
Tisztelt Váliak!

A májusi lapszám óta eltelt időszakban a kö-
vetkező eseményeken vettem részt. 

A május 30-i testületi ülés napja kissé zsúfoltra
sikerült, mivel a Völgyvidék Leader Egyesület köz-
gyűlését is azon a napon tartottuk. A közgyűlésen
megválasztottuk az elnökség új tagjait. 

Június 1-én meghívást kaptam az óvodai balla-
gásra. A nyári hőségben szinte elviselhetetlen volt a
levegő a faluház emeletén. El kell gondolkodnunk
arról, hogy a helyiséget klimatizáljuk, hiszen jelen
pillanatban ez a község legnagyobb rendezvényter-
me.

2-án,  szombaton  a  nyugdíjas  klub  tartotta
fennállásának 25. évfordulóját. A környék nyugdí-
jas klubjait is meghívták a jeles alkalomra. Ajándé-
kul  egy egynapos kirándulást  ajánlottam fel  a  ta-
goknak. 

Idén 3-án tartottuk a Trianoni megemlékezést.
Sajnos a gyerekek viselkedése nem volt méltó az al-
kalomhoz. Nem tudom, hogy ezt a nemzeti tragédi-
át mennyire fogják fel a mai gyerekek.

Június  5-én  Perkátán  tartotta  a  dunaújvárosi
tankerület  pedagógus-napi  ünnepségét,  melyre
meghívást kaptam én is. Ez alkalomból kitüntetést
vehetett  át  nyugdíjba  vonulása  alkalmából  Oroszi
Lászlóné és Juhászné Kékesi Rita tanítók. Köszön-
tőjüket Szabó Éva igazgatóasszony tartotta. Ezúton
is  kívánok  hosszú,  boldog,  egészségben  gazdag
nyugdíjas éveket mindkettőjüknek.

Este a katolikus testületi ülésen mutatták be a 
templom felújításának projekttervét. 

6-án informális testületi ülést tartottunk a hiva-
tal és az önkormányzat, valamint a testület további
működésével kapcsolatban. Bár több kérdés megvá-
laszolatlan maradt, ennek ellenére hasznosnak íté-
lem meg az alkalmat.

7-én Dr. Nébald Györggyel tárgyaltam egy le-
hetséges sportközpont létrehozásáról Válon. A kor-
mány szándéka szerint honvédelmi sportközponto-
kat hoznak létre minden járásban. Ezek célja a fia-

talok sportos nevelésén  keresztül  hazafias nevelé-
sük. Az ügyben azóta újabb előrelépés történt.

10-én a Vál-völgyi Zsúron kerekasztal beszél-
getésen vettem részt, melyen a Váli-völgyi települé-
sek turisztikai fejlesztéséről beszélgettünk a Pannó-
nia Szíve programon keresztül.

14-én az EFOP pályázattal kapcsolatban tartot-
tunk megbeszélést Csákváron. 

16-án tanévzáróra kaptam meghívást az általá-
nos iskolába. 

21-én megyei közgyűlést tartottunk Székesfe-
hérváron. 

24-én  balánbányai  testvértelepülésünk  képvi-
selőivel találkoztunk, akik a Kőbányai Önkormány-
zat meghívására érkeztek Budapestre. 

28-án kistérségi ülésen vettem részt.
Július 2-án az Újhegyi úton tárgyaltam egy te-

lek tulajdonossal, akinek ingatlanát elöntötte a leg-
utóbbi felhőszakadás iszappal.

3-án  Martonosi  Tamással,  a  közétkeztetést
végző cég ügyvezetőjével tartottam megbeszélést a
közüzemi számlák fizetésével kapcsolatban. 

5-én vis major pályázatunk kapcsán tartottunk
helyszíni bejárást az Újhegy úton. Az illetékes hiva-
talok elismerték igényünk jogosságát. 

6-án  és  7-én  a  farnadi  falunapokon  vettünk
részt Kocsis Bálinttal és Marikával, Kőszegi Lász-
lóval  és Nellivel,  valamint a  Válinka néptánccso-
port tagjaival. Ismét kiváló vendéglátásban volt ré-
szünk.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

Jubileumi ünnepség
„Nagyon jó hangulatban telt ez a délután...”- Bencze Károlyné
klubvezető köszönő írása a 25. évfordulóról.

10. oldal

-ó, -ió, -ció… Vakációóó!
„Egy  év  alatt  soha ennyi  pályázatot nem adtunk  be és
nyertünk meg.” - Szabó Éva igazgató tanévzáró beszéde

4-7. oldal



Hőközpont

Mire jelen sorokat olvassák, már megkezdőd-
tek az elnyert TOP-3.2.2-15 – „Önkormányzatok ál-
tal vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, meg-
újuló energiaforrások kiaknázására irányuló ener-
giaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési prog-
ramok keretében” elnevezésű projekthez kapcsoló-
dó kivitelezés munkálatai. Ez tulajdonképpen a váli
„hőközpont projektet” és a hozzá kapcsolódó egyéb
feladatokat takarja, melynek keretében egy 21. szá-
zadi csúcstechnológiát felvonultató hőközpont épül
az  Önkormányzat  hátsó  kertjében.  Az  épületben
megújuló energiát felhasználó pelletkazánok fognak
hőenergiát előállítani, mellyel az Önkormányzat ál-
tal  fenntartott  épületeket  (Hivatal,  Egészségház,
Tűzoltóság, Faluház) fogjuk tudni fűteni, de az épü-
let kialakítása lehetővé teszi, hogy később újabb ka-
zánok beállításával akár a Kastély vagy a régi isko-
la fűtését is meg tudjuk oldani majd. A kazánok mű-
ködtetéséhez szükséges agropelletet saját üzemünk-
ben fogjuk előállítani, mely a Kisföld majorban va-
lósul meg.

A hőközpont alapozási munkái már megtörtén-
tek.  A rossz talajadottságokra tekintettel  az épület
súlyát 15 db 120 cm átmérőjű 3,20 m mély kútalap
közvetíti  a teherbíró altalajra.  A kútalapok tetején
vasbeton  gerendarács  és  monolit  vasbeton  lemez
készült. A falazatok hagyományos kerámia téglából
készülnek.

Az építési  forgalomra való tekintettel  kérem,
fokozott  figyelemmel  közlekedjenek  a  Széchenyi
utca érintett szakaszán. Ezen kívül autóval ne hajt-
sanak  be  az Önkormányzat  udvarára,  valamint az
Egészségház Széchenyi utcai parkolói helyett része-

sítsék előnyben az Önkormányzati Hivatal Vajda ut-
cai parkolóit. Időszakosan a Széchenyi utca forga-
lomkorlátozására is számítani lehet. Kérem, közle-
kedjenek fokozott figyelemmel, és figyeljék a kihe-
lyezett táblákat!

A projekthez  kapcsolódóan  hamarosan  meg-
kezdődnek a munkálatok a Kisföld majorban is. Itt
egy meglévő csarnok épületében kerül kialakításra
maga a pelletgyártó üzem, melynek megvalósítása
érdekében szükséges a csarnok felújítása, átalakítá-
sa. Ehhez a csarnokot az Önkormányzat hosszú tá-
vú bérleti szerződéssel bérli.

Szintén a projekt részeként sor kerül a távhő-
vezetékek kiépítésére is, melyet a Vajda János utca
páros oldalán, a föld alatt vezetnek majd a szakem-
berek. A hőközpont projekt építése előre láthatóan
az idei év végéig fejeződik be.

Bár nem a  hőközpont  projekt  részeként,  de
ahhoz szorosan illeszkedve – és szükséges feltétele-
ként – hamarosan megkezdődik az Önkormányzat
udvarán áthaladó 20 kV-os távvezeték kiváltása is.
A földkábel új nyomvonalon, a Széchenyi utcában
halad majd,  az Egészségház parkolója alatt.  Ha a
munkálatok itt is megkezdődnek, a parkolót nem le-
het majd használni kb. két hétig.

Malom utca

Szintén  folyamatban  van  már  a  Malom utca
korszerűsítése.  Mivel  itt  a  pályaszerkezet  évekkel
ezelőtt nagyon szakszerűtlenül és rossz minőségben
épült  meg, a kivitelezőknek rengeteg műszaki ne-
hézséget kell megoldaniuk – viszonylag szűkös for-
rásból. Többen panaszkodtak, hogy miért nem épí-
tünk szélesebb utat, fedett árkokat, sétálóutcát, va-
lamint miért nem építjük ki minden ingatlan kapu-
bejáróját  –  sajnos  a  fentiek  megépítése  továbbra
sincs  napirenden,  csak  a  pályaszerkezet  lejtéskor-
rekciója  és  a  felület  újraaszfaltozása,  valamint  a
vízelvezetés megoldása. A projekt keretében megfe-

lelő  lejtéssel  ellátott,
gépjárművel  járható  be-
ton  vízelvezető  folyóka
épül  az  útpálya  bal  szé-
lén,  valamint  az  alépít-
mény  megfelelő  helyre-
állítása  után új,  4 méter
széles  aszfaltterítés  ké-
szül. A kapubeállók hely-
reállítása is  megtörténik;
ahol eredetileg is szilárd
burkolatú  volt  a  bejáró,
ott  szilárd  burkolattal,
más  esetben  murvázott
felülettel.  Többen  felve-
tették, miért nem építünk
nyílt  árkot:  erre  az  utca
szűkös  mérete,  valamint
a  közművek  elhelyezke-
dése  miatt  sincs  mód,
mivel  azok  kiváltása
olyan  sokba  kerülne,

amely ellehetetlenítené az egész útfelújítási beruhá-
zást.

A Malom utca  korszerűsítése  előre  láthatóan
augusztus végére fejeződik be, addig kérem közle-
kedjenek fokozott figyelemmel, valamint figyeljék
a kihelyezett  ideiglenes forgalomirányító táblákat!
Köszönjük türelmüket és megértésüket!

Címrendezések a településen

2015-től  változtak  a  címrendezés  szabályai
Magyarországon. Eddig a közigazgatás nem rendel-
kezett  egységes,  közhiteles,  az ország valamennyi
címét  lefedő  cím-adatbázissal.  A központi  címre-
giszter (KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg
különböző nyilvántartásokban párhuzamosan tárolt
címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse,  és
ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak
legyenek és a különböző nyilvántartásokban szerep-
lő címadatok megegyezzenek. Az ezzel kapcsolatos
feladatok ellátását kormányrendelet írja elő a tele-
pülések jegyzője számára.

G Ó L Y A H Í R E K

MÁJUS

Luczás Damajanti

JÚNIUS

Dobozy Mihály
Szebényi Huba

GRATULÁLUNK!

ÉGETÉSI IDŐPONTOK
2018-BAN

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

2018. július 20-21. napja,
2018. augusztus 03-04. napja,
2018. augusztus 17-18. napja,
2018. szeptember 07-08. napja,
2018. szeptember 21-22. napja,
2018. október 05-06. napja,
2018. október 19-20. napja,
2018. november 02-03. napja,
2018. november 16-17. napja,
2018. december 07-08. napja,
2018. december 21-22. napja.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adott időpon-
tokban kizárólag kerti zöldhulladék égethető.

A  KIJELÖLT IDŐPONTOKAT
KÉRJÜK TARTSÁK BE!

2    ÖNKORMÁNYZATUNK
VálInfó 2018. július 20.

 

Katolikus hírek
„21 fiatal lett elsőáldozó, azaz vette magá-
hoz életében először az Oltáriszentséget!”

9. oldal

Települési információk
A lakosságot érintő önkormányzati pályázatok, be-
ruházások, tudnivalók.

MIKLÓSI TIBOR műszaki előadó



Településünk  több  utcájának  házszámozása
rendezetlen, az ingatlanok nehezen azonosíthatóak
be,  a  földhivatali  tulajdoni lapokon szereplő cím-
adatok sokszor nem egyeznek a lakcímkártyán sze-
replő adatokkal. Ez megnehezíti az ott élők helyze-
tét, de a különböző szervek, közszolgáltatók (men-
tők,  tűzoltók,  rendőrség,  posta,  stb.)  munkáját  is.
Közös érdekünk tehát az egész településre kiterjedő
címrendezés, melyhez kérjük a lakosság együttmű-
ködését, türelmét és megértését!

A fenti célok elérése érdekében szükséges első
lépéseket elkezdtük, de a folyamat teljes körű befe-
jezése – már csak a munka nagysága miatt is – hó-
napok múlva várható. Első lépésként beszereztük a
szükséges alapadatokat, térképeket, majd következő
lépésként a meglévő címek ellenőrzése, felülvizsgá-
lata következik. Ezután - ahol szükséges - megtörté-
nik az új címek létrehozása, a meglévő címek mó-
dosítása.  Azokban az  esetekben,  ahol  az újra-szá-
mozás elkerülhetetlen, minden esetben névre szóló
értesítést, tájékoztatást és igazolást küldünk a válto-
zásokról.  Amennyiben  a  cím  megváltoztatására
nincs szükség, úgy értesítést nem küldünk.

A munkát jellege és nagysága miatt különböző
területekre  osztottuk.  Első  körben  a  „legégetőbb”
problémákat igyekszünk megoldani. Ilyen például a
zártkertekben élők ügye, ugyanis a korábbi gyakor-
lattól eltérően most már „helyrajzi számra” nem le-
het bejelentkezni. Ezért, hogy a jogszabályi kötele-
zettségünknek megfeleljünk, illetve hogy a zártker-
tekben  ingatlannal  rendelkezők  a  zártkertekbe  be
tudjanak  jelentkezni  lakni,  (ami  viszont  továbbra
sem lakóterület!) szükség volt a zártkerti utak elne-
vezésére, ugyanis címadatot csak akkor tudunk ké-
pezni, ha ahhoz közterület név is tartozik, viszont
az  okmányirodában  csak  létező  címre  lehet  beje-
lentkezni.  Erre  az  április  24-i  képviselő-testületi
ülésen sor is került. A zártkerti utak elnevezésekor
egyébként a köznyelvben már korábban is használt
megnevezéseket részesítettünk előnyben, illetve az
Újhegy szőlőben – mivel itt nagyon sok az út – kü-
lönböző gyümölcsneveket  választottunk.  A részle-
tekről  az  Önkormányzati  Hivatalban  nyitvatartási
időben, illetve a honlapon lehet érdeklődni.

A másik állandó probléma a Damjanich utca
ügye. Nagyon sok panasz érkezett, hogy az utca je-
lentős részén „el van csúszva” a számozás a tulaj-
doni  lapokon  szereplő  „hivatalos”  címadatokhoz
képest. Emiatt egy esetleges tulajdonosváltásnál az
új rendszerben előfordult az, hogy az új tulajdonos
nem a valóságban szereplő házszámra, hanem csak
a szomszédéra tudott bejelentkezni, mivel az a cím
tartozott a tulajdoni lapon az adott helyrajzi szám-
hoz. Ez óriási kavarodást kezdett okozni, ezért en-
nek a megoldását is előre vettük. A Damjanich utcá-
ban ezért már fel is térképeztük a jelenlegi állapo-
tot, első körben ezt tesszük rendbe, majd egy követ-
kező lépésben – hogy a problémát hosszú távra is
megoldjuk – az egész utcát újra fogjuk számozni –
természetesen az érintettek értesítése mellett.

De tapasztalatból tudjuk, hogy ugyanilyen – ha
nem is ennyi embert érintő – problémák vannak a
Rákóczi utcában, a Kossuth utca végén és a Petőfi
utcában is, melyeket idővel igyekszünk megoldani. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdé-
sük,  észrevételük  van,  megtehetik  személyesen,
vagy telefonon az Önkormányzati Hivatalban ügy-
félfogadási időben.

Helyrajzi számok a zártkertekben

Előző cikkemben írtam a zártkerti  utak cím-
rendezéséről.  Ehhez kapcsolódó kérdés a zártkerti
ingatlanok  megjelölése  is.  Gondolom  mondanom
sem kell, hogy a házszámok kihelyezése minden in-
gatlanon  kötelező,  melynek  megléte  a  tulajdonos
felelőssége. Ugyan így fontos – és kötelező – a zárt-
kertekben a helyrajzi számok kiírása is, mivel ezek
nélkül az adott ingatlan beazonosítása nagyon ne-
héz.  Ezért  kérem a zártkertekben  ingatlannal  ren-
delkezőket, hogy a munkánk megkönnyítése – és a
jogszerűség – miatt a zártkerti ingatlanjaikra (el-
sősorban az épületekre gondolok, de a telkekre is jó
lenne) írják ki az ingatlan helyrajzi számát. Se-
gítségüket előre is köszönöm!

Ingatlanok karbantartásával
kapcsolatos feladatok

Itt a meleg, itt a nyár, és vele együtt az aller-
giaszezon is. Ezért felhívjuk a váli Ingatlantulajdo-
nosok figyelmét arra, hogy az ingatlanjaikon és az
ingatlanok  előtti  közterületeken  az  allergizáló
gyomnövényeket,  füvet  rendszeresen  vágják  le,  a
telkeiket folyamatosan tartsák karban!

Kérjük önöket, hogy allergiás embertársaik és
saját  maguk  érdekében  is  fordítsanak  különös fi-
gyelmet a ritkán használt, külterületi, zártkerti föld-
területek rendszeres kaszálására is, azokat is rend-
szeresen vágják, vagy kaszáltassák.

Mivel  az  ingatlanok  karbantartása  minden
esetben a tulajdonos feladata és felelőssége, ezért
hamarosan megkezdődik a gyomos rendezetlen in-
gatlanok felderítése és szankcionálása.

Kérjük továbbá önöket, hogy amennyiben el-
hanyagolt,  gyomos  területről  tudnak  –  legyen  az
akár Önkormányzati tulajdonban – jelentsék felénk,

hogy a szükséges lépéseket megtehessük.
Amennyiben a terület  külterületen vagy zárt-

kertben van, akkor azt a területileg illetékes Földhi-
vatalnál kell bejelenteni.

Az elmúlt  évek  tapasztalatai  alapján  kérjük
önöket, hogy az önök kezelésében lévő vízelvezető
árkokra,  átereszekre is fordítsanak különös figyel-
met. Az ingatlanok előtti árokszakasz takarítása és
karbantartása ugyanis az Ingatlantulajdonos felada-
ta! Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akiknek az
ingatlana több közterületi csatlakozással is rendel-
kezik, sajnos nagyobb a karbantartandó közterületi
és árokszakaszuk is, de kérjük ne felejtkezzenek el
a  kevésbé  frekventált,  nem fő  utcai  szakaszokról
sem. Ilyen problémás pontok például a Katona La-
jos  és az  Ürményi  utcák páratlan  oldali  telkeinek
Újhegy  utca  felé  eső  telekvégei,  vagy  a  Kossuth
utca páros oldali telkeinek Ady Endre utca felé eső
telekvégei is. Együttműködésüket köszönjük!

Szemét-ügyek

Az  önkormányzatnak  évről-évre  egyre  na-
gyobb terhet jelent az, hogy egyes állampolgárok il-
legálisan hulladékot helyeznek el a településen. Kü-
lönösen igaz ez az Önkormányzat udvarában lévő
kihelyezett  szelektív  hulladékgyűjtők  környékére
(mely magánterület!),  ahol sajnos gyakorlattá  vált
az,  hogy  egyesek  lomot,  kommunális  hulladékot,
veszélyes  hulladékot  helyeznek  el,  szeméthegyet
építve a hulladékgyűjtők köré. Ezek az emberek ta-
lán bele sem gondolnak, hogy mekkora anyagi ter-
het  jelent  ez  az  önkormányzatnak.  Talán  ők  úgy
gondolják, hogy az a normális, hogy a szemetüket
más viteti el, más fizeti a szemétszállítást, más dol-
gozik azzal,  hogy a hulladékot bezsákolja,  össze-
szedje. 

Talán kevesen tudják, hogy a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény alapján, az aki a hulla-
dékoktól nem megfelelő módon válik meg, szabály-
sértést követ el. Ha pedig a hulladék veszélyes hul-
ladéknak minősül (pl. pala, autógumi, festékes vö-
dör, stb.), akkor az elkövetőnek már büntetőjogi kö-
vetkezményekkel is számolnia kell!

Mivel az önkormányzat udvarában a helyzet az
idei évre teljesen tarthatatlanná vált, ezért az udvart
bekameráztattuk.  Ennek  köszönhetően  már  több
személyt azonosítottunk. Sokszor azt is látjuk, hogy
nem csak a szelektív hulladékoz hozzák ide, hanem
a háztartási szemetet, lomot is.

Szeretném egyértelművé tenni: hulladék elhe-
lyezése  csak  a  szelektív  hulladékgyűjtőkbe,  és
csak azok űrtartalmáig megengedett! A hulladék-
gyűjtők mellé hulladék elhelyezése, illetve kommu-
nális hulladék elhelyezése (a hulladékgyűjtőbe is!)
illegális hulladéklerakásnak minősül! A kommuná-
lis  hulladékgyűjtők  (fekete  kerekes  konténerek)
csak az Önkormányzat saját szemetének elhelyezé-
sére  szolgálnak,  használatuk  a  lakosság  számára
nem megengedett!

Kérem tartsák a fentieket szem előtt és vegyék
igénybe a házhoz menő szelektív hulladékelszállítá-
si és a lomtalanítási szolgáltatást, melyről a VHG
honlapján a www.vhg.hu oldalon tájékozódhatnak!

VálInfó
2018. július 20. intézményeink élete    3

ADÓHATÓSÁGI
ELLENŐRZÉS

Tisztelt Váli Lakosok!

Tájékoztatjuk a Település lakossá-
gát, hogy a 2018-as esztendőben adó-
hatósági  ellenőrzés  folytatunk  le  az
építmény adó bevallások és befizetése-
ket illetően. Az ellenőrzés keretében 5
évre  visszamenőleg  felülvizsgáljuk  a
Váli ingatlanok után tett bevallásokat.
Az ellenőrzés kiterjed a helyrajzi szá-
mok és a házszámok helyességére, be-
vallási kötelezettség teljesítésére, illet-
ve a bevallásban megadott m2 adatok
valóságtartalmára is. 

Fentiek alapján felkérem a Telepü-
lés Lakosságát, hogy amennyiben épít-
ményadó téren elmaradásuk van,  azt
sürgősen pótolni szíveskedjenek, mert
adóhiány feltárása esetén bírság kisza-
básától  eltekinteni  nem  áll  módunk-
ban.

Kérem tájékoztatásom és  felhívá-
som szíves tudomásul vételét.

Mély tisztelettel: 

Dr. Balogh Lóránd
jegyző



Ballagás és tanévzáró

 A munkás hétköznapokat folyamatosan színe-
sítették versenyek, felmérések, ünnepek, gyerekek-
nek szánt vidám programok, színházlátogatások, ki-
rándulások.  Néha  minden  erőnkre  szükség  volt,
hogy győzzük a magunk által vállalt feladatot. Az a
cél lebegett a szemünk előtt, hogy mindezt a tanít-
ványaink javára tesszük, ezért nem volt megállás.

Egy év alatt soha ennyi pályázatot nem adtunk
be és nyertünk meg. Van olyan, aminek egy részét
már megvalósítottuk. A Menő Menzák pályázatnak
köszönhetően felépült egy udvari konyha az iskola-
udvaron. A gyereknapi rendezvények nagy részét is
ebből  a  pályázatból  finanszíroztuk:  a  fellépőket,
hintákat, a sok egészséges ételt. Dietetikus bevoná-
sával a gyermekek étkezési szokásait felmértük, ta-
nácsadás  lesz  felnőtteknek  és  gyerekeknek.  Kö-

szönjük a megújult  Szülőföldem,  Vál Alapítvány-
nak, hogy mellénk állt, hiszen csak az ő nevükben
pályázhattunk.

Soha ennyi nyári tábor sem volt, mint az idén
lesz,  egyrészt  a pályázatoknak, másrészt  lelkes és
önfeláldozó  tanárainknak  köszönhetően.  2  napkö-
zis, egy nomád bentlakásos és egy vízitúra táborban
tesszük élményekkel telivé a nyár első részét  úgy,
hogy 3 táborért nemhogy fizetni nem kell a szülők-
nek, hanem még ajándékot is kapnak a gyerekek.

Van olyan pályázatunk is, amelynek a megva-
lósítása  a  következő  2  tanévben  várható.  Olyan
szakköröket, témanapokat szervezhetünk, amelyek-
kel remélhetőleg népszerűbbé tehetjük a természet-
tudományos  tantárgyakat.  Lesz  csillagászati  szak-
kör, megismerkedünk a drónok és robotok világá-
val, sőt bűnügyi laborban is kutathatunk.

A nyár  nemcsak a táboroztatásról  szól  majd,
hanem nagy munkálatokról is. Egy infrastrukturális
pályázatnak köszönhetően a felső tagozat megújul-
hat: burkolatcsere lesz a folyosókon, 2 tanteremben
korszerű  világítás,  teljes  iskolafestés,  az  udvaron
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gumiburkolatú pálya épül. Két tanterembe új tanu-
lói asztalok és székek kerülnek. A pályázat megva-
lósítása során kapunk új szekrényeket, folyosói pa-
dokat, fogasokat, valamint új villany bojlereket is.
Az  egyik  tornaszoba  fix  gumiburkolatot  kap.  A
nagy nyári felfordulás miatt kérem, hogy csak ha-
laszthatatlan ügyben keressék fel az iskolát szerdán-
ként 9-13 óra között.

A munka meghozta gyümölcsét számos tanu-
lónk részére is. 27-en részesülhettek a 4,5 fölötti ta-
nulmányi  átlaguknak  köszönhetően  a  Mészáros-
ösztöndíjban, ami nagy motiváció volt a tanulásban.
A versenyeken is  számtalan szép eredmény szüle-
tett, nagyon sok kitűnő eredménnyel végzett tanu-
lónk az évzárón vehette át a jutalomkönyvet és a jól
megérdemelt dicséretet.

Két  kollégánktól  kell  -  remélem  csak  rövid
időre - búcsút vennünk. Juhászné Kékesi Rita néni

és Oroszi Lászlóné, Ági néni megkezdheti megér-
demelt  pihenését  a  nyugdíjba  vonulás  előtt.  Kö-
szönjük  nekik  az  oktatásban,  nevelésben  eltöltött
éveket, a lelkiismeretes, önfeláldozó munkát. Olyan
pedagógusoktól búcsúzunk, akik szinte teljes pálya-
futásukat  iskolánkban  töltötték.  Köszönjük,  hogy
velünk voltak, hogy tanulhattunk tőlük, hogy együtt
lehettünk jóban, rosszban. Kívánunk jó egészséget,
jó unokázást, sok élményt, hiszen az élet most kez-
dődik  igazán.  Visszavárjuk  őket  szeretettel  isko-
lánkba!

Köszönöm minden kollégának  a munkáját,  a
szülőknek,  a  Szülőföldem,  Vál  Alapítványnak,  az
önkormányzatnak, hogy végig mellettünk álltak és
segítettek az év során. A nyárra jó pihenést, tartal-
mas feltöltődést kívánok.

Szabó Éva igazgató

Kenuval a Szigetközben

A Kajak-Kenu Szövetség által kiírt Vízivándor
pályázatnak  köszönhetően  36  gyermekkel  féláron
juthattunk el a gyönyörű Szigetközbe, ahol 6 napot
tölthettünk el. Szerda reggel hatalmas izgalommal
indultunk busszal első állomásunkra, Dunaszigetre!
Itt  már  várt  minket  túravezetőnk  Péter  bácsi  és
megérkezett Ottó bácsi is, aki mindig mindenben a
segítségünkre volt. Katonai sátrakban hajthattuk le
fejünket.  Az ételt  mindig kihozták, mennyiségileg
és  minőségileg is  kielégítő  volt.  Első nap  megis-
merkedtek a gyerekek a kenuzás világával. Gyorsan
kiderült  kiből  lehet  jó  kormányos.  Itt  a  legjobb
programnak a majomhinta bizonyult. Másnap reg-
gel egy jó 30 perces séta után végre hajóba ülhet-
tünk az első igazi hosszabb evezésre, 9 hajóból állt
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a konvojunk. A csodálatos vadregényes táj elfeled-
tette velünk, hogy egyre fáradtabbak vagyunk. Igazi
kihívás volt a visszafelé vezető út, fáradtan cipeltük
lapátjainkat és mellényeinket. A visszaérkezést kö-
vetően nagy meglepetésben volt részük a gyerekek-
nek,  egy  hatalmas  torta  formájában,  mely  Hanna
születésnapjára érkezett. 

Következő reggel összepakoltuk táskáinkat és
az autó vitte tovább Kisbodakra,  mi meg kenuval
ereszkedtünk le  a következő településre. Kisboda-
kon meglepetésünkre mi főztünk, méghozzá a legfi-
nomabb paprikás krumplit. A fiúk legnagyobb örö-
mére itt a büfében nagy kivetítőn követhették a foci
VB eseményeit. Az idő éjszaka nem volt túl kegyes
hozzánk,  mert  egész  éjszaka  szakadt  eső,  viszont
cserébe nem volt hideg és napközben szépen sütött
a nap. 

A reggeli összepakolás után megcéloztuk Ás-
ványrárót, kis túránk utolsó állomását, itt  is,  mint
Dunaszigeten két éjszakát töltöttünk el.  Délután a
helyi önkéntes tűzoltók kedveskedtek nekünk, töb-
ben kipróbálhatták a sugárcsővel való célzást. Va-
sárnap meglátogatott minket Éva néni és Tamás bá-
csi és csatlakoztak hozzánk a hajókba. Nagyon fi-
nom görögdinnyét hoztak nekünk, amit a vízről va-
ló visszaérkezés után rögtön fel is faltunk. 

Utolsó nap délelőtt  fakultatív módon lehetett
gyakorolni a borulást és a partra úszást, a hajó víz-
telenítését, természetesen hajóról és partról biztosí-
tott körülmények között. 

Fél 1 körül megérkezett a busz értünk és bú-
csút intettünk sátrainknak. 

Utunk során számos megismerkedtünk a Duna
holtágrendszerének  élővilágával,  láttunk  számos
madárfajt és egy süni is csatlakozott hozzánk, vala-
mint egy éjszakára három kiscica is. 

A táborban eltöltött idő nagyon sok mindenre
megtanította a gyerekeket. Elsősorban elsajátították

a kenuzás alapjait,  tudják mit kell tenni egy boru-
lásnál,  felismerik  a  vízi  KRESZ  táblákat,  páran
megtanultak kormányozni. 

S a legfontosabb, hogy élményekkel térhettek
haza.  Megtapasztalhatták,  hogy  milyen  fontos  az
egymáshoz való alkalmazkodás, mennyire befolyá-
solja a csapatmunka a teljesítményt, képesek tele-
fon  nélkül  létezni,  tudnak  egymással  beszélgetni,
játszani, nagyokat nevetni. Megérezték, hogy a fá-
radtság mit hoz ki magukból, már tudják, nem csak
sejtik, hogy maguk után el kell mosogatni. 

Reméljük, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk
részt venni vízitúrákon! 

Némethné Szarka Szilvia, Csapó Noémi,
Németh Szilvia, Zelena Zsolt

Nomád tábor Tiszafüreden

Június 25-30-ig iskolánk 19 tanulója részt vett
egy tisza-tavi nomád táborban. A nyaralás költsége-
it  tankerületünk  által  megnyert  pályázati  pénzből
biztosították. Ezáltal kötve volt, hogy melyik évfo-
lyamból  hány  gyereket  vihetünk.  Rászorultság  és
legjobb magatartás szerint választottuk ki a táboro-
zó gyerkőcöket.

A  csoportot  iskolánk  3  pedagógusa  kísérte
(Németh Szilvia, Zelena Zsolt, Csapó Noémi), akik
a  programokról  és  a  rendről  is  gondoskodtak.  A
hosszú buszút után a gyerekek lelkesen foglalták el
a  faházaikat,  amit  rögtön  otthonossá  varázsoltak.
Minden szoba készített egy díszes névsort és egy cí-
mert, melyet Zsolt bácsi kiragasztott a faházak ajta-
jára.  A  rend  fenntartásának  érdekében  tisztasági
versenyt indítottunk, ahol a szobák reggeli  és va-
csora után gyarapíthatták pontszámaikat. Ahogy tel-
tek a napok, határozott fejlődést véltünk tapasztalni,
mind a rendrakás, mind a tisztaság tekintetében.

Már az első  nap  lementünk fürdeni  a  Tisza-
tóhoz, ahol ki-ki vérmérséklete szerint fürdőzhetett,
napozhatott,  sportolhatott,  beszélgethetett,  zenét
hallgathatott. 

Vacsora után következtek a közös játékok, me-
lyek első este főként az ismerkedésről, egymás ne-
vének  megtanulásáról  szóltak.  Öröm  volt  látni,
hogy  a  gyerekek  mennyire  élvezik  az  egymással
töltött  időt  és  egymás  vicces  megnyilvánulásait.
Majd a tábornyitó tűz mellett közös zenéléssel egy-
bekötve megbeszéltük táborunk napirendjét, szabá-
lyait.



Nagyon pozitív élmény volt számunkra, hogy
a gyerekek mindig pontosan megjelentek a kért idő-
pontban, leadták telefonjaikat és betartották a taka-
rodó időpontját is. Az étteremben olyan csendesen
étkeztek, hogy csak a tányérok és evőeszközök koc-
canását lehetett hallani.

Kedden egész nap játszottunk velük, különbö-
ző önismereti, közösség- és csapatépítő játékokat és
természetesen a strandolást sem hagytuk ki.

Szerdára lehűlt az idő, de ez nem befolyásolt
minket töretlen jókedvünkben. Aznap motorcsóna-
kokkal  átkirándultunk  az  Örvényi  Pákász  Tanös-
vényre.  Nagy meglepetésünkre  az egyik  csónakot
falunk szülötte, Bencsik Barnabás vezette, aki any-

nyira megörült földijeinek, hogy ott maradt velünk
és csodálatos történetekkel és rengeteg információ-
val látott el minket gyalogtúránk során. Aznap este
közösen készített, bográcsban főtt paprikáskrumplit
vacsoráztunk.  A lányok  az  alapanyagokat  vágták
szorgosan konyhakészre, a fiúk pedig a tűzrakásnál
ügyeskedtek.

A délutáni strandolás a hűvösebb időjárás mi-
att elmaradt ugyan, de a gyerekek már kifejezetten
kérték a közös játékokat. Aznap főként bizalmi, ön-
ismereti játékokat játszottunk velük. Pl. szobánként
3-4 mondattal jellemezték a lakókat, s az esti vetél-
kedő során ki kellett találni, hogy kiről van szó.

Csütörtökön egy 5 pontból álló geoláda kere-

sésen vehettek részt a gyerekek, két csapatra osztva.
A közel 3 km-es útvonal Tiszafüred nevezetességei
mentén  kalauzolt  el  bennünket,  így  aznap  megis-
merhettük  szállásadó  településünket  is.  Este  egy
idegenvezetéssel egybekötött hajókiránduláson vet-
tünk részt, ennek során behatoltunk a tó rejtett szeg-
leteibe is. 

Utolsó napunk témája a fiú-lány címet kapta. A
gyerekekkel egy fordított mese kapcsán átbeszéltük
a nemekre vonatkozó sztereotípiákat. Aztán a témá-
val  kapcsolatos asszociációs játékokat játszottunk.
Délután a gyerekek szobánként 6-6 minőséget gyűj-
töttek össze, ami számukra jellemzi a férfit és a nőt.
Az esti záró tábortűznél ezeket összefésülve beszél-
gettünk még a témáról.

Majd mindenki elmondhatta, hogy mi tetszett
neki  a  legjobban,  és  ha  volt  olyan,  akkor mi  az,
amin változtatna.

Kérdésünkre, hogy ki az, aki jövőre is eljönne,
két honvágyas 3. osztályoson kívül mindenki feltet-
te  a  kezét.  Ennél  pozitívabb  visszajelzést  nem is
kaphattunk volna! 

Csapó Noémi

Kemence avató képekben

VálInfó
2018. július 20. intézményeink élete    7

Gratulálunk!

Oroszi Lászlóné és Juhászné Kékesi Rita
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak
- megköszönve 4 évtizedes munkájukat -

nyugdíjba vonulásuk alkalmával
Perkátán a megyei pedagógusnapon.



Kedves Olvasók!

89 új könyv érkezett a könyvtárba! Az elmúlt
időszakban állandó programjaink mellett bekapcso-
lódtunk a május 7. és 13. között 2017-ben hagyo-
mányteremtő céllal  indult  országos rendezvényso-
rozatba,  mely  a  Szabadtéri  Néprajzi  Múzeum,  a
Nemzeti  Művelődési  Intézet  és  az  Országos Szé-
chényi Könyvtár együttműködésében valósult meg.
A Közösségek Hete elindításával egy olyan új ha-
gyományt szeretnének teremteni, amely ráirányítja
a figyelmet a közösségi kezdeményezésekre, a kö-
zösségekben  rejlő  értékekre,  az  intézményekben
működő közösségek tevékenységeire, közösségépí-
tő erejükre. A kulturális intézmények nemcsak he-
lyet adnak egy-egy közösségi programnak, de ma-
guk is a közösségek felkarolásának, ösztönzésének,
támogatásának  motorjai  lehetnek.  A  Közösségek
Hete  során  ezek  a  kezdeményezések,  közösségi
programok, jó gyakorlatok, intézmények kaptak te-
ret, hogy megismertethessék tevékenységüket, cél-
jaikat, és ezáltal olyan célcsoportokat is elérjenek,
amelyek  korábban  nem látogatták  az  adott  intéz-
ményt. A közösségi programok célja, hogy az intéz-
ményekben működő csoportok, klubok megismer-
jék egymás tevékenységét, kapcsolatot alakítsanak
ki egymással.  Folytattuk a Mátyás király emlékév
programjait.  A 2.  A, és  a  3.  B osztály  is  eljött  a
könyvtári órákra. Minden évben elérkezik az Ünne-
pi Könyvhét ideje, a 89. június 7. és 11. közé esett.
Az ünnepi könyvhét egyedülálló magyar kulturális
rendezvénysorozat,  évről  évre  töretlen  sikerrel  és
népszerűséggel. Supka Géza kezdeményezésére tar-
tották  meg a  Magyar  Könyvkiadók  és  Könyvter-

jesztők  Egyesülete  szervezésében  az  első  ünnepi
könyvhetet 1929. május 12. és május 20. között. A
rendezvényhez 2001-től  kapcsolódnak a gyermek-
könyvnapok. 

5 éves lett  a könyvtári tábor! Ebből az alka-
lomból minden résztvevő elkészíthette könyvtár lo-
gós pólóját. Alkottunk a fazekasműhelyben, kirán-
dultunk, volt filcnap és szőlőtőke szobrászat is. Az
általunk összeállított fejlesztő folyamatban játszva
ismerkedhettek meg a  résztvevők a  szűkebb kör-
nyezetükben  lévő tárgyakkal,  játékokkal,  hozzájá-
rulva a gyermekek szabadidejének hasznos és értel-
mes  eltöltéséhez.  Még egyszer  köszönöm Dancsi
Tiborné, Szalai Hajnalka, Kostyál Csenge és Mihá-
lovics Nikolett barátságos, vidám hangulatú kreatív
munkáját. 

Végre itt a nyár, beköszöntött a VAKÁCIÓ, a
végtelennek tűnő lazítás, szórakozás időszaka. S ha
az időjárás még sem lenne ehhez  mindig kegyes,
vagy csak jólesne elnyúlni az ágyon egy szórakoz-
tató könyvvel, ami nemcsak magával ragad, de fel-
ébreszti a versenyszellemet is, a Nagy Olvasásmá-
nia erre is remek megoldás! A Vörösmarty Mihály
Könyvtár  ismét  nyári  olvasópályázatot  hirdet,
amelyre  gyermekek  és  felnőttek  egyénileg,  vala-
mint a családdal együtt is beadhatják megfejtésüket
a váli  könyvtárba is!  A Nagy Olvasásmánia ideje
2018. június 11. és szeptember 14. közötti időszak.
A leadás határideje folyamatos, de végső időpontja:
szeptember 14. A legtöbb pontot elérők között érté-
kes nyereményeket sorsolunk ki.

Bővebb  információ  a  Községi  Könyvtárban
(Vajda János u. 36.) telefon: 30/86-86-876

e-mail: konyvtar@val.hu

Könyvtári közlemények
„Végre itt a nyár, és meleg az idő…” és a szabad-
ság remek alkalom az olvasásra is.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

Toronyóra láncostul
Továbbra is köszönettel fo-

gadjuk  a  felajánlásokat  a  to-
ronyórára,  hiszen  minél  több
pénz gyűlik  össze,  annál  több
számlapot  tudunk  felhelyezni.
Megkaptuk az  egyház jóváha-
gyását, most az örökségvédel-
mi dokumentáció készül.

Újabb támogatók:

Kovács Tímea
Fekete Dániel és családja
Szokó Attila és családja

Fehér Csongor

Az eddig összegyűlt összeg

1.275.000,- Ft

A  támogatást  a  Váli  Falu-
szépítő  és  -védő   Egyesület
10700440-68907419-51100005
számlaszámára  utalhatják,  a
közlemény  rovatba  tüntessék
fel: „toronyóra”, vagy felajánlá-
sukkal  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



21 fiatal  lett  elsőáldozó, azaz vette magá-
hoz életében először az Oltáriszentséget! Imád-
kozzunk értük, hogy az Oltáriszentség kegyelme
által maradjanak meg és erősödjenek hitükben!
Köszönjük szépen mindenkinek a segítségét, aki
bármilyen formában hozzájárult ennek a napnak
méltó megünnepléséhez! 

A Karitász csoport gyereknap
alkalmából adománygyűjtést hirde-
tett meg rászoruló gyermekek szá-
mára,  valamint  a  gyereknapi  ren-
dezvényen is jelen volt. Köszönet a
sok felajánlott adományért, amelye-
ket a Karitász csoport a helyi szak-
emberekkel együttműködve fog el-
juttatni a családoknak!

Június első  szombatján kirán-
dulást  szerveztünk Marianna pusz-
tára,  ahol  szép  délutánt  töltöttünk
együtt sok-sok sporttal és finom fa-
latokkal! Köszönjük a házigazdák-
nak a lehetőséget!

A  Római  Katolikus  Egyház
négyévente  szervez  Nemzetközi
Eucharisztikus  Kongresszust  a  vi-
lág  más-más  táján.  A világméretű

ünnepségsorozat  célja  az Oltáriszentség megis-
merésének és tiszteletének elmélyítése, illetve a
katolikus keresztények tanúságtétele Isten szere-
tetéről a világ felé. Két év múlva, 2020 szeptem-
berében Budapesten rendezik meg az 52. Nem-
zetközi  Eucharisztikus  Kongresszust.  Ennek az

eseménynek az előkészítése már a tavalyi évben
elkezdődött, és az erre való felkészülés jegyében
Úrnapja ünnepe előtti este a szervezők szentség-
imádási láncot hirdettek, amelyhez egyházközsé-
günk is csatlakozott. A világ 6 kontinensének 45
országában 900 helyszínen imádkoztak együtt a
hívek az Oltáriszentség előtt. Még négy alkalom-
mal lesznek ilyen közös imaalkalmak, amelyekre
szeretettel várunk mindenkit!

Úrnapja  ünnepéhez  kapcsolódóan  idén  is
szép virágszőnyeget készítettek áldozatos mun-
kájukkal a díszítők, köszönjük szépen segítségü-
ket és a felajánlott virágokat!

A tanév befejezése utáni vasárnap a gyer-
mekek szüleikkel Te Deum szentmise keretében
hálát adtak Istennek a tanévben kapott tudásért,
kegyelmekért,  pedagógusaik és az őket segítők
munkájáért,  valamint  közösen imádkoztunk ér-

tük!
Az idei évben az egyházközségi

képviselőtestület  döntése  alapján  le-
hetőség  nyílt  a  plébániaépület  alsó
szintjének  kifestésére,  köszönjük  az
ebben  résztvevő  szakemberek  mun-
káját!

Várjuk  azok  jelentkezését,  akik
bérmálkozni  szeretnének!  Számukra
2018 őszén kezdődne a bérmálkozás-
ra való felkészítés, és várhatóan 2019
őszén  lenne  bérmálkozás  templo-
munkban. Jelentkezni Plébános atyá-
nál vagy templomunk sekrestyéjében
lehet!

Augusztus  1-5.  között  egyház-
községünk hittantábort szervez, imád-
kozzunk,  hogy  a  gyermekek megta-
pasztalhassák ezáltal is a Jóisten sze-
retetét!
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A Váli Katolikus Plébánia hírei
Nagy öröm és ünnep volt egyházközségünk életében
május közepén.

RUFF TAMÁS 



A váli Őszidő nyugdíjas klub 20l8. június 2-
án a Faluházban tartotta 25 éves jubileumi ünnep-
ségét,  amelyre  meghívtuk  a  kistérségi  nyugdíjas
klubokat is. Bicske, Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd,
Kajászó,  Óbarok  és  Szár  nyugdíjas  klubok  kül-
döttsége, valamint a tabajdi Búzavirág dalkör jött
el,  velünk – a  váliakkal  együtt  –  kb.  95  fő vett
részt. 

Bechtold  Tamás  polgármester  úr  és  Csókás
Zsolt képviselő úr megtisztelt bennünket a jelenlé-
tével. Csókás Zsolt képviselő úr – NODA produk-
ció – videofelvételt és sok fényképet készített az
eseményről, amik a facebookon megtekinthetők.

A klubvezető beszámolt a nyugdíjas klub éle-

téről, majd Bechtold Tamás polgármester úr mél-
tatta  a  klubot  és  a  község  életéről,  feladatokról
szólt. 

Az  ünnepségen  öt  nyugdíjas  tagunkat  kö-
szöntöttük és köszöntük meg, hogy 25 éve, a meg-
alakulás óta folyamatosan tagok maradtak és rend-
szeresen járnak a klubba. Név szerint: Halász Fe-
rencné,  Nagy  Lajosné,  Schmidt  Istvánné,  Szabó
Istvánné és Orbán Lajosné. Emléklapot és virágot
adtunk át  nekik.  Ugyancsak  köszöntöttük  Major
Istvánné és  Fehér  Józsefné korábbi  vezetőket,
szintén emléklappal és virággal. 

A váli Vadvirág Dalkör gyönyörű dalcsokrot
adott elő, majd a Bíbor néptánccsoport fiataljai -

három pár – fergeteges táncot mutattak be. Mind-
két csoport vezetőjének szintén emléklapot adtunk
át és megköszöntük a szereplést. A nyugdíjas klub
részéről mi pedig egy rövid kis vidám jelenetet ad-
tunk elő.  Emléklapot  kaptak a  vendég  nyugdíjas
klubok küldöttei is.

Ez után kezdődhetett a mulatság, a talpaláva-
lót Nagy István szintetizátorral szolgáltatta. Finom
vacsorát  fogyasztottunk  el,  köszönjük  a  napközi
konyhán dolgozóknak.

Nagyon jó hangulatban telt ez a délután, kö-
szönjük szépen az Önkormányzat támogatását, va-
lamint nyugdíjas tagjainknak és a segítőknek is a
munkáját.
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Jubileumi ünnepség
A váli Őszidő Nyugdíjas Klub megalakulásának
25. évfordulója

BENCZE KÁROLYNÉ klubvezető
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SZERETNÉK KÖSZÖNETET
MONDANI MINDENKINEK,

AKI MEGTISZTELT
BENNÜNKET AZZAL, HOGY

IFJ. KECSKÉS ISTVÁN

TEMETÉSÉN MEGJELENT,
SÍRJÁRA KOSZORÚT,
VIRÁGOT HOZOTT,

GYÁSZUNKBAN OSZTOZOTT.

KÖSZÖNETTEL:
SZERETŐ FELESÉGE,

GYERMEKEI ÉS
GYÁSZOLÓ CSALÁDJA

KÖSZÖNET
Egy Kossuth utcai nyugdíjas

– aki elvesztette a pénztárcáját -
köszönetet mond a becsületes megtalálónak,

aki a tárcáját hiánytalanul
– pénzzel, iratokkal együtt -

visszajuttatta a postaládájába bedobva.

Ősszel ismét lesz

TÜDŐSZŰRÉS
A Máltai Szeretetszolgálat szűrőbusza

előreláthatólag
szeptember 15-én szombaton és

szeptember 20-21-én
csütörtökön-pénteken

érkezik Válba.
Kérjük, szombaton csak azok jöjjenek,

akik munkanapon nem érnek rá.
A jelentkezéshez az adatlapot

minden háztartásba eljuttatjuk majd,
valamint a Hivatalban beszerezhető lesz.

A kitöltött adatlapokat a Hivatalba kérjük leadni.

VÖRÖSKERESZT - INFÓ
KÖVETKEZŐ VÉRADÁS IDŐPONTJA:

2018. AUGUSZTUS 8. SZERDA
15.00 – 18.00 ÓRA

HELYE: ÖNKORMÁNYZAT - VÁL
VÁRUNK SZERETETTEL, FINOM POGÁCSÁVAL,

TEÁVAL MINDEN BÁTOR ÉS BÁTORTALAN
SEGÍTENI AKARÓ JÓ EMBERT!

NE FELEDJÉK….AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!

KÖSZÖNÖM A
FIGYELMÜKET!

KÖRMENDI MÓNIKA
VK. TITKÁR

Köszönjük a beszámolókat, híreket, meghívókat!
A Válinfó következő lapzártája:
2018. szeptember 12. szerda

Várjuk írásaikat, beszámolóikat, olvasói leveleiket, fotóikat,
melyeket az

alpolgarmester@val.hu
e-mail címre küldhetnek el.
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