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Tisztelt Váli Polgárok!

Kérem, engedjék meg, hogy röviden
beszámoljak azokról a dolgokról, melyek
engem és önkormányzatunkat foglalkoz-
tatják. 

Bizonyára  több  helyen  a  faluban
Önök is tapasztalták már, ha máshonnan
nem a felárkolt területekből, hogy folyta-
tódnak beruházásaink. Az önkormányzat
udvarában épül a hőközpont, ennek táv-
hővezetékét már lefektették a Vajda utca
páros  oldali  járdája  alá.  Ezzel  párhuza-
mosan földbe kerül az elektromos hálózat
légvezetéke,  mely  jelenleg  akadályozza
az építés további folytatását, és elkezdő-
dött a Kisföld majorban a pelletüzemnek
szánt épület felújítása is. 

A  Malom  utca  felújítása  kisebb-
nagyobb viták után befejeződött. A kétna-
pos  eső  le  is  tesztelte  a  vízelvezetést.
Arra szeretném kérni az ott lakókat, hogy
a  beton  folyókát  időnként  tisztítsák  ki,
hogy az esővíz akadálytalanul lefolyhas-
son. 

Mint már Önök is értesülhettek róla,
az  Ady  Endre  utca  felújításához  meg-
nyertük  a  15 millió  forintot.  A jövő év

pénzügyi tervezésénél be kell kalkuláljuk
a munka elvégzéséhez szükséges további
közel 15 millió forintot. Ezért ért különö-
sen  váratlanul  a  korábbi  időszak  heves
esőzéseinek  köszönhetően  az  a  helyzet,
hogy  egy  újabb  helyen  csúszott  meg  a
partfal a Kossuth utca irányába. Ez azt je-
lenti,  hogy  az  útépítés  előtt  egy  újabb
támfalat  kell  építenünk  és  csak  ezután
kezdődhet  az  út  felújítása.  Mondanom
sem kell, hogy a támfal megépítéséhez is
tetemes önrészre lesz szükség. A tervezés
és a pályázat benyújtása megkezdődött.

Éppen  az  itt  felsorolt  és  korábban
nem kalkulált többletköltségek pénzügyi
szempontból óvatosságra intik az önkor-
mányzatot. 

Nagy  öröm  számomra,  hogy  egy
EFOP  pályázatnak  köszönhetően  a  na-
pokban elkezdődnek a gyerekek számára
a fakultatív angol foglalkozások, a felnőtt
jelentkezők  számára  pedig  a  német  és
számítástechnika órák. Hamarosan értesí-
teni  fogjuk  Önöket  a  további  lehetősé-
gekről. Bíztatok mindenkit, ha talál ked-
vére való programot, jelentkezzen! A pá-
lyázat Önökért van.

A  beruházások  után  egy  szomorú
helyzetre szeretnék rátérni.  Éppen a va-
dászház felé vezető út állapotát vizsgál-

tuk egy bejelentés miatt, amikor feltűnt,
hogy az Öreg-hegyi feljáró mellett „taka-
ros” szeméthegy éktelenkedik. A látvány
önmagában is  borzasztó dolog,  de a  je-
lenség további kérdéseket vet föl. Vajon
ki az az elvetemült, aki a heti normál és a
havi szelektív hulladékszállítás mellett is
csak  a természet  rombolásával  talál  he-
lyet  a  keletkezett  hulladékának?  Vajon
miért  nem  kér  ingyenes  lomtalanítást,
vagy miért nem viszi ki az önkormányzat
udvarán lévő szelektív gyűjtőkbe a hulla-
dékot? EMBEREK! Muszáj saját környe-
zetünket tönkretennünk? 

Nem lehet az egész falu kül- és bel-
területét  kamerákkal  megfigyelni,  nem
állíthatunk 24 órában őröket minden bo-
kor  tövébe,  hogy  ezek  az  esetek  meg-
szűnjenek. Vajon boldog az az ember, aki
megszabadul szemetétől  illegális módon
és ezzel otthona ugyan tiszta lesz, de tá-
gabb otthonát tönkre teszi? Vajon olyan
sokba  kerülne  annak  a  vállalkozónak
konténert  rendelnie,  aki  az építési  mun-
kák  elszámolásánál  úgy  is  benyújtja  a
számláját a törmelék elszállításáról? 

Kérem Önöket, ha hasonló esetet lát-
nak, ne legyenek restek jelenteni az ön-
kormányzat  felé.  Biztosíthatom Önöket,
hogy nem marad büntetlenül az elkövető.

POLGÁRMESTERI GONDOLATOK
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Néptánctábor 2018
„Idén… negyedik  alkalommal  került  megrendezésre a nép-
szerűen csak „Néptánctábor”-nak nevezett találkozó – Molnár
Szilárd összefoglalója a rendezvényről.

12. oldal

Vakáció után munkakezdés
„A tantestületünk is megújult, kibővült. 6 új kollégát 
köszönthetünk körünkben...” - Szabó Éva tanévnyitó 
beszéde és beszámolók a nyári programokról.

6. oldal



Folyamatban lévő és tervezett
beruházásaink 

Folyamatban van a TOP-3.2.2-15 –
„Önkormányzatok által  vezérelt,  a  helyi
adottságokhoz illeszkedő, megújuló ener-
giaforrások  kiaknázására  irányuló  ener-
giaellátás  megvalósítása,  komplex  fej-
lesztési  programok keretében” elnevezé-
sű  projekthez  kapcsolódó  kivitelezés,
mely  a  váli  „hőközpont  projektet”  és  a
hozzá  kapcsolódó  egyéb  feladatokat  ta-
karja. A hőközpont építését eddig a fölöt-
te húzódó 20 kV-os légkábel hátráltatta,
mely lapunk megjelenésére remélhetőleg
már kiváltásra került. Lapzártakor ennek
tervezett  ideje  szeptember  20-a,  csütör-
tök. Minden esetre eddig a koszorú szint-
jéig jutott az építkezés, a légkábel eltűné-
se után viszont azonnal megkezdődik az
épület továbbépítése az oromfalak felhú-
zásával, a rácsostartó beemelésével, a te-
tőpanelek elhelyezésével. Ezután a belső
munkálatok, valamint a külső vakolás és
kapcsolódó építési-szerelési munkák kö-
vetkeznek.  A hőközpont  építésével  pár-

huzamosan  halad  a  Kisföld  majorban  a
pelletgyártó üzemet befogadó épület fel-
újítása  is.  Itt  az  aljzat  betonozását  és  a
nyílászárók  cseréjét-felújítását  követően
megkezdődik  a  pelletgyártó  gépsor  kü-
lönböző elemeinek szerelése, melyek már
a fővállalkozó raktárában várják beépíté-
süket.  Folyamatban  van a  távhő-vezeté-
kek fektetése is a Vajda János utcában, a
munkálatok miatt a Vajda János utca pá-
ros oldalán a járda szakaszos lezárására,
valamint  megnövekedett  építési  forga-
lomra kell számítani. Kérem, közlekedje-
nek figyelmesen! Az egész projekt meg-
valósítása előreláthatólag idén december-
re  várható.  Megértésüket  és  türelmüket
köszönjük.

Előkészítés alatt van az Ady Endre
utca felújítása is. A forrás nagyrészt ren-
delkezésre áll, az előkészítés megkezdő-
dött, viszont sajnálatos módon újabb nem
várt események következtek be: az utób-
bi hónapok extrém csapadékos időjárása
következtében  megmozdult  a  partfal  az
Ady  Endre  utca  10-12.  számok  előtt,
melyre Vis major pályázatot nyújtottunk

be. Az előzetes helyszíni szemlék alapján
az  igénylésünk  megalapozott,  de  még
döntés  nem született.  Minden  esetre  az
utca felújítása csak a partfal stabilizálása
(támfal  építése)  után  kezdhető  meg.  A
felújítással egyidejűleg az utca csapadék-
elvezetését is megoldjuk majd. A projekt
a fentiek figyelembe vételével előrelátha-
tólag a jövő tavasszal indul.

Építésügyi tudnivalók

Többen  megkerestek  mostanában
kérdésekkel  azzal  kapcsolatban,  hogy
hogy lehet ma szabályosan házat építeni
a településen.  Legutóbb 2017 márciusá-
ban írtam erről, az akkor leírtak most is
aktuálisak, ezért az akkori gondolataimat
újra megosztom önökkel.

Jelenleg ha építkezni szeretnénk, há-
rom módon tehetjük azt meg:
a) építési engedéllyel,
b) egyszerű bejelentéssel és
c) építési engedély nélkül.

Az  egyszerű  bejelentési  eljárás  új
elemként  került  be  a  rendszerbe  (2016-
tól) és kifejezetten a családi házak, 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:

a) Új épületet építeni, meglévő épít-
ményt  bővíteni  –  mint  eddig  is  –  alap-
esetben csak építési engedély birtokában
lehet.  Az építési  engedély megszerzésé-
hez egy megfelelő jogosultsággal rendel-
kező építész tervezőt kell  megbízni,  aki
elkészíti  az  épület  építési  engedélyezési
tervdokumentációját, majd azt elektroni-
kus  úton  be  kell  nyújtani  az  építésügyi
hatósághoz engedélyeztetésre. A települé-
sünk építéshatósági szempontból tovább-
ra  is  a  martonvásári  Építéshatósághoz
tartozik.

Az  építési  engedély  megszerzését
követően azonban még nem lehet elkez-
deni építkezni, mivel az építésszel kivite-
li terveket is kell készíttetni. Kivitelezni
egyébként korábban is csak kiviteli terv
birtokában  lehetett,  azonban  bizonyos
feltételek teljesülése esetén az engedélye-
zési terveket meg lehetett feleltetni kivi-
teli terveknek is. Viszont az új rendszer-
ben  az  egyszerűsítésre  lehetőséget  adó
feltételek megszűntek, így az építési en-
gedély köteles épületekhez minden eset-
ben az engedélyezési terveken felül teljes
körű  kiviteli  terveket  is  készíttetni  kell,
melyek legalább az épület építészeti, tar-
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Jubileumi kirándulás
Az Őszidő Nyugdíjas klub élménybeszámolója az 
ajándék kirándulásról a Dunakanyarban.

11. oldal

Önkormányzati hírek
A településen zajló, lakosságot érintő legfontosabb
ügyeink.

MIKLÓSI TIBOR műszaki előadó



tószerkezeti, gépészeti és elektromos ter-
veit tartalmazzák. 

Tehát a folyamat összefoglalva „ha-
gyományos” esetben a következő módon
néz ki: tervező megkeresése > engedélye-
zési tervek készíttetése > engedélyeztetés
> kiviteli tervek készíttetése > kivitelező
megkeresése  >  építési  napló  nyitása  >
építkezés.

b)  A másik  lehetőség  az  egyszerű
bejelentési eljárás. Egyszerű bejelentés-
sel az új lakóépületek és a meglévő lakó-
épületek bővítése építhető. A kulcsszó a
lakó  funkció,  tehát  műhelyre,  garázsra,
zártkerti épületre (még ha laknak is ben-
ne!)  nem vonatkozik.  Egyszerű bejelen-
tés esetén nincs építési engedélyezési ha-
tósági eljárás, így építési engedélyt sem
kapunk. Az egyszerűsítés abból áll, hogy
megspórolhatjuk a hatósági engedélyezés
folyamatát  és  az  építési  engedélyezési
tervdokumentáció  készítését.  Ehhez  egy
megfelelő jogosultsággal rendelkező épí-
tészt kell keresni, aki elkészíti az épület
egyszerűsített kiviteli tervét, majd azt az
elektronikus építési naplóba fel kell tölte-
ni. A dokumentáció feltöltését követő 15
nap eltelte után már lehet is kezdeni épít-
kezni, nem kell engedélyre, jogerősítésre,
stb.  várni.  Csak  olyan  építész  készíthet
ilyen terveket, aki kötelező tervezői fele-
lősségbiztosítással  rendelkezik,  valamint
a tervezővel kötelezően tervezői műveze-
tői szerződést is kötni kell (nem összeke-
verendő  a  felelős  műszaki  vezetővel,
vagy a műszaki ellenőrrel!).  Ezen kívül
az ilyen típusú házakat csak olyan kivite-
lezők építhetik, akik kötelező kivitelezői
felelősségbiztosítással is rendelkeznek.

Az egyszerű bejelentéssel kapcsolat-
ban  felmerülő  óriási  tévhit,  hogy mivel
nem kell építési engedély, most már bár-
mit  szabad. Ez természetesen nem igaz,
továbbra is be kell tartani a helyi építési
szabályzat és a különböző országos jog-
szabályok előírásait, hiszen az építkezést
ugyanúgy ellenőrzik a hatóságok, mint az
engedélyezési  eljárás  esetén,  annyi  kü-
lönbséggel,  hogy ezeknél  nincs  előzetes
kontroll, tehát ha valami nem szabályos,
az  a  kivitelezés  közben  derül  csak  ki,
amely komoly büntetéssel és esetleg bon-
tással  jár,  szóval  érdemes  észnél  lenni.
Összefoglalva  a  folyamat  az  „egyszerű
bejelentés”  esetén  a  következő:  tervező
megkeresése > egyszerűsített kiviteli ter-
vek készíttetése > a tervek feltöltése az
elektronikus építési naplóba > kivitelező
megkeresése > építkezés.

c) Az építkezésre a harmadik lehető-
ség  az,  hogy  olyan  épületet  építünk,
melyre  nem  kell  építési  engedély  és
nem bejelentés-köteles sem.  Itt  szeret-

nék  gyorsan  eloszlatni  egy  következő
tévhitet:: az, hogy valami nem építési en-
gedély köteles, nem azt jelenti, hogy nem
kell megfelelnie az építésügyi szabályok-
nak és más, magasabb, országos jogsza-
bályoknak, törvényeknek. Ez leegyszerű-
sítve azt jelenti, hogy az építési engedély
nélkül  építhető  építmények  esetében  is
oda kell figyelnünk azok elhelyezésére, a
beépítési százalékra, építménymagasság-
ra, homlokzatképzésre, egyéb vonatkozó
szabályokra. 

Az építési engedély nélkül építhető
épületek  körét  egyébként  a  312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete tar-
talmazza.  Ezek  közül  néhány,  gyakrab-
ban előforduló eset: nem kell építési en-
gedélyt kérni a meglévő építmények fel-
újítására, a nyílászáró cserére, homlokza-
ti  hőszigetelésre,  tároló,  disznóól,  sufni,
stb.  (nem emberi  tartózkodásra szolgáló
építmény)  építésére,  ha  annak  mérete  a
nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerinc-
magasságot  nem éri  el,  növénytermesz-
tésre szolgáló üvegház és fóliasátor építé-
sére, fürdőmedence és kerti tó építésére,
a max. 1,5 m magas támfal építésére, ke-
rítés,  kerti  építmény,  tereplépcső,  járda,
háztartási  célú  kemence  építésére,  nap-
kollektor elhelyezésére, stb.

Viszont az engedély nélkül építhető
épületek építésének is két  esete van: ha
az  építeni  kívánt,  egyébként  engedély
nélkül építhető épület tulajdonságai bizo-
nyos paramétereket  meghaladnak,  akkor
egy építésszel kivitelezési dokumentációt
kell  készíttetni  és  elektronikus  építési
naplót is kell vezetni. Emiatt az ajánlott
folyamat - abban az esetben, ha az épület
egyébként nem engedély köteles - a kö-
vetkező: egy tervező megkeresése > kon-

zultáció  a  tervezővel  arról,  hogy  amit
építeni akarunk, biztos nem engedély kö-
teles-e,  szabályosan  megvalósíthat-e  és
van-e kiviteli terv készíttetési kötelezett-
ségünk > további teendők eldöntése > ki-
vitelező megkeresése > építkezés.

Látható,  hogy  az  építésügy  nem
egyszerű terep, ráadásul az építkezés nem
is olcsó mulatság. Ezért mielőtt belekez-
denének, érdemes körültekintően tájéko-
zódni,  mert  az  építésfelügyeleti  bírság
összege a legenyhébb esetekben is több
százezer forint, de akár milliós nagyság-
rend is lehet.

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

Forgalmi rend változás
a Malom utcában

Befejeződött a Malom utca felújítá-
sa,  melynek  műszaki  átadás-átvétele
2018. szeptember 11-én volt. A beruházás
eredményeként az utca új aszfaltburkola-
tot kapott 4 méter szélességben és mint-
egy  300  méter  hosszon,  a  több  mint
1.200  négyzetméternyi  aszfaltra  hulló
csapadékot  pedig  beton  elemekből  ké-
szült, gépjárművel járható folyóka vezeti
a felszíni csapadékelvezető árkokba.

Az aszfaltozási munkák előtt sor ke-
rült  a  lejtésviszonyok  korrekciójára  is,
melynek köszönhetően a korábbi állapot-
tal szemben a csapadék kivezetése az ut-
cából mindenhol megoldottá vált. A lej-
téskorrekció miatt helyenként az út telje-
sen új alszerkezetet is kapott. A beruhá-
zás értéke közel 24 millió forint volt, me-
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lyet részben saját erőből, részben pályá-
zati forrásból biztosítottunk.

Mint már gondolom sokan tapasztal-
ták, a felújítás után új forgalmi rend lé-
pett  életbe  a  Malom  utcában:  az  utca
lakó-pihenő övezetté vált. Többen jelez-
ték felénk, hogy nem tudják, mit jelente-
nek a kihelyezett táblák.

A lakó-pihenő övezet tábla hatálya
alatti  szabályokról  az  1/1975.  (II.  5.)
KPM-BM együttes rendelet  (polgári ne-
vén  KRESZ)  39/A  §-a  rendelkezik.  E
szerint az övezetbe csak a kerékpár, az ott
lakókat  vagy az oda látogatókat  szállító
személygépkocsi,  a  legfeljebb  3500  kg
megengedett  legnagyobb  össztömegű
gépkocsi,  a  betegszállító  gépjármű,  mo-
torkerékpár, segédmotoros kerékpár, álla-
ti erővel vont jármű és kézikocsi, a kom-
munális szemét szállítására szolgáló jár-
mű,  továbbá  az  oda  áruszállítást  végző
legfeljebb  3500  kg  megengedett  legna-
gyobb össztömegű tehergépkocsi,  az ott
lakók és oda költözők költöztetését végző
tehergépkocsi, az oda látogatókat szállító
autóbusz, az oda építő- és tüzelőanyagot
szállító  tehergépkocsi  és  hozzákapcsolt
pótkocsi, az út- és közmű építésére vagy
fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi,
betegszállítási,  közegészségügyi  feladat,
illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szol-
gálat ellátására szolgáló jármű, ha ez fel-
adata ellátása érdekében elkerülhetetlen,
továbbá a mozgáskorlátozott személy ál-
tal  vezetett  vagy az őt  szállító jármű és
annak vezetője hajthat be. Az övezetben
a  megengedett  legnagyobb  sebesség  20
km/óra. A lakó-pihenő övezetben a veze-
tőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogo-
sok (különösen a gyermekek) és a kerék-
párosok biztonságára.  Ha  az  úton  járda
nincs, a gyalogosok az utat teljes széles-
ségében  használhatják,  a  járművek  for-
galmát azonban szükségtelenül nem aka-
dályozhatják, továbbá járművel várakoz-
ni csak az erre kijelölt területen szabad.

Tehát  a  legfontosabb  tudnivalókat
összefoglalva: csak az ott lakók vagy az
oda látogatók hajthatnak be a 3,5 tonnát
meg nem haladó járműveikkel, legfeljebb
20  km/órával.  Viszont  külön  engedély
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Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról 

Tisztelt Lakosság! 

A kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik földgáz, vagy
távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés ko-
rábbi intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák a 12.000,- értékű juttatást.

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybe-
jelentés nyújtható be a Váli Közös Önkormányzati Hivatalnál, legkésőbb 2018. október 15.
napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni
kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, ez később már nem módosítható. Az igénylő személy csak
akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett
tartózkodási helye! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) be -
kezdésének f) pontja szerint háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhely-
lyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi in-
tézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági föld-
gázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rende-
let szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült  lakossági fo-
gyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve  a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő la-
kossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm.
rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszíro-
zását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossá-
gi fogyasztó. 

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igény-
bejelentésre.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a jelen tájékoztató mellékletét képező nyilatkozatot ki -
tölteni szíveskedjenek, és azt személyesen hozzák be a Polgármesteri Hivatalba. A Hivatal
dolgozói a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzik, hogy az adott háztartásra vonatko-
zóan már nyújtottak-e be a 1364/2018. (VII.27) Korm. határozatra hivatkozással igénybeje-
lentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést Hivatalunk nem
fogadja be.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatá-
ban adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alap-
ján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytat le az
igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthe-
tő, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban a gáz-
vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy –
minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt tá -
mogatás kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a
Kormány további – később meghozandó - döntései értelmében. 

Dr. Balogh Lóránd jegyző



nélkül  behajthat  az  oda  építőanyagot,
vagy  tüzelőanyagot  szállító,  valamint  a
költöztetést végző teherautó.

Kérem, közlekedjenek figyelmesen!

Tudnivalók a csapadékvíz elvezetésével
kapcsolatban

A Malom utca felújításával kapcso-
latban  rengeteg  kritika  fogalmazódott
meg az ott lakók részéről,  ami felszínre
hozott egy súlyos „félreértést” a vízelve-
zetéssel kapcsolatban: az utcai árkoknak
nem feladata a háztetőkről az utcára ve-
zetett  csapadék  elvezetése!  Ugyanis  a
jogszabályok  kimondják:  az  ingatlanra

hulló csapadékot az ingatlanon kell elhe-
lyezni (pl. összegyűjteni, majd locsolásra
elhasználni) esetleg elszikkasztani,  a te-
tőről a csapadék utcára vezetése TILOS!
Emiatt ismételten kérjük a tisztelt ingat-
lantulajdonosokat,  hogy  az  ereszcsator-
nák  utcai  kivezetését  szíveskedjenek
megszüntetni. (Kivétel a Vajda János ut-
cában a közvetlenül az utcavonalra épí-
tett  házak  utcai  tetőfelületeinél,  ahol  ez
műszakilag nem megoldható.)
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ISMERJÉK MEG A HIVATAL
ÚJ MUNKATÁRSAIT

Kőrös Mónika (adóügyi előadó, anyakönyvvezető)

Kedves Váliak!  Szeretnék egy kis  be-
mutatkozással kedveskedni Önöknek!
1989. május 14-én születtem Székes-
fehérváron,  Agárdon lakom férjemmel
és 3 éves gyermekünkkel. Érettségimet
és ECDL vizsgámat informatika szakon
a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészetoktatási  Intézményben  sze-
reztem,  ezután  pedig  a  Péter  Rózsa
Szakgimnáziumban  Vám-  jövedéki  és
termékdíj  ügyintéző  felsőfokú szakké-
pesítést sajátítottam el.
2017. október óta látom el Vál Község
Önkormányzatánál az adó ügyeket, és
2018.  májusától  az  anyakönyvvezető
szerepét  is  én  töltöm  be.  Feladataim
közé tartoznak a népességi ügyek és a
lakcím rendezés is. Igyekszem minden
hozzám fordulónak maximális tájékoz-
tatást adni, és nagyon nagy szeretettel
várom a kedves házasulandó párokat.

Jakab Jusztina (titkársági referens)

Tisztelt  Váli  lakosok!  Nagyon  örülök,
hogy szeptembertől a hivatal új mun-
katársaként  mutatkozhatok  be  Önök-
nek. Gyermek- és fiatal  koromat Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében töltöt-
tem. Informatikus könyvtáros diploma
szerzés  után  Budapestre  kerültem,
ahol több munkakörben szereztem ta-
pasztalatot. Férjem által ismertem meg
Vál Községet és leltünk itt otthonunkra.
Titkársági munkatársként igyekszem a
legtöbb  segítséget  nyújtani  a  váli  la-
kosságnak ügyes-bajos dolgaik intézé-
sében,  valamint  munkatársaim,  veze-
tőim és a testület munkáját támogatva
Vál hasznos polgárává válni, Vál jó hí-
rét gazdagítani. 

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

JÚLIUS

Csókás Gyula és
Csókás-Nagy Renáta

Trini Tamás és
Trini-Takács Szilvia 

AUGUSZTUS

Magyar Dániel és
Magyarné Kecskés Dóra

Barát Zsolt és
Barát Mária 

GRATULÁLUNK!

G Ó L Y A H Í R E K

JÚLIUS

Szigeti József Adrián
Németh Zénó Attila

AUGUSZTUS

Molnár Julianna

GRATULÁLUNK!

CSEMETE-FA ÜLTETÉS

Szeretettel várjuk a csemetéket,
szüleiket és nagyszüleiket

2018. október 13-án
szombaton 10:30-kor

a Községházánál
a 2018-as faültetésre és

a 2017-es emléklapok átadására.



Iskolánk nyári táborai

Bár  már  ismét  becsengettek  és  el-
kezdődött az új tanév, de még élénken él-
nek  bennünk  a  nyár  eleji  tábori  élmé-
nyek. Az újság előző számában az “uta-
zós”: nomád és vízi táborokról olvashat-
tak kedves olvasóink. Az alábbi sorok a
helyi táborokról szóló beszámolókat tar-
talmazzák:

Az előkészületek:
Az év végi  hajtás napjaiban kapott

iskolánk  egy  lehetőséget:  a  Tankerüle-
tünk  által  megnyert  pályázatban  mi  is
részt  vehetünk,  ingyen  táboroztathatjuk
tanulóinkat.

Nemcsak  napi  négyszeri  étkezést,
hanem  a  megtartott  foglalkozásokat  és
heti  egy  buszos kirándulást  is  tartalma-
zott a megnyert pályázat. Minden részt-
vevő gyerek ezenkívül egy ajándék háti-
zsákot is kapott, tele csupa kiránduláshoz
szükséges holmival. 

Feltétel  volt  többek  között  egy  to-
vábbképzésen  való  részvételünk is.  Né-
hány  kollégával  -  bár  nehezen  szakad-
tunk el az év végi feladatoktól - sikeresen
elvégeztük a felkészítő programot, meg-
szereztük  a  táborvezetői,  illetve  az  ani-
mátori végzettséget. Táborvezetőként Ba-
ranyai-Tóth Edina, Pásztor Mária, Zelena
Zsolt, Csapó Noémi, Izsákné Várbíró Ju-
dit és Deliné Reményi Andrea végeztek,
míg animátori  végzettséget  Polgár  Nóra

és Németh Szilvia szerzett.
Ezután gondos felkészülés követke-

zett. Szigorú követelményeknek megfele-
lően,  a  gyermekek életkorát  figyelembe
véve, négyféle napközis és egy bentlaká-
sos tábort terveztünk meg. Az első héten
a kisebbeknek mesés-játékos,  a nagyob-
baknak sportos-játékos tábort. A második
héten  a  kicsik környezetvédelmi,  míg a
nagyok hagyományőrző, váli helytörténe-
ti táborban vehettek részt. A legizgalma-
sabb pedig a bentlakásos tábor, mely ta-
nulóinknak egy hét kihívást, kalandot je-
lentett.

A gyermekek és szülők visszajelzé-
sei  alapján  minden  táborozónk  remekül
érezte magát. Sok családnak nagy segít-
séget  nyújtottak  táboraink  gyermekeik
színvonalas időtöltésének megoldásában.

A projekt két éves, vagyis jövő nyár
elején ugyancsak hívjuk és várjuk vissza
tanulóinkat  újabb  remek  táborainkba.
Azokat, akiknek tetszett az idei, és azokat
is, akik szívesen kipróbálnák!

Pásztor Mária

Mesés élményhét

A vakáció első hetében indult az 1.
és  2.  osztályosok  részére  a  “Mesés  Él-
ményhét”.  Meséken keresztül  ismerked-
tünk meg az állatok életével, tulajdonsá-
gaival. A szereplőket elkészítettük síkbáb
formájában,  majd eljátszottuk a történe-

tet. Elsősorban a madarakkal kapcsolatos
mesék  kerültek terítékre.  Így madarakat
készítettünk nagyon sok formában.  Raj-
zolva, festve, kivágva, tollrajzként, egyé-
ni  motívumokkal  díszítve,  mandalának,
mozaikozva,  papírcsíkból  varázsolva,
“origami” hajtogatással. Nemcsak alkotá-
sainkban,  hanem játékainkban  is  követ-
tük az állatmesék világát. Szerep- és drá-
majátékok, állatos párkereső, állathangos
kincskereső, állatok versenye, “medveva-
dászat” stb. 

Az állatokról szóló zeneművek cso-
dálatos  módon  mozgatták  meg  a  kicsi
gyerekek fantáziáját. Szebbnél szebb al-
kotások születtek a zenék dallamára.

Szerdán a kirándulást is stílusosan a
Pákozd-Sukorói  Arborétum  és  Vadas-
parkba szerveztük, ahol a nagy meleg el-
lenére  fácánokat,  vaddisznókat  és  ár-
nyékban hűsölő őzeket is láttunk.

A  kalandjátszótértől  igen  nehezen
tudtunk megválni, a gyerekek legkedve-
sebb  és  legüdítőbb  élménye  mindennek
ellenére a délutáni Velencei-tavi fürdőzés
volt.

Ezen a héten az alkotómunkáról,  a
játékokról és az élményekről Polgár Nóra
és jómagam gondoskodtunk. 

Deliné Reményi Andrea 

Mozdulj ki!

A  Mesés  Élményhéttel  egyidőben
egy sportos közösségi hét is indult a na-
gyobbak számára. A 4. és a 6. osztályo-
soknak  Csapó  Noémivel  közösen  szer-
veztük a programokat,  melynek a Moz-
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Katolikus hírek
„Várjuk azok jelentkezését, akik bérmálkozni sze-
retnének!” - Ruff Tamás írása

12. oldal

Vakáció után munkakezdés
A hosszú nyári szünet idején nagyon sok min-
den történt iskolánk háza táján.

Az iskola pedagógusai



dulj ki! - avagy lakóhelyünk megismeré-
se mozgással címet adtuk. A hetet az is-
kola udvarán nyitottuk meg, de voltunk a
játszótéren, a szabadidő parkban vagy a
focipályán. Minden területet igyekeztünk
mozgás,  sportolás  által  megismerni,
vagyis nem feltétlenül csak a megszokott
módon használtuk az eszközöket. Például
a játszótéri játékokból akadálypályát ala-
kítottunk  ki,  a  padokat  menekülő  útvo-
nalnak használtuk egy játék fő eszköze-
ként,  vagy botokból  cápaszájat  alakítot-
tunk  a  Cápaszáj  nevű  játékhoz.  A Pá-
kozd-Sukorói  Arborétum  és  Vadaspark-
ban  is  voltunk  kirándulni,  ahol  a  nagy
meleg miatt sajnos az állatok elbújtak, és
csak  hosszas  keresgélés  után  láthattuk
meg a fák között megbújt vaddisznókat,
őzeket. A madárketrecben viszont színe-
sebbnél  színesebb  fácánokat  tekinthet-
tünk meg. A hetet kincsvadászattal és kö-
zös térképrajzolással zártuk.

Minden iskolai  és  kültéri  program-
nál felhívtuk a figyelmet a mozgás embe-
ri  szervezetre való hatásaira:  fokozottan
figyeltünk a víz pótlására a gyerekeknél,
illetve ügyeltünk a higiéniára. 

Baranyai-Tóth Edina

Helytörténeti tábor

Június utolsó hetének egyik helyi tá-
borában huszonhat 3., 4. és 6. osztályos
nebulóval  igyekeztünk falunk értékeiből
minél  többet  felfedezni.  Ellátogattunk
Vranekné Hédi fazekas műhelyébe, ahol
a mesterség alapvető szakmai fogásait is-
merhettük meg, és mi magunk is készít-
hettünk Vaál mezővárosi pecsétjével me-
dált  és  marokedényeket.  Ezúton  is  kö-
szönjük önzetlen segítségét. 

Kedden egy egész napos kirándulá-
son  vettünk  részt  a  kicsik  csoportjával
Dinnyésen.  Itt  felfedeztük  a  Várpark
Guinness rekordok könyvébe is bekerült
élethű  vármakettjeit,  valamint  a  Madár-
dal tanösvény élővilágát.

Itthoni  kalandozásaink  helyszíne
volt az Árpád-kori torony, ennek kapcsán
a gyerekek megismerték és előadták Tö-
rök Kata mondáját is. Sétáltunk a katoli-
kus temetőben,  megnéztük az Ürményi-
mauzóleumot és természetesen az Ürmé-
nyi  hagyaték  legnagyobb  műemlékét,  a
katolikus templomot is. Köszönjük a ka-
tolikus  templom  gondnokának,  Mariká-
nak, hogy a műemlékek kulcsait a rendel-
kezésünkre bocsátotta. 

Elkészítettük Vál óriási térképét, és
a “Vaál régi képekben” - Szabó Éva szer-
kesztette  Facebook oldal  -  régi  fotóiból
egy váli életképekből álló tablót. A hely-
történeti  feladatokat  sok-sok  játékkal
igyekeztünk  színessé  és  mozgalmassá

tenni. A szabadtériek közül a számháború
és az “Adj király katonát!” volt a legnép-
szerűbb. Az egyetlen esős délelőtt pedig
hasznosnak  bizonyultak  a  pályázattal
nyert társasjátékok is. 

A mozgalmas hét  utolsó délutánján
közösen vettük birtokba iskolánk új sza-
badtéri konyháját, ahol nagyon egészsé-
ges és finom ételek készültek a gyerekek
aktív közreműködésével. 

A “váli pizza”, a pompos, a saláták
és  grillsültek elfogyasztása után társam-
mal,  Fábián  Anitával  közösen  avattuk
igazi “VÁLI KINCSVADÁSSZÁ” lelkes

honismereti  csapatunkat  egy emlékokle-
véllel és “Mosolyrend”-kitűzővel.

Úgy  érzem,  hogy  nagyon  mozgal-
mas és tartalmas hetet töltöttünk együtt.

Hálával  tartozunk  iskolatitkárunk-
nak,  Gabinak  a  pályázatokkal  járó  sok
plusz  munkáért,  kolléganőnknek,  Andi-
nak a koordinálásért, a közösségi szolgá-
latot  vállaló  volt  diákjainknak:  Bencsik
Alexandrának, Kecskés Viviennek, Kos-
tyál Csengének és Papp Kristófnak az él-
ményhéten  nyújtott  segítségükért,  és
mindenki másnak is, aki bármilyen mó-
don támogatott bennünket.

Pásztor Mária
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Környezetbarát tábor

Június utolsó hetében az 1. 2. és 3.
osztályos  tanulók  környezetbarát  tábor-
ban vehettek részt a fent említett pályá-
zatnak  köszönhetően.  Izsákné  Várbíró
Judit  és  Polgár Nóra vezetésével ismer-
hették meg a gyerekek az őket körülvevő
környezetet.  Különböző  játékokkal  fe-
deztük fel a méhek és a növények szoros
kapcsolatát,  a  növényültetés  és  -ápolás
fontosságát. A hét elején elültetett Fű Be-
nőknek a gondos ápolásnak köszönhető-
en kezdetleges hajuk is nőtt,  és sikerült
kialakítani az iskola udvarán egy fűszer-
kertet is. A kirándulás alkalmával megis-
mertük  a  dinnyési  fertő  különleges  nö-
vény- és állatvilágát. Az esős napon a víz
fontosságáról és körforgásáról szereztünk
élményeket.  Az  újrahasznosítás  is  nagy
szerepet  kapott  a  hét  programjában.  A
csapatokkal szelektív gyűjtő kukákat ter-
veztünk és készítettünk, majd szét is vá-
logattuk a gyűjtött hulladékot. Műanyag
palackokból készítettünk ügyességi  játé-
kokat,  szélforgót,  vázát  és  virágalátétet
is.  Az utolsó napon a környezetünk vé-
delme  mellett  saját  egészségünkkel  is
foglalkoztunk és egészséges salátákat ké-
szítettünk  a  váli  kincsvadászok  frissen
sült pomposa mellé. A hét kihívásait min-
denki  ügyesen  teljesítette,  így  örömmel
jelentjük, hogy minden résztvevő környe-
zetbarát kitűzővel és sok élménnyel gaz-
dagodva kezdhette meg a nyári szünetet.

Polgár Nóra

Évnyitó

Egy  infrastrukturális  pályázatnak
köszönhetően, amit a Dunaújvárosi Tan-

kerületnek  köszönhetünk,  részben  meg-
újult az iskolaépület: a felső tagozat fo-
lyosója  új  burkolatot  kapott,  lecserélték
az utolsó 2 teremben is az elavult világí-
tást, a teljes iskolát kifestették, a napok-
ban elkészül az iskolaudvaron az új gu-
miburkolatú  sportpálya.  Emiatt  tartottuk
az iskola előtti téren az évnyitót, hiszen
az  udvar  akkor  még  felvonulási  terület
volt. Azóta már birtokba is vettük az új
udvarrészt.  Október  végéig  megvalósul
az eszközbeszerzés is. A felső tagozaton
új  fogasok lesznek  a  folyosón,  2  tante-
rembe új padok, székek kerülnek, és több
osztály kap új szekrényt is.

A tanároknak munka, a gyerekeknek
nagy élmény volt 4 nyári táborunk, ahol
közel  130 gyereket  foglalkoztattunk,  tá-
boroztattunk, a legtöbbjüket ingyen.

A  Szülőföldem,  Vál  alapítvánnyal
megpályáztuk  a  Menő menzák pályáza-
tot,  ennek  köszönhetően  több  rendez-
vényt, ingyenes erdélyi ételkóstolást tart-
hattunk  a  nyár  folyamán.  Felavattuk  új
udvari konyhánkat, ami reményeink sze-
rint a közösségek számára jó összejövete-
li alkalmat teremt. Ajánlom minden osz-
tálynak a használatát: remek a kemencé-
je, a grillsütője, de akár bográcsban is le-
het itt főzni. Két új ivókutat is felszerel-
hettünk.

A tantestületünk is  megújult,  kibő-
vült. 6 új kollégát köszönthetünk körünk-
ben: Nemes Margit és Faragó Ferdinánd
tanítókat,  valamint  Bíró  Nikolett  rajz-,
Kiss Mónika ének-, Koncsik Réka és Pál
Mariann angoltanárokat.

Az új osztályfőnökeink: 1. oszt. Pol-
gár Nóra, 5. osztály: Izsákné Várbíró Ju-
dit, Koncsik Réka.

Külön köszönet jár az iskola techni-
kai  dolgozóinak.  Ez  a  nyár  talán  még
több munkával telt  mint az előző.  Min-
denki erejét megfeszítve azért dolgozott,
hogy  most  tiszta,  rendbe  tett  épületben
kezdhessük meg az évet. Nagyon vigyáz-
zunk rá, hogy sokáig örülhessünk neki!

Az idei évnyitón is megkülönbözte-
tett szeretettel fogadtuk első osztályos ta-
nulóinkat, akiket 8. osztályosaink kísér-
tek át az óvodából.
Balogh Petra Jázmin, Becsei Zalán,
Bencsik Janka, Bereczki Léna,
Busch Bence, Daróczi Zorka,
Deák Roland, Drozdik Benett
Hajnal Kiara Zsanett, Hatala Miron,
Hatala Tamara, Homoki Lilla,
Heim Leila Emma, Kerekes Alíz,
Keresztes Mira, Kurucz Lilien,
Mihálovics Vince, Nagy József,
Németh Boglárka, Petényi Dorina,
Scheff Anita, Schek Fruzsina,
Schreiter Liza, Székács András,
Vass Balázs.

Az  SZMK  ajándékát,  az  iskola
nyakkendőjét, sálját is megkapták az év-
nyitón, amivel jelképesen is az iskola ta-
nulóivá váltak. Az első és 3. osztályosok
műsora kedves színfoltja volt az ünnep-
ségnek.

Nyitott intézmény voltunk, vagyunk
és kívánunk maradni. Ebben a tanévben
is  több  olyan  rendezvényre  készülünk,
amelyre  szeretettel  hívjuk  és  várjuk  a
kedves szülőket, közösségünk minden ér-
deklődőjét.  Kérem,  jöjjenek  el  a  szülői
értekezletekre,  fogadóórákra  (dec.  10.,
ápr.  29.),  nyílt  napokra  (nov.10-11.)  is!
Legyenek kíváncsiak gyermekük iskolai
munkájára,  viselkedésére!  Hetente  írják
alá az ellenőrzőt, kövessék az elektroni-
kus napló bejegyzéseit is! Szeretném, ha
jól együtt tudnánk működni a gyermeke-
ink érdekében minden szülővel. Segítsük
közösen  gyermekeink  boldogulását,  és
örüljünk  együtt  fejlődésüknek.  Bízom
benne, hogy a szülők és az iskola, egyet
akarva,  egymást  segítve  valósítjuk  meg
az elképzeléseinket. 

Fontos  tudnivalók:  a  tanítás  7:45-
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Pedagógiai szakszolgálat
Beszédindító  foglalkozások  a  Pedagógiai
Szakszolgálat szervezésében.         

16. oldal



kor kezdődik.  Az  iskolába  érkezés  7:25
és 7:35 között lehetséges. Kérem, tartsuk
be ezt a szabályt is: sem korábban, sem
később ne érkezzenek a tanulók az isko-
lába! A tanulók a Sár köz felőli bejáraton
közlekedjenek.  A szülők  csak  az  iskola
kapujáig kísérjék gyermekeiket, az iskola
területén csak az iskola tanulói és dolgo-
zói  tartózkodhatnak,  illetve  előzetes
egyeztetés esetén természetesen a szülők
is bejöhetnek. 

A napköziből csak 15 vagy 16 óra-
kor lehet elvinni a tanulókat, hiszen itt is
tanórák vannak, amiket nem lehet megza-
varni. Ilyenkor sem jöhetnek be szülők az
iskola területére.

Minden  fontos  információ  elérhető
honlapunkon (vajdaval.hu), illetve az is-
kola Facebook oldalán. Kérem, ezeket is
folyamatosan olvassák!

Mindennapi munkánkhoz sok örö-
möt, jó egészséget, jó csapatmunkát kívá-
nok! 

Szabó Éva igazgató

Kedves Olvasók!

Szeptember az év kilencedik hónap-
ja a Gergely-naptárban, és 30 napos. Ere-
detileg, a római naptárban az év hetedik
hónapja volt. Innen ered a neve is: a latin
septem szóból melynek jelentése hét. Ezt
a nevét megtartotta akkor is, amikor már
a  kilencedikké  lépett  elő.  „Vége  van  a
nyárnak, hűvös szelek járnak” Szerencsé-
re sok új könyv érkezett az olvasók örö-
mére! A kalendárium szerint a szeptem-
ber még nyár és már ősz is, bár a csilla-
gászati ősz csupán az őszi napéjegyenlő-
ség napjával, szeptember 21-ével köszönt
be. Örülök, hogy nyáron is sokan igénybe
vették a Könyvtár szolgáltatásait. 

Szeptembertől újra Könyvtár-Mozi
színesíti  a  szolgáltatásokat.  Az  esemé-
nyeket a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával  az  Informatikai  és  Könyvtári
Szövetség fogja össze. A kulturális alap-
ellátás kiszélesítéséért és a kulturális ala-
pú közösségépítésért az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának Kultúráért Felelős
Államtitkársága,  valamint  az  Informati-
kai  és  Könyvtári  Szövetség  megállapo-
dást kötött szakmai és civil szervezetek-
kel, azzal a céllal, hogy a magyar film-
kultúra értékei hozzáférhetővé váljanak a
hazai  könyvtári  rendszeren  keresztül.  A
KönyvtárMozi  szolgáltatás  az ötezer  la-
kos alatti  kistelepülések könyvtárai  szá-
mára biztosít lehetőséget filmek vetítésé-
re,  ahol  ingyenesen  hozzáférhetőek  a
filmarchívumok  (Magyar Nemzeti  Digi-
tális Archívum és Filmintézet, az MTVA,
valamint a Nemzeti Audiovizuális Archí-
vum gyűjteménye). 

Az ősz kiemelt könyvtári eseménye
Az  Országos  Könyvtári  Napok,  amely-
nek programsorozata ma már éppen úgy
hozzá  tartozik az  október  hangulatához,
mint  a  pirregő  tücskök kedves,  nyárbú-
csúztató  muzsikája.  2018-ban  október
1−7. között hangzik majd el országszerte
a hívogatás: Találkozzunk a könyvtárban!
Sokféle  hagyományt  követve,  de  tartal-
mában  az  újdonságokra  nyitottan  kerül
sor évről évre a könyvtári szakma legje-
lentősebb,  legtöbb  érdeklődőt  megmoz-

gató programsorozatára. 2018-ban is arra
készülünk, hogy a különböző könyvtártí-
pusok összefogásával, rendhagyó, de tar-
talmas  eseményekkel  intézményeinkbe
hívogassuk a rendszeres könyvtárlátoga-
tókat éppen úgy, mint az eddig még távol
maradókat.

Ebben  az  évben  az  Országos
Könyvtári  Napok  három  jelentős  ese-
ményhez  kapcsolódik.  Egyrészt  2018
Magyarországon a CSALÁDOK ÉVE. A
könyvtárak eddig is számos hasznos csa-
ládbarát szolgáltatással fordultak a lakos-
ság felé. A Családok éve alkalmat ad arra
is, hogy ezeket népszerűsítsék, együttmű-
ködő partnerek bevonásával hatékonysá-
gát erősítsék.

Az  Európai  Bizottság  javaslatára
2018. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG EU-
RÓPAI  ÉVE.  A  kezdeményezés  célja,
hogy minél többen fedezzék fel és ismer-
jék meg Európa kulturális örökségét. Az
európai  év  szlogenje:  „Örökségünk:  a
múlt és a jövő találkozása”. Új program-
sorozat  indul  a  helyi  hagyományok fel-
elevenítésére itt a könyvtárban! 2018-ban
a Könyvtárak – közös tudás – közösségi
hozzáférés  programsorozatunk ezúttal  is
minden korosztályra kiterjed a legkisebb
településektől a fővárosig. A hét  temati-
kájának kialakításánál az egyes korosztá-
lyok életkori sajátosságai mellett a legak-
tuálisabb,  sokak  életére  kiható  témakö-
rökre koncentráltunk: Családbarát könyv-
tár,  Tudásátadás  –  tudásegyesítés,
Könyvtári kreatívok, Olvasó-sokk, Örök-
ség  és  emlékezet,  Október  7-én  ismét
Könyves Vasárnap! A könyvtárak rendha-
gyó programokkal,  rendkívüli  könyvtár-
nyitással,  sokféle  meglepetéssel  várnak
mindenkit,  biztosan  minden  gyerek  és
felnőtt talál majd kedvére valót.  Bízunk
benne, hogy 2018 októberében ismét sok
örömteli  pillanat  részesei  lehetnek  a
résztvevők, a közreműködők és a szerve-
zők egyaránt.

A programokról bővebb információ
a Községi Könyvtárban (Vajda János u.
36.),  telefon:  30/86-86-876,  e-mail:
konyvtar@val.hu
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Könyvtári közlemények
Szeptember - a népi kalendárium Szent Mihály ha-
vának nevezi.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

Fontosabb dátumok
a tanév során

Szorgalmi idő:

Az első félév vége:
2019. január 25.

Félévi értesítő osztása:
2018. február 1.

Beiratkozás:
2019. április közepe

Általános felvételi eljárás:
2018. dec.7. - 2019. ápr. 23.

Utolsó tanítási nap: 
2019. június. 14.

Tanévzáró ünnepély, ballagás:
2019. június. 15. 10:30 óra

Tanítás nélküli munkanapok  ::  

2018. december 20-21.
2019. február 25-26. síszünet
2019. április 5. Vajda-nap

Munkanap áthelyezések:

2018. október 13. szombat 
2018. november 10. szombat
2018. december 1. szombat

Iskolai rendezvények:

2018. december 07. - Mikulás-buli
2019. február 9. - alsós farsang
2019. február 15. - felsős farsang
2019. május 25. - gyereknap



Ebben az évben a Vajda utcai óvo-
dában a Csigabiga kiscsoportba járnak a
legfiatalabb  gyerekek,  akik  most  ismer-
kednek az óvodai élettel. Ebbe az épület-
be járnak még a Maci nagycsoportosok.

A Kossuth utcai óvodába a Tulipán
nagy-középsősök  és  a  Napsugár  kis-
középsősök élik óvodás napjaikat. Ebben
az  évben 97 gyermek jár  a  Váli  Mese-
völgy Óvodába (ennyi a férőhelyünk). A
39  nagycsoportos  korú  gyermek  neve-
lése-fejlesztése  az  egész  óvodaközösség
hangsúlyos feladata.  Az óvodába jelent-
kező gyermekek létszáma több volt, mint
az üres hely, ezért felvételi bizottság dön-
tött a helyek betöltéséről. Minden óvoda-
köteles gyermeket felvettünk, de sajnos a
2,5 évesek közül csak azokat tudtuk fo-
gadni, akiknek a szüleik munkába álltak.

Elekné  Tárnok Judit  óvodapedagó-
gus igénybe vette  a  nők 40 éves jogvi-
szonnyal  való  kedvezményes  nyugdíjba
vonulásának  lehetőségét.  Jelenleg  a  fel-
mentési idejét tölti.  Szokó Attiláné óvo-
dapedagógus visszajött a gyermekgondo-
zási szabadsága után, így teljes a pedagó-
gus létszám.

Nyáron  a  Vajda  utcai  óvodában
korszerű,  új  világítást  szereltek  fel  az
egész épületben, mely végre zúgás nélkül
biztosítja  a  megfelelő  fényerőt.  Nagyon
örülünk  neki!  Két  csoportszobát  és  a
konyhát kimeszeltettük a villanyszerelési
munkák  után.  Mindkét  épületben  szak-
szerviz átnézte,  javította a kazánokat.  A
nagycsoportosoknak  5  db  állítható  ma-
gasságú asztalt (Kossuth utca) és 30 db
széket (Vajda utca) vásároltunk. A kiscso-
portosok  szobájába  új  szőnyegeket  vet-
tünk.  Az  új  kiscsoportosok  fogadására
frissítettük, bővítettük az udvari játékesz-
közöket. A Kossuth  utcai  óvodában  az
udvaron kicseréltetjük (megrendeltük) az
elhasználódott padok lapjait.

Tervezzük még az ősszel  szúnyog-
hálók  felszerelését  a  Kossuth  utcában,
megrendeltük  a  Maci  csoportba  az  új
szekrényeket. Szeretnénk a Kossuth utcai
óvodába is megteremteni a komposztálás
lehetőségét.

Örömmel  vettük  át  a  Gyurmavilág
pályázaton nyert 18 kg színes gyurmát.

A nyár folyamán mindkét óvodában
megtörtént  a  csoportszobák  fertőtlenítő
nagytakarítása,  ablaktisztítások,  textíliák
mosása, vasalása, játékok, eszközök fer-
tőtlenítése, a kiszolgálóhelyiségek alapos
nagytakarítása. 
Köszönjük:
-  Tóthi  Csabának,  hogy  a  Vajda  utcai
óvoda  mosdójába  új  törölközőtartót  és
fogmosó pohár tartót készített.
-  Horváth Rozáliának a lepedők,  terítők
varrását.
-  Udvardi Istvánnak, hogy a Kossuth ut-
cai óvodában a kazánház elromlott zárjá-
nak a cseréjét (ő hozta a zárat is)
- a Tűzoltóságnak a tetőjavítást, fűnyírást
a Kossuth utcai partfalon. partfalon
-  Szedlák Károlynak, hogy mindig elér-
hető, ha a kazánokkal, vízzel bármi prob-
lémánk van.

Óvodánk  szépítéséhez,  eszközeink
bővítéséhez az anyagi  források bővítése
érdekében  papírt  gyűjtünk:  szeptember
18-án szállítják el az óvodából az össze-
gyűjtött papírt.

Elektronikai  hulladékot  is  gyűjtünk
–  a  meghirdetett  időpontokban,  évente
többször.

Köszönjük, ha bármilyen formában
támogatják óvodánkat! 

Macik és méhek

A nagycsoportos Macikáknak lehe-
tősége nyílt arra, hogy megismerjék a há-
zi méhek életét és szorgos munkáját Do-
mak  István  méhésznél.  A programot  a
Bugyulófalva Szociális Szövetkezet szer-
vezte egy úgynevezett „Farmer Nap” ke-
retein belül.  Nagy izgalommal  vártuk  a
szerda  délelőttöt.  A  programszervező
Fruzsina néni kíséretében érkeztünk meg
István  bácsiékhoz.  A méhektől  „tisztes”
távolságban  elhelyezkedtünk  és  István
bácsi mesélni kezdett nekünk a méhekről.
Sok-sok érdekes dolgot hallottunk életük-
ről,  munkájukról.  Lehetőségünk  volt
megfigyelni  a  méhek  munka  közbeni
röppályáját és a kaptár bejáratánál a „to-
longást”. Megtudtuk azt is például, hogy
a kaptár bejáratát katonák védik és csak a
saját családtagot engedik berepülni. Meg-
nézhettünk egy üres kaptárt belülről, füs-
tölőt, védőruhát, kesztyűt és egy igen régi
pergetőt. Az ajándékba kapott repce, nap-
raforgó  és  akácméz  kóstolására  már  az
óvodában került sor. Nagy öröm volt szá-
munkra a gyerekek érdeklődő, aktív rész-
vétele a programban. Köszönjük a lehető-
séget a szervezőknek,  István bácsinak a
szíves  és élmény gazdag előadást,  vala-
mint  a  finom  mézeket.  Mi  felnőttek  is
sok-sok  új  és  érdekes  ismerettel  gazda-
godtunk. A Macikák István bácsitól meg-
tanulták azt is, hogy „A méhek a mi bará-
taink.”

A Maci csoport óvodapedagógusai:
Fébertné Ág Erzsébet és

Körtélyesiné Akli Piroska
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Indul az óvodai nevelési év...
Szép  nyári  élményekkel,  nagy  örömmel  jöttek  a
szünet után a gyermekek újra az óvodába. 

KOCSIS IRÉN óvodavezető



2018. augusztus 21-én a váli Őszidő
Nyugdíjas  klub  kirándulni  ment,  amit
ajándékba kapott  az  Önkormányzattól  a
25 éves megalakulása alkalmából.

Első  megérkezésünk  Esztergom,  a
bazilika  megtekintése.  nagyon  kedves
tárlatvezető fogadott bennünket, aki szív-
vel-lélekkel elmondott nekünk - a bazili-
ka tervezésétől a mai állapotokig – min-
dent. A kincstárba is ő vezetett bennün-
ket.  Csodálatos,  gyönyörű  dolgokat  lát-
tunk, és a tárgyak történetéről is elmon-
dott  mindent.  Még  sokáig  tudtuk  volna
hallgatni, de az idő lejárt. Mennünk kel-
lett tovább, a következő program is idő-
höz volt kötve.

Már több kilométer távolságból lát-
ható volt a Visegrádi Vár. A busz felvitt
minket a szerpentinen a vár bejáratáig. A
24  főből  álló  csoportunkból  14-en  fel-
mentünk  a  magas  pontra  a  kilátóhoz,
ahonnan teljesen ráláttunk a Duna kanya-
rulatára.  A kilátás  gyönyörű!  Az  aszály
okozta alacsony vízállásokat naponta lát-
juk-halljuk a TV-ben, rádióban, de meg-
döbbenve láttuk, hogy Duna közepén ho-
mokszigetek voltak. Kis túlzással mond-
hatnánk, hogy gyalog is át lehetett volna
menni  Kismarosra  vagy Nagymarosra  a
túlpartra.  Itt  fent  a  várban megnéztük a
történeti kiállítást, majd bementünk a pa-

noptikumba. Olyan élethűen ült az asztal-
nál Mátyás király - és alattvalói -, hogy
szinte valódinak tűnt. A megterített ünne-
pi asztal telis-tele volt az akkori időnek
megfelelő étellel, minden, mi szem száj-
nak ingere.

A  várból  leérkezve  újra  buszba
szálltunk és Dunabogdányba a Forgó ét-
terembe vitt utunk. A vendéglő üzemelte-
tője  fogadott  bennünket.  Az  asztalokra
azonnal egy-egy kancsó hideg víz került.
Ahogy elhelyezkedtünk, a levegő párásí-
tó is üzemelt, ami nagyon kellemes volt.
Az ételeket  már pár  nappal  előbb meg-
rendeltük, mindenkinek egyéni kívánsága
szerint. Amikor az első tányérakkal meg-
jelent  a  pincér,  szinte  mindnyájunknak
szemünk-szánk tátva maradt a különlege-
sen szép tálalások és a hatalmas adagok
láttán. Nagyon finom, ízletes ebédet kap-
tunk. Úgy úriasan két  óra hosszat  esze-
gettünk, a három fogásos ételhez (leves,
főétel, desszert) bizony idő kellett. Biztos
mindenkiben felmerült már az a gondo-
lat, vajon lesz-e az életében olyan alka-
lom, amikor őt szolgálják ki és azt ehet,
amit csak kíván. Olyan terülj, terülj, asz-
talkám, mint a mesében. Velünk, a nyug-
díjas klub tagokkal ez így történt. Ebéd
után lesétáltunk a Duna-partra, hogy egy
csoportkép is készüljön emlékbe.

De  még  a  nap  programjából  hátra
van a fürdés. Leányfalun a termálfürdő-
ben fürödtünk. A gyógyvízben kipihentük
a fáradalmakat, majd hazaindultunk.

Mivel  Bicske-Zsámbék-Dorog  felé
mentünk, haza pedig Budapest felé, még
egy meglepetésben volt részünk. A busz-
ból láthattuk a Margit-híd lábánál a híd
pillérében az alagutat,  ami máskor soha
nem látható. A sok turista ott sétált ennél
a  különleges  valóságnál.  Majd  a  Parla-
ment épülete, a Budai vár, a hidak látvá-
nya kápráztatott el bennünket, amit előző
este 20-án a díszkivilágítás és a tűzijáték
fényében is csodálhattunk.

Este 8 órára érkeztünk haza ebből az
álomvilági  valóságos kirándulásból.  Na-
gyon  szépen  köszönjük  a  Vál  Község
Önkormányzatnak  és  Bechtold  Tamás
polgármester  úrnak  ezt  a  felejthetetlen
szép napot. Külön köszönet a polgármes-
ter úrnak, Tóth Sándor klubtagunknak és
a buszsofőrünknek ifj. Szerencsés József-
nek, hogy vállalták azt a nem mindennapi
feladatot, hogy súlyosan mozgáskorláto-
zott társunkat egész nap segítették, hogy
ő is eljusson a nap minden programjára.
Az Őszidő nyugdíjas klub minden tagja
köszöni,  egyben  várjuk  az  új  tagokat  a
nyugdíjas klubba.

Őszidő Nyugdíjas Klub
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Idén  július  11-15  között  negyedik
alkalommal került megrendezésre a nép-
szerűen  csak  „Néptánctábor”-nak  neve-
zett  találkozó. A táborba negyedszer ér-
keztek vendégek Erdélyből, Balánbányá-
ról, idén harmincöten, második alkalom-
mal pedig felvidékről, Farnadról huszon-
ketten. 

A Váli Út Hagyományőrző Egyesü-
let a tábor szervezésével azt a célt tűzte
ki,  hogy  a  települések  között  élő,  gyü-
mölcsöző  kapcsolatok  alakuljanak  ki,  a
meglévő kapcsolatok megújuljanak, meg-
erősödjenek. Ezt a munkát sok önkéntes
is támogatja, segíti programok szervezé-
sével, a vendégek fogadásával.

A vendégek július 11-én délután ér-
keztek. A szállás elfoglalása után „szere-
tetvacsorára” hívtuk őket,  amelyet  tánc-
ház követett a Faluházban. A talpalávalót
a  táborban  résztvevők  közül  verbuváló-
dott zenekar húzta.

A következő napon, 12-én a Velen-
cei-tavat  céloztuk  meg.  Kis  csapatunk
(kb.  90  fő!)  szervezett  kenutúrán  vett
részt, ahol bemutatták a Velencei-tó állat-
és  növényvilágát.  A két  órás  túra  után,
délután a kenuzásban elfáradt végtagokat
lehetett  pihentetni  a  szikrázó  napsütés-
ben,  a  tó  partján.  Akinek  maradt  még
energiája, az kedvére megmártózhatott a
vízben. Naplemente előtt a csapat vissza-
utazott Válba, ahol a megszokott és köz-
kedvelt  frissen  sütött  lángossal  vártak
Csapó Noémi udvarán. Az este táncház-
zal zárult, amit Wágner Zoltán vezényelt
le, hozzá a talpalávalót a Levelünye ban-
da húzta.

Táborunk egyik állandó programja a
tűzoltó verseny, amire idén 13-án délelőtt
került sor, köszönet érte a váli hivatásos
és önkéntes tűzoltóknak. Az ügyes kezű-
ek a tűzoltó verseny után kézműves fog-
lalkozáson vettek részt,  a  többiek pedig

métáztak a focipályán. Ez idő alatt a szer-
vezők és segítőik a következő napra ké-
szültek,  színpadot,  sátrat  építettek.  Dél-
után  a  táncpróbákon  volt  a  hangsúly,
minden tánccsoport gyakorolhatott a kö-
vetkező napi gálaműsorra. Este jó hangu-
latú  szabadtéri  táncházat  szerveztünk  a
szabadidőparkban.

(Fotók: Fiskus Olga)
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Néptánctábor 2018
Örömtánc, Menő menza és véget nem érő vigada-
lom Válon.

MOLNÁR SZILÁRD főszervező



A következő nap, a gála napja a Váli
Vigadalom nevet kapta. Délelőtt Csókás
Zsolt szervezésében került megrendezés-
re a „falusi” olimpia, amelyen öt fős csa-
patokkal  versengtek  abban,  ki  tud  több
„bort” egy levegővétellel kihúzni a hor-
dóból,  kik tudnak gyorsabban kukoricát
morzsolni, fát  vágni,  vagy éppen ki tud
tojással  pontosabban  célba  dobni.  Dél-
után az Örömtánc Gálaműsort láthatta a
közönség, ezt megelőzően erdélyi egész-
séges ételekről tartott előadást Domokos
István a  Menő menza program keretén
belül, amelyeket a helyszínen meg is le-
hetett kóstolni. 

A gálaműsorra  a  vártnál  is  többen
voltak  kíváncsiak.  Az  örömtánc  valódi
öröm  és  tánc  volt,  a  fellépő  csoportok
szeretetből,  jókedvből  és  szívből  adják
elő műsorszámaikat. A házigazda  Válin-
ka és Villő közös tánccsoportja mezőségi
táncokkal  nyitott,  őket  a  Rákosmenti
Szlovák  Hagyományőrző tánccsoport
magyarbődi táncokkal követte, majd jöt-
tek  sorra  a  farnadi  Nádas táncegyüttes
szatmári táncokkal és a balánbányai  Ör-
dögborda táncegyüttes  magyarszováti
táncokkal.  A műsor  első  részét  a  kocsi
Páros Csillag tánccsoport zárta kalocsai
táncokkal. A szünetben vehették át díjai-
kat az előző napi tűzoltó verseny nyerte-
sei és a Válvölgyi Olimpia (falusi olim-
pia) első három helyezettje. 

Ezután  meglepetésünkre  Bechtold
Tamás polgármester úr kért  szót  és  egy
Válért  emlékpakettet  adományozott  a
Válinka tánccsoportnak. 

A műsor második részét ismét a há-
zigazdák nyitották kalotaszegi táncokkal.
Őket a Rákosmenti Szlovák Hagyomány-
őrző tánccsoport  párchoványi táncokkal,
majd az Ördögborda táncegyüttes ördön-
gősfűzesi  táncokkal  követte.  A  Páros
Csillag tánccsoport galgamenti táncokat,
a Nádas táncegyüttes bukovinai táncokat
adott elő. A műsort záró meglepetés szám
idén  egy  közös,  fergeteges  kalotaszegi
össztánc volt.

Műsorunkat  megtisztelte  Enyedi
Ágnes,  aki  Kalász  Máté  bandájával,
egy órás koncerttel koronázta meg az es-
tét, amely természetesen éjszakába nyúló
táncházzal folytatódott.

A búcsú napja 15-én jött el. A közös
Szentmise után könnyes szemekkel, de a
viszontlátás reményében váltunk el egy-
mástól.

A  rendezvényünket  számos  család
és civil szervezet támogatta, akiknek ez-
úton is köszönjük a segítséget, áldozatos
munkájukért hálásak vagyunk.

Vendégfogadó családok, akik öt na-
pig szállást biztosítottak: Domak István-
ék, Szendi Ivánék, Molnár Attiláék, Geb-
auer Istvánné, Fiskus Olgáék, Körmendi
Erzsébeték, Lakatos Zitáék, Kedves Tiha-

mérék, Dudás Béláék, Kovács Lászlóék,
Nagy Árpádék és Molnár Szilárdék.

A programok szervezésében közre-
működött  a  Váli  Tűzoltóság,  Wágner
Zoltán, Levelünye Banda és nem utolsó
sorban Csókás Zsolt. Külön köszönet il-
leti meg Vajda Leventét, aki segített a kö-
zös össztánc összeállításában, Fiskus Ol-
gát a sok fotóért és videóért, amit a tábor
alatt  készített  és  Nagy  Árpádot,  aki  a
marketing tevékenységet folytatta. A ze-
nét szolgáltatták Tóth Máté és bandája,
valamint Kalász Máté és bandája.

A rendezvényt  anyagilag támogatta
Vál Község Önkormányzata,  Dr. Mol-
nár Krisztián a Fejér Megyei Közgyű-
lés elnöke, a Faluvédő Egyesület, a Váli
út Hagyományőrző Egyesület, Virga Gá-
bor,  Domak  István,  Szendi  Edit  néni,
Wágner  Zoltán  és  Molnár  Szilárd.  A
helyszíneket rendelkezésünkre bocsátotta
a  Vál  Község  Önkormányzata,  a  Vál
KSE,  a  Postakocsi  Étterem,  a  bizton-
ságra  a  Váli  Polgárőrség vigyázott,  a
helyszíni  munkákban  pedig  segítettek  a
közmunkások.

A szervező  Válinka néptánccsoport
és a  Váli  Út Hagyományőrző Egyesület
nevében köszönjük mindenkinek a támo-
gatását és bízva a folytatásban, az elkö-
vetkező  időszakban  azon  dolgozunk,
hogy  a  2019-es  rendezvényen  még  az
ideinél is többen érezzék jól magukat. 
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►Szüreti felvonulás
és bál

A hagyományokhoz  híven  idén  is
megrendezésre kerül a szüreti felvonulá-
sunk és azt követő esti bálunk.

A  szüreti  felvonulást  táncosaink,
cukros lányaink, lovas fogatokon, kis do-
bosunk és zenészeink kíséretével 10 óra-
kor kezdik meg a Katona Lajos utcai fo-
cipályától, ezt követően az Ürményi utca
-  Csokonai  utca -  Rákóczi utca - Vajda
János utca - Petőfi Sándor - Damjanich
utca - Töltés - Kossuth Lajos utca - Szent
István tér - Arany János utca - Bem utca -
Malom  utca  útvonalakon,  a  vendéglátó
pontokon megállva táncukkal készítik elő
a jó hangulatot csábítva az esti bálra.

Az idei évben sem marad el a cuk-
ros lányok csomagjaiban rejtett báli belé-
pők  elrejtése.  Újdonságként  a  Kormos
brigád fogja fokozni a hangulatot, felejt-
hetetlen  műsorával.  Szeretettel  várunk
minden mulatni vágyót. 

Juhászné Majnár Annamária

►Polgárőr-toborzó

Tisztelt Váliak! 

Településünkön  25  éve  működik  a
Polgárőrség,  tevékenységünk során  szo-
rosan együttműködünk a rendőrséggel és
az  önkormányzattal,  biztosítjuk  a  helyi
rendezvényeket, valamint éjszakai járőrö-
zéssel segítjük a falu nyugalmát. Szerve-
zetünk jól működik, a váli lakosság meg-
elégedésére.

Hogy a munkát továbbra is  zökke-
nőmentesen tudjuk végezni, szívesen lát-
nánk  még  önkéntes  tagokat  sorainkban
Szeretettel  várjuk  mindazokat  –  fiatalo-
kat, nyugdíjasokat -, akik elhivatottságot
éreznek magukban a polgárőr szolgálatra
és  szívesen  csatlakoznának  csapatunk-
hoz. Találkozzunk a Polgármesteri Hiva-
talban  szeptember  28-án  pénteken  18
órakor.

További információ: Hoppár György
+36 20 945 7144

►Vigasságok

Nagy  sikerrel  ért  véget  a  8.  Váli-
völgyi Vigasságok. Aki nem jött el bán-
hatja, aki itt volt, remekül érezte magát.

A rendező Bíbor néptánccsoport ez-
úton is szeretné megköszönni támogatói-
nak  segítőinek,  hogy ezt  a  fantasztikus,
évről  évre  színvonalasabb  és  nagyobb
rendezvényt ismét sikerült magas színvo-
nalon megszervezni.

Baradoro  Kft,  Szerencsejáték  Kft.,
Önkormányzat  Vál,  Hydro-King  Kft.,
Dance and music.. Mészáros és Mészáros
Kft., Secu-Alarm Kft., Noda produkció.,
Menő  menza  Válon  project.,  Haraszty
pincészet,  Angelina  Divatáru,  Bencsik
ABC, Kajászó, Berecz Botondné, dr. Dá-
vid Györgyné, Duna-Dráva Cement Kft.,
Erdélyi Gábor, ROBINIA GROUPP Kft.,
Eurotrade  Pharma  Kft.  Bioheal,  Galgó-
czy Lajos,  Gali  Rita,  Gebauer Istvánné,
Gold Tímea, Haraszthy Pincészet, Hájas
László,  Hájasné  Krán  Katalin,  Hoppár
György,Horváth  Kata,  Hydro-King  Kft,
Dienes György, Jován Zoltán, Jövőt Ne-
kik is Alapítvány,Kalmár Zoltán, Keczán
Bútorszalon,  Kiss  Krisztián,  Könyvtár
Vál, Körmendi János, Körmendi Jánosné,
Lukács András, Margó Öltönybirodalom,
Martongazda Nonprofit Kft, NAVÁL Bt.,
Pletserné  Mészáros  Klára,  Polgárőrség-
Vál,  Postakocsi  étterem,  Martonvásár,
Plecser virágüzlet, Római Katolikus Egy-
házközség, Ruff Enikő, Ruff Tamás, Sch-
midt  Ferenc,  Sigmond Péter,  Szabadhe-
gyi Kristóf, KEVE Zrt., Szalai Hajnalka,
Szarvas Istvánné, Szerencsés József, Szü-
lőföldem Vál, Alapítvány, Török Zsuzsa
–  Velence,  Tordasi  Műhely,  Tűzoltóság,
Vál,  Váli  Vajda  János  Általános  Iskola,
Váradi Endre, Vass Ferenc, Vassné Ujcz
Vivien, Vass Sándor Gábor, Velence Re-
sort SPA…….

Mindenkinek köszönjük.
Találkozzunk  a  9.  Váli-völgyi  Vi-

gasságokon 2019 szeptemberében.
Bíbor néptánccsoport
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Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2018. november 14. szerda

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

mailto:alpolgarmester@val.hu


►Katolikus hírek

Egyházközségünk  augusztus  1-
5. között hittantábort szervezett álta-
lános iskolás gyermekek számára. A
táborban 36 gyerek vett részt, amely-
nek idei témája a Nemzetközi Eucha-
risztikus  Kongresszusra  készülve  az
„Öröm  útja”  volt.  A  reggeleket  a
templomban  közös  imával  kezdtük,
délelőttönként két csoportban rendha-
gyó hittanórák keretében vettek részt
a  gyerekek,  délutánonként  pedig
sportprogramok és kézműves foglal-
kozások  közül  választhattak.  Az
egyes  napokat  szentmisével  vagy
szentségimádással zártuk. Köszönet a
tábor  megvalósításában  résztvevők
szolgálatáért,  valamint  minden  fel-
ajánlott  adományért,  segítségért  és
imáért!

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! A bérmálkozásra való felkészí-
tésen azok vehetnek részt,  akik leg-
alább  most  szeptemberben  kezdték
meg a 7. osztályt az általános iskolá-
ban. Felső korhatár nincsen! 

Ruff Tamás

►Mészáros Alapítvány
pályázati felhívás

A Mészáros Alapítvány Kurató-
riuma  (székhely:  8086,  Felcsút,
0311/5  hrsz.,  levelezési  cím:  8086
Felcsút, Pf.: 15.) ezennel kiírja a Mé-
száros Alapítvány Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázatot  felsőoktatási  hallga-
tók  számára  a  2018–2019.  tanévre
vonatkozóan.

A pályázatra azok a felsőoktatási
hallgatók  jelentkezhetnek,  akik  Fel-
csút,  Alcsútdoboz, Tabajd, Vál,  Vér-
tesacsa és Kajászó községek lakói, ott
állandó  lakcímmel  rendelkeznek  és
teljes  idejű,  alapfokozatot  eredmé-
nyező  alapképzésben,  mesterfokoza-
tot  eredményező  mesterképzésben,
egységes, illetve osztatlan képzésben
folytatják  tanulmányaikat,  nappali,
esti, vagy levelező tagozaton.

Pályázatot az a hallgató nyújthat
be, aki az adott tanév szorgalmi idő-
szakának  első  napján  a  30.  életévét
még nem töltötte be. A benyújtás ha-
tárideje 2018. október 15. További in-
formáció: meszarosalapitvany.hu
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Előrefizetős villanyórával
rendelkezők számára

a váli benzinkúton
lehetőség van

feltöltőkód vásárlására.

A Váli Református
Egyház felhívása

Kedves Testvérek!
Tisztelt Váliak!

 
A Váli Református Egyház
vasárnapi Istentiszteletei

Farkas Balázs lelkipásztor
féléves tanulmányi
szabadsága miatt
2019 februárjáig

reggel fél 9-kor kezdődnek.



Pedagógiai Szakszolgálat

Szakszolgálati nyár

Pedagógiai  Szakszolgálatunk  egész
évben,  folyamatosan  fogadja  a  hozzánk
érkező gyermekeket és családjaikat.

Munkatársaink  a  nyár  folyamán  a
tanévben megszokottól eltérő, változatos
tevékenységekkel várták a gyermekeket.
Az egyéni korai fejlesztő foglalkozások,
logopédiai órák, alapozó és TSMT terá-
pia,  valamint  a  pszichológiai  ellátás
egyeztetett időpontokban zajlott, beszéd-
indító csoportjainkat hetente egyszer fo-
gadtuk. Júliusban két héten át intenzív te-
rápiás foglalkozást szerveztünk a jelent-
kezőknek.  A két  hét  alatt  komplex  fej-
lesztést kaptak a gyermekek, játékos me-
sefeldolgozás színesítette napjaikat, terá-
piás kutyák érkeztek hozzájuk. Nagy si-
kere volt a felső tagozatosoknak meghir-
detett  „Labdageometria”  foglalkozások-
nak, melyet kollégáink matematikus hall-
gató bevonásával vezettek. A foglalkozás
célja a matematikai-logikai  gondolkodás
fejlesztése  és  a  matematika  tanulásának
megkedveltetése.

A foglalkozásokon, szülők hozzájá-
rulásával  készült  képeket  az érdeklődők
honlapunkon  megtekinthetik  (Fejér  Me-
gyei Pedagógiai Szakszolgálat/Martonvá-
sári Tagintézmény: http://fejermepsz.hu/?
page_id=1842).

Nyári  programjaink  támogatója  a
Harmonikus  Fejlődés  Alapítvány  volt,
ezúton  köszönjük  az  anyagi  hozzájáru-
lást, mely lehetővé tette a terápiás kutyák
bevonását  és  új  fejlesztő  eszközök  be-
szerzését.

Szeptembertől az ellátás a tanévben
megszokott módon folytatódik, intézmé-
nyünk  hétfőtől  csütörtökig  8-16  óráig,
pénteken 8-14 óráig tart nyitva. A lap kö-
vetkező számaiban nyolc szakfeladatunk-
hoz  kötődő  tevékenységünket  mutatjuk
be részletesebben.

Szabó Antalné
igazgató

Mit tegyek? Nem beszél a gyermekem!

Beszédindító foglalkozások a Pedagógiai
Szakszolgálatban

Az angolszász szakirodalom szerint
egy  2  éves  gyermek  már  birtokol  leg-
alább 50 szavas aktív szókincset vagy be-
szédében alkalmaz többelemű kombiná-
ciókat (pl. Pipi enni). Persze az általános-
tól lehet eltérés, hiszen minden gyermek
egyéni fejlődési utat jár be, de ha elmara-

dást  tapasztalunk,  2;5  éves  kor  körül
mindenképpen  érdemes  szakemberhez
fordulnunk. A korai életkorban kiemelten
fontos a mielőbbi segítségnyújtás, hiszen
ekkor még az eltérések könnyebben kor-
rigálhatók,  illetve  megszüntethetők.
Szakszolgálatunkba  egész  évben  érkez-
nek bejelentkezések a 2. életévüket betöl-
tött,  óvodába még nem járó  gyermekek
köréből.  A  beszédindító  foglalkozások
nevelési  tanácsadás  keretében  hetente
egyszer,  csoportos  formában  valósulnak
meg.  A  gyermekek  szüleikkel  közösen
vesznek  részt  a  tematikusan  felépített
órákon. Fő cél a beszédkedv felkeltése, a
verbális  kommunikáció  elősegítése  és  a
beszédértés  fejlesztése,  sok-sok  mondó-
kázás, éneklés és tevékenykedtetés révén.
Mindemellett az egyes részfeladatok elő-
segítik a nagy- és finommozgások, a be-
szédképzésben résztvevő izmok, a hallási
figyelem és a szociális kapcsolatok fejlő-
dését is. Aki szeretné igénybe venni szol-
gáltatásunkat,  bejelentkezhet  személye-
sen intézményünknél (2462 Martonvásár,
Szent László u. 24.) vagy letöltheti hon-
lapunkról az  Igénylőlap nevelési tanács-

adáshoz című dokumentumot (http://fej-
ermepsz.hu/?page_id=1842). Az igénylő-
lapot postai úton a fenti címre vagy elekt-
ronikusan  az  alábbi  email  címre  kérjük
eljuttatni:  martonvasar@fejermepsz.hu.
A  bejelentkezést  követően  egy  rövid
vizsgálatra és anamnézis felvételére kerül
sor, majd szükség esetén megkezdődik a
terápia.  Azoknak a  gyermekeknek,  akik
továbbra  is  megsegítést  igényelnek,  de
időközben  óvodába  lépnek,  a  Szakszol-
gálat logopédusai a helyi intézményi ke-
retek között biztosítják az ellátást.

Fábián Dóra
gyógypedagógus, logopédus

 ISSN 2559-8570 Kiadja: Vál Község Önkormányzat  | H-2473 Vál, Vajda János utca 2. | +36 (22) 353-411 | Kiadásért felel: 
Bechtold Tamás polgármester | Szerkesztő: Ádám Zsuzsanna alpolgármester | Tipográfia: Ádám és Ádám Mérnök Iroda | Nyomda: EFO Nyomda

VálInfó

16    civilek oldala
VálInfó

2018. SZEPTEMBER 20.

KATALIN-BÁL
Felhívjuk az érdeklődőt figyelmét,

hogy a Katalin-bál
tervezett időpontja megváltozott.

Az új időpont:

 2018. november 24. 
Minden szórakozni vágyót

szeretettel várunk!

„RÉGI IDŐKRE EMLÉKSZEL-E MÉG?”
vál község önkormányzata

idén is megrendezi hagyományos találkozóját
a községből elszármazottak részére

MEGHÍVÓ
szeretettel várjuk önt és kedves családját

 2018. október 13-án szombaton
a közösségi házba

 (vajda jános utca 16.),

ahol találkozhatnak régi ismerőseikkel, váliakkal

program:
10:00-tól Vendégek fogadása a Közösségi Háznál
10:30   2018-as Csemete-fa ültetés a Községházánál
11:00   Köszöntő és műsor a Közösségi Házban
12:00 Ebéd, beszélgetés, ismerkedés

kérjük, tisztelje meg rendezvényünket,
részvételi szándékát október  9-ig jelezze! Köszönjük!

Visszajelzés és további információ:
Csókás Elekné Anikó: 06 (30) 8686-876

konyvtar@val.hu

mailto:konyvtar@val.hu
http://fejermepsz.hu/?page_id=1842
http://fejermepsz.hu/?page_id=1842

