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Tisztelt Váli Polgárok!

Az  eltelt  időszakban  a  következő
fontosabb eseményeken vettem részt. 

Szeptember 27-én a megyei közgyű-
lés  ülésezett,  melyen  döntöttünk a  TOP
pályázatok költségtöbblet igényekről. 

Ugyanezen a napon, 10 órakor Bics-
kén tartottak nyitó rendezvényt a Váli-víz
vízrendezése című projekt kapcsán, me-
lyen  Miklósi  Tibor  kollégám képviselte
önkormányzatunkat.

Délután a pellet üzemmel kapcsola-
tos  szokásos  heti  kooperációt  tartottuk,
melyen a Thermo Épgép Kft. építés veze-
tőjén  kívül  Ádám  Zsuzsanna  alpolgár-
mester  és  Miklósi  Tibor  kollégám  vet-
tünk részt. 

Másnap  reggel  egyeztettünk  a  cég
vezetőivel és a gépeket beszállító cég ve-
zetőjével a sajnálatos agárdi tűzeset miatt
kialakult helyzetről. 

28-án 11 órakor kísértük utolsó útjá-
ra  a  budafoki  temetőben  Artai  Balázs
képviselő társunkat. Az önkormányzat és
a község lakói nevében koszorút helyez-
tünk el sírjánál. Nyugodjék békében!

Október 1-én, hétfőn tartottuk a heti
vezetői  értekezletet  alpolgármester  asz-
szonnyal és jegyző úrral. Fontosak ezek
az alkalmak, mivel az aktuális problémá-
inkat itt  osztjuk meg egymással  és sok-
szor a megoldásokat is akkor találjuk ki. 

2-án  a  Martonvásárral  közös  TOP
pályázat aktuális feladatainak megbeszé-
lését tartottuk a BBK-ban.

Este a Váli-víz vízrendezésével ösz-
szefüggő rendezési terv-módosításról tar-
tottak lakossági fórumot a tervezők, me-
lyen nagyon szerény volt az érdeklődés. 

Október 3-tól 8-ig szabadságon vol-
tam.

12-én a Marton Klinik képviselőjé-
vel egyeztettem az EFOP pályázat kerete-
in  belül  egy  esetleges  vizsgálattal  kap-
csolatban.  Délután  5  órakor  rendkívüli
testületi ülést tartottunk. 

13-án a hagyományos „Csemete-fa”
ültetésre került sor, majd az elszármazot-
tak találkozója következett. A rendezvény
idén is vidám hangulatban telt, vendége-
ink jól érezték magukat. Köszönöm a se-
gítséget és az aktív részvételt Ádám Zsu-
zsannának, Kárpáti Hajnalkának, Csókás
Zsoltnak,  Kocsis  Bálintnak,  az  óvodai
dolgozóknak  és  a  gyerekeknek.  Köszö-
nöm a konyhai dolgozók segítségét is!

15-én, hétfőn Körtvélyesi Andreával
tartottunk  kooperációt  a  Martonvásárral
közös TOP pályázatról.  Andi a pályázat
segítőjeként  vesz  rész ezeken a megbe-
széléseken. A pályázat keretei lehetőséget
nyújtanak egy négy órás foglalkoztatásra.

17-én védelmi bizottsági ülést tartot-
tunk, melynek aktuális témája a téli fel-
készülés volt. 

18-án este a Jövőt Nekik is Alapít-
vány 25. évfordulója alkalmából tartottak
gálaestet, melyen örömmel vettem részt.
Meglepetésként ért, hogy a farnadi test-
vértelepülésünk  delegációja  is  képvisel-
tette magát az eseményen. 

19-én  az  óvodai  dolgozókkal  vol-
tunk  –  kissé  megkésve  -  pedagógusnap
alkalmából kirándulni.  Köszönöm a tes-
tületnek,  hogy  támogatta  a  kirándulást

anyagilag is!
24-én  reggel  a  Megyei  Fejlesztési

Bizottság ülésezett Székesfehérváron. 12
órakor már az EFOP pályázatról  egyez-
tettünk a pályázat menedzserével, alpol-
gármester asszonnyal és jegyző úrral. 14
órakor a családsegítő központ munkatár-
saival  és  az  érintett  váli  intézmények
képviselőivel  tartottunk  esetmegbeszé-
lést, melyen a problémás váli esetek ke-
rülnek megbeszélésre. 

25-én  társulási  ülést  tartottunk
Martonvásáron,  majd  a  martonvásári
TOP pályázattal kapcsolatban volt kötele-
ző konzultáció Balatonfüreden. 

Közmunkásaink  kifestették  az
Egészségházban az orvosi rendelőt és vá-
rót,  a  védőnői  várót  és  vizsgálót,  vala-
mint  a  Faluház  étkezőjét.  Köszönjük
munkájukat!

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

V á l I n f óV á l I n f ó

Váli zászlóval a felhők felett...
Tóth Sándor vetítettképes beszámolója a Volcanic Se-
ven Summits hegymászó projektről és az utolsó expedí-
ció előkészületeiről 2018. december 9-én.

12. oldal

KSZR-díjat kapott
Elismerésben részesült könyvtári munkájáért Csókás 
Elekné Anikó. Gratulálunk!

3. oldal

Áldott Karácsonyi
Ünnepeket

és Boldog Új Évet
Kívánunk!



Az utóbbi időben nagyon megnöve-
kedett az érdeklődés a kutak „bejelenté-
sével” kapcsolatban, ezért az alábbiakban
szeretnénk tájékoztatást adni a témában,
valamint eloszlatni néhány tévhitet:

A Vízgazdálkodási törvény 2016. jú-
nius 4-ei módosítása 2018. december 31-
ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság ki-
szabása  alól  azokat  a  létesítőket,  akik
2016. június 4. előtt engedély nélkül léte-
sítettek kutat. Ez alapján azok a kúttulaj-
donosok,  akik  2018.  december  31-ig
fennmaradási engedélyt kérnek az enge-
dély  nélkül  létesített  kútjukra,  büntetés
kiszabása  nélkül  megkaphatják  azt.  De
mire kellett volna engedélyt kérni?

Engedéllyel lehetett létesíteni: 
• Az 1960. augusztus 8. után létesí-

tett fúrt kutakat
• Az 1992. február 15. után létesített

minden kutat (ásott és fúrt kutat is egy-
aránt)

Fontos kiemelni, hogy a fenti „köny-
nyítések” csak a jegyzői hatáskörbe tarto-
zó kutakra vonatkoznak, tehát amelyek:

• nem érintenek vízbázisvédelmi vé-
dőterületet,

• a kút csak talajvizet és/vagy parti
szűrésű vízkészletet használhat fel,

•  a  kútból  maximálisan  500 m3/év
mennyiséget lehet kitermelni

• a kút csak ott  létesíthető,  ahol az
ingatlanon épület van, vagy az épület lé-
tesítésére engedélyt adtak,

•  a  kútra  magánszemély  kér  enge-
délyt,

•  a  vízkivétel  háztartási  igények
és/vagy házi  ivóvízigény  kielégítése  ér-

dekében történik,
• a kút nem gazdasági vízkivétel cél-

jából létesül
.Minden más esetben a kút már nem

jegyzői hatáskörbe tartozik, hanem a Víz-
ügyi  hatóságok  hatáskörébe  és  a  „ked-
vezmény” nem vonatkozik rá.

A fennmaradási  engedély  kérelem-
hez mellékelni kell:

• 3000 Ft eljárási illetéket
• a vízjogi engedélyezési eljáráshoz

szükséges dokumentáció tartalmáról szó-
ló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

2. mellékletében meghatározott, kút-
tervező  szakember  által  készített  doku-
mentációt.

Tehát összefoglalva: nem kell „beje-
lenteni” a kutakat, hanem egy 1,5 éve ha-
tályban lévő „moratórium” határideje jár
le  2018.  december  31-én,  mely  szerint
eddig az időpontig aki az engedély nélkül
létesített  kútjára fennmaradási  engedélyt
kér,  az  mentesül  a  bírságfizetés  kötele-
zettsége alól.

Ezért  aki  a  fenti  „kedvezménnyel”
élni kíván keressen egy kúttervező szak-
embert (az internet a téma aktualitása mi-
att  tele  van  hirdetésekkel)  és  december
31-ig nyújtsa be a fennmaradási engedély
kérelmét az Önkormányzati Hivatal Jegy-
zőjéhez. 

Miklósi Tibor

A  legfrissebb  információk  szerint
meghosszabbítaná a kormány a kutak le-
galizálásának  határidejét  2020.  decem-
ber 31-ig. Erről akár már december ele-
jén dönthet az országgyűlés. - A Szerk.
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Őszi ovis hírek
Alcsúti kirándulás, lámpások készítése, és állatok 
világnapja – beszámoló az óvodai életről.

6-8. oldal

Vál Község Képviselő-testülete

2018. november 29-én
csütörtökön 18.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST
TART

a Községháza emeleti dísztermében,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:
1. Beszámoló az Önkormányzat 2018. 
évi eredményeiről
2. Vál Község Önkormányzat jövőbeni
terveinek ismertetése
3. Lakossági hozzászólások, kérdések, 
panaszok felvetése, megvitatása

Bechtold Tamás
polgármester

G Ó L Y A H Í R E K

SZEPTEMBER

Raffael Roland

OKTÓBER

Györki Lilia

GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

SZEPTEMBER

Petényi Zoltán és
Petényiné Széles Nikoletta

Barbara

Vági András és
Váginé Szehr Erika Mária

GRATULÁLUNK!

Tájékoztatás a kutak bejelentésével kapcsolatbanKedves Váliak!
Az  Önkormányzatnak  idén  is  lehetősége

nyílt arra, hogy december-január során segítsé-
get nyújtson a rászorulóknak élelmiszercsomag-
gal és  tűzifával.

Ezek kiosztása azonban komoly nehézsé-
get jelent intézményünknek. A szállításban so-
kat segítenek a helyi gazdák és vállalkozók, va-
lamint közmunkásaink. Nagyon köszönjük mun-
kájukat. Viszont a tűzifa, valamint az élelmisze-
rek  fel-  és  lerakodásához  segítséget  kérünk
Önöktől.

Kérjük, aki jogosult a juttatásra, segítsen a
háznál történő lepakolásban. Várjuk azok jelent-
kezését is, akik egyszerűen csak segíteni sze-
retnének az autók megrakodásában és a hely-
színeken történő lepakolásban. 

Jelentkezni  a hivatalban lehet  személye-
sen  vagy  telefonon  a  353-411-es  telefonszá-
mon, illetve e-mailben a munka@val.hu címen.

Közreműködésüket  és  segítségüket  előre
is köszönjük!

Vál Község Önkormányzat

GRATULÁLUNK!
Büszkék vagyunk településünk
két fiatal autószerelő mesterére:

SZARVAS KRISZTIÁN

és MAGYAR DÁNIEL

ünnepélyes keretek között
a Megyeházán vehette át a

mesterlevelet.

mailto:munka@val.hu


 A  programsorozat  ma már éppen
úgy hozzá tartozik az október hangulatá-
hoz, mint a tücskök kedves, nyárbúcsúz-
tató muzsikája. Idén október 1−7. között
vártuk az érdeklődőket: „Találkozzunk a
könyvtárban!”  Sokféle  hagyományt  kö-
vetve,  de  tartalmában  az  újdonságokra
nyitottan  került  sor  a  könyvtári  szakma
legjelentősebb,  legtöbb érdeklődőt  meg-
mozgató programsorozatára.  A különbö-
ző könyvtártípusok összefogásával, rend-
hagyó, de tartalmas eseményekkel hívo-
gattuk  a  rendszeres  könyvtárlátogatókat
éppen úgy, mint az eddig még távolmara-
dókat.  Ebben  az  évben  az  Országos
Könyvtári  Napok  három  jelentős  ese-
ményhez  kapcsolódott.  Egyrészt  2018
Magyarországon a Családok éve. Könyv-
tárunk eddig is számos hasznos családba-
rát szolgáltatással fordult a lakosság felé.
A Családok éve alkalmat ad arra is, hogy
ezeket  népszerűsítsük,  együttműködő
partnerek  bevonásával  hatékonyságát
erősítsük. Másrészt az idei év a Kulturá-
lis örökség európai éve. A kezdeménye-
zés célja, hogy minél többen fedezzék fel
és ismerjék meg Európa kulturális örök-
ségét. Az európai év szlogenje: „Öröksé-
günk: a múlt és a jövő
találkozása”.  A
Könyvtárak  –  közös
tudás  –  közösségi
hozzáférés  program-
sorozatunk  ezúttal  is
minden  korosztályra
kiterjedt. A hét temati-
kájának  kialakításánál
az egyes korosztályok
életkori  sajátosságai
mellett  a  legaktuáli-
sabb, sokak életére ki-
ható  témakörökre
koncentráltunk:  Csa-
ládbarát könyvtár, Tu-
dásátadás  –  tudás-
egyesítés,  Könyvtári
kreatívok, Örökség és
emlékezet.  A hét  ter-
vezéskor  az  elmúlt
évek  legnépszerűbb,
legsikeresebb  témáit
és  az egyes korosztá-
lyok  életkori  sajátos-

ságait vettük figyelembe. Október 11-én,
a  Könyves  Vasárnapon  a  könyvtárak
rendkívüli  nyitva  tartással,  rendhagyó
programokkal, sokféle meglepetéssel vár-
tak mindenkit. A sokféle könyvbemutató,
előadás, kiállítás,  játék és vetélkedő kö-
zött gyerekek és felnőttek egyaránt talál-
hattak  kedvükre  valót.  Fejér  megyében
70 település 315 programot kínált. 

November harmadik hete a magyar
népdal  és  népköltészet  hete,  kedvenc
gyermekkori népmeséink, népdalaink ün-
nepe. A „népköltészet” szó nemcsak ver-
ses  műfajokat  jelöl,  hanem a  prózát  is.
Tárgyalja mindazt, amit az írásos kultúrá-
ban  „irodalom”  néven  foglalunk  össze.
Tehát mindent  a  mesétől  és  mondától  a
népdalig és balladáig, a népi imáktól a ta-
lálós  kérdésig.  Mesetárunkban  Csapó
Noémi és Gremspergerné Sáfrán Szilvia
zenélt, és énekelt a vállalkozó kedvűek-
kel együtt. Az érdeklődők ritmushangsze-
rekkel kísérhették az előadást, megszólal-
tathatták  a  hangszereket.  Még  sokszor
köszönjük! 

Az  Országos  Könyvtári  Napokhoz
kapcsolódva új  programsorozat  indult  a
helyi hagyományok felelevenítésére itt a

könyvtárban.  Időrendben  a  születéssel
kezdtük, és az óvodával, kisgyermekkor-
ral  folytatjuk  november  17−én szomba-
ton 18 órától. 

Országosan több mint  száz kistele-
pülésen elindult a KönyvtárMozi szolgál-
tatás,  amely  kisközösségek  létrehozásá-
val  beszélgetésre,  előadások meghallga-
tására hívja érdekes filmek megtekintése
mellett  az érdeklődőket.  A vetíthető fil-
mek listája megtekinthető a könyvtárban!

Ismét lesz karácsonyi készülődés, a
részletes programokról érdeklődni lehet: 
személyesen a könyvtárban: Vajda János
u. 36. Telefonon: 30/86-86-876
e-mail-ben: konyvtar@val.hu
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Könyvtári közlemények
„Az  év legnagyobb könyvtári eseménye az Orszá-
gos Könyvtári Napok.

Csókás Elekné könyvtáros

GRATULÁLUNK!
A Vörösmarty Mihály Könyvtár és

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Fejér Megyei Szervezete

által tartott továbbképzés előtt
ünnepélyes keretek között

CSÓKÁS ELEKNÉ ANIKÓ

KSZR-díjat vehetett át

a váli könyvtárban végzett
munkája elismeréséül.

(a KSZR a könyvtárellátási
szolgáltató rendszer,
a díjat minden évben

egy személy kaphatja meg.)



A Magyar  Népmese  Napját  a  Ma-
gyar  Olvasástársaság  kezdeményezésére
ünnepeljük meg 2005 óta. Céljuk az volt,
hogy  a  népmesék  fennmaradjanak  és  a
mesékben élő bölcsesség tovább öröklőd-
jön az új generációkra. A jeles ünnepnap-
nak Benedek Elek, a „nagy mesemondó”
születésnapját jelölték ki. 

A Váli Vajda János Általános Iskolá-
ban is minden évben megtartjuk valami-
lyen formában a Népmese Napját.

Már hagyomány, hogy rajzversenyt
hirdetünk  a  rajzolni  szerető  gyerkőcök-
nek  „Kedvenc  népmesém”  címmel.  Az
idei helyezettek: 

1. évfolyam: 1. Petényi Dorina, 2.
Schek Fruzsina, 3. Balogh Petra

2. évfolyam:  1.  Boros  Gréta,  2.
Ruff Anna, 3. Kun Hanna 

3. évfolyam:  1.  Bencze  Réka,  2.
Szalai  Réka,  3.  Jakab  Jázmin,  Molnár
Bálint

4. évfolyam: 1. Lukács Jázmin, 2.
Képli Sára, 3. Lukács Liza, Nagy Máté

Idén nagy örömünkre a Váli Mese-
völgy Óvoda pedagógusaiból és szülők-
ből  verbuválódott  Kabóca  Mesejátszók
ezen alkalomból egy fergeteges előadás-
sal  örvendeztettek  meg bennünket.  Elő-
adásukban „A csillagszemű juhász” című
magyar  népmesét  elevenítették  meg  le-
nyűgözően,  viccesen.  Ötletes,  színvona-
las kellékeiket, jelmezeiket maguk készí-
tették. Az iskolás gyerekek figyelmét si-
került lekötniük az első perctől az utolsó
pillanatig.  Ezúton  is  köszönjük  a  nagy-
szerű élményt a szereplőknek.

A gyerekek fejlődése szempontjából
nagyon fontos,  hogy a népmese igazsá-
gos világot mutat  be: a jó elnyeri  jutal-
mát, a küzdelem nem hiábavaló. 

Jó  lenne,  ha  a  gyerekek  esténként
mindig egy mesét  hallhatnának anyuká-
juktól  vagy  apukájuktól  elalvás  előtt.
Higgyétek el  kedves szülők, a gyerekek
értelmi  és  érzelmi  fejlődésének  érdeké-
ben ez az egyik leghatékonyabb eszköz.
Addig tegyétek meg, amíg igénylik. Szü-
lő és gyermeke között egy olyan bizalmi
kapcsolat jön létre a mesélés/mesehallga-
tás alatt, ami később többszörösen kama-
tozik. Használjátok ki ezt a lehetőséget!

Gremspergerné Sáfrán Szilvia

Eredményeink

Körzeti futóverseny
2018. szeptember 27.

1.hely Lukács Hanna 4.b osztály
1. hely Újszászi Ádám 2.o osztály
1. hely Körmendi Hanna 7.b osztály
1. hely Kecskés Zsombor 7.b osztály
2. hely Farkas Erzsébet 3.a osztály
2. hely Gajdos Adrián 3.a osztály
2. hely Juhász Fruzsina 6.b osztály
2. hely Szatlmayer Henrik 6.a osztály
3. hely Zagyvai Boglárka 2. osztály
3. hely Lukács Liza 4.b osztály
3. hely Schmidt Éva 7.a osztály
3. hely Nagy Gergő 7.b osztály

2018/2019-es  tanévben  a  Vándorkupa
meghódítója  ismét  a  Váli  Vajda  János
Általános Iskola!
Gratulálunk a versenyzőknek! Köszönjük
Baracska,  Ráckeresztúr,  Tordas,  Gyúró,
Tabajd csapatainak részvételét!

Bolyai matematika csapatverseny 
2018. október 12. 
5.évfolyam megyei 1.hely 

Csapattagok: Szerencsés Zsófia 5.b, 
Nagy Borbála 5.a, Grépály Zsombor 5.a, 
Körtélyesi Szilárd 5.b.

Irány az országos döntő!
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Népmese napja az iskolában
„A mese gyógyír,  a mese játék,  a mese hit,  a
mese lélek. Mosoly mindenki lelkére.” (Csernik
Szende)

Az iskola pedagógusai



8.osztàly megyei 5. hely

Csapattagok: Balogh Tamara, Jankó 
Réka, Kiss Noémi, Magyar Máté

Honvédos eredményeink
2018. október 14.

Sport XXI. Program Atlétika Egyéni 
pályaverseny 
Közép - Magyarország és Észak - 
Magyarország összevont régiós verseny
1.hely Körmendi Dániel vortex hajítás
2.hely Kecskés Zsombor vortex hajítás

Márton-napi Szavalóverseny, 
Alcsútdoboz 2018. november 8.

2. hely Drozdik Benett 1.o.
3. hely Boros Gréta 2.o
4. hely Németh Csenge 4.a
4. hely Képli Sára 4.b
Különdíjasok: Ruff Anna 2.o

Némethné Szarka Szilvia
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A Válinfó következő lapzártája:

2019. január 11. péntek

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az

alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

ÁDVENTI
VÁSÁR

2018. december 8-án
szombaton 13:00 órától

a Piactéren (Tűzoltóság mögött)

16:00 órától
KÖZÖS KARÁCSONYFA-

DÍSZÍTÉS
VENDÉGÜNK A MIKULÁS

16:30 órától
Kézműves foglalkozás

a Tűzoltóságon.

Értékes portékák,
finom ételek, jó hangulat,

vendégek
a testvértelepülésekről.

Mindenkit szeretettel várunk!
Vál Község Önkormányzata

és a civilek

mailto:alpolgarmester@val.hu


Óvodás csoportjaink ezt kihasználva
több alkalommal kirándultak, részt vettek
betakarításban,  szüretben,  és  sokat  ját-
szottak a szabadban.

Október  10-én  Alcsútdobozra,  az
Arborétumba látogattunk el a Maci, a Tu-
lipán és a Napsugár csoport  gyermekei-
vel.  Autóbusszal  utaztunk,  amit  Szeren-
csés  József  ajánlott  fel  erre  a  délelőttre

(köszönjük).  A parkba  a  belépőt  a  Váli
Gyermekek Jövője Alapítvány támogatá-
sával  vásároltuk  meg.  Hosszú  sétát  tet-
tünk, gyönyörködtünk a hatalmas fákban
és a sokszínű levelekben pompázó bok-
rokban. Szép napunk volt, a napsütésben
pillangók röpködtek,  és  legyek,  dongók
keringtek a száraz avar felett. A lehullott
avarral játékba is kezdtek a gyerekek, le-

vélesőt játszottak vele. A park központjá-
ban  lévő  szigeten  élvezettel  figyelték  a
vízipókokat, és a teljesen bezöldült tó vi-
zét. A gyerekek tudták, hogy mit jelent a
„védett  növény”  és  több  fát,  bokrot  is
meg tudtak nevezni. Vannak jó néhányan,
akik családjukkal rendszeresen kirándul-
nak,  és  ők a „szabályokat” is  tudták az
útszélén elhelyezett kis táblák segítségé-
vel (ne tépd le, ne szemetelj, stb.). A kis-
csoportosok  még  nem jöttek  el  velünk,
nekik makkot és gesztenyét, színes leve-
leket hoztunk ajándékba. Jól éreztük ma-
gunkat.

Október  19-én  az  óvoda  dolgozói
Kecskemétre kirándultak. Ezt az ajándék
napot munkánk elismeréseként a fenntar-
tó önkormányzattól kaptuk. Polgármester
Úr  elkísért  bennünket,  jókat  beszélget-
tünk útközben és a programok között. Ki-
kapcsolódtunk,  más  volt  e  nap,  mint  a
mindennapok. Köszönjük a Képviselőtes-
tületnek ezt a lehetőséget. 

November  14-én  a  nagycsoportos
szülőknek az iskolaérettségről tartott elő-
adást Kárászné Szanyi Boglárka logopé-
dus,  a  Martonvásári  Pedagógiai  Szak-
szolgálat munkatársa. Az iskolába lépésre
való felkészülést, és az eredményes isko-
lakezdést szeretnénk a gyerekek és a szü-
lők körében is minél inkább támogatni.

November  20-án  kedden  óvodánk
szakmai munkaközösségének a szervezé-
sében  szakmai  napot  tartottunk,  előadó:
Szegvári Ildikó a Tatabányai Forgórózsa
Népművészeti Központ igazgatója, az Er-
kel Ferenc zeneiskola tanára. A téma: Ad-
vent a néphagyományokban.

Óvodásainknak játékot vásárolunk a
Katalin bál bevételéből. A Szülői Szerve-
zetünk nagy szeretettel  készíti  elő a no-
vember 24-i estét, kérem, vegyenek részt
a bálon, támogassák óvodásainkat.

Márton napi lámpás…
avagy ügyes kezek délutánja

a Csiga csoportban 

„ Novemberben, Márton napján,
Liba gágog, ég a kályhán.
Aki libát nem eszik, 
Egész évben éhezik!”

Szeretettel  invitáltuk  és  vártuk  az
anyukákat,  apukákat  gyermekeikkel  egy
kis kézműves délutánra az oviba.

Nagyon  családias,  hangulatos,  be-
szélgetős-mosolygós  együttlétet  éltünk
meg közösen.

Gyönyörű lámpások születtek! 
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Pedagógiai Szakszolgálat
„Nemzetközi statisztikák alapján 10-ből 7 fia-
tal esik áldozatul elektronikus zaklatásnak....a

közösségi hálón.”                        9. oldal

Őszi ovis hírek
Az idei ősz a száraz, meleg időjárásával kedvezett a
szabadidős programoknak.  

KOCSIS IRÉN óvodavezető



Jó volt  látni  a szorgos kis és nagy
kezek  szeretetteljes,  harmonikus,  alkotó
munkáját. Jó volt látni a kicsik ragyogó
szemét, ahogy édesanyjukra, édesapjukra
néztek, amikor elkészültek a „munkával”.

Örömünkre szolgált, hogy 10 család
élt a lehetőséggel és részt vett ezen a dél-
utánon,  minőségi,  értékes  időt  eltöltve
gyermekükkel.

Szeretettel ajánlom ezeket a sorokat
és  a  képeket  a  Váli  Mesevölgy  Óvoda
Csiga csoportja nevében:

Mónika néni 

Hogyan ünnepelte az állatok
világnapját a Maci nagycsoport 

Az állatok világnapját 1931 óta ün-
nepelik  minden  esztendőben  október  4-
én. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az
állatok védőszentjének halála napja.

A rendalapító Assisi Szent Ferenc a
legenda szerint nemcsak értette az állatok
nyelvét,  hanem  beszélgetett  is  velük,  s
már a 13. század elején azt hirdette, hogy
mindent  szeretnünk  kell,  ami  körülvesz
minket, legyen az élő vagy élettelen. 

Az óvodában mi is hasonló módon
gondolkodunk, ezért a jeles naphoz kap-
csolódva  idén  kétféle  programot  kínál-
tunk nagycsoportosaink számára. 

Első utunk egy  családi  gazdaságba
vezetett,  ahol  természetes  életkörülmé-
nyek között figyelhettünk meg számtalan
háziállatot. Ezúton is köszönjük a lehető-
séget Földesi Alex szüleinek! 

VálInfó
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Második programunk a Váli Völgy
Vet  állatorvosi  rendelőben  tett  látogatás
volt, ahol dr. Bogó Zsófia fogadott ben-
nünket. Megmutatta a rendelőt, elmondta
hogyan  gyógyítják  az  állatokat,  miért
fontos, hogy házi kedvenceinknek legyen
egészségügyi könyvük, egyedi azonosító
számuk,  A  gyerekek  kipróbálhatták  a
mikrochip leolvasót, és nagy örömmel si-
mogatták  a  rendelőben  lévő  cicákat.  A
doktor  néni  egy  rajzos  ábrán  keresztül
mutatta meg és magyarázta el, hogy mi-
ért fontos a cicák ivartalanítása. A gyere-
kek kérdezhettek, és sokan éltek is ezzel
a  lehetőséggel.  Hazafelé  sétálva  néhá-
nyan  teljes  határozottsággal  mondták,
hogy ők is  állatokat  fognak gyógyítani,
ha nagyok lesznek. Addig hosszú még az
út, de ki tudja?! Hajrá Maci csoportos fi-
úk és lányok!

Köszönjük  a  lehetőséget  Dr.  Bogó
Zsófiának és Dr. Keresztesi-Fleck Bencé-
nek.

Piroska néni, Zsóka néni

8    intézményeink élete
VálInfó 2018. NOVEMBER 22.

    

Sporthírek
Klein Károly egyesületi elnök összefoglalója az el-
múlt félévről.       

10-11. oldal

Támogassa Ön is a Váli  Mesevölgy Óvodát!

MAMMOGRÁFIAI
SZŰRŐVIZSGÁLAT

Tisztelt Váliak!

December hónapban
sor kerül településünkön

a kétévenkénti
mammográfiai szűrésre.
Az érintettek hamarosan

meg fogják kapni a
névre szóló értesítéseket.

Kérjük, éljenek
a lehetőséggel!

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!



Óvodából iskolába!

Ki mehet iskolába?
A törvény szerint,  az a gyerek,  aki

az adott naptári év augusztus 31-ig be-
tölti a 6. életévét tankötelessé válik, ami
azt  jelenti,  hogy  megkezdheti  tanulmá-
nyait  az  általános  iskola  első  osztályá-
ban. Kivételt képez, ha a gyerek fejlett-
ségi szintje nem, vagy még nem teljesen
érte el az iskola megkezdéséhez szük-
séges  alapkészségeket,  képességeket.
A törvény  alapján  a  beiskolázásról  az
óvodavezető  dönt.  Ha  a  gyermek  nem
éri  el  a  tankötelesség  megkezdéséhez
szükséges  fejlettségi  szintet  az  óvodai
nevelés további egy nevelési évvel meg-
hosszabbítható.  Amennyiben az óvoda-
pedagógusok és a szülők nem értenek
egyet a gyermek iskolaérettségét tekint-
ve, a területileg illetékes Járási Szakértői
Bizottság vizsgálatát kérhetik a fejlettsé-
gi szint megállapítására.
Milyen optimális,  átlagos készségek, ké-
pességek szükségesek a 6 éves korú kis-
gyermekek  beiskolázásához,  iskolaérett-
ségéhez?

Fontos mérföldkő egy család és egy
kisgyerek életében a gyerek készségei-
nek,  képességeinek  megfelelő  fejlődési
szint elérése az iskolakezdéshez. Az is-
kolakezdés,  a  tanulás/tudás  alapjainak
sikeres elsajátítása, egy életre meghatá-
rozhatja  a  gyerek  tanuláshoz,  ismeret-
szerzéséhez, érdeklődéséhez, önértéke-
léshez, és a társas kapcsolatokhoz való
viszonyulását.  A gyerek esetleges korai
iskolába lépése során szerzett szükség-
telen kudarcok rányomhatják bélyegüket
a gyermek további sorsának alakulására,
a képességeinek megfelelő sikeres fejlő-
dés  kibontakozására.  Ahhoz,  hogy  a
gyerekek  képesek  legyenek  egyenlő
esélyekkel indulni  az oktatási rendszer-
ben a beiskolázáskor az ismeretek elsa-
játítási folyamatában, az alábbi feltétele-
ket  említjük  meg.  A  beiskolázandó  6
éves kisgyereknek a korához mért testi,
fizikai,  érzékszervi,  idegrendszeri fejlett-
ségen  túl  megfelelő  szociális  érettség-
gel, alkalmazkodási, késleltetési, kitartá-
si képességgel, munkatempóval, munka-
érettséggel  és  feladattudattal  is  rendel-
keznie  kell  a  folyamatos,  kiegyensúlyo-
zott ismeretszerzéshez, és az iskolai, kö-
zösségi  csoportokba  való  harmonikus
beilleszkedéséhez. A megismerő funkci-
ók terén a figyelmi koncentráció szintje,
az  alak-háttér  megkülönböztetésének
képessége, rövid mondatok ismétlési ké-
pessége az utánzás, a késleltetett emlé-
kezeti funkciók (pl. rövid történet) és an-

nak reprodukálására (visszaadására) va-
ló képességei meghatározóak a sikeres
tanulási  folyamatok  (írás,  olvasás,  szá-
molás) elsajátításához. Ugyanígy fontos
a saját testkép ismerete, a téri tájékozó-
dási képessége a téri viszonyulások fel-
ismerése,  valamint  a  kisiskoláskornak
megfelelő  problémamegoldó  gondolko-
dás,  a  vizuális  (látás  útján)  és  auditív
(hallás útján történő) érzékelés, észlelés.
Ezek a felsorolt képességek, soknak tűn-
hetnek a szülők számára, de általában a
legtöbb gyermeknél  ezek  a  készségek,
képességek a mindennapi foglalkozások
és  életvitel  hatására  többnyire  kifejlőd-
nek.

A  szülők  bátran  fordulhatnak  a
Szakszolgálat szakembereihez a felme-
rülő kérdéseikkel.

Németh Zsuzsanna
gyógypedagógus

A Cyberbullying

Az új bűncselekmény megvalósítási
formák közé tartozik  a  bullying  (bántal-
mazás, zaklatás), olyan ismétlődő jellegű
agresszív viselkedési forma, amely a va-
lamilyen oknál fogva a magát megvédeni
kevéssé képes gyerek ellen irányul.  Az
iskolai zaklatás lényegi eleme az agresz-
szív cselekmény ismétlődő, elhúzódó jel-
lege, mely irányulhat az áldozattal szem-
beni aktív,  nyilvános fellépésre (közvet-
len zaklatás) csakúgy, mint annak puszta
kiközösítésére (közvetett zaklatás). A cy-
berbullying, a kiber-cyber megfélemlítés,
gyűjtőfogalom,  mely  jelenségre  nincs
egységes,  elfogadott  fogalom.  A cyber-
bullying a technika, az infokommunikáci-
ós eszközök zaklatás céljából történő al-
kalmazását jelenti. Célja, hogy a megfé-
lemlítő az áldozat felett egyfajta negatív
„hatalomra”  tegyen  szert.  A  bántást
elektronikus eszközök igénybevételével,
online felületeken (email, sms, chat, mo-
bil  alkalmazások,  blogok,  közösségi  ol-
dalon  történő  posztolás)  valósítja  meg.
Számtalan megvalósítási formája ismert.
A cyber megfélemlítés keretébe tartozik
minden olyan magatartási forma, amely
során  iskoláskorú  fiatalok  kortársaikat
vagy az iskolai alkalmazottakat a virtuá-
lis térben elektronikus eszközökkel meg-
félemlíteni, megalázni, zaklatni, nevetsé-
gessé tenni szándékoznak. A cyberbully-
ing  tehát  olyan  durva  tréfa,  ugratás,
amely során jellemzően a 13-17 éves fi-
atal  korosztályok  tagjai  különböző  plat-
formokon  lejáratják  egymást.  Tipikusan
az általános  és középiskolásokat  érinti,
azonban előfordul a felnőttek körében is,

és sajnos, az utóbbi időben egyre kisebb
gyermekek  körében  is.  A cyberbullying
egyik formája – a becsületsértés, rágal-
mazás, gyűlöletbeszéd, személyes ada-
tokkal való visszaélés, zsarolás, magán-
titok megsértése, az emberi méltóság és
egyéb  személyiségi  jogok  megsértése
mellett  – a zaklatás. Emellett  ide sorol-
hatunk  olyan  rosszindulatú  cselekmé-
nyeket, melyeket a büntető törvényköny-
vünk nem rendel szankcionálni, nem jog-
szabály  ellenesek,  mindazonáltal  az ál-
dozat tekintélyét, önbizalmát, erő pozíci-
óját és/vagy társadalmi státuszát rombol-
ják.

A zaklatás  ismétlődő  jelleggel  irá-
nyul egy kiszemelt áldozat ellen, amely-
től az nem tudja megvédeni önmagát.

Nemzetközi statisztikák alapján 10-
ből  7  fiatal  esik  áldozatul  elektronikus
zaklatásnak,  főként  gyermekeink  ked-
venc  találkahelyén,  a  közösségi  hálón.
Eszközeink mégis vannak, beállíthatunk
korlátozó szűrőprogramokat,  de minden
tiltásnál fontosabb a gyermekeinkre irá-
nyuló figyelem és a beszélgetés. A gyer-
mekek,  a  fiatalkorúak  még  fejlődésben
lévő személyek. A normák megismerése,
az azokhoz való alkalmazkodás képes-
sége, a normatudatos magatartás kiala-
kítása  a  szocializációjuk  során  történik
meg. A gyermekek szocializációjának el-
sődleges színtere a család, másodlagos
színtere az iskola. A család és az iskola
egymást kölcsönösen segítve,  támogat-
va  járul  ehhez  hozzá.  Mindeközben  a
gyermekekre  hatással  vannak  a  külön-
böző társadalmi jelenségek, melyek ne-
gatív irányba is befolyásolhatják őket. Az
egyik alapvető probléma, hogy maguk a
gyermekek szülei sincsenek tisztában az
internet veszélyeivel. Számos statisztikai
adat mutat rá, hogy a szülők nem vagy
alig ismerik a virtuális világhálót,  annak
működését, szabályait, így a veszélyek-
kel,  kockázatokkal  sincsenek  tisztában,
még kevésbé vannak válaszaik és meg-
oldásaik az esetlegesen felmerülő prob-
lémákra.  A gyerekeken  észlelt  új  (ide-
gen) viselkedéses jegyek megjelenésére
feltétlenül figyeljünk (akár agresszivitás,
akár  szorongás irányába mutatnak),  az
ezekkel  kapcsolatos  aggályaikat  a szü-
lők, pedagógusok pszichológus szakem-
ber  bevonásával  is  megbeszélhetik,  ta-
nácsot kérhetnek. Mindezt a Pedagógiai
Szakszolgálatnál is megtehetik bejelent-
kezési  lap  kitöltésével,  személyes  kon-
zultáció keretében is.

Figyeljünk és beszélgessünk!
Magyarosi Erika

pszichológus 
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Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Martonvásári Tagintézménye



A sportpálya körül a nyár folyamán
felújítások voltak.

Nagy  Tibor  jóvoltából  megújult  a
kispadok  faszerkezete,  mindkettőnek  új
zsindely került a tetejére. A labdafogó há-
lók is meg lettek javítva.  A pálya körül
nézői padok készültek, amelyeket Bajor
György és Nagy László társadalmi mun-
kában végeztek el. A padokhoz a vaslába-
kat  id.  Tóth  Sándor,  a  faanyagot  Lakó
Barna, az öregfiúk játékosa ajánlotta fel.
Köszönet  mindenkinek  a  felajánlásokért
és a munkákért.

Egy pár gondolat a csapatokról.
A nyár folyamán a Felnőtt csapatban

változás történt. Szujó Imre elment, Mar-
ton Henrik pedig visszaigazolt az egyesü-
lethez. A Felnőtt csapat az őszi forduló-
ban nagyon jól szerepel, jelenleg a 3. he-
lyen áll.  A bajnokságból még 2 forduló

van hátra.  A csapatot  továbbra is  Sinkó
Csaba irányítja.

Az Ifjúsági  csapatnál  a játékos ke-
retben nagy változások történtek. Sok já-
tékos elment az újjáalakult Kajászói SE-
be. Helyükre az érkező játékosok fiatalok
és rutintalanok. Nagy feladat hárul Toller
József edzőre, hogy ezt a fiatal csapatot
összekovácsolja.  A sok vereség  ellenére
biztató játékkal megszerezte első győzel-
mét a Fehérvárcsurgó csapata ellen. 

Öregfiúk csapatunk az egész ősz fo-
lyamán létszám gondokkal küzd. Ez meg
is látszik a  teljesítményükön.  Jelenleg a
10. helyen állnak.

A BOZSIKOS  csapataink  a  torná-
kon jó játékkal szép eredményeket érnek
el.

Utánpótlás edzők: Sinkó Csaba, Ma-
gyar Balázs, Horváth Zsolt

Köszönet az edzőknek az egész éves
munkájukért.

Az Egyesület  Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet kí-
ván mindenkinek! Hajrá Fiúk! Hajrá Vál!
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Toronyóra
További támogatók:

Bencsik László (Veresegyház)
Marton Emőke

A rendelkezésre álló összeg:

1.285.000,- Ft
Tisztelt adományozók!

Célegyenesbe fordult a váli to-
ronyóra ügye.

Felvettük a kapcsolatot az óra-
szerkezetet  gyártó  és  kivitelező
céggel.  A  helyszíni  szemle  után
tudjuk véglegesíteni  az  igényeket
és legyártatni a szerkezetet.

Közben  készül  az  a  műszaki
dokumentáció,  amit  az  Örökség-
védelmi Osztályhoz kell  majd be-
nyújtanunk  jóváhagyásra.  Bízunk
benne,  hogy  hamarosan  felkerül-
het az óra a toronyra!

Ádám Zsuzsanna

Sporthírek
Összefoglaló az elmúlt félévről.

KLEIN KÁROLY elnök



VálInfó
2018. NOVEMBER 22. CIVILEK OLDALA    11

TABELLÁK

Felnőtt csapat

Ifi csapat

Öregfiúk csapat



►Katolikus hírek

Vál Római Katolikus Plébánia hírei
Az  iskolai  tanév  megkezdése  után

szeptember  közepén  Veni  Sancte  szent-
mise keretében imádkoztunk a gyermeke-
kért és pedagógusaikért, hogy a tanév fo-
lyamán  Isten  áldása  kísérje  feladataikat
és  hivatásukat.  A gyerekektől  Plébános
atya kérte, hogy hozzák magukkal az is-
kolatáskájukat, és a szentmise végén ál-
dásban részesítette őket.

Szeptember végén a hittantáborban
tapasztalt nagy siker nyomán gyermekek-
nek és szüleiknek szerveztünk közös mé-
tázást a plébánián.

A Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia döntése alapján 2014-től kezdve
minden  év  első  októberi  vasárnapján

adunk hálát a termésért. A hívők a termé-
nyeket az oltár elé helyezik, és a pap a li-
turgia keretében megáldja azokat.  Mi is
hálát adtunk az Istennek ezen a napon az
idei termésért, és azért, hogy minden baj-
tól megvédte földjeinket!

Nagy  öröm  egyházközségünk  szá-
mára,  hogy október elején bérmálkozási
felkészítő indult a plébánián 18 fiatallal
és felnőttel. Imádkozzunk a bérmálkozás-
ra készülőkért, hogy a Szentháromság ke-
gyelme  által  felelősen  és  örömmel  ké-
szüljenek a szentség felvételére!

Minden évben nem kis munka a plé-
bánia udvarán a falevelek összegyűjtése,
ezért az őszi szünetet és a jó időt kihasz-
nálva egy délután levélgereblyézésre vár-
tuk  a  kedves  híveket.  Sok  gyermek  és
több felnőtt is segített, köszönjük nekik a
rengeteg levél összegyűjtését!

Mindenszentek  főünnepén  délelőtt
szentmise  keretében  ünnepeltük  Egyhá-
zunk szép ünnepét, majd délután a teme-
tőben  imádkoztunk  közösen  halottain-
kért.  Másnap,  Halottak  napja  reggelén
Plébános  atya  mutatott  be  szentmisét
minden elhunytért.

Minden évben hagyományosan Ad-
ventre készülve várjuk a gyermekeket és
szüleiket a plébániára adventi koszorúké-
szítésre.  Idén november 24-én (szomba-
ton) 14.00-17.00 óra között  lesz lehető-
ség szép koszorúk készítésére, amelyeket
egy  hét  múlva  meggyújtva  közösen
imádkozhatnak  a  családok  körülöttük.
Kérjük, hogy díszeket és/vagy terméseket
hozzon mindenki magával a díszítéshez!

A  Nemzetközi  Eucharisztikus
Kongresszusra  készülve  egyházközsé-
günk is csatlakozik Krisztus Király ünne-
pe  előestéjén  (november  24-én  17.00-
18.00 óra között) a világméretű szentség-
imádáshoz. Ezen a napon a világ több or-
szágában  és  hazánk  számos  településén
imádkoznak  együtt  az  Oltáriszentség
előtt. Várunk szeretettel mindenkit temp-
lomunkba erre az eseményre!

Szintén  már  hagyománnyá  vált  az
adventi  mézeskalács  sütés,  amelyre  de-
cember  15-én  várjuk  a  gyermekeket  a
plébániára. Délelőtt az óvodásokat és az
alsós iskolásokat,  délután pedig a felső-
söket és a középiskolásokat várjuk!

Karácsony ünnepéhez kötődően de-
cember 24-én 15.00 órakor pásztorjátékot
adnak elő a hittanos gyermekek templo-
munkban, várunk szeretettel mindenkit!

Ruff Tamás
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Sok szeretettel várunk mindenkit
az adventi gyertyagyújtásra
az adventi vasárnapokon

17:00 órai kezdettel a Faluháznál.
Töltsünk  együtt néhány percet,

megosztva egymással
gondolatainkat dalban és versben. 

Bíbor néptánccsoport
Váli Vadvirág dalkör


