék
„illegálisan”.  Egyrészt  az  építésfelügye-
leti hatóságok többféle módon, folyama-
tosan ellenőrzik a településeket és kere-
sik a szabálytalan építkezéseket helyszíni
bejárással,  vagy  akár  műholdfelvételek
összehasonlításával,  másrészt  a  legtöbb-
ször általában a „jó szándékú” ismerősök,
szomszédok bejelentésére kezdenek vizs-
gálódni. Ebben nagy segítséget nyújt az a
nemrégiben  elkészült  online,  mindenki
számára a  www.e-epites.hu oldalon hoz-
záférhető  helyrajzi  számos  kereső  is,
mely bármelyik  ingatlanról  megmondja,
hogy  kapott-e  építési  engedélyt,  mikor,
van-e folyamatban bármilyen hatósági el-
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JÁRDAÉPÍTÉS

Mint azt már gondolom Önök is ész-
revették, a Vajda utcában a Bem és a
Kisköz utcák közötti szakaszon a meg-
lévő,  töredezett  járda  felbontásával
megkezdődtek a járdaépítési munkála-
taink. 

Az elkövetkező hetekben új,  kisele-
mes térkő burkolatú,  beton  szegéllyel
ellátott járda fog épülni a Vajda János
utca páros oldalán a Bem és a Kisköz
utcák közötti szakaszon, a  Bem utcá-
ban a  Vajda János utca és a Malom
utca között a Malom utca felé eső olda-
lon, a Malom utcától a Széchenyi utcá-
ig pedig a gyógyszertár  felőli  oldalon,
valamint a Széchenyi utcában a Vajda
János utcától a kétlyukú hídig a játszó-
tér felőli oldalon.

A beruházás pályázati forrásból, kö-
zel  18  millió  forintból  valósul  meg,
melyhez  az  Önkormányzat  a  szüksé-
ges önerőt biztosítja. 

Közlekedjenek  körültekintően,  az
okozott  kellemetlenségekért  kérjük  a
türelmüket  és  szíves  megértésüket!
Kéréseikkel, észrevételeikkel  a Polgár-
mesteri Hivatal titkárságához fordulhat-
nak  személyesen vagy a 22/353-411-
es  telefonszámon  ügyfélfogadási  idő-
ben, illetve a titkarsag@val.hu címen.

mailto:titkarsag@val.hu
http://www.e-epites.hu/


járás, vagy van-e nyitva elektronikus épí-
tési  napló  az  ingatlannal  kapcsolatban,
stb. Így pl. azonnal kiszúrható akár az is,
ha  valaki  azelőtt  kezdene  alapásásba,
hogy megnyitotta volna az építési naplót,
vagy  az  engedélye  jogerőre  emelkedett
volna.

Kockáztatni pedig már csak azért sem
érdemes, mert  ha valaki  lebukik – azon
kívül,  hogy  akár  több  százezres-milliós
büntetésre is számíthat az épület jelle-
gétől és méretétől függően – az épület el-
bontásával is számolhat, ugyanis fennma-
radási engedéllyel csak azok az épületek
maradhatnak fenn,  amelyek  amúgy sza-
bályosak. A rossz helyen álló, szabályta-
lan,  szakszerűtlen  épületeket  minden
esetben lebontatják.

Amennyiben bármilyen kérdésük me-
rülne  fel  az  új  építésügyi  eljárásokkal
kapcsolatban,  állunk  rendelkezésükre  a
Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján,
forduljanak hozzánk bizalommal!

Illegális zöldhulladék – még mindig

Tavaly  novemberben  már  szenteltem
néhány sort a témának, de sajnos a hely-
zet megköveteli, hogy újra foglalkozzak
az Újhegy utcában rendszeresen elhelye-
zett növényi hulladékokkal és szeméttel.

Még egyszer  szeretném felhívni  a  fi-
gyelmet arra, hogy a hulladék közterüle-
ten való elhelyezése – legyen az akár le-
vágott gally, nyesedék, stb. – illegális, és
közigazgatási szabálysértésnek minősül. 

Az Újhegy utcában járva rendszeresen
találkozom azzal  a jelenséggel,  hogy az
út  mentén  halmokban  állnak  a  levágott
gallyak, zöldhulladék. Megértem, hogy a
levágott ágakat valahova el kell helyezni,
de  ezt  lehetőleg  saját  ingatlanon  belül
oldják meg! Ha mégis arra kényszerülnek
a Tisztelt  Ingatlantulajdonosok,  hogy az
Újhegy  utcában  „tárolják”  a  levágott
gallyakat – bár ez is szabálytalan – akkor
kérem Önöket, legalább minél előbb tü-
zeljék el, takarítsák el azokat onnan. Sen-
kit  nem  fogok  megbüntetni  azért,  ha  a
zöldhulladékot  csak  néhány  nappal  ké-
sőbb  tudja  feldolgozni,  de  aki  hetekig,
hónapokig  úgy  hagyja,  azzal  szemben
nem  tudok  elnéző  lenni  a  jövőben.  De
minden esetben fontos, hogy az árokban
a víz szabad lefolyását ne akadályozzák!
Aki a fenti írott és „hallgatólagos” szabá-
lyokat nem tartja be, azzal szemben a jö-
vőben minden esetben hulladékgazdálko-
dási bírságot fogunk kiszabni!

Sajnos azonban nem csak a zöldhulla-
dék szaporodik az említett területen, ha-
nem sittlerakással  és kommunális hulla-
déklerakással  is  szembesültünk.  Kérem
önöket, hogy amennyiben információjuk
van az illegális szemét lerakókival  kap-
csolatban, vagy azt észlelik, hogy valaki
épp szemetet tesz le, értesítsék az Önkor-
mányzatot, Rendőrséget.

A magunk részéről minden ilyen eset-
ben  rendőrségi  feljelentést  fogunk tenni
és mindent megteszünk az elkövetők kéz-
re kerítése érdekében.

Parkolási rendelet,
közelgő határidők

Felhívom azon kereskedelmi,  szolgál-
tató, vendéglátási rendeltetésű létesítmé-
nyek üzemeltetőinek, tulajdonosainak fi-
gyelmét,  akiknek  üzlete  előtt  az  üzlet
használatához  kapcsolódóan  spontán  ki-
alakult parkoló van és a létesítmény hasz-
nálatához kötelezően biztosítandó gépjár-
mű parkoló helyeket a saját ingatlan terü-
letén  műszaki,  beépítettségi  okokból
nem, vagy csak aránytalan mértékű anya-
gi ráfordítással tudja megvalósítani, vala-
mint az ingatlan 50 m-es körzetében sza-
bályosan kialakított szilárd burkolattal el-
látott, megfelelő kapacitású parkoló nem
található, hogy Vál Községi Önkormány-
zat  Képviselő-testületének  „a  parkolás-
ról”  szóló  15/2016.(XI.24.)  önkormány-
zati rendelete 14. § (2) a) pontja alapján
amennyiben  szeretné,  hogy  a  parkoló
megmaradhasson,  kérelmét  az  Önkor-
mányzat felé a parkoló fennmaradásához
2017. május 31-ig kell megtennie.

Amennyiben a parkoló fennmaradásá-
hoz az Önkormányzat hozzájárul, a par-
kolót  a  Közlekedési  hatósággal  engedé-
lyeztetni  kell  és  szilárd  burkolattal  kell
ellátni 2018. május 31-ig.

A parkolóhely engedményezéséhez az
ilyen módon kialakított, már meglévő, ki-
alakult parkolók fennmaradása után nem
kell  parkolóépítési  hozzájárulást  fizetni
az Önkormányzatnak.

Miklósi Tibor
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VÁL – FARNAD
2017.  március  14-én  hivatalosan  is  megtörtént  a  testvértelepülési
együttműködési nyilatkozat ünnepélyes aláírása a két település vezetője által.
Farnadi  barátainkat  a  ceremónia  után  vendégül  láttuk,  majd  Nemzeti
Ünnepünkön együtt emlékeztünk meg a szabadságharc hőseiről.



►KarneVÁL

Február 25-én (szombaton) megrende-
zésre került immár negyedik alkalommal
a KarneVÁL. Büszkén mondhatom: mára
már  hagyományt  sikerült  teremtenünk
vele kis falunkban. Idén rendhagyó Kar-
neVÁLunk  volt  nagyon  sok  szempont-
ból: reggel rögtön egy igazi falusi disznó-
öléssel  kezdtünk.  Míg a férfiak  az  állat
feldolgozásával  foglalatoskodtak  Váradi
Roland és Kiss László vezényletével, ad-
dig az asszonyok/lányok a délutáni prog-
ramok színhelyét, a rendezvénysátrat de-
korálták és  a  későbbi díjazottak ajándé-
kait állították össze, csomagolták be.

Szerencsére  igen  nagy  mennyiségű
ajándék gyűlt össze felajánlásokból, me-
lyeknek a rekordszámú 42 jelmezes fel-
vonuló gyerekek és felnőttek is örülhet-
tek a délutáni díjazáson. A felvonulás út-
vonala is rendhagyó volt: idén a Magyar-
köz – Csokonai  utca – Ürményi  utca –
Katona Lajos utca – Rákóczi utca útvo-
nalon vonulhattunk fel  megfelelő közle-

kedési biztosítás mellett. Edwin és An-
neslise Michel háza előtt megállva tartot-
tunk egy 15 percnyi szünetet, ahol a fel-
vonulók  megkóstolhatták  a  gulyáságyú-
ból a meleg teát és forralt bort, melynek
üzemeltetéséről és méréséről a tulajdono-
sa,  Németh  György  gondoskodott.  Ő
szintén  tagja  annak  a  csapatnak,  akik
minden egyes KarneVÁL szervezésében
és rendezésében nagy szerepet vállaltak.
Immár negyedik éve szállította lovashin-
tójával  és  két  lipicai  lovával  Kamocsa
Zoltán (Kajászó) a hercegi párt, Mihálo-
vics Róbert  pedig a KarneVÁLok sorá-
ban  másodszor  vállalta  el  a  ceremónia-
mester szerepét.

Az iskolás és óvodás gyerekek műsorát
is  a  Tűzoltóság  mögötti  betonos  pályán
felállított sátor alatt élvezhettük, ahogy a
reggel még visító disznóból készült hur-
kát,  kolbászt  és  orjalevest  is.  Az asszo-
nyok szorgosan sütötték és kínálták az el-
engedhetetlen  farsangi  fánkot  és  egyéb
házi  süteményeket.  Idén  a  Váli  Önkor-
mányzat vállalta a fő szervezői szerepet a
Válvölgye  Gasztronómiai  Kulturális  és
Turisztikai  Egyesülettel  karöltve,  így
Bechtold Tamás, polgármester kezdemé-
nyezésére  mindenkinek  ingyenessé  vált
az étel- és italfogyasztást. A műsorok és
díjazások  végeztével  Vajda  Levente  és
barátai, tanítványai és a Válinka néptánc
csoport  táncházat  tartottak, majd az esti
jókedvről  Mezei  Gábor  és  barátai  gon-
doskodtak.

Szeretném  megemlíteni  azokat  a  há-
zaspárokat  és  családokat,  akik  minden

évben segítenek, így az idei KarneVÁL
sem jöhetett  volna  létre  nélkülük:  Ben-
csik János és családja;  Váradi  Endre és
családja;  Simon László és  családja,  Se-
gesdi Mihály és családja; Lukács András
és családja; Mihálovics Róbert és család-
ja; Kocsis Bálint és családja; Schmidt Fe-
renc és családja; Csókás Zsolt; Körmendi
István (Panda); és a váli tűzoltók; Edwin
és Annelise Michel rengeteg KarneVÁLi
kitűző, csokik, cukrok és egyéb édessé-
gek; Krúdy Péter és családja; óvodás és
iskolás  csoportok  (Napsugár  nagycso-
port, 2. b osztály, 3. b osztály) és felké-
szítői (Oroszi Ágnes, Tóth Edina, Oroszi
Ferencné Julika ás Kocsis Irénke óvoda-
vezető);  Németh  Szilvia  és  Baladikné
Csigi  Mária.  Külön  köszönet  Bechtold
Tamás  polgármesternek  és  Mihálovics
Róbertnek - a főszervezőknek- akik nél-
kül nem jöhetett volna létre a IV. Karne-
VÁL. (szöveg: Marton József, kép: Pho-
Tóth)                      

 forrás: 2060.blog.hu
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Jeles évfordulók

Az  idei  esztendő  különösen  bővelke-
dik jeles évfordulókban.

Iskolánk  névadójának,  Vajda  János
születésének  190.,  halálának  pedig  120.
évfordulójára emlékezünk ebben az esz-
tendőben. A Vajda-év nyitányaként az ön-
kormányzat, az óvoda és az iskola közös
megemlékezésen helyezett el koszorút  a
költő szobránál, ahol két felsős tanulónk:
Kostyál Csenge és Vranek Boglárka egy-
egy  Vajda-verssel  is  adózott  névadónk
emlékének.

A tavasz folyamán minden osztály is-
kolai  keretben  is  megemlékezik  Vajda
életéről, költészetéről. Minden év legna-
gyobb iskolai  eseménysorozata a Vajda-
napok.  A  versenysorozat  fénypontja,  a
helyi összefogás szimbóluma az immáron
megyei  szintre  emelkedett  szavalóver-
seny, ahol az idén is neves zsűri hallgatja
majd meg április 7-én a költeményeket. A
7.  és  8.  osztályosok  a  korábbi  hagyo-
mányt követve egy Vajda-verset is mon-
danak. A legszebb váli szavalatokat az is-
kola minden diákja is hallhatja majd, mi-
kor a költő születésnapja alkalmából a di-
ákönkormányzat megkoszorúzza az isko-
la folyosóján a Vajda-emlékfalat és a Vaj-
da-ház emléktábláját. A kettős évforduló
alkalmából  egy videofilm készítésére  is
hirdetünk pályázatot, amivel a vállalkozó
kedvű  diákok  bemutathatják  névadónk
helyi emlékeit.

A másik  nevezetes  évforduló,  Arany
János  születésének  200.  évfordulója  is
megmozgatta az egész iskolát. A sokszí-
nű  alsós  programhoz  hasonlóan  a  felső
tagozatosok is minden évfolyamon meg-
emlékeztek  iskolánk  névadójának  híres
kortársáról. A 7. osztályosok az évforduló
kapcsán tablókat is készítettek,  amelyek
az aulában láthatók. Rendhagyó könyvtá-
ri órán az 5. osztályosok Arany és Petőfi
híres  barátságáról  néztek meg filmet  és
oldottak  meg  feladatlapokat.  Mindkét
költőóriás életéről az iskola honlapján is
lehet olvasni érdekességeket.      

Humán versenyek

A Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép
magyar beszéd” verseny második, terüle-
ti fordulója ezúttal Martonvásáron volt a
Beethoven  Általános  Iskolában.  A felső
tagozatosok számára meghirdetett verse-
nyen  iskolánkat  Ihász  Gréta  és  Molnár
Sára 5. és Kóti Fruzsina 8. osztályos ta-
nuló  képviselte.  Mindhárman  szépen
helytálltak, Molnár Sára 2. helyezett lett.

A Simonyi  Zsigmond helyesírási  ver-
seny  megyei  döntőjébe  három  diákunk
jutott be: Nagy Fülöp 5., Beszpalov Ge-
orgina és Papp Nóra 8. osztályos tanulók.
Sajnos Nóri a szóbeli felvételi miatt nem
tudott  Székesfehérvárra  elmenni.  A me-
gyei versenyfeladatok eredményeire még
várnunk kell.

Olajgyűjtés

Már  több  alkalommal  beszámoltunk
ezen  újság  hasábjain  arról,  hogy
beneveztünk az  „Olajszennyezés  helyett
sportszer”  országos  környezetvédelmi
akcióprogramra.  Lelkesedésünket  kicsit
megtépázta,  hogy  tavaly  nyáron
hordóstul tűnt el több száz liter használt
étolaj  az  önkörmányzat  udvarán  lévő
szelektív  hulladékgyűjtő  szigetről.
Rejtélyes  módon  legalább  a  hordó
visszakerült, de az olaj itt sajnos azóta is
inkább fogy. De nem adjuk fel, hiszen ezt
öko-iskolaként  is  fontos  küldetésnek
tartjuk  .  Ezért  ezúton  is  kérünk
mindenkit, hogy a jövőben is segítsen a
vizeinkre  veszélyes  használt  étolaj  –  és
zsír gyűjtésében. Köszönet azoknak, akik
ezt  eddig  is  megtették.  A környezetünk
védelme mellett hátha lesz egyszer játéka
és  sportszere  is  gyerekeinknek  a
begyűjtött olajból! 

Samuné Pásztor Mária

Elemek

Iskolánkban ebben a tanévben is zajlik
a használtelem gyűjtés a Pontvelem prog-
ramon keretein belül. Ennek a program-

nak a segítségével a gyerekeket szelektív
hulladékgyűjtésre  is  ösztönözzük.  A le-
adott elemekért a regisztrált tanulók ku-
ponokat kapnak, melyet a programgazda
honlapján le tudnak vásárolni. Már több
gyerek  kapott  így  társasjátékot,  tollat,
elemlámpát és belépő jegyeket. Ebben a
tanévben  az  5.b  osztály közösen  fogott
hozzá  a  gyűjtéshez,  hogy  majd  közös
ajándékot választhassanak.

Az elemátvétel szerda reggelenként és
első  szünetben  zajlik,  az  alsós  tornate-
remnél.

Csapó Noémi

Megemlékezés
Arany János születésének

200. évfordulójáról

Az  alsó  tagozat  változatos  formában
emlékezett meg a 200 éves évfordulóról
az évfolyamnak megfelelő, számukra ért-
hető művek kapcsán.

Az  1.a  Toldi  erejéről,  hősiességéről
hallhatott Szilvi nénitől Arany János rö-
vid életrajza után.

Az 1.b Arany János éltének egyes rész-
leteiről hallhatott, miközben képeken is-
merkedett  Arannyal.  Ezután  Toldi  Mik-
lósról hallhattak egy-két versrészlettel fű-
szerezve.

A 2.a a Mátyás anyja című vers meg-
hallgatása  után  beszélgetett  Aranyról  és
koráról.

A 2.b  Arany  János  életével  ismerke-
dett,  majd  Arany és  Petőfi  barátságáról
beszélgettek. Ezt követően a Családi kör
című verset hallgatták meg.

A 4. osztály a tananyaghoz kapcsolód-
va  Arany  János  életéről  beszélgetett,
majd a Rákócziné című balladát hallhat-
ta. Ezután A tölgyek alatt című vers meg-
hallgatása következett, és erről beszélget-
tek. 

A 3.a és 3.b közösen emlékezett meg
Arany  Jánosról.  Miután  kiszámoltuk,
hogy  pontosan  mikor  született,  felidéz-
tük, milyen műveit olvastuk már a 3 év
folyamán, majd egy videót néztünk meg
Arany éltéről. Ezt követően a tananyag-
hoz kapcsolódva az Arany János: Rege a
csodaszarvasról  című  verset  hallgattuk
meg, majd ezt megzenésített formában is
élvezhettük. Ez után Arany János: Juliska
elbujdosása című verset olvastuk fel.

Másnap a  3.b osztály fogalmazást  írt
élményeiről. Idézetek ezekből:

„Reggel  elkezdtünk  beszélgeti  Arany
Jánosról, mert ő egy író és egy híres köl-
tő volt.” Nagy Zsolt
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Nyílt nap a Csigabigáknál
Anyukák tapasztalatai és élménybeszámolói óvo-
dás gyermekük egy napjáról.

12. oldal

Sokszínű események
Az év első hónapjai nagyon sok programot tar-
togattak a Vajda János Általános Iskola tanulói
számára

Az iskola pedagógusai



 „Az első órában azt mondta Ági néni,
hogy  Arany  Jánosról  fogunk  megemlé-
kezni.” Szerencsés Zsófia

„Ági néni mondta, hogy 200 éve szüle-
tett Arany János.” Lakatos Vanda

„Először kiszámoltuk, mikor született,
aztán filmet néztünk az életéről. Verseket
kerestünk, amiket ő írt.” Tóti Gergely

„Megnéztünk  egy  verset,  aminek  az
volt a címe: Rege a csodaszarvasról. Utá-
na  megnéztük  megzenésítve,  nekem  az
jobban tetszett,  mint  a  másik.”  Kerekes
Panna

Aztán a végén még Ági néni Arany Já-
nos: Juliska elbujdosása versét is elolvas-
ta és nagyon szép volt.” Lakatos Vanda

„Szerintem  érdekes  dolgokat  tudhat-
tunk meg Arany Jánosról.” Tóti Gergely

 „Szerintem érdekes és tanulságos volt
ez a nap.” Körtélyesi Szilárd

„Szerintem sok jót megtudtunk.” Nagy
Zsolt

„Ez az óra nagyon tetszett, mert sokat
megtudtunk Arany János  életéről.”  Má-
tyási Gábor

Oroszi Lászlóné

Pénzhét

A Pénz7  –  a  pénzügyi  tudatosság  és
gazdálkodás hete - 2017-ben március 6.
és  10. között  került  megrendezésre Ma-
gyarországon.  Az  Emberi  Erőforrások
Minisztériuma  által  meghirdetett  Pénz7
témája, ebben az évben, az általános is-
kolák  számára  a  „Bankoljunk  okosan!”
mottó  volt.  Az  idei  évben  iskolánk  is
részt vett ebben a programban. A héten a
gyerekeknek kisfilmek elemzése, kiselő-
adások  és  kötetlen  beszélgetések  során
hívtuk fel a figyelmét a tudatos, tervezett
és ésszerű pénzhasználat fontosságára. A
témahét utolsó napján játékos vetélkedőn
mérték össze tudásukat a tanulók. Az al-
sós  évfolyamban  osztálykereteken  belül
vetélkedtek a gyerekek és nagyon lelke-
sek voltak! A felsős osztályokban is nagy
volt  az  érdeklődés.  Összesen  17  csapat
versenyzett „a legtudatosabb fogyasztók”
címéért.  Gratulálunk  a  győzteseknek  és
reméljük mindenki megtanulta, hogy „A
pénz nem a fán terem!”! 

Izsákné Várbíró Judit

Történelem verseny

Az  ókor  rejtélyei  megyei  történelmi
vetélkedőn a döntőben 5. helyezést ért el
a  Nagy  Fülöp,  Kecskés  Zsombor,  Kiss
Dávid és Nagy Gergő 5. osztályos tanu-
lók csapata.

A verseny a témája a korai nagy civili-
zációk:  Mezopotámia,  India,  Kína,  Pa-

lesztina, Egyiptom történelmének, kultú-
rájának kutatása volt a megadott szakiro-
dalom alapján. 2 feladatlapot kellett be-

küldeni postán, majd a legjobb 8 csapatot
meghívták a szóbeli döntőre. A döntő fel-
adatai  között  szerepelt  térképes  feladat-
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lap, képek felismerése, anagrammák ke-
resése,  és  persze a feldolgozott  szakiro-
dalomból válogatott  alapos ismeretet  el-
váró feladatsorok. A nehéz feladatok elle-
nére szoros volt a mezőny a csapatok kö-
zött.

Nagy Imréné

Eredmények

Kápolnásnyéki szavalóverseny:
1. DROZDIK MARTIN 4.o
2. VÖRÖS KATA 3.b
2. GRÉPÁLY BORBÁLA 1.a

Kápolnásnyéki matematikaverseny
2. SOMLAI KORNÉL 4.o

Területi Kazinczy szépkiejtési verseny
2. MOLNÁR SÁRA 5.b

Mi leszek? Találd ki!   Megyei rajzpályázat
3. KECSKÉS GABRIELLA 8.o

Megyei szépíró verseny
3. BALADIK RICHARD 4.o

Vajda János körzeti matematikaverseny
1. KÖRTÉLYESI SZILÁRD 3.b
2. GRÉPÁLY ZSOMBOR 3.a
2. CSÓKÁS NORINA 4.o
3. TOKODI TAMÁS 1.a
3. DROZDIK MARTIN 4.o
3. KÖRTÉLYESI RICHARD 5.a

Broskó Adrienn
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Sakk hírek
„Iskolánkat  hat  tanuló  képviselte...,  öten  közülük
érmet is szereztek.” - Zelena Zsolt beszámolója

15. oldal

Tisztelt Váliak! Kedves Szülők!

A „Szülőföldem Vál” Alapítvány
ezúton köszöni

az elmúlt években befolyt személyi
jövedelemadóból származó

1%-os felajánlásokat! 
Az 1% felajánlása nem kerül

semmibe, de nagyon sokat segít!!!
Kérjük, a jövőben is támogassa

az alapítvány munkáját,
ezáltal az iskolás gyermekeket!

Köszönettel: Kuratórium

Adószám:
18491593-1-07

Hagyományos
Teaest az Iskolában

Kedves Bálozók és kedves Támogatóink!
Az iskolai szülői munkaközösség hagyományos Teaestjét február

11-én tartotta meg az általános iskolában. A felső tagozat termeiben
süteményekkel megrakott asztalok várták a táncban és nevetésben
kitikkadókat.  A Molnár  Band húzta idén is a talpalávalót  a kedves
vendégeknek.  Csak  a  tombola  alatt  volt  idő  igazán  megpihenni,
amely idén igencsak hosszúra nyúlt köszönhetően a rengeteg ked-
ves és  hasznos  felajánlásnak.  Számos  értékes nyeremény találta
meg boldog tulajdonosát. Köszönjük szépen minden kedves Támo-
gatónknak a segítséget, amelyek nélkül a bál idén sem valósulhatott
volna meg.

Örömünkre  szolgál,  hogy  a  befolyt  támogatást  az  iskola  szülői
munkaközössége a váli iskolában tanuló gyerekekre fordíthatja. Re-
méljük a jövőben is sok kedves vendégünket látjuk viszont. Olyat is,
aki évek óta a vendégünk és olyat is, aki talán kedvet kap jövőre és
velünk lesz a hagyományos februári jótékonysági Teaestünkön.
Köszönjük még egyszer a bálozóknak, hogy jöttek és a támogatóink-
nak a felajánlásokat. Jövőre is szeretettel várunk mindenkit!

Schmidt Ferenc elnök és az iskolai SZMK csapata

Adventi úszóverseny Bicskén

1. hely 25 m gyorsúszásban: Németh Csenge 2.a
1. hely 25 m gyorsúszásban: Körtélyesi Richárd 5.a
2. hely 25 m hátúszásban: Körtélyesi Richárd 5.a
3. hely 25 m mellúszásban: Körtélyesi Richárd 5.a
Felkészítő tanáruk: Vakán Gyula úszásoktató

Némethné Szarka Szilvia



Az „Együtt szaval a Nemzet” program
2014-ben indult útjára a magyar kultúra
népszerűsítésére, és a közösségek össze-
kapcsolására.  Kulturális  Kávéházunkban
megemlékeztünk Mikszáth Kálmán szü-
letésének  170.  évfordulójáról.  Mikszáth
életéből mesélt részleteket összevettettük
a mai viszonyokkal. Kísérletképpen 1 ré-
gi recept alapján megkóstoltuk azt a Mik-
száth  süteményt,  amely  csokis  és  fehér
piskótából készült, lekvárral töltve. Szin-
tén az író tiszteletére keletkezett, először
nyomtatásban Scipiades Ida Magyar Uri-
asszonyok Szakácskönyvében jelent meg.
Nagy valószínűséggel Gundel János kre-
álta,  ahhoz a  menüsorához,  amelyben a
palóclevest is kidolgozta ürühúsból, zöld-
babból és csipetkéből az írónak ajánlva.
A február 14-i könyvajándékozási napon
könyvdominót lehetett építeni és dönteni.

Nehéz  volt  eldönteni,  hogy  az  építés,
vagy a döntés okozott-e nagyobb örömet.

A Mesetárban nagy erőpróbák elé állí-
totta az érdeklődőket a Csillagszemű ju-
hász és A répa, de Szalai Hajnalkának kö-
szönhetően mindenkinek élmény volt!

Új programunk a Tudástár az alsó ta-
gozatos  gyermekekhez  szeretne  hasznos
ismereteket szórakoztató formában eljut-
tatni.  Kézműves  keddjeinken  kokárdák
készültek nemzeti ünnepünkre. 

Április 2-án a Meseírás napján Ander-
sen születésnapját ünnepeljük. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség szervezésében 2017. március 22. és
29. 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 McLuhan-féle globális

falu,  világfalu kialakulásával az internet
és  az  elektronikus  média  közelíti  egy-
máshoz  a  térben  távoli  világokat,  min-
denki részt vehet mindenki más életében.
A közösségi oldalak és más kapcsolattar-
tási  formák segítségével azonnal tudunk
a világ másik felén lakó, messze élő is-
merőseink, rokonaink életéről. Miközben
a távoli világokat közel hozzuk, ugyanak-
kor a lokális lakókörnyékünk szépségeit,
érdekességeit is megmutathatjuk a világ-
nak.  Az Internet  Fiesta  programsorozat-
ban  részt  vevő  könyvtárak  olvasóinak
hasznos tudnivalókkal, tanácsokkal segít-
hetnek  az  előadók,  bemutathatnak érde-
kes,  ingyenes  applikációkat.  Az  időseb-
beket a közösségi oldalak bátrabb hasz-
nálatára buzdíthatják, vagy hasznos taná-
csokkal láthatják el a repülőjegy- és szál-
lásfoglalással kapcsolatban. Helytörténeti
oldalak bemutatásával hívhatják fel a fi-
gyelmet  a  könyvtárosok  településük
szépségeire, rejtett kincseire, sőt egy-egy
városban  virtuális  sétát  is  tehetünk.  Az
érdeklődőkkel  helyismereti  tábla-társas-
játékot készítünk!

Részletekről érdeklődni lehet a könyv-
tárban: Vajda János u. 36. 
telefon: 30/86-86-876
e-mail: konyvtar@val.hu  
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KÖNYVTÁRI KÖZLEMÉNYEK

Január kiemelt eseménye a Magyar Kultúra Napja.
1989 óta január 22-én ünnepeljük, mert a kézirat
szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fe-
jezte be a Himnusz megírását. 

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

TÜDŐSZŰRÉS
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat  2017. május 4-5-6-án 9:00-12:00 és 13:00-16:00 óráig ingyenes tüdőszűrést

végez Válban, ezért az önkormányzat előzetes igényfelmérést készít a lakosság körében. A három nap alatt naponta
150-180 embert tudnak szűrni. Hogy minél kevesebbet kelljen várakozni, időpontra osztjuk majd be a jelentkezőket,
és a tüdőszűrést megelőzően értesítést küldünk. 

Kérjük, ezen az adatlapon jelezze, hogy háztartásából kik szeretnének részt venni a tüdőszűrésen. Az adatlapon
töltse ki  a szükséges adatokat  és az újságból  kivágva juttassa vissza 2017.  április  7-ig a Hivatalba.  Az adatlap
másolható, illetve a Hivatalban további adatlap kérhető. Együttműködésüket köszönjük!

                    1. Jelentkező                     2. Jelentkező                                        3. Jelentkező

Név: ....................................................  …...........................................................   …..............................................

Szül.név........................................….......  …...........................................................   …..............................................

Cím: ....................................................  …...........................................................   …..............................................

TAJ: ....................................................  …...........................................................   …..............................................

Szül.hely..................................................  …...........................................................   …..............................................

Szül.idő...................................................   …...........................................................   …..............................................

Anyja neve..............................................   …...........................................................   …..............................................

mailto:konyvtar@val.hu


TÁNCHÁZ:  január  27-én  pénteken
óvodás Táncházat tartottunk a Közösségi
Házban. A talpalávalót a Levelünye zene-
kar húzta (köszönjük a lelkes, vidám já-
ték tanítást).  Jó hangulatban  játszottunk
együtt a gyerekekkel és a felnőttekkel. A
gyerekek farsangi álarcokat is készíthet-
tek a tánc előtt, vagy után. Szeretnénk a
táncházat időnként megismételni. 

FARSANG: A február hónap télutó, a
vidám farsangi mulatozás ideje. A Maci,
a Csigabiga és a Napsugár csoport a szü-
lőkkel  közös  mulatságot  tartott,  míg  a
legkisebbek  a  Tulipán  csoportosok  az
óvó  nénikkel  játszottak,  verseltek,  et-
tek-ittak.  Nagyobb  óvodásaink  jókedvű
játékkal,  mondókákkal,  tréfás  mesével,
versekkel  búcsúztatták  a  telet.  Minden
óvodás  nagyot  nőtt,  sokat  fejlődött  és
ügyesedett az elmúlt év alatt! Annak kü-
lönösen örültem, hogy a gyerekek kedve-
sen segítik egymást, figyelnek társaikra.
Az érzelmi nevelés és a közösségi kap-
csolatok kialakítása terén is szép eredmé-
nyeket értek el az óvó nénik. 

NŐNAP:  Nőnapi  virágokat  festettek,
ragasztottak a gyerekek, amit átadhattak
édesanyjuknak és az óvó néniknek, dajka
néniknek.  A Csigabiga  csoportban  nagy

meglepetés volt Nőnap reggelén, mert P.
Sanyika minden kislánynak nagyon szép
selyemvirágot hozott, amit édesanyja ké-
szített.  (Köszönjük  Pásztorné  Weltner
Éva kedves ötletét.)

KIRÁNDULÁS: A hosszú, hideg na-
pok után örültünk az első hóvirágoknak,
a kibújó krókuszoknak, az arcunkat, há-
tunkat  melengető  napsugárnak.  Március
13-án  hétfőn  ellátogattunk  az  Alcsútdo-
bozi  Arborétumba,  ahol  megcsodáltuk a
hóvirágok fehér  tengerét.  Gyönyörű  na-

pos időben sétáltunk, hallgattuk a mada-
rak csivitelését, és gyönyörködtünk a ha-
talmas fákban, és a táncoló sárga pillan-
góban. Élveztük ezt  a  hosszabb szabad-
ban töltött időszakot.

MÁRCIUS 15.  Nemzeti  ünnepünkről
az óvodás gyermekekkel is megemlékez-
tünk. Ünneplő ruhába öltöztünk, és a Vaj-
da szobornál énekkel, verssel, menetelés-
sel köszöntöttük a tavasz egyik első ün-
nepét.  A  kiscsoportosok  versmondása
után  a  középsősök  énekeltek  –  a  kislá-
nyok  pártában  és  a  fiúk  nemzeti  színű
szalagos csákóban. Nagycsoportos gyer-
mekeink már több, igényesen összeválo-

gatott népi játékkal, tavaszi és az ünnepre
írt verssel köszöntötték az ünnepet. A fi-
úk csillogó szemmel, büszkén szavalták a
Nemzeti  dalt.  Kokárdákat  és  nemzeti
zászlót festettek a gyermekek, amit a kö-
szöntők  után  elhelyeztek  falunk  híres
költője, Vajda János szobránál.
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Óvodai életünk
A hosszú, hideg napok után már mi, felnőttek is na-
gyon várjuk a tavaszt, de ez fokozottan így van a
kisgyerekek esetében.

KOCSIS IRÉN óvodavezető
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FELHÍVÁS
Köszönjük mindazoknak,
akik az elmúlt évek során

a Váli Mesevölgy Óvodának
ajánlották fel az adójuk 1 % -át.

Kérjük, ha tehetik, támogassák
az intézményt ilyen módon

ebben az évben is.
Az Alapítványi forrásokból

a Kossuth utcai óvoda
udvari játékainak bővítését

szeretnénk támogatni.

A kedvezményezett adószáma:

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

A kedvezményezett neve:

„A Váli Gyermekek Jövője”
Alapítvány

Köszönjük!



ÓVODAI JELENTKEZÉS

Értesítjük  a  Tisztelt  Szülőket,  hogy  a
2017-/2018-as nevelési évre a jelentkezés
2017.  április  24.  (hétfő)  08.00  -  16.00
óráig
2017.  április  25.  (kedd)  08.00  -  16.00
óráig a Váli Mesevölgy Óvoda Kossuth
utcai épületében lesz. 

Óvodába jelentkezhet minden olyan -
Vál  közigazgatási  területén  lakóhellyel
vagy  tartózkodási  hellyel  rendelkező  -
gyermek, aki harmadik életévét 2018. au-

gusztus 31. napjáig betölti, és a szülei azt
szeretnék,  hogy  az  óvodai  életet  2017.
09.01.  -  2018.  08.31.  nevelési  évben
megkezdje.

Kiknek kötelező az óvodai nevelés?

A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.
évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jé-
től hatályos rendelkezése szerint a gyer-
meknek  abban  az  évben,  amelynek  au-
gusztus  31.  napjáig a  harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai foglalko-

záson kell részt vennie. Ez a kötelezett-
ség  azon gyermekekre  vonatkozik,  akik
2014.  szeptember  1.  előtt  születtek,  és
még nem járnak óvodába.

ÓVODAI  NYÍLT  NAPOT tartunk
mindkét  óvodában  2017.  április  07-én
pénteken délelőtt ½ 11-től ebédig, és dél-
után 15 órától az óvoda zárásáig. Ezen a
napon  lehetőséget  biztosítunk  a  leendő
óvodásoknak és szüleiknek, hogy körül-
nézzenek  az  óvodákban,  ismerkedjenek
az óvoda dolgozóival, a gyermekekkel.
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Február  7-én  lehetőséget  kaptunk,
hogy gyermekeink ovis életébe betekint-
hessünk  egy  délelőtti  nyílt  nap  kereté-
ben. A téli  betegségek miatt  kisebb lét-
számban voltak jelen a gyerekek, s több
szülő  is  sajnálattal  jelezte,  hogy emiatt
nem tudott részt venni ezen a délelőttön.
Néhány  gondolatot  megosztunk  abból,
amit mi tapasztaltunk.

A nap a megérkezés után a közös reg-
gelivel kezdődött. A gyerekek kaptak egy
nyugodt  felszólítást,  hogy  az  éheseket
várják  egy  kézmosásra,  mert  vannak,
akik korábban érkeztek... Pillanatok alatt
sorban állt a csapat. Az étkezéshez a tá-
nyérokat  maguknak  viszik,  ki-ki  szaba-
don  választhat  helyet  és  asztaltársasá-
got magának. A reggelit saját tempójuk-
ban,  nyugodtan  fogyasztották  el,  senkit
nem kellett siettetni, mi szülők még meg
is lepődtünk, milyen csendben étkeznek
gyermekeink.

Reggeli után a szabad játék és az irá-
nyított foglalkozás párhuzamosan zajlott.
Míg Mónika néni játszott a gyerekekkel,
társasoztak,  autópályát  rajzoltak  és  ra-
gasztottak, addig Piroska néni láncot fű-
zött  szívószál  darabkákból  a  gyerekek-
kel. Egyszerre mindig 2-3 ovis készítette
a nyakláncot, így mindenkire jutott figye-
lem.  Többen  a  testvérüknek  is  fűztek
ajándékot.

Ezután  a  mese  következett.  A mese
előtt legtöbben eljöttünk, s folytatódott a
szokásos délelőtt a csoportban.

Ezúton szeretnénk megköszönni Ircsi-
ke néninek, Mónika néninek, Piroska né-
ninek ezt a lehetőséget, hogy bent lehet-
tünk,  mert  élmény volt  nekünk,  akik  el
tudtunk menni. Jó látni, hogy gyermeke-
inkkel  szeretettel,  nagy  figyelemmel  és
türelemmel foglalkoznak óvónénijeink és
a dajkanénik.

Jó volt látni, hogy a gyerekek bizalom-
mal fordulhatnak hozzájuk, Piroska néni
és Mónika néni  csendes,  nyugodt  han-
gon, de határozottan segíti a gyerekeket
konfliktusaik megoldásában. Köszönjük!

Nagyné B. Henrietta

Látogatásom a kisfiam csoportjában a
reggeli érkezés után kezdődött. Szigorú-
an (gyermekem szemszögéből tekintve)
és alaposan kezet kellett mosnom, mert
kezdődött  a reggeli.  Leültem és csend-
ben figyeltem, "első gyermekes óvodás"
vagyok,  így  minden  kis  mozzanat  szá-
momra  különös  odafigyelést  jelentett.
Szépen elvette magának a tányérkát és
a poharát és helyet foglalt. Vett egy szal-
vétát és szépen megterítgetett magának.
Érdekes  és  egyben  furcsa  érzés  volt,
hogy nem fogadott el semmilyen segítsé-
get a részemről, mondván "ügyesen meg
tudom  csinálni,  ezt  is  megtanultam  az
oviban".

Reggeli  után  szépen  elpakolt  és  ter-
mészetesen a kedvenc rész következett,
a játék. Megmutatta a kedvenc játékait,
részletes  tájékoztatást  kaptam,  hogy  a
csoportszobán  belül,  melyik  kis  kialakí-
tott részen mi mindent szoktak csinálni.
Előkerült  egy általam csak  csőépítőnek
nevezett  játék, ahol  pillanat alatt  épített
egy  kockát,  míg  én  az  összeépítéssel
meg illesztésekkel bajlódtam. Nagy gon-
dossággal és szeretettel segített. Beval-
lom, ez fiús anyaként egy kicsit  megle-
pett,  hogy  már  ilyen  "picinek"  mennyi
szeretet és gondoskodás árad egy fiúcs-
kából.

Az egyik asztalnál Piroska néni szívó-
szálakat aprított, segítettünk neki kiválo-
gatni. Ez után kezdődhetett a nagy mun-
ka, fűzzünk szívószál nyakláncot. Kilép-
tem a tűzvonalból és egy kicsit távolabb-
ról  figyeltem.  Nagy  élvezettel  fűzték  a
nyakláncokat,  nagyon aranyos  gesztus-
ként, több pajtás gondolt a kistestvérére
is.  A lányok  közül  volt,  aki  a  tükörben
csodálta magán az elkészült ékszerét. A
lányok igazi  kis hölgyek már.  Kisfiam a
szívószál  nyaklánc  helyett  egy érdekes
és kedvenc társasjátékát vette elő. Elma-
gyarázta  a  játékszabályokat  és  jót  ját-
szottunk.

Sajnos az idő nagyon rohant, én meg
nem tudtam a nap végéig maradni.  Fi-

gyelgettem  őket.  Csoportokban  játszot-
tak, szépen elkérték vagy bevonták tár-
saikat  a  játékokba.  Természetesen
konfliktus  sem maradhat  el,  de Mónika
néni  segítségével  igazán  szépen  elné-
zést kértek egymástól és mintha mi sem
történt volna, ment tovább a játék. A gye-
rekek nagyon befogadóak. Látogatásom
során kislányom is velem volt és szó nél-
kül, szinte azonnal őt is befogadták, pe-
dig  3  évvel  fiatalabb  náluk.  Ebben  is
megmutatkozik,  hogy milyen  csodálato-
sak a gyerekek.

Kis személyes megjegyzésem: igazán
jól éreztem magam, még ha kevés is volt
az az idő, amit velük tölthettem el. Első
ovis  anyaként  sokat  tanultam  a  saját
gyermekemtől is, hogy mi mindent meg
tud tanulni,  és mennyi olyan dolog van,
amit nem is tudnék róla,  ha nem lenne
közösségben. Fárasztó ekkora zsivajban
és ennyi gyerekkel együtt lenni, de az a
feltöltődés, amit egy-egy történetük vagy
kedves szavuk, mosolyuk adhat, valami
különleges érzés. Igazán köszönöm a le-
hetőséget, remélem máskor is sor kerül-
het egy-egy kisebb látogatásra, mert na-
gyon  tanulságos  lehet  a  szülőnek  és
gyermeknek egyaránt.

Pásztorné Weltner Éva

Bár az anyás beszoktatás révén már
megtapasztalhattam,  milyen  nagyszerű
munkát  végeznek  az  óvó  nénik,  mégis
egészen új élmény volt a már ízig-vérig
óvodás lányommal egy délelőttöt a Csi-
ga-biga csoportban tölteni. Megtanultam,
hogy egy "egyszerű" ötlet, mint a felaprí-
tott szívószálból készülő nyaklánc milyen
sok  területet  fejleszt,  és  hogyan  lehet
egy délelőtti sétát is úgy felvezetni a gye-
rekek számára, hogy az egy csodás ka-
landnak tűnjön.  Őszintén hiszek benne,
hogy ez a kis falusi óvoda az ország leg-
jobbjai közé tartozik!!!

Bencsikné Mészáros Csilla

SZÜLŐK AZ OVIBAN – nyílt nap a Csigabiga csoportban



BORVERSENY
2017. március 25-én

szombaton 17.00 órakor
helyszín: Közösségi Ház

A borokat 13-16 óráig lehet leadni a
helyszínen

címke nélküli palackokban.
Nevezési díj: 500,- Ft/palack

Szeretettel várjuk a
borbarátokat!

Váli Faluszépítő és -védő Egyesület
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Toronyóra láncostul

Az  előző  lapszámban  felhívást
tettünk közzé a toronyóra vissza-
állítására,  illetve  e  célra  történő
gyűjtésre. Folyamatosan érkeznek
a felajánlások, most ígéretünkhöz
híven  beszámolunk  az  eredmé-
nyekről.

További támogatók:

Kovács Györgyné Hábersdorfer E.
Fehér Csongor

Cziczliper Jánosné
Markalf Józsefné

Háriné Szegvári Mária
Márton Ferenc és Gráczer Réka

Veréph József
Takács Zsuzsanna

Kádi Józsefné
Szabó István és Istvánné

Ifj. Dudás Béla

Az eddig összegyűlt összeg

259.500,- Ft

Köszönjük a támogatásokat!

Aki  támogatja  a  kezdeménye-
zést, kérjük a Váli  Faluszépítő és
-védő   Egyesület  10700440-
68907419-51100005  CIB  Bankos
számlaszámára utalja a támogatás
összegét,  a  közlemény  rovatba
tüntesse fel: „toronyóra”, vagy fel-
ajánlásával  keresse  meg  Ádám
Zsuzsannát,  Pásztor  Máriát  vagy
Szabó  Évát.  Minden  kis  összeget
hálásan köszönünk. A támogatók-
ról és a befolyt összegről minden
lapszámban beszámolunk.

Ádám Zsuzsanna

KEDVES OLVASÓK!
A Bíbor Néptánccsoport

és a VÉKA Egyesület
köszöni a 2015. évi

személyi jövedelemadó
1% támogatásokat,

melyet a csoport kulturális
tevékenységére és a

Váli-völgyi Vigasságokra
fordítunk.

Kérjük, hogy továbbra is
támogasson bennünket

a 2016. évi személyi
jövedelemadója 1 %-ával.

VÉKA EGYESÜLET
Adószám:

18336243-1-07

Köszönjük! 

A Váli
Tűzoltó Egyesület

szeretné megköszönni
a tavalyi évi

SZJA 1 %
felajánlásokat.

Idén is számítunk
a támogatásukra.

Adószám:
18499993-1-07

Váli Tűzoltó Egyesület

Kedves ismerős, jó barát!
Egyesületünk az idei évtől
fogadni tudja a SZJA 1%

felajánlásokat.
Amennyiben még nem

rendelkeztél az SZJA 1%-ról,
és támogathatónak tartod

a magyar hagyományápolást
az egyesületünk által,

kérlek ajánld fel az
1%-ot egyesületünk számára.

Felajánlásodat a NAV oldaláról
letölthető nyomtatványon

is megteheted
https://nav.gov.hu/data/cms433829/E

GYSZA_lap.PDF.
Egyesületünk adatai:

VÁLI ÚT
Hagyományőrző Egyesület
2473, Vál Burgondia utca 2.
Adószám: 18599330-1-07

Ha van olyan ismerősöd,
aki szívesen felajánlaná
egyesületünk számára az

SZJA 1%-át,
kérlek juttasd el neki
az egyesület adatait.

Köszönöm a segítséget.
Molnár Szilárd elnök

https://nav.gov.hu/data/cms433829/EGYSZA_lap.PDF
https://nav.gov.hu/data/cms433829/EGYSZA_lap.PDF
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LOMTALANÍTÁS
A 2017. évben kísérleti jelleggel a lomtalanítás a Szolgáltatóval előre egyeztetett napon (évi

1 alkalommal) egyedi megrendelésre, házhoz menő jelleggel történik március 01. - október
31. időszakban. A lomtalanítási igényt a várható időpont előtt 15 nappal előre be kell jelente-
ni a Szolgáltatónak; az egyeztetéskor szükséges megadni a lomtalanítás során elszállításra át-
adandó lom hulladék várható mennyiségét is.

A közszolgáltatás díja a lomtalanításkor ingatlanonként évi egy alkalommal 3 m3 lom hulladék
elszállítását tartalmazza.

A 3 m3 mennyiség feletti lom hulladékot külön megrendelésre, többlet díjfizetés ellenében áll
módunkban elszállítani.

Ügyfélszolgálati irodáink és elérhetőségeink:

• Cím: Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38. 
hétfő: 800-1200,   szerda: 700-1900 ,   péntek: 800-1200

telefon: 22/579-185,   06 30 7434 903    Fax: 22/579-186 
e-mail cím: info@vhg.hu  

• Cím: 2481 Velence, Tópart u. 26. 
szerda: 800 – 1200

telefon: 22/579-185
e-mail cím: info@vhg.hu

Honlapunk elérhetőségei: www.deponia.hu ; www.vhg.hu
Depónia - VHG Konzorcium

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2017. május 17. szerda

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

LEVELÜNYE
TÁNCHÁZ

KÉZMŰVESFOGLALKOZÁSSAL

MOLDVAI ZENE
KICSIKNEK-NAGYOKNAK,

MOZOGNI VAGY CSAK
NÉZELŐDNI VÁGYÓKNAK

MÁRCIUS 26-ÁN 16:00 ÓRÁTÓL
VÁLBAN AZ ISKOLÁBAN

Kézműves foglalkozással tarkított
moldvai táncházunkat

havi rendszerességgel tartjuk
az iskola tornatermében.

Részletek Facebook oldalunkon

Szeretettel várunk!

A kerti hulladék nyílttéri égetése
2017-ben az alábbi

pénteki és szombati napokon
08.00-20.00 óráig megengedett:

   január 6-7. és 20-21.
   február 3-4. és 17-18.
   március 3-4. és 17-18.
   április 7-8. és 21-22.
   május 5-6. és 19-20.
   június 2-3. és 16-17.
   július 7-8. és 21-22.
   augusztus 4-5. és 18-19.
   szeptember 1-2. és 15-16.
   október 6-7. és 20-21.
   november 3-4. és 17-18.
   december 1-2. és 15-16.

A kijelölt időpontokat
kérjük, tartsák be!

T á j é k o z t a t ó KATOLIKUS HÍREK
2017.  március  25-én  (szomba-

ton)  14.00  és  16.00  óra  között  a
Plébánián tartunk a gyermekek szá-
mára  programot.  A  nagyobbakkal
udvart rendezünk, a kisebbekkel ta-
vaszi  ajtódíszt  készítünk.  Kérjük,
hogy a nagyobbak szerszámot hoz-
zanak  magukkal.  A  programhoz
szülők  is  csatlakozhatnak!  Érdek-
lődni Körmendi Mónikánál és Gra-
ziani Borinál lehet.

Ruff Tamás

mailto:info@vhg.hu
mailto:alpolgarmester@val.hu
http://www.vhg.hu/


►Ivartalanítás

Az Országos Állatvédőrség
Alapítvány macska ivartalaní-
tási  hetet  hirdet  Válon!  A
megelőzésnek  fontos  szerepe
van az állatvédelemben, ezért
2017.  április  3.  és  8.  között
ivartalanítási  akcióba  kez-
dünk. A macskák ivartalanítá-
sát kedvezményes áron bizto-
sítja alapítványunk. A kedvez-
ményes ivartalanításra a 06 70
415 0106-os számon lehet je-
lentkezni és bővebb felvilágo-
sítást  kérni  Schreiter Katalin-
tól.  Kutyák  ivartalanításában
és  tanácsadásban  is  állunk
rendelkezésükre.  A  macskáknak  évente
két szaporodási időszaka van, egy tavasz-
szal és egy ősszel, az alom átlagosan 3-5
kölyökből áll, ami évente minimum 6-10
újabb  macskát  jelent.  Ezek  az  egyedek
további szaporulatokat hoznak létre, így a

háznál  született  kismacskák  elajándéko-
zásával egy településen gyorsan elszapo-
rodhatnak a macskák. Kérünk mindenkit,
hogy fontolják meg az ivartalanítás lehe-
tőségét  ezzel  támogatva  az  állatok élet-
minőségének javítását. Az akcióban érvé-

nyes lakcímkártyával rendelkező váli la-
kosok vehetnek részt. Köszönjük szépen!

Tisztelettel:
Schreiter Katalin

Országos Állatvédőrség Alapítvány
+36 70 415 0106 
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Fejér Megyei Sakk
Csapatbajnokság I. osztály

2017.  március 18-án került  megrendezésre a 2016-
2017 bajnokság utolsó fordulója.

A Fejér Megyei Sakk Csapatbajnokságban egy csapat
nyolc főből áll. Egy adott sorrend szerint ülnek az asztal-
hoz a játékosok. Az egymás elleni küzdelemben a nyer-
tes egy pontot kap, amennyiben a parti döntetlen, úgy
mindkét  fél  0,5  pontot  kap.  A csapat  eredményét  az
egyes játszmákon elért eredmények összege adja. (Pl.:
Labdarúgásban, ha 5:2 lenne a végeredmény, akkor az
egyik csapat 5 pontot, a másik csapat 2 pontot kapna.)

Ellenfelünk a dobogóra pályázó Bodajki SE volt. Nagy
küzdelemben 4,5:3,5-re nyert csapatunk.

Bár hiába vertük meg még előtte a második helyen
végző Királysakk SE-t, sajnos a táblázat végén végez-
tünk.

2016-2017 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Bástya SE 7 4 6,5 6 7,5
2. KirálySakk SE II. 1 6 5 4,5 3,5
3. Fehérvár SE II 4 2 4,5 3,5 4,5
4. Móri SE 1,5 3 3,5 4 6,5
5. Bodajki SE 2 3,5 4,5 4 3,5
6. MartonVál SC 0,5 4,5 3,5 1,5 4,5

Gyermeksakkverseny sorozat

Idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Fejér
Megyei Gyermeksakkverseny sorozat.  A versenysoro-
zatban öt kategóriába sorolják a résztvevőket. Van egy
kezdő kategória, amelybe azok a gyermek versenyzők
kerülnek, akik még nem vettek részt ezen a sorozaton.
Az  első  kategóriába  azok  a  gyerekek  kerülnek,  akik

2009  után  születtek.  A második  kategóriába  a  2006
után, a harmadik kategóriába pedig a 2002 után szüle-
tettek kerültek. Hogy a kísérőknek is kellemesen teljen
az ideje, így egy negyedik kategória is megrendezésre
került számukra. 

Hagyományosan  Rácalmáson  kezdődtek  a  küzdel-
mek. Iskolánkat hat tanuló képviselte ezen a versenyen,
öten közülük érmet is szereztek.

Oroszi  Gergely (4.  o)  az  első  helyen,  Kiss  Dávid
(5.b) a második helyen végzett a kezdők csoportjában.

A második korcsoportban Körtélyesi Richárd (5.a) a
második,  Almási Tamás (5.b) a harmadik helyet, a lá-
nyok között Molnár Sára (5.b) a második helyet szerez-
te meg. Gratulálok az eredményeikhez!

A  versenysorozat  következő  állomása
április 8-án Válon kerül megrendezésre a
Faluházban, az immár ötödik alkalommal
kiírt  Bencze  Emlékversennyel.  Minden
sakkozni szerető gyermeket, felnőttet sze-
retettel várunk!

Zelena Zsolt
Fotó: Körtélyesi Adrienn
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VÁL KÖZSÉG SZERVEZETEINEK
2017. ÉVI

RENDEZVÉNYNAPTÁRA

MÁRCIUS

2017.03.21-25. 14.00 Internet Fiesta Könyvtár

2017.03.25. 17.00 Váli Borverseny Faluház

2017.03.25. 14.00 Gyerekprogram Plébánia

2017.03.26. 15.30 Házas-kör Plébánia

ÁPRILIS

2017.04.03. 16.00 Meseírás Napja Könyvtár

2017.04.07. 09.00 Vajda szavalóverseny Iskola

2017.04.08. 09.00 Sakkverseny Faluház

2017.04.13. 09.00 Húsvéti hagyományok Könyvtár

2017.04.14. 16.00 Költészet napi Kávéház Könyvtár

2017.04.18. 14.00 Tudástár Könyvtár

2017.04.23. 14.00 A Könyv napja Könyvtár

2017.04.23. 15.30 Házas-kör Plébánia

2017.04.29. 14.00 Gyerekprogram Plébánia

MÁJUS

2017.05.03. 15.00-18.00 Véradás Községháza

2017.05.06. 14.00 Vajda-emléknap Templom

2017.05.06. 17.00 Flórián-nap Tűzoltómúz

2017.05.08. 16.00 Mesetár Könyvtár

2017.05.09. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

2017.05.21. 15.30 Házas-kör Plébánia

2017.05.23. 14.00 Tudástár Könyvtár

2017.05.27. 14.00 Gyerekprogram Plébánia

JÚNIUS

2017.06.02. 16.00 Óvodai ballagás Óvoda

2017.06.03. 18.00 Trianoni megemlékezés Sz István tér

2017.06.08-12. Német vendégek változó

2017.06.10. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

2017.06.08-12. 14.00 88. Ünnepi Könyvhét Könyvtár

2017.06.10. 10.00 Gyereknap Szabadidőp.

2017.06.16. 16.30 Ballagás az iskolában Iskola

2017.06.18. Úrnapi virágszőnyeg 
15.30 Házas-kör

Templom
Plébánia

2017.06.22-26. Baláni tábor Szabadidőp.

2017.06.24. Falunap Szabadidőp.

2017.06.26-30. 09.00-17.00 Könyvtári tábor Faluház

JÚLIUS

2017.07.07. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

2017.07.16. 15.30 Házas-kör Plébánia

2017.07.18. 14.00 Tudástár Könyvtár

AUGUSZTUS

2017.08.01-06. Katolikus hittantábor Plébánia

2017.08.04. 15.00-18.00 Véradás Községháza

2017.08.11. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

2017.08.19. 20.00 Búcsúi Bál Piactér

2017.08.13. 15.30 Házas-kör Plébánia

2017.08.31. 17.00 Tanévnyitó Iskola

SZEPTEMBER

2017.09.01-02. VII. Váli-Völgyi Vigasságok Sz István tér

2017.09.12. 16.00 Mesetár Könyvtár

2017.09.16. 14.00 Kulturális Örökség Napja Sz István tér

2017.09.17. 15.30 Házas-kör Plébánia

2017.09.19. 15.00 Tudástár Könyvtár

2017.09.22. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

2017.09.30. 14.00 Gyerekprogram Plébánia

OKTÓBER

2017.10.02-07. 14.00 Országos Könyvtári Napok Könyvtár

2017.10.14. 10.00 Elszárm. találk. és Csemete-fa ü. Faluház

2017.10.15. 15.30 Házas-kör Plébánia

2017.10.28. 14.00 Gyerekprogram Plébánia

2017.10.23. 18.00 Községi megemlékezés Községháza

NOVEMBER

2017.11.03. 15.00-18.00 Véradás Községháza

2017.11.10. 17.00 Márton-napi lámpás felvonulás Hivataltól

2017.11.13-19. 14.00 Magyar Népköltészet hete Könyvtár

2017.11.18. 20.00 Katalin-bál Faluház

2017.11.19. 15.30 Házas-kör Plébánia

2017.11.20-30. 15.00 Karácsonyi készülődés Könyvtár

2017.11.25. 14.00 Gyerekprogram Plébánia

DECEMBER

2017.12.02. 13.00 Adventi vásár Piactér

2017.12.03. 17.00 Adventi gyertyagyújtás 1. Faluház előtt

2017.12.04. 16.00 Mesetár Könyvtár

2017.12.08. 17.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

2017.12.10. 17.00 Adventi gyertyagyújtás 2. Faluház előtt

2017.12.14. 15.00 Idősek karácsonya Faluház

2017.12.17. 17.00 Adventi gyertyagyújtás 3. Faluház előtt

2017.12.17. 15.30 Házas-kör Plébánia

2017.12.19. 15.00 Tudástár Könyvtár

2017.12.23. 17.00 Adventi gyertyagyújtás 4. Faluház előtt

2017.12.24. 15.00 Pásztorjáték Kat. templom

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!


