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Tisztelt Váliak!

Az  év  kezdet  mindig  izgalmas  az
önkormányzat  számára.  Nincs  ez  más-
ként idén sem.

Sok változást hozott az új év. Váradi
Endréné  Klári  felmentési  idejét  tölti  je-
lenleg.  Ezúton  is  kívánok  neki  hosszú,
boldog nyugdíjas éveket! Az adóügyeket
új kolléganőnk, Kőrösi Mónika vette át.
Neki  és  minden  hivatali  dolgozónak  új
kihívást jelent a közigazgatásban beveze-
tett ASP rendszer, mellyel az önkormány-
zatok  adminisztrációs  rendszerét  egysé-
gesítették. Nem az jelent problémát, hogy
meg kell tanulni az új rendszer használa-
tát, hanem az, hogy még az irányító ható-
ságnál  is  most  került  bevezetésre,  így
rendkívül  lassú  és  akadozó  a  rendszer
működése. Bízunk benne, hogy az április
8-i választásokra már minden gördüléke-
nyen fog működni, hiszen az új rendszer
a népesség nyilvántartást is szabályozza!

Ha január, akkor költségvetés. Min-
den évben nagy izgalommal tölt el, hogy

mit  tervezhetünk?  Milyen  felújításokra,
területfejlesztésre lesz pénzünk? Tudjuk,
a legtöbb pályázathoz önrészt kell bizto-
sítanunk, sőt mivel a LEADER-es pályá-
zatokhoz is önrészre lesz szükség, a civil
szervezetek számára is nekünk kell bizto-
sítani  a  pályázati  induláshoz  szükséges
összeget.  Még  csak  a  héten  tárgyalja  a
képviselő-testület a költségvetés első ol-
vasatát, de bizakodásra ad okot az a tény,
hogy a decemberi iparűzési adó feltöltés
idején a váli cégek jelentős összeget utal-
tak  át  az  önkormányzat  számlájára.  Ez
természetesen nem csak azért örvendetes,
mert ezt a pénzt tudjuk közösségi célokra
felhasználni,  de  megnyugtató  azért  is,
mivel ez a helyi vállalkozások jó állapo-
táról árulkodik. 

Jelentősen nőtt a helyi cégek forgal-
ma,  így  árbevétele  a  tavalyi  évben.  Ez
nem csak annak köszönhető, hogy ki-ki a
maga szakmájában tehetséges, hanem an-
nak is, hogy jó Magyarország gazdasági
állapota, pörög a gazdaság, nő a megren-
delések száma, nagysága is. A megrende-
lések  hatására  nő  a  dolgozói  létszám,
csökken a munkanélküliség. 

A családtámogatási rendszer hatásá-
ra  sok  olyan  ingatlan  talált  új  gazdára,
melyeket több mint tíz éve árultak. Az új
ingatlantulajdonosok közül többen is kis-
gyermekes  családok.  Ez  is  örvendetes
tény községünk jövőjét illetően.

Örömteli tény továbbá, hogy tavaly
kiemelkedő  volt  az  újszülöttek  száma.
Bár 2012-ben volt a csúcs 36 újszülöttel,
azért a tavalyi évi 33-as létszám is kiugró
az átlagos 25-höz képest. Gratulálok és jó
egészséget kívánok minden családnak!

A tavasz  beköszöntével  elindulnak
beruházásaink.  Megkezdjük  a  Malom

utca felújítását, a Kisköz utcai járda épí-
tését.  Megkezdődik a hőközpont építése
az önkormányzat udvarán, továbbá a ka-
zánok  üzemeltetéséhez  szükséges  pellet
előállítását végző üzem kialakítása is. 

Megszületett  a  pozitív  döntés  két
olyan pályázatban is, melyek keretein be-
lül  szabadidős  tevékenységeket,  tanórá-
kon kívüli foglalkozásokat fogunk meg-
valósítani.  Testvértelepüléseinkkel közös
programokat  szervezünk,  könyvet,  kiad-
ványokat is megjelentetünk Válról. Prog-
ramjainkat hamarosan meghirdetjük. 

Természetesen  az  örömbe  mindig
vegyül egy kis üröm is. Én is aggódva fi-
gyelem,  vajon  meg  tudjuk-e  valósítani
azokat az elképzeléseinket, melyek min-
den  itt  élő  ember  életét  befolyásolnák.
Pénzt és munkát nem sajnálva dolgozunk
a kastély felújításáért, a régi iskolaépület
megmentéséért,  vagy  egy  tornacsarnok
építéséért  éppúgy,  mint  a  Vereb-Vál-
Gyúró-Etyek út  megépítéséért.  Ezeket  a
beruházásokat nem tudjuk megvalósítani
saját  költségvetésünk  terhére,  hiszen
egyenként is több százmillió forintba ke-
rülnének. Mi csak lobbizni tudunk a kor-
mánynál,  hogy támogassák  ezirányú  el-
képzeléseinket.

A Facebookon  azonban,  ahol  ma-
napság az emberek a vélemény-nyilvání-
tást  szabadon  gyakorolják,  olyan  vádak
jelennek  meg,  melyek  bár  nem  igazak,
mégis  többet  ártanak,  mint  használnak.
Kérném Önöket, hogy kérdéseikkel biza-
lommal  forduljanak  a  képviselő-testület
tagjaihoz, vagy a hivatal dolgozóihoz! 

Továbbra  is  Vál  felvirágoztatásáért
dolgozunk,  sajnos  erőfeszítéseink  nem
minden esetben jutnak el a megvalósítá-
sig, de nem adjuk fel a reményt!

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

V á l I n f óV á l I n f ó

Ünnepek után...
„Minden csoportnak lehetősége volt játékkészletének a bővíté-
sére.”- Kocsis Irén óvodavezető írása a Mesevölgy óvoda ün-
nepi napjairól és várható eseményeiről

6-7. oldal

Élmények és eredmények
„Hasznos  és értékes  időt  tölthettünk  el  azon a  helyen,
ahonnan  az  országunkat  irányítják”  -  Molnár  Sára él-
ménybeszámolója a Parlament látogatásáról.

3-5. oldal

MAGAM ÉS VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NEVÉBEN

SIKEREKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK

VÁL MINDEN LAKÓJÁNAK!



Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületéne1
18/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak megállapításáról
KIVONAT

1. § Az Önkormányzat fenntartásában álló Váli Mesevölgy Óvodában és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásá-
ban álló Vajda János Általános Iskolában a gyermekek napközbeni ellátásáért az alábbi bruttó térítési díjat kell fizetni:

Háromszori étkezés napi térítési díját
a.) Napközi otthonos óvoda: tízórai: 85.- Ft/fő/nap 

       ebéd:      345.- Ft/fő/nap
       uzsonna:        70.- Ft/fő/nap
       összesen:      500.- Ft/fő/nap

b.) Általános iskola napközi: tízórai: 95.- Ft/fő/nap
       ebéd:      360.- Ft/fő/nap
       uzsonna:        85.- Ft/fő/nap
       összesen:      540.- Ft/fő/nap

2. § (1.) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCCXX. törvény 2. mellékletének III. 3. c. pontja 
alapján a szociális ebédért az alábbi intézményi térítési díjat kell fizetni:

     225.- Ft/fő/nap
(2.) Az ellátás keretében házhozszállítás díja:        95.- /Ft/fő/nap

3. § Az Önkormányzat a térítési díjfizetési kedvezményt, illetve térítési díj fizetés elengedésére vonatkozó eseteket nem állapít 
meg.

A rendelet 2017. november 29-én kihirdetésre került, és 2018. január 1-jén lépett hatályba.

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

G Ó L Y A H Í R E K

NOVEMBER

Kirilla Noel
Grésó Lénárd Lél

Szabó Virág
Kukurta Maja Zselyke
Körmendi István Leó

Sinkó Ádám
Sinkó Zsombor

DECEMBER

Smolkó Dániel
Somogyi Lili Léna

Szigeti Hunor
Pásztor Károly Lajos

GRATULÁLUNK!

ÉGETÉSI IDŐPONTOK 2018-BAN
A kerti  hulladék nyílttéri  égetésére – a 7. §-ban foglalt  korlátozások figyelembe
vételével – a 2018. évben az alábbi napokon 8.00 órától 20.00 óráig megengedett,
amennyiben azok nem esnek ünnepnapra:

a) 2018. január 05. és 2018. január 06. napja,
b) 2018. január 19. és 2018. január 20. napja,
c) 2018. február 02. és 2018. február 03. napja,
d) 2018. február 16. és 2018. február 17. napja,
e) 2018. március 02. és 2018. március 03. napja,
f) 2018. március 16. és 2018. március 17. napja,
g) 2018. április 06. és 2018. április 07. napja,
h) 2018. április 20. és 2018. április 21. napja,
i) 2018. május 04. és 2018. május 05. napja,
j) 2018. május 18. és 2018. május 19. napja,
k) 2018. június 01. és 2018. június 02. napja,
l) 2018. június 15. és 2018. június 16. napja,
m) 2018. július 06. és 2018. július 07. napja,
n) 2018. július 20. és 2018. július 21. napja,
o) 2018. augusztus 03. és 2018. augusztus 04. napja,
p) 2018. augusztus 17. és 2018. augusztus 18. napja,
q) 2018. szeptember 07. és 2018. szeptember 08. napja,
r) 2018. szeptember 21. és 2018. szeptember 22. napja,
s) 2018. október 05. és 2018. október 06. napja,
t) 2018. október 19. és 2018. október 20. napja,
u) 2018. november 02. és 2018. november 03. napja,
v) 2018. november 16. és 2018. november 17. napja,
w) 2018. december 07. és 2018. december 08. napja,
x) 2018. december 21. és 2018. december 22. napja.

A  KIJELÖLT IDŐPONTOKAT KÉRJÜK, TARTSÁK BE!
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Könyvtári közlemények
„1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar 
Kultúra Napját”  – Csókás Elekné írása.

8. oldal



Kalandra fel!

Iskolánk szervezésében az idei tan-
évben is lehetőség nyílik a kalandvágyók
számára,  hogy  túráinkon,  környékünk
csodálatos  hegységeiben  barangolhassa-
nak.  Az  őszi  szezonban  már  jártunk  a
Rám-szakadékban,  ahonnan  kicsik-
nagyon kéz a kézben, egymást támogatva
próbáltunk  száraz  lábbal  kijutni.  Majd
meghódítottuk  a  Rám-hegy  csúcsát  is,
ahol egy jóízű falatozás, vidám beszélge-
tés nyújtott egy kis pihenőt.

Terveztünk egy túrát a Bakonyba is,
ahol a titokzatos Gyikos-tavat szemeltük
ki  célpontnak.  Állítólag oda túraútvonal
nem vezet. A buszon izgatott beszélgeté-
sek közepette találgattuk, hogy vajon mi-

lyen lehet az itthoni Gyilkos-tó.
Azonban  a  sorsnak  más  terve  volt

velünk. A busz útközben lerobbant. Amíg
a hős férfiak megkeresték a hibát, addig
többen a buszmotornál melegedtünk, vi-
horásztunk. Miután életet csiholtak a jár-
műbe, úgy elszaladt az idő, hogy új útvo-
nalnak a Gaja-szurdokot választottuk. A
napunk így  is  csodálatos  volt,  hiszen  a
természetben,  egymás társaságában tölt-
hettük.

Az idei tanévben még meglátogatjuk
a  Cseszneki  várat  (  reményeink  szerint
hóban),  a  Csókakői  várat  és  a  Balaton-
felvidéket. 

Szeretettel  várjuk  az  érdeklődőket.
Aktuális információkat iskolánk honlap-
ján olvashatnak.

Csapó Noémi

Parlamenti látogatás

Tavalyi  év  novemberében  iskolánk
5. és 6. évfolyam tanulói látogatást tettek
a Parlamentben.

Izgatottan vártuk ezt a napot. Taní-
tás után egy délután indultunk el Buda-
pestre.  A buszút  után,  nem sok  sétával
megérkeztünk az épület elé, ahol szóbeli
tájékoztatást  kaptunk Éva nénitől a sza-
bályokról.

VálInfó
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Élmények és eredmények
Sokszínű beszámoló a Váli Vajda János Általá-
nos Iskola életének izgalmas eseményeiről. 

Az iskola pedagógusai és diákjai



Beléptünk a csarnokba, ahol csodás
látvány fogadott minket: az épület belseje
is hasonlóan különleges és hatalmas volt,
mint a külseje. Idegenvezető segítségével
körbejártuk  a  helyiségeket.  Többek  kö-
zött megtekinthettük a Szent Koronát, az
országgyűlések helyszínét és egy 14 ka-
rátos arany dohánytartót is. Egyik terem-
ben  épp  gyűlést  tartottak,  amin  sajnos
nem vehettünk részt.  Az őrségváltás  vi-
szont nagyon érdekes volt.

Hasznos és  értékes  időt  tölthettünk
el azon a helyen, ahonnan az országunkat
irányítják.

Molnár Sára 6.b osztály

Színházlátogatás

Az  iskolával  rengeteg  színházláto-
gatáson voltunk már, de nekem a legjob-
ban a dec. 7-i tetszett, amikor a mesék vi-
lágában kirándultunk.

Mikor a buszon voltunk, már akkor
nagyon  jó  volt  a  hangulat.  Egész  oda
úton mindenki jó hangosan beszélgetett.
Miután  leszálltunk  a  buszról,  sorokba
rendeződtünk és kicsit sétáltunk a színhá-
zig.  Mikor  odaértünk,  az  volt  az  első,
hogy leraktuk a kabátunkat  a ruhatárba.
Utána elindultunk a színházterembe, ahol
elfoglaltuk a helyünket. A terem nagyon
szép volt, szerintem a csillár volt a leg-
szebb. Az előadás kezdete előtt elmond-
ták azt, hogy mit szabad és mit nem sza-
bad az elődadás alatt. Ezután kezdődhe-
tett az előadás, aminek a lényege az volt,
hogy a négy főszereplő meséről  mesére
járkál  egy  varázsszekrény  segítségével,
ahol átváltoznak a meseszereplőkké.  Az
előadás  végén  a  télapó  is  megjelent  és

szaloncukrot dobált  a  nézőközönségnek.
Mikor vége lett a színdarabnak a ruhatár-
hoz indultunk, ahol kivettük a kabátokat.
Azután indultunk ki  a színházból.  Ott a
„járólap” olyan volt, hogy különféle sze-
mélyek  lábnyomait  tartalmazta.  Mikor
megérkezett  a  busz,  már  indultunk  is
haza.

Nekem nagyon tetszett az egész, na-
gyon jó volt az előadás is. A kedvencem
az eleje és a vége volt. Nagyon jól érez-
tem magam!  Buzdítok  mindenkit,  hogy
legközelebb  tartson  velünk!  Köszönjük
Marika  néninek,  hogy  mindig  szuperül
megszervezi a színházlátogatásokat! 

Csapó Rebeka 6.b

Mikulás-buli

2017.  december  8-án,  a  hagyomá-
nyokhoz híven, a 8. osztály rendezte meg
a Mikulás-bulit. Mivel idén december 6.
egy  szerdai  napra  esett  –  ami  a  diákok
szerint nem igazán jó alkalom egy délutá-
ni  mulatsághoz  -  egy  „fordított  napot”
tartottunk, hogy mégis kicsit más legyen
az a nap, mint a többi. Kipróbálhatták a
diákok,  milyen  az  asztal  másik  oldalán
állni.  Ügyesek  voltak!  Sokan  közülük
megjegyezték:  „Ez  nem  is  olyan
könnyű!”…

A Mikulás-bulira hetekkel korábban
kezdtük készíteni a dekorációt és a plaká-
tokat, az osztályok között pedig dekoráci-
ós versenyt hirdettünk. (A tanárok szava-
zatai alapján a 7. osztály, a diákok szava-
zatai alapján pedig a 6. b osztály kapott
díjat.) Igyekeztünk minél több programot
kitalálni, ami vonzóvá és kellemessé te-
heti  a  délutánt.  Örömmel  tapasztaltuk,

hogy több volt az érdeklődő!
A büfé, a tombolasorsolás - köszön-

jük Zsolt bácsi segítségét! -, a játékszoba,
az asztalitenisz és a tánc mellett a legna-
gyobb sikere a szabaduló-szobának volt.
Itt játékos feladatokat kellett időre meg-
oldani a Mikulással kapcsolatban. A he-
lyes  megoldásokért  kapott  számokból  a
megfelelő kódot kirakva pedig egyenesen
a büfébe lehetett „szabadulni” egy tálca
sütiért.  Remélem, akik eljöttek jól  érez-
ték magukat és  találkozunk majd a far-
sangon is! 

A  farsangi  mulatságra  szeretettel
várjuk  a  szülőket,  nagyszülőket  és  volt
tanítványainkat  2018.  február  2-án  15
órától!

Változatos  programokról,  zenéről,
ételről és italról a nyolcadikosok és szü-
leik gondoskodnak! A jókedvről és a far-
sangi hangulatról az osztályok és produk-
cióik! MESÉS lesz!

Izsákné Várbíró Judit

Adventi készülődés

Iskolánk a tavalyi tanévben rendezte
meg először az adventi időszak közös vá-
rakozásának  eseménysorozatát.  Az  idei
programunk, dec.1-én indult, adventi ko-
szorú készítéssel.  Itt  szeretnénk megkö-
szönni azoknak a szülőknek, akik jelenlé-
tükkel,  segítségükkel  támogatták  kezde-
ményezésünket. Tanulóink osztályuk szá-
mára  is  készíthettek  egy-egy  koszorút,
mely  a  tantermükben  emelte  az  ünnepi
hangulatot.  Örömmel  tapasztaltuk,  hogy
olyan  nagy  volt  az  érdeklődés,  hogy  a
tornatermünkben alig fértünk el.

A foglalkozás alatt cseverészés, ne-
vetgélés, összemosolygás és fenyőillat le-
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begett  a  levegőben.  A fahéj,  szegfűszeg
és  szárított  narancs hatására  olykor-oly-
kor már mézeskalács illatot is érzett egy
két lurkó.

A 2. gyertya gyújtás előtti héten, egy
Mikulás-kupa  néven  futó  csapatkidobó
versenyt  rendeztünk  sportos  diákjaink
számára.  Fergeteges  küzdelem,  biztató
szavak, vigasztalás, büszkeség, elismerés
és gratuláció jellemezte ezt a délutánt.

Dec.13-án,  Luca  napján,  tanulóink
részt  vehettek  a  Levelünye  banda  által
tartott táncházon, ahol Luca búzát is ül-
tethettek. A táncokat sok-sok játék tarkí-
totta, pihenő időben pedig dal tanulás, és
beszélgetés folyt a Luca napi népszoká-
sokról. Öröm, vidámság, felszabadultság,
kíváncsiság csillogott a szemekben.

A fény születésére várva, a 4. héten
Nagy Zsolt és zenésztársa tartottak gyer-
mekeink  számára  egy  interaktív  zenés,
beszélgetős műsort, mely a hit, a bizalom
és a szeretet jegyében telt.

A tavalyi  évhez  hasonlóan  az  idei
karácsonyi műsorunk is úgy zajlott, hogy
minden osztály készült egy kis műsorral,
amit  a  többieknek bemutatott.  Így  min-
denki  volt  közönség  és  szereplő  is,  így
mindkét oldalt átélhette. Idén először ta-
nári karunk is nagy lelkesedéssel és sze-
retettel készült két dallal, melyet a gyere-
kek nagy-nagy tapssal fogadtak. ( S mint
utóbb  kiderült  azt  gondolták,  hogy  mi
erre nem is készültünk, csak ott összeka-
csintottunk  és  spontán  énekeltünk  két
szólamban :-) )

Úgy  gondoljuk,  gyermekeink  szá-
mára  az  egyik  legfontosabb  kincs  az
együttlét. Reméljük, hogy a közösen el-
töltött  percek  és  érzések  mindenki  szá-
mára hasznosak voltak!

Csapó Noémi

Eredményeink

Úszás
Diákolimpia helyezettjei:
1.hely IV. kcs 100m hátúszás Oszmann 
Péter (8.osztály) 
2.hely IV. kcs 100m gyorsúszás Oszmann
Péter (8.osztály)
2.hely I. kcs 50m gyorsúszás Németh 
Csenge (3.a osztály)
2.hely I. kcs 50m mellúszás Németh 
Csenge (3.a osztály)
3.hely III. kcs 100m gyorsúszás 
Körtélyesi Richárd (6.a osztály)
Bicske Úszóverseny, Mikulás kupa 
helyezettjei:
II.hely Németh Csenge (3.a) 25 m 
mellúszás
III.hely Körtélyesi Szilárd (4.b) 25 m 
mellúszás és gyorsúszás
III.hely Körtélyesi Richárd (6.a) 50 m 
mell, gyors, hátúszás
Szavalóverseny
Kápolnásnyék, Névadónk hava 
szavalóverseny:
II. hely Lukács Liza (3.b)

Sakk
A Fejér Megyei Sakkverseny Sorozat 
Kezdők között: 
I.hely Oroszi Gergely (5.a)
III.hely Kiss Dávid (6.b)
2. korcsoportban:
II.hely Körtélyesi Richárd (6.a)
III.hely Almádi Tamás (6.b)
Bihari Aladár Emlékverseny
I.hely Almádi Tamás (6.b)
II.hely Körtélyesi Richárd (6.a)
III. hely Körtélyesi Szilárd (4.b) 

Némethné Szarka Szilvia
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2018. január 25. intézményeink élete    5



Gyermekeknek és felnőtteknek egy-
aránt örömet hozott az év vége, amihez
hozzájárult  az  is,  hogy több mindent  is
tudtunk vásárolni. A Kossuth utcai óvoda
udvarára a két éve vásárolt tornyos má-
szóka, és a tavasszal telepített homokozó
mellé  egy  fészekhintát  is  beszereztünk.
Köszönjük Bechtold Tamásnak és a Tün-
dérkert Kft.nek a telepítési munkákat, és
a hinta alá támogatásként biztosított gumi

téglákat.  A  szülőktől  udvarfejlesztésre
kapott  támogatásból  egy  rugós  mérleg-
hintát választottunk, mely még a kamrá-
ban várja, hogy helyére kerüljön. Talics-
kákat,  és  más mobil  udvari  játékokat  is
kaptak  a  Kossuth  utcai  gyerekek,  még
ősszel (ezt Nagy Bernadettnek és a kez-
deményezését, gyűjtését támogatóknak is
köszönjük). 

Minden  csoportnak  lehetősége  volt

játékkészletének a bővítésére. A gyerekek
nagyon boldogok voltak, amikor a Miku-
lás zsákjából előkerültek a szép, új játé-
kok. 

A Mikulás ebben az évben is meglá-
togatta az óvodásokat. Nagy öröm volt a
kapott édesség és a sok játék, amit hozott
a zsákjában. Énekkel, verssel köszöntöt-
ték a gyerekek a messziről jött vendéget,
csak  azt  sajnálták,  hogy nem szánkóval
jött.

Köszönjük a Szülői Szervezet veze-
tőjének és a szervezet minden tagjának, a
szülőnek, támogatóknak, hogy jó hangu-
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A Váli Vöröskereszt
Az alapszervezet 2017-es munkájáról mesél Kör-
mendi Mónika titkár.

9. oldal

Ünnepek után...
Decemberben  hangulatos,  élménydús  adventi  na-
pok közepette vártuk a karácsonyt.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



latú, és sikeres lett ebben az évben is a
Katalin bál, így a bevételéből támogatni
tudták  a  karácsonyi  játékvásárlást,  és
majd tavasszal nagycsoportosok kirándu-
lását és a gyermeknapot.

December 13-án a Vajda utcai óvo-
dában  nyugdíjas  találkozót  tartottunk.
Mindig  jó  újra  találkozni,  beszélgetni
azokkal,  akikkel  évekig  együtt  dolgoz-
tunk az óvodában. Köszönjük a Csigabi-
ga nagycsoportnak a hangulatos karácso-
nyi  műsort.  A gyermekek  műsora  után
kellemes beszélgetéssel töltöttünk együtt
néhány órát,  felidézve  régi  történeteket,
elmesélve, hogy telnek mostanában nap-
jaink.

A Vox  Váli  kórus  szép  karácsonyi
énekekkel,  gyerekeknek választott  zené-
vel örvendeztette meg óvodásainkat, amit
áhítattal  hallgattak  mindkét  óvodában  a
kicsik.  Fontosnak tartjuk, hogy megsze-
rettessük a tiszta, szép énekszót, felkelt-
sük a gyerekek érdeklődését a zenélés, a
hangszerek iránt. Mindezt leginkább ze-
nei élmények által érhetjük el, amihez a
Vox-Váli  kis  karácsonyi  hangversenye
ezen az adventen is hozzájárult.

Hívogató közelgő eseményeinkre

Január 31-én szülői értekezletet tar-
tunk  a  Csigabiga  nagycsoportban,  ahol
vendégünk lesz  Kárpáti  Hajnalka  védő-
nő. Az iskolai életmódra való felkészülés
lesz az egyik napirendi pontja az értekez-
letnek. 

Február 1-jén csütörtökön délután a
Maci csoportban, 2-án pénteken a Csiga-
biga  csoportban,  február  8-án  csütörtö-
kön a Tulipán csoportban tartunk farsangi
mulatságot,  melyre  szeretettel  várjuk  a
szülőket is.

Óvodás  Táncházat  szervezünk  feb-
ruár 9. péntek délutánra a Levelünye ze-
nekar  közreműködésével.  16  órától  (18
óráig)  a  Közösségi  Házba várjuk szere-
tettel az érdeklődő óvodás, iskolás gyere-
keket és  szüleiket.  A tánc előtt  farsangi
kézműves foglalkozás is lesz, az óvó né-
nik irányításával. 

Nyílt napot tartunk, melyre szeretet-

tel várjuk azokat a szülőket, akik kíván-
csiak rá, hogy zajlik gyermekük napja az
óvodában. Február 20-án kedden, és 21 –
én  szerdán  biztosítjuk  a  lehetőséget  az

óvodai életbe való betekintésre. (A rész-
leteket  az  óvó nénik elmondják.  Kérem
előre jelezze, aki szeretne bemenni a cso-
portba.) 
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Köszönjük  azoknak,  akik  az  el-
múlt évben is a Váli Mesevölgy Óvodá-
nak ajánlották fel  az  adójuk 1  % -át.
Köszönjük azoknak is,  akik pénzado-
mánnyal,  az  alapítványon  keresztül
bővítették  fejlesztési  lehetőségeinket.
Kérjük, amennyiben tehetik, támogas-
sák az intézményt 2018-ban is. 

„Váli Gyermekek Jövője” Alapítvány
A kedvezményezett adószáma

18494613-1-07



Kedves Olvasók!

Örömmel tapasztaltam, hogy az ér-
deklődés egész észben, így az új év má-
sodik napján is folyamatos. Jó hír az is,
hogy  az  önkormányzat  feltöltette  a
könyvtár udvarán tátongó kátyúkat. Erről
Kányádi Sándor verse jutott eszembe:

Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud, legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom, 
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

A január 1-jei  évkezdet a Gergely-
féle naptárreform (1582) óta vált  általá-
nossá,  véglegessé 1691-ben,  amikor XI.
Ince pápa tette meg e napot a polgári év
kezdetévé.  Kalendáriumi  Kalandozások-
ról bővebben is olvashatnak a könyvtár-
ban. 

Az  elmúlt  időszakban az  alábbiak-
nak lehettek részesei  a  könyvtárba láto-
gatók:  Novemberi  Kulturális  Kávéhá-
zunk, a Mesetár, a Tudástár és a könyvtá-
ri órák is a népköltészet hetéhez kapcso-
lódva zajlottak. November harmadik hete
a Magyar Népdal és Népköltészet Hete,
kedvenc  gyermekkori  népmeséink,  nép-
dalaink ünnepe. Különös jelenség a nép-
zene,  a  népköltészet.  Megfoghatatlan,
sokkal többet raktároz el a múlt szellemi
értékeiből, mint az írásos emlékek. Meg-
érint bennünket gyermekkorban a népme-
se, a gyerekdalok, a gyermekjátékok vilá-
gában, majd felnőtt korban újra mesélve,
énekelve,  különböző műveket  hallgatva.
Ezekben  a  napokban  megkülönböztetett
figyelemmel fordultunk a népzene, a nép-
költészet, a népdal felé. 

November  20−a  és  30−a  között  a
karácsonyra készülődtünk. 

Decemberben pedig arra kerestük a
választ, hogy kerül a vőlegény a derelyé-
be, mi a titka a karácsonyi asztalnak, mi
köze van a Néprajzi Múzeumban látható
lucaszéknek Válhoz? 

Magyar Kultúra Napja

1989 óta január 22-én ünnepeljük a
Magyar  Kultúra  Napját,  mert  a  kézirat
szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon fejezte be a Himnusz megírását. 

Ebből  az  alkalomból  a  Kulturális
Kávéház programsorozatában 2018. janu-

ár 26-án pénteken 1800 órától megünne-
peljük  Széchenyi  Zsigmond  120.  szüle-
tésnapját, és Hunyadi Mátyás királlyá ko-
ronázását. 

A 2018. esztendő Mátyás király em-
lékév, születésének 575. és királlyá koro-
názásának  560.  évfordulója  tiszteletére.
Számtalan program várja az érdeklődőket
itt a könyvtárban is. Ebből az alkalomból
reneszánsz nap lesz február 23-án pénte-
ken!

Bővebb  információ  a  könyvtárban,
(Vajda János u. 36.) vagy az alábbi elér-
hetőségeken:
telefon: 30/86-86-876
e-mail: konyvtar@val.hu
Könyvekben, olvasásélményekben bővel-
kedő boldog újévet kívánok!
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SZJA szabályok 2018-ra
Rövid  tájékoztatás  a  személyi  jövedelemadó
bevallás idei szabályairól.           

11. oldal

Könyvtári közlemények
A könyvtárban január 2−án elkezdődött az új esz-
tendő.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

Összefogással minden könnyebb
Az önkormányzat 2017-ben is fontosnak tartotta, hogy a szociálisan rászorulókat lehetőségeihez mérten segítse.

Tavaly év végén, karácsony előtt 180 fő, illetve család kapott fél erdei köbméter tűzifa támogatást, továbbá 190 fő,
illetve család részesült élelmiszer csomagban. A csomagok tartalma 30 kg burgonya, 10 kg hagyma, 5 l olaj, 10 kg
cukor,  10 kg liszt,  4 csomag fodroskocka tészta, 12 l  tej,  3 zacskó szaloncukor,  2 csomag tarhonya, 4 csomag
szarvacska tészta, 1 kg nápolyi, 3 kg rizs, 6 db családi májkrém konzerv, 1 csomag sárgaborsó, 1 csésze margarin
volt, mindez kb. 16.900,- Ft értékben.

Ezúton is köszönjük mindazok segítségét, akik időt, energiát, üzemanyagot, gépet nem sajnálva részt vettek a
favágásban, fűrészelésben, rakodásban, kiszállításban vagy bármi módon hozzájárultak a nem kis munkához.

Név szerint  köszönet  illeti  őket:  Bencsik  László,  Kocsis  Bálint,  Nagy Zoltán,  Ujszászi  József,  Csurgó Béla,
Szedlák László, Vass Attila, Veres Zoltán, Molnárné Szurok Petra, Bencze Dezső, Garai László, Váradi Endre, Busch
Ferenc, Becsei Sándor, Vabrik Zoltán, Orosz Katalin, Tóth István, a Tündérkert Kft. dolgozói, Györe József, Imre
Dénes,  Farkas Attila,  Tihanyi  Árpádné,  Lakatos  László,  ifj.  Túróczi  Gábor,  Nagy János,  Váradi  Roland,  Schmidt
Ferenc,  Somogyi  Gábor,  továbbá  az  önkormányzat  dolgozója:  Váradi  Sándor,  valamint  az  önkormányzat
közmunkásai: Prior Péter, Túróczi Gábor, Túróczi Gáborné, Bagonyi Józsefné, Fritz Ferenc, Horváth József, Huszár
Henriett, Magony Katalin, Ódor Edit, Provoda Ferenc.

Vál Község Önkormányzat 



Az  év  folyamán  négy  alkalommal
szerveztünk  véradást  településünkön,
melynek az Önkormányzat adott  helyet.
A megjelent véradók létszáma: február 3-
án 29 fő; május 9-én 33 fő; augusztus 7-
én 33 fő; november 3-án 33 fő. Sajnos a
tavalyi évhez képest csökkent a véradók
száma, ill.  a  stabil  30 fő körüli  létszám
volt  biztosított.  Úgy  gondolom,  kis  fa-
lunkhoz  mérten  ez  nem  rossz  létszám
még  így  sem,  de  szeretnénk  bővíteni,
frissíteni a véradók körét. Az értesítése-
ket, felhívásokat több csatornán keresztül
tesszük  elérhetővé:  plakát,  személyes
írásbeli  értesítő,  személyes  megszólítás,
internet.

Két  falurendezvényen  is  részt  vet-
tünk  a  tavalyi  évhez  hasonlóan.  Június
24-én a Falunapon, ill. szeptember 3-án a
Vál  Völgyi  Vígasságokon.  Tapasztalat,
hogy van igény a vércukor és vérnyomás
mérésre és a hozzá kapcsolódó személyes
beszélgetésekre. Jó szívvel várjuk mindig
az érdeklődőket.

Szervezetünk egy előadás lehetősé-
gét kezdeményezte a mindenkori 8. osz-
tályosok részére a helyi iskolában. Az is-
kola  igazgatója  örült  a  kezdeményezés-
nek – támogatta és segítette a megvalósu-
lását. A Területi vezetőnket, Horváth Já-
nosnét kértem meg, hogy tartson elsőse-
gély órát a tanulóknak. A gyerekek végig

érdeklődőek, nyitottak voltak. Az előadás
interaktív  jellegéből  adódóan  hamar  ki-
alakult a párbeszéd az előadó és hallgató-
sága között. Szeretnénk, ha lenne folyta-
tás és a 13-14-éves korosztályt meg tud-
nánk szólítani e tevékenység által 2018-
ban is.

Az éves tagdíj beszedett összegének
felhasználható  összege  21.240,-  forint
volt. Szép hagyomány Válon, hogy a Vö-
röskereszt  gyümölcs-csomaggal  ajándé-
kozza meg a legidősebb lakosokat kará-
csony tájékán. Ennek alapján 42 fő, 82 év
feletti  idős  embert  ajándékoztunk  meg:
nagyon  hálásak  voltak  a  nénik,  bácsik
egyaránt. Örültek a csomagnak, a jó szó-
nak, a mosolynak, az ölelésnek. Szép zá-
rása volt az évnek azt hiszem.

Nagyon jó a kapcsolatunk az Önkor-
mányzattal,  a Képviselőtestülettel,  a kü-
lönböző civil szervezetekkel, az iskolával
és óvodával.  Képviselőtestületünk tagjai
idén  is  támogatták  anyagilag  az  idősek
ajándékozását.  Törekszünk a jövőben is
erősíteni és megtartani a kölcsönös, em-
beri bizalmon alapuló kapcsolatot. Figye-
lünk az információ megfelelő közzé téte-
lére szervezetünket illetően a kéthavonta
megjelenő VÁLINFO helyi újságban.

Büszke vagyok a  segítőinkre  belső
és külső segítőinkre egyaránt, akik töret-
len hittel, bizalommal és önzetlen segít-

ségnyújtásukkal  „dolgoztak”  egész  év-
ben.  Név szerint:  Tárnok Lajosné,  Kör-
télyesiné Akli Piroska, Keresztes István-
né, Háriné Szegvári Mária, Mester And-
rásné,  Pintér  Hajnalka,  Kissné  Kiss  Er-
zsébet.

S nem utolsó sorban köszönjük Hor-
váth Jánosnénak,  Erikának a gondos fi-
gyelést és segítséget, mellyel egész évben
végigkísérte munkánkat.
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A Váli Vöröskereszt
Az alábbi fontos események történtek alapszerve-
zetünk életében.

KÖRMENDI MÓNIKA  A Váli Vöröskereszt titkára

Kedves Váli
(nem Váli és leendő)

Véradóink!

A 2018-as évre tervezett
véradások falunkban a

következő időpontok lesznek:

Február 8. csütörtök
Május 15. kedd

Augusztus 8. szerda
November 7. szerda

Szeretném felhívni a figyelmet,
hogy

az időpontok változhatnak,
ezért fontos mindig figyelni
a faluban kitett plakátokat,

melyeken már biztosan
a jó időpontok szerepelnek.
Minden kedves Véradónkat,

ill. jó szándékú,
segíteni akaró embertársunkat

szeretettel várjuk!
Megértésüket, figyelmüket

a helyi alapszervezet nevében
is köszönöm!

Körmendi Mónika
Vk. titkár



► Új eszközökkel bővült 
a Tűzoltóság

Újabb, a tűzoltáshoz és a mű-
szaki  mentéshez használható mo-
dern felszerelésekkel  gazdagodott
a Váli  Tűzoltó Egyesület  eszköz-
és felszerelésparkja. Az elmúlt év
végén a BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság és a Ma-
gyar Tűzoltó Szövetség által közö-
sen kiírt  pályázatán indultunk,  és
több mint hétszázezer forint érték-
ben szerezhettünk be, illetve kap-
tunk eszközöket. A pályázat célja
az  volt,  hogy  hozzájárulást  kap-
junk az  tűzoltó  egyesületünk mi-
nél jobb működéséhez, felszerelt-
ségünk javításához.

A  Váli  Tűzoltó  Egyesület
2017. évi OKF pályázatán az aláb-
bi eszközöket nyerte:

6 db "D" tömlő, 1 db C-D-D

osztó, 1 db C-D áttéti darab, 1db
bevetési védőruha, 3 db hordozha-
tó ABC porral oltó, 1db hordozha-
tó habbal oltó, 2 db sisaklámpa és
100 db tűzoltó póló.

A kapott, illetve vásárolt fel-
szerelések pedig nagyban hozzájá-
rulnak majd a könnyebb és gyor-
sabb  munkavégzéshez,  bár  az
egyesület vonulós állománya bízik
benne, hogy idén kevés  alkalom-
mal  kell  majd  használniuk  az
újonnan kapott eszközöket.

Nagy István
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KÖSZÖNET
Tisztelt Önkormányzat!

Az  új  év  elején  szeret-
nénk megköszönni az élelmi-
szer és tüzifa támogatást.

Családunkban  mindig
nagy öröm, mikor az élelmi-
szer  megérkezik,  mint  egy
hatalmas  Mikulás-csomag!
Együtt  bontogatjuk  és  örü-
lünk neki.

Köszönjük,  hogy  az  Ön-
kormányzat  törődik  a  nagy-
családosokkal  ily  módon  is,
és köszönjük mindazoknak is,
akik  összepakolják,  kiszállít-
ják  és  bármilyen  munkájuk-
kal részt vesznek benne.

A jó Isten áldását kérjük
életükre!

Szeretettel:
Nagyfamili

KEDVES OLVASÓK!
A Bíbor Néptánccsoport

és a VÉKA Egyesület
köszöni a 2016. évi

személyi jövedelemadó
1% támogatásokat,

összesen 139.593,- Ft-ot,
melyet a csoport kulturális

tevékenységére és a
Váli-völgyi Vigasságokra

fordítunk.
Kérjük, hogy továbbra is
támogasson bennünket

a 2017. évi személyi
jövedelemadója 1 %-ával.

VÉKA EGYESÜLET
Adószám:

18336243-1-07
Köszönjük! 



►Vál Római Katolikus 
Plébánia hírei

Egyházközségünk  a  település  min-
den  lakójának  Istentől  megáldott  és  ke-
gyelmekben gazdag új esztendőt kíván!

Adventben a Rózsafüzér imádságo-
kon,  a  szentségimádásokon  és  a  reggel
6.00  órai  rorate  szentmiséken  keresztül
közösségben is fel tudtunk készülni Jézus
Krisztus  születésének  ünneplésére.  Kö-
szönjük Zoltán atyának, hogy keddenként
Válon  is  voltak  rorate  szentmisék!  Ad-
vent III. vasárnapján P. András Attila SJ
jezsuita  atya  tartott  lelkigyakorlatot  a
szentmise  keretében.  Decemberben  a
gyermekek,  fiatalok  és  szüleik  számára
megszervezésre került a Plébánián a ha-
gyományos  adventi  koszorúkészítés  és
mézeskalácssütés, amelyre mindig sokan
eljönnek.  A Karitász csoport  tartós  élel-
miszergyűjtést szervezett, amelyet rászo-
ruló családoknak juttatott el. Köszönjük a
felajánlott  adományokat!  December  24-
én délután a fiatalok adtak elő szép pász-
torjátékot a templomban, majd este szent-
mise  keretében  közösen  ünnepelhettük
meg azt, hogy az Istengyermek eljött kö-
zénk.  Szent  Család  ünnepén  –  amely
Szilveszterre esett - Plébános atya megál-
dotta a családokat, illetve közösen adtunk
hálát  az elmúlt  évben kapott  kegyelme-
kért.

Köszönjük mindazok munkáját, akik
a karácsonyi előkészületekben és az ün-
nepek alatt segítettek!

Ruff Tamás
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Kedves Gyerekek
és Szülők!

Szeretettel várunk mindenkit
2018. január 27-én

(szombaton)
egy közös játékdélelőttre
a Katolikus Plébániára.

Mindenki elhozhatja
kedvenc társasjátékát,
lesz tea és sütemény.

A program 9 órától 12 óráig tart.
Szeretettel várunk mindenkit!
A programmal kapcsolatban

érdeklődni
Graziani Borinál lehet. 

Ruff Tamás

Toronyóra láncostul
Továbbra is köszönettel fo-

gadjuk  a  felajánlásokat  a  to-
ronyórára,  tavasszal  szeret-
nénk  elindítani  az  ügyintézést
és  kivitelezőt  keresni.  Ígére-
tünkhöz híven beszámolunk az
eddigi eredményről.

Újabb támogatók:

Szabó Ferencné
Ámon Klára

Papp Roland és Akli Mónika
Bencsik János és neje

Körtélyesi László
Körtélyesi Lászlóné

Nagy József

Az eddig összegyűlt összeg

779.000,- Ft

A  támogatást  a  Váli  Falu-
szépítő  és  -védő   Egyesület
10700440-68907419-51100005
CIB  Bankos  számlaszámára
utalhatják, a közlemény rovat-
ba  tüntessék  fel:  „toronyóra”,
vagy  felajánlásukkal  keressék
meg Ádám Zsuzsannát, Pásztor
Máriát vagy Szabó Évát.

A  támogatókról,  a  befolyt
összegről  és az ügy előrehala-
dásáról  a  következő  lapszám-
ban is beszámolunk.

Ádám Zsuzsanna

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2018. március 14. szerda

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

SZJA bevallási szabályok 2018-ban

Az elkészített  adóbevallási  tervezeteket  a  NAV 2018.  március
15-étől az ügyfélkapun keresztül elérhetővé teszi, az adóbevallás ter-
vezetek a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhe-
tő eSZJA oldalon tekinthetők meg.

Azok a magánszemélyek, akik nem rendelkeznek ügyfélkapu re-
gisztrációval, a NAV valamennyi ügyfélszolgálatán, továbbá bármely
kormányablakban, illetve a Magyar Posta Zrt.  ügyfélszolgálatain is
elvégezhetik az ügyfélkapu regisztrációt.

Ügyfélkapu  regisztráció  hiányában  a  magánszemélyek  2018.
március 19-ig kérhetik, hogy az állami adó- és vámhatóság papír ala-
pon küldje meg az adóbevallási tervezetet. A kérelemhez szükséges
nyomtatvány a hivatalban is beszerezhető.

Kérjük, az adóbevallás során ne feledkezzenek meg az 1+1%-ok
felajánlásáról  sem.  Erre  az  eSZJA felületen  szintén  lehetőség  van
2018. május 22-ig. Az 1%-kal támogatható váli szervezetekről pedig
a hivatalban tájékozódhatnak.

Zsebeházyné Bozóky Erika

mailto:alpolgarmester@val.hu


►A nagy HO-HO-HÓÓÓ

A hétvégén végre megér-
kezett a várva várt hó, első-
sorban  a  gyermekek  nagy
örömére.

A „fehér paplan” a telepü-
lés  apraját-nagyját  kicsalo-
gatta a szabadba. Sokan vol-
tak  a  Kerekdombon is  szán-
kózni, s majdnem minden ház
udvarán - a szorgos kezeknek
köszönhetően pillanatok alatt
-  „kinőtt”  a  földből  egy  ki-
sebb-nagyobb hóember.

A Vágóhíd utcai gyerekek
csapata  nem akármilyen hó-
embert  épített,  egyenesen
egy igazi tűzoltó készült, stíl-
szerűen közvetlenül a tűzcsap
mellé állítva, hogy akár azon-
nal szolgálatba tudjon állni.

Fotó: Váradi Roland
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Lakossági tájékoztató!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2018. január 1-től az anyakönyvi
ügyintézés a hivatalban az alábbiak

szerint történik
Pásztorné Takács Zsuzsanna

anyakönyvvezető
(T: 06-30/512-0640)

az ügyfélfogadást minden héten
szerdai napon

8.00-12.00 óra között tartja
a Váli Közös Önkormányzati Hivatalban

(2473. Vál, Vajda János u. 2.)

Az ügyintézésben továbbra is
készséggel állunk

az ügyfelek rendelkezésére.
Megértésüket és türelmüket kérjük.

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Előrefizetős villanyórával
rendelkezők számára a

váli benzinkúton lehetőség van
feltöltőkód vásárlására.

A Váli-völgy vízrendezési feladatai
Az elmúlt napokban többen kaptak hivatalos értesítést a Váli-víz projekttel kapcso-

latban. Ne ijedjenek meg, nincs semmi tennivalójuk, ez csak egy tájékoztatás azoknak,
akik ügyfélként az érintett területekkel határos ingatlannal rendelkeznek. Ők az engedé-
lyezési műszaki dokumentumokba betekinthetnek, illetve további információt kérhetnek.

„A Váli-völgy vízrendezési feladatai” egy nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű kormányzati beruházás, melynek során a Váli-víz vízgyűjtő területének át-
fogó rendezése fog megtörténni. Ennek részeként kerül sor a Burgondia nagyárok rend -
betételére is, valamint Vál és Kajászó között egy időszakos záportározó kialakítására. 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából a Viziterv Environ Kft. látja el a
„Váli völgy vízrendezési feladatai” c. KEHOP-1.5.0-15-2016-00006 azonosító számú
projekt komplex előkészítési feladatait. 

A projektgazda az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság által alkotott „Váli völgy” Konzorcium.

Ádám Zsuzsanna


