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(A 2018. november 29-i
közmeghallgatáson elhangzott

polgármesteri beszámolót szerkesztett
formában adjuk közre – A Szerk.)

Mindig  izgalmas  feladat,  amikor  a
közmeghallgatásra  készülök,  hiszen  egy
egész év eseményeit és eredményeit kell
összegeznem.  Gyakran  én  magam  is
ilyenkor szembesülök azzal, mennyi min-
den történt egy év alatt.

Gazdálkodásunk

Önkormányzatunk  2018-ban  533
millió  842  ezer  forintból  gazdálkodott.
Ez a viszonylag magas költségvetési ösz-
szeg  elsősorban  a  beruházásoknak  kö-
szönhető. Bevételeink legnagyobb részét,
ami 253 millió forint, továbbra is az álla-
mi  normatív  támogatás  teszi  ki.  Helyi
adókból származó bevételünk 54,9 millió
forint. Egyéb működési bevételünk pedig
10,5  millió.  További  bevételeink  között
25,4 millió forint felhalmozási célú bevé-
tel, valamint 189,5 millió forint finanszí-
rozási bevétel szerepel. Kiadásainkat ille-
tően a legnagyobb tételt továbbra is a bé-

rek és járulékok, valamint a dologi kiadá-
sok jelentik mintegy 308,1 millió forint
összegben.  Beruházásokra,  felújításokra
218 milliót költöttünk.

Az önkormányzat igyekszik az erő-
forrásait a lehető legjobban kihasználni, a
kínálkozó pályázati lehetőségeket megra-
gadni.  A takarékos  és  körültekintő  gaz-
dálkodásunk teszi lehetővé, hogy biztosí-
tani tudjuk a pályázatokhoz a szükséges
önrészt.  Az  évek  alatt  megteremtett  ki-
egyensúlyozott  gazdálkodásnak  köszön-
hetően  idén  is  tudunk  szociális  juttatá-
sokkal  segíteni  a  rászorulókon.  Tartalék
képzésére is szükség van, hiszen tapasz-
talatból  tudjuk,  hogy  mindig  adódnak
nem várt kiadások is.

Elmondhatjuk, hogy az önkormány-
zat  biztosítja a törvény által meghatáro-
zott szolgáltatásokat, az alapellátás felté-
telei  mind  adottak,  egészségügyi  ellátá-
sunk  megfelelő.  Az  önkormányzat  által
fenntartott két intézmény - a Váli Közös
Önkormányzati Hivatal  és a Váli Mese-
völgy  Óvoda  –  jól  működik,  takarékos
gazdálkodást folytat. Az általános iskolá-
val  továbbra  is  jó  a  kapcsolat  és  az
együttműködés. Egyes feladatokat a mar-
tonvásári  kistérségi  társulás  által  látunk
el, ilyen pl. a családsegítő szolgálat.

Hivatalunkban is jelentős változások
történtek 2018-ban. Bevezetésre került az
ASP-rendszer,  az  elektronikus  ügyinté-
zés.  Nyugdíjba  vonult  Váradi  Endréné,
Simon  Lászlóné  Magditól  pedig  fájó
szívvel végső búcsút kellett vennünk. Et-
től az évtől két új fiatal kolléganővel bő-
vült a csapat, az adó és anyakönyvi ügye-
ket  Kőrös  Mónika  látja  el,  a  titkársági
feladatokat pedig Jakab Jusztina vette át.
Forduljanak hozzájuk bizalommal!

Kérem, engedjék meg, hogy először
a beruházásokról számoljak be

Mint  az  bizonyára  sokuk  számára
feltűnt, építkezés zajlik a hivatal udvará-
ban.  A TOP-os  pályázat  keretében  150
millió forintos támogatásból valósul meg

a beruházás. Az épület helyt ad majd egy
pellet üzemű hőközpontnak, raktáraknak
és  szociális  célú  helyiségeknek.  Mivel
nincs annyira szem előtt, ezért talán so-
kan nem tudnak róla, hogy a mezőgazda-
sági és erdészeti melléktermékekből fűté-
si célú pelletet gyártó kisüzem is kiépül a
Kisföld  major  egyik  épületében.  Az  itt
előállított  pellettel  fogjuk  fűteni  az
Egészségházat, a Hivatal épületét, a Falu-
házat és a Tűzoltóság épületét.

Remélhetőleg még az idén megérke-
zik az a településüzemeltetési feladatokat
ellátó  traktor,  melyhez  ágaprító,  hidro-
kasza, hótoló lap, sószóró adapter, talaj-
egyengető és homlokrakodó is tartoznak.
Nagy  segítség  lesz  feladataink  ellátásá-
ban.  Az  önkormányzat  3,6  millió  forint
önrésszel járul hozzá az elnyert 10 millió
forintos  pályázati  támogatáshoz. (De-
cember végén megérkeztek a gépek)

Elkészült a Kisköz utcai járda máso-
dik szakasza, valamint a Malom utca új
aszfalt  burkolata  és  vízelvezető  árka.  A
sok vita és egy kiadós zápor után az ott
lakók saját maguk is megtapasztalhatták,
hogy sikerült kivezetnünk a vizet az utcá-
ból, így már nem kell pocsolyákat kerül-
getniük.  A beruházás  23 millió  forintba
került, melyből 19 millió pályázati forrás
volt, a többit önkormányzatunk állta.

Folyamatban van az Ady Endre utca
útburkolatának  és  vízelvezetésének
egyeztetése, de sajnos a nyári záporoknak
köszönhetően ismét megcsúszott egy he-
lyen a partfal, így az útépítést  meg kell
előzze egy támfal megépítése. Az útépí-
tésre 15 millió forintot nyert önkormány-
zatunk, melyet további 12 millióval kell
kiegészítenünk.  A támfalépítésre  július-
ban  benyújtott  pályázatunk  elbírálása
még  a  mai  napig  nem  történt  meg.
Ugyanez  történt  az  Újhegy  dűlői  utak
kapcsán benyújtott pályázat esetében is.

A Kormány 95,5 millió forintot ítélt
meg arra a célra, hogy meg tudjuk vásá-
rolni a Katona Lajos utca régi focipálya
feletti  szakaszát,  mely eddig magánkéz-
ben volt. Az elnyert összeg arra is szol-
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gál,  hogy néhány „Sárközi” telek végé-
nek megvásárlásával, útépítéssel és köz-
művesítéssel alkalmas helyet tudjunk ki-
alakítani a Honvédelmi Minisztérium ál-
tal  építendő sportkomplexum számára a
meglévő focipálya mellett.

A Kormány ugyanebben a határoza-
tában döntött a „rongyos”, a magtár és a
kastélyt övező erdő megvásárlásáról. Bí-
zom benne, hogy már nem kell sokat vár-
nunk a jelenleg egyre romosabb állapot-
ban lévő kastély felújítására.

Már folyik a Váli-víz rehabilitáció-
jának  tervezése,  mely  után  jövő  évben
megkezdődnek  a  kivitelezés  munkái  is.
Ennek célja a havária helyzetek elkerülé-
se egy esetleges árvíz idején, illetve a vi-
zes élőhelyek helyreállítása. Bízom ben-
ne, hogy a munkálatoknak köszönhetően
jobbá  válik  a  vízelvezető  és  -megtartó
funkciója  egyaránt  a  folyónak,  de  leg-
alább ilyen fontos az is, hogy a folyó és
annak környezete ne hasonlítson a hetve-
nes  években  elvégzett,  a  növényzetet
szinte kiirtó és a folyót vízlevezető árok-
ká  degradáló  munkálatokhoz.  Fontos,
hogy természetes környezetünk ne szen-
vedjen csorbát, sőt fejlődjön!

Bár nem a mi érdemünk, de a tele-
pülés gazdagodhatott az iskola pályázati
forrásokból történő fejlesztésével. Az ud-
varon  közösségi  kemence épült,  készült
egy  gumiburkolatos  sportpálya,  a  felső
tagozat folyosója új burkolatot kapott, ju-
tott  egyes  helyiségek  villanyszerelésére
és festésére, valamint bútorokra is.

Itt  kell  még  megemlítenem  azt  a
rengeteg kiegészítő munkát, amelyet köz-
munkásaink végeznek el. Nem csak a te-
lepülésfenntartásból,  de  a  beruházások-

hoz  kapcsolódó  nélkülözhetetlen  háttér-
munkákból is bőven kiveszik a részüket.
Mindannyiunk nevében köszönöm mun-
kájukat!

Néhány szót a szociális juttatásokról

Idén is elindítottuk a szociális tűzifa
és  élelmiszer  programot.  A jogosultsági
jövedelemhatárt  kicsit  megemeltük.  Az
idősekre  is  gondolunk,  így a  hetven  év
feletti váli lakosok idén is számíthatnak a
karácsonyi  vendéglátásra  és  az  ünnepi
csomagokra a hagyományos idősek kará-
csonyi ünnepségén december 13-án.

Természetesen  a  szorult  helyzetbe
került  emberek  is  számíthatnak  ránk.
Rendszeresen  adunk  rendkívüli  segélyt,
de előfordul a gyógyszer támogatás és a
temetési segélyek kifizetése is.

A település, mint közösség

Nyolc  éve  azon  dolgozunk,  hogy
Vál egy vonzó, családbarát település le-
gyen. Intézményeink energetikai fejlesz-
tése, az óvodák felújítása, a könyvtár ki-
alakítása, a környezetünk, közterületeink
szépítése és ápolása, a rászorulók támo-
gatása, a civil szervezetekkel történő szo-
ros együttműködés,  a testvérkapcsolatok
ápolása,  a  közösségi  programok szerve-
zése mind ezt a törekvésünket célozzák.

Idén két  olyan pályázatunk is elin-
dult, amelyek elsősorban a váli lakosok-
nak jelenthetnek majd segítséget. A már
befejeződött német és informatikai tanfo-
lyamokon  kívül  előadásokkal,  sportfog-
lalkozásokkal,  ifjúsági  klub  beindításá-
val, egészségügyi- és mentális kérdések-
kel foglalkozó kurzusokkal, közösségépí-

tő  workshopokkal,  tanfolyamokkal  sze-
retnénk  színesíteni  és  segíteni  a  váliak
életét.  Kérjük,  hogy  minél  nagyobb
számban vegyenek részt ezeken.

Válon  az  egyesületek  és  alapítvá-
nyok,  valamint  a  civil  szerveződések
rendkívül sokat tesznek a közösségépítés
terén. Az intézmények támogatásán és se-
gítésén kívül számtalan kulturális progra-
mot  kínálnak,  melyre  nagy  szeretettel
várják az érdeklődőket.  Ebben az évben
is sok említésre méltó esemény volt  fa-
lunkban.

Az iskola a tőle megszokott magas
színvonalon  rendezte  meg  a  Vajda-nap-
hoz kötődő hagyományos programjait, a
Vajda-szavalóversenyt,  a  matematika-,  a
rajz- és a  futóversenyt.  Iskolánk tanulói
kimagasló  eredményeket  értek  el  a  kü-
lönböző tanulmányi és sportversenyeken.
Gratulálunk a diákoknak és felkészítő ta-
náraiknak.  Községi  megemlékezésinken
és a trianoni évfordulókon is örömmel fo-
gadjuk az iskola műsorát.

 A Falunapot idén is összekötöttük a
baláni  tábor  néptáncgálájával,  amit  a
Válinka néptánccsoport szervezett. Szep-
tember  elején  8.  alkalommal  rendezte
meg a Váli-völgyi Vigasságokat a Bíbor
néptánccsoport. A rendezvény évről-évre
színesebb és nemzetközibb.

Nyugdíjas klubunk idén ünnepelte
fennállásának  25.  évfordulóját,  melyre
meghívta a környező települések nyugdí-
jas csoportjait. Minden évben nagy siker
az Elszármazottak találkozója,  mely na-
pon együtt ültetjük el az abban az évben
született  gyermekek  „csemete-fáját”  és
osztjuk  ki  az  emléklapokat.  A Márton-
napi  lámpás  felvonulás  pedig  talán  az
egyik legnépszerűbb rendezvény a váliak
körében., csakúgy mint az adventi vásár,
melyet idén december 8-án tartunk.

Testvérvárosi  kapcsolatainkat  is
igyekszünk egyre szorosabbra fűzni. Szí-
vesen  látogatjuk  egymás  rendezvényeit,
ahol a szórakozáson kívül megosztjuk ta-
pasztalatainkat is. Külön öröm számunk-
ra, hogy ezek a partnerségek jóval túlmu-
tatnak a hivatalos kapcsolatokon, hiszen
nem  csak  az  intézményekre  és  a  civil
szervezetekre terjednek ki, de személyes
barátságok és együttműködések is szület-
nek.  Farnadon nemrég voltak az önkor-
mányzati  választások,  ahol  ismét  bizal-
mat kapott Vlaszta Csomor, így ez úton is
szeretnék  gratulálni  polgármester  asz-
szony újraválasztásához.

Végül engedjék meg, hogy egy ké-
réssel forduljak Önökhöz. A település egy
közösség.  A  település  egy  olyan  hely,
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ADÓÜGYI TÁJÉKOZTATÁS 
Vál  Község  Önkormányzatának  Adóhatósági  nyilvántartó  rendszerében  (Továbbiakban

ASP)  vállalkozóként,  egyéni  vállalkozóként  vagy  adószámmal  rendelkező  magánszemélyként
szerepelő  adóalanyoknak  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. §. 1.aa pontja alapján a
gazdálkodó szervezetek* számára 2018.01.01.-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

Vál  Község  Önkormányzata  elektronikus  ügyintézési  biztosítási  kötelezettségének  a
törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül
tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek Fertőrákos hivatalos
oldalán  keresztül  az  Önkormányzati  Hivatali  Portálon  érhetnek  el.  (/www.val.hu/  vagy     
www.ohp.asp.lgov.hu)

Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018.01.01.-et követően papír
alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.

(Amennyiben  az  Adózó  helyett  elektronikus  úton  képviselő  jár  el,  úgy  meghatalmazás
benyújtása szükséges.)

Továbbá  tájékoztatjuk  Önöket,  hogy  az  adóigazgatási  eljárás  részletszabályairól  szóló
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra
kötelezett  adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással
köteles teljesíteni. 

Dr. Balogh Lóránd jegyző

http://www.val.hu/
http://www.val.hu/


amiért mindenki tehet, amit közösen ala-
kítunk. Majdnem úgy működik, mint egy
család. A családban is mindenki kiveszi a
részét  a  munkából.  Azt  kérem Önöktől,
ne  csak  elvárjanak  mindent  az  önkor-
mányzattól,  hanem  legyenek  cselekvő
polgárai a településnek. Mondjanak véle-
ményt, osszák meg ötleteiket, kívánságai-
kat, problémáikat. Az Önök öröme a mi
örömünk, az Önök bosszúsága a mi bosz-
szúságunk. Azon dolgozunk, hogy ezt a
települést minél élhetőbbé és szerethetőb-
bé tegyük, és ebben az Önök segítségére
is szükségünk van. Tudjuk, hogy sok ten-
nivaló van még, tudjuk, hogy néhányan
úgy gondolják, nem fejlődik eléggé a te-
lepülés. Mi is tudjuk, hogy mindig lehet-
ne szebb, jobb, több, de az elért eredmé-
nyeinkre is büszkék vagyunk.

Jövő évi feladataink, terveink

2019-ben is a kiszámítható,  takaré-
kos gazdálkodást  tartjuk szem előtt.  In-
tézményeink  működése  szempontjából
fontos,  hogy  a  dolgozóik  biztonságban
érezzék  magukat.  A  közigazgatásban
évek óta nem volt béremelés, szeretnénk
ha  lehetőség  nyílna  a  köztisztviselők
megfelelő  bérezésére.  Komoly  feladat
lesz a jövő évi költségvetés összeállítása.
Fontos továbbá, hogy a kínálkozó pályá-
zati  lehetőségekhez  továbbra  is  tudjuk
biztosítani a szükséges önrészt.

A már elnyert pályázataink jövőre is
adnak bőven feladatokat. A martonvásári
térség kohézióját erősítő pályázatnak kö-
szönhetően egy bemutató füzet  készül a
településről, mely az elmúlt évek munká-
iról, fejlesztéseinkről, gazdasági és kultu-
rális eredményeinkről szól, illetve ugyan-
ennek a  pályázatnak  köszönhetően  jövő
év végére elkészül egy könyv, mely Vál-
ról,  hagyományainkról,  kultúránkról  fog
szólni sok-sok fényképpel illusztrálva.

Folytatódnak  a  szabadidő  hasznos
eltöltését  támogató  EFOP pályázat  ren-
dezvényei is. Az idei német, angol és szá-
mítástechnika  tanfolyamok  után  jövőre
egészséges életmódot,  sportokat népsze-
rűsítő  programokon túl,  előadások lesz-
nek minden korosztálynak számtalan té-
mában, de újra indul az ifjúsági klub is.

Fontos  számunkra,  hogy  ne  csak
építéssel  fejlesszük Vált, de olyan hasz-
nos programokat is szervezzünk, melyek
növelik  az  itt  lakók  komfortérzetét,  hi-
szen azt valljuk, hogy kultúra, programok
és  hagyományaink  ápolása  nélkül  Vál
csupán házak és utcák hálózata lenne.

Nagyon bízunk benne, hogy jövőre
felgyorsulnak  a  Honvédelmi  Sportköz-
pont  építésének  előkészületei.  A  Kor-
mány 2015-ös  döntése  értelmében  min-

den járásban létesülne egy ilyen központ,
mely a sportoláson túl a honvédelmi ne-
velést  is  szolgálja.  Jó  esélyünk  van  rá,
hogy a  martonvásári  járás  komplexuma
Válban  épüljön  meg.  Ennek  érdekében
mindent el fogunk követni, a kezdeti tár-
gyalások biztatóak,  a  projekt  elindításá-
hoz megkaptuk a Kormány támogatását.
Első feladatunk, hogy kialakítsuk a ren-
dezési tervben szereplő sportterületet, eh-
hez meg kell vásárolnunk egyes sárközi
ingatlanok végét. A telekalakítást követő-
en közművesítés  és útépítés következik.
Az infrastruktúra megteremtése után, il-
letve  azzal  párhuzamosan  kezdődhet  a
terveztetés, majd a kivitelezés.

Reményeink  szerint  a  Kormány
azon döntésének, melynek értelmében az
állam megvásárolja a kastély mögötti er-
dőterületet,  valamint  a  „rongyos”  és  a
Magtár ingatlanát, lesz a kastélyra nézve
folytatása.  A váli  kastély felújítása több
turisztikai  fejlesztési  csomagba is  beke-
rült az évek során. Első körben a Pannó-
nia  Szíve,  majd  a  Budapest-ring  prog-
ramba,  de  sajnos  ezekről  nem  született
kormánydöntés.  Településünk szempont-
jából rendkívül fontos lenne, hogy a kas-
tély valamilyen turisztikai program kere-
tében megújuljon. Nem csak egy műem-
lék megmentése a tét, hiszen a váliaknak
mind szívügye, szinte mindenki első he-
lyen említi a kastély kérdését. Település-
képi  szempontból  is  kívánatos  lenne,
hogy a falu központjában álló, egykor te-
kintélyes épület újra régi fényében pom-
pázhasson.  Nem  utolsó  sorban  a  szóba
jövő turisztikai célú hasznosítás munka-
helyeket is teremtene a településen.

Talán furcsa lehet, de meg kell emlí-
tenem,  hogy jövő évben két  fontos  vá-
lasztásra  is  készülünk,  melyek  rengeteg
feladatot  adnak  a  hivatal  dolgozóinak
éppúgy, mint a választási bizottságok tag-
jainak. Májusban Európa Parlamenti kép-
viselő  választás  lesz,  melynek  tétjéről
már most minden nap értesülhetünk a saj-
tóból.  Októberben  pedig  önkormányzati
választások lesznek. Jó volna úgy a vá-
lasztópolgárok elé állni, hogy amit vállal-
tunk  az  ötéves  ciklusra,  maradéktalanul
sikerült teljesítenünk! Hátralévő feladata-
ink most már olyan léptékűek - mint pél-
dául a kastély és a régi iskola épületének
és környezetének megújítása -, hogy kor-
mányzati segítség nélkül esélytelen ezek-
nek a munkáknak az elvégzése.

Ha  összehasonlítjuk  az  előző  négy
éves ciklus feladatait  a  mostanival,  szá-
mos különbség tapasztalható. Míg az elő-
ző a válságmenedzselés, majd a stabilitás
megteremtése utáni lassú fejlődésről, ad-
dig a mostani a mi erőnkből telő fejlesz-
tésekről  szólt.  Kihasználunk  minden

olyan pályázati lehetőséget, amiben Vál
előrelépését látjuk. Igyekeztünk és igyek-
szünk most is segíteni a rászorultakon, de
fontos  az  is,  hogy hasznos  feladatokkal
lássuk el közmunkásainkat, jó kapcsola-
tot ápoljunk a civil  szervezetekkel vagy
folyamatosan  gondolkodjunk  a  község
jövőjének  alakításáról.  Ebben  kérjük  az
Önök segítségét is.
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Önkéntesek
a szociális élelmiszer-

és tűzifaosztáson
Bencze Dezső, Tihanyiné Baladik Éva,

Újvári Mária, Garai László,
Gulyás Lajos, Csurgó Béla,

Schmidt Ferenc, Fekete Ferenc
Lerichné Indi Orsolya, Orosz György,

Vass Attila, Váradi Endre,
Váradi Endréné, Busch Ferenc,
Kocsis Bálint, Somogyi Gábor,
Körmendi János, Nagy Zoltán,

Domak Zoltán, Molnárné Szurok Petra,
Horváth Zoltán, Nagy János.

Köszönjük segítségüket!

Vál Község Önkormányzat

ÉGETÉSI NAPOK 2019-BEN
a 16/2018. (XII. 17) önkormányzati

rendelet alapján:

2019. január 04. és 05. napja,
2019. január 18. és 19. napja,
2019. február 01. és 02. napja,
2019. február 15. és 16. napja,
2019. március 01. és 02. napja,
2019. március 15. és 16. napja,
2019. április 05. és 06. napja,
2019. április 19. és 20. napja,
2019. május 03. és 04. napja,
2019. május 17. és 18. napja,
2019. június 07. és 08. napja,
2019. június 21. és 22. napja,
2019. július 05. és 06. napja,
2019. július 19. és 20. napja,
2019. augusztus 02. és 03. napja,
2019. augusztus 16. és 17. napja,
2019. szeptember 06. és 07. napja,
2019. szeptember 20. és 21. napja,
2019. október 04. és 05. napja,
2019. október 18. és 19. napja,
2019. november 01. és 02. napja,
2019. november 15. és 16. napja,
2019. december 06. és 07. napja,
2019. december 20. és 21. napja.

Felhívjuk  figyelmüket,  hogy  ezen  al-
kalmakkor csak kerti hulladék égethe-
tő. Kérjük, a kijelölt időpontokat tart-
sák be!

dr. Balogh Lóránd jegyző



Elfogadásra került
a településképi rendelet

Vál  Község  Önkormányzat  Képvi-
selő-testülete 2018. december 17-én elfo-
gadta  a  településkép  védelméről  szóló
rendeletét (17/2018. (XII. 17.) számú ön-
kormányzati rendelet) melynek előírásait
2019. január 16-ától kell alkalmazni.

A  településképi  rendelet  állapítja
meg a helyi építészeti örökség területi és
egyedi  védelmét,  a  településképi  szem-
pontból  meghatározó  területeket,  vala-
mint a településképi követelményeket.

A továbbiakban Vál község terü-
letén építési tevékenységet végezni csak
a helyi építési szabályzatban, a telepü-
lésképi rendeletben és a magasabb ren-
dű  jogszabályokban  meghatározottak
szerint szabad.

A településképi  rendelet  és a  helyi
építési  szabályzat  mellérendelt  viszony-
ban áll  egymással.  A két  rendelet  célja,
szerkezete és tartalmi felépítése is eltérő,
de  a  két  rendelet  összhangban  áll  egy-
mással.

A településképi  rendelet  a  „Ho-
gyan és milyet lehet építeni?” kérdésre,
míg a helyi építési szabályzat a „Hová,
mit és mekkorát lehet építeni?” kérdé-
sekre ad válaszokat.

A településképi rendelet szövege a
www.val.hu honlapon,  illetve  a  Polgár-
mesteri  Hivatalban elolvasható,  azonban
mivel  a  rendelet  előírásai  nagyon  sok
mindent szabályoznak, ezért kicsit részle-
tesebben is szeretnék vele foglalkozni:

Vál nagyon gazdag történelmi múlt-
tal  rendelkezik,  mely  nagymértékben
hozzájárult  mai arculatának kialakulásá-
hoz.  A település  régi  épületei,  szobrai,
köztéri  építményei  nagyon  különleges
környezetet  teremtenek,  melyre  minden
Váli büszke, s melynek megőrzése közös
felelősségünk és feladatunk. A település-
képi  rendelet  megalkotásának  célja  az
volt, hogy a település arculatát, kinézetét
megőrizzük olyannak, amely ezt a külön-
leges  atmoszférát  jelenti,  és  a  jövőben
épülő  épületek,  építmények  méltóak  le-
gyenek ehhez a különleges helyhez.

A településképi rendelet a korábban
elkészített  és  elfogadott  Településképi
Arculati  Kézikönyv  alapján  készült.  A
kézikönyvben megtalálható  és  meghatá-
rozott  egységes  arculatú  településrésze-
ken alapulva,  a rendelet részletesen vé-
gigveszi,  hogy  új  épület  építése,  vagy
meglévő épület  felújítása,  bővítése át-
alakítása,  kerítés  építése,  homlokzat
színezése, nyílászáró cseréje, általános-
ságban  bármilyen  építési  tevékenység
esetén  –  legyen  az  engedéllyel  épülő,
vagy engedély nélkül megvalósítható –
milyen megoldások alkalmazhatóak és
mik nem.

A  település  területén  engedéllyel
végzett építési tevékenység esetén – be-
leértve  az  egyszerű  bejelentéssel  épülő
épületeket  is  –  kötelező  szakmai  kon-
zultációt  lefolytatni, mely  a  gyakorlat-
ban az engedélyeztetés előtt az elkészült
tervek bemutatását és szakmai megvitatá-
sát jelenti.

Az összes olyan építkezés esetén vi-
szont, amely nem építési engedély köte-
les,  de  az  utcáról  látható,  a  rendelet
kötelező településképi bejelentési  eljá-
rást ír elő! Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy  az  építkezés  megkezdése  előtt  a
rendelet  mellékletét  képező  űrlapon  je-
lezni kell az építési szándékot a tervezett
tevékenység bemutatásával (ez lehet va-
lamiféle terv, rajz, de akár egyszerű leírás
is, amiből kiderül, hogy mit szeretnének
építeni) melyet megvizsgálunk a szerint,
hogy az megfelel-e a településképi rende-
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Fontos információk
A lakosságot érintő legfontosabb tudnivalókról tá-
jékoztatjuk Önöket.

MIKLÓSI TIBOR műszaki előadó

G Ó L Y A H Í R E K

NOVEMBER

Lukács Natália

DECEMBER

Déri Réka

GRATULÁLUNK!

Kedves Gazdik!

Váli Völgy Vet
Állatorvosi Rendelőnk

szeretettel várja Önöket
és Kedvenceiket Válon,

a Vajda János utca 26-ban.

Rendelési időről,
egyéb információkról

tájékozódjanak telefonon,
illetve honlapunkon vagy

facebook-oldalunkon.

+36 (30) 70 20 965

www.allatorvosval.hu

Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2019. március 13. szerda

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

http://www.val.hu/
mailto:alpolgarmester@val.hu
http://www.allatorvosval.hu/


let követelményeinek.
A fentiek  elmulasztása,  vagy  sza-

bálytalan építkezés esetén a rendelet elő-
írásai  szerint  50.000 forinttól  1.000.000
forintig terjedő településkép-védelmi bír-
ság szabható ki!

A  fentiek  alapján  kérjük,  hogy
mielőtt  bárki  a  településen  új  épület
építésébe, vagy meglévő épület felújítá-
sába, bővítésébe átalakításába, kerítés
építésébe,  homlokzat színezésébe,  nyí-
lászáró cseréjébe, általánosságban bár-
milyen építési  tevékenységbe kezd,  –
saját érdekében is – érdeklődjön az Ön-
kormányzat  Műszaki  Irodáján arról,
hogy rá milyen településképi követelmé-
nyek vonatkoznak,  mert  ellenkező  eset-
ben csúnya büntetésbe és esetleg az általa
épített építmény elbontásba is belefuthat.

Kutak engedélyezésével kapcsolatos
információk

Az utóbbi hónapokban a kutak „kö-
telező bejelentésétől” volt hangos a sajtó,
és mi is foglalkoztunk már egyszer a té-
mával  az  ősz  folyamán.  Mivel  azonban
december  végén  változtak  a  jogszabá-
lyok, most újra elővesszük a témát:

A jó hír az, hogy a kutak legalizá-
lására  nyitva  álló  határidőt  2020.  de-
cember 31-ig  meghosszabbították,  így
aki lemaradt a tavalyi év végéről, kapott
még egy esélyt.

A kutak bejelentésével kapcsolatban
még egyszer szeretném elmondani, hogy
a közszájon forgó információkkal ellen-
tétben a kutakat  nem „bejelenteni” kell,
hanem aki a fenti határidőig fennmaradá-
si engedélyt kér az engedély nélkül léte-
sített kútjára és megfelel bizonyos kritéri-
umoknak (ezek közül a legfontosabbak: a
kút helye szerint nem érint vízbázisvédel-
mi védőterületet,  csak talajvizet  és/vagy
parti  szűrésű  vízkészletet  használ  fel,  a
kútból maximálisan 500 m3/év mennyi-
séget  termelnek  ki,  az  ingatlanon  van
épület, vagy épület létesítésére 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 céljából létesült) akkor bünte-
tés kiszabása nélkül megkaphatja azt.

A  fennmaradási  engedélyt  egy  a
jogszabályokban meghatározott tartalmú,
kúttervező  szakember  által  készített  do-
kumentáció és 3000 Ft eljárási illeték be-
nyújtásával lehet kérni.

Felhívás síkosságmentesítéssel
kapcsolatban

Felhívjuk a tisztelt  ingatlantulajdo-
nosok figyelmét arra, hogy az ingatlanja-
ik előtti  közterületi járdák síkosságmen-
tesítéséről,  tisztításáról  folyamatosan
gondoskodjanak, mivel az az ingatlantu-
lajdonos feladata és felelőssége!

Egy esetleges baleset  esetén az in-
gatlantulajdonos ellen szabálysértési eljá-
rás és kártérítési per indítható a járda kar-
bantartásának elmulasztása miatt!

A zöldfelületeken
történő parkolásról

Tisztelt Váliak!
Sajnálattal  tapasztaljuk,  hogy  az

utóbbi időben megint elszaporodtak a te-
lepülésen  szabálytalanul  parkoló  gépko-
csik.  Ismételten  felhívjuk  figyelmüket,
hogy az önkormányzat  rendelete  szerint
a  közterületi  zöldfelületeken TILOS a
parkolás. Kérjük Önöket, tartsák be a z
előírásokat,  ellenkező  esetben  kénytele-
nek leszünk bírságolni.
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2. GRAFIKAI WORKSHOP – A HIDEGTŰ
2019. január 26. szombat 10.00 óra

Községháza emelet (Vajda János u. 2.)

Készítsd el első művészi nyomatodat egy klasszikus grafikai eljárás,
a hidegtű segítségével!

A hidegtű technika egy 1480 körül felbukkant sokszorosító, mély-
nyomó grafikai eljárás. Előszeretettel alkalmazta Dürer, Rembrandt és
Picasso is. A technika lényege, hogy egy lemezbe (lehet ez fém vagy mű-
anyag) közvetlenül, különböző tűkkel karcoljuk a képet. A karcolás után
felfestékezzük a lemezt, majd a kellő mértékben visszatöröljük úgy, hogy
csak a karcolt mélyedésekben, vonalakban maradjon meg a festék. Ez-
után vizes papírra grafikai, mélynyomó préssel lenyomtatjuk.

Fontos  információ,  hogy  a  nyomatoknak  száradniuk/feszülniük
kell, ezért csak egy-két nappal később vihetők haza.

A technika  kellékeiről,  anyagairól  mi  gondoskodunk,  neked csak
arra kell figyelned, hogy "játszós" ruhában érkezz!

Aki tartja: Ádám Zsófia képzőművész

Felnőtteket és gyerekeket egyaránt szeretettel várunk!

Vál Község Önkormányzat

A program az
EFOP-1.5.2-16-2017-00011

pályázat keretében valósul meg.



Programunk december 1-jén indult,
adventi koszorú és asztalidísz készítéssel.
Tanulóink osztályuk számára is készíthet-
tek egy-egy koszorút, mely a tantermük-
ben emelte az ünnepi hangulatot. A fog-
lalkozást  minden  osztály  a  saját  tanter-
mében végezte,  építve ezzel  az osztály-
közösséget.

Több  osztály  is  készített  magának
adventi  naptárt,  melyben  többek  között
játékóra, filmnézés, fordított óra, zeneóra
szerepelt. Ezt tanári moderálással a gye-
rekek  ötletei  alapján  állítottuk  össze  és
nagy-nagy  izgalmak  közepette  minden
reggel húztunk egyet.

A 2. gyertyagyújtás előtti héten, egy
Mikulás-kupa  néven  futó  csapatkidobó
versenyt  rendeztünk  sportos  diákjaink
számára.  Fergeteges  küzdelem,  biztató
szavak, vigasztalás, büszkeség, elismerés
és  gratuláció  jellemezte  ezt  a  délutánt.
Ezzel  egyidőben  kezdődött  a  Mikulás-
buli, ahol zene, tánc, büfé és rulett várta
szórakozni vágyó diákjainkat.

Az  előző  két  tanévben  megrende-
zésre kerülő Luca-napi táncház betegség
miatt  sajnos  elmaradt.  Terveink  szerint
jövőre ismét szeretnénk beépíteni a már-
már  megszokott  karácsonyi  eseményso-
rozatunkba.

A fény születésére várva,  a  tavalyi
évhez hasonlóan az idei karácsonyi mű-
sorunk is úgy zajlott, hogy minden osz-
tály készült egy kis műsorral, amit a töb-
bieknek  bemutatott.  Így  mindenki  volt
közönség és szereplő is, így mindkét ol-
dalt átélhette. Tanári karunk ismét lelke-
sedéssel és szeretettel készült egy dallal,
melyet a gyerekek nagy-nagy tapssal fo-
gadtak. 

Úgy  gondoljuk,  gyermekeink  szá-
mára  az  egyik  legfontosabb  kincs  az
együttlét.  Ezért  igyekszünk  minél  több
olyan  lehetőséget  biztosítani  számukra,
ahol felismerhetik az egymáshoz való he-
lyes kötődés fontosságának kialakítását. 

Csapó Noémi
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Óvodai életünk
„A Mikulást idén is nagyon várták a
gyerekek” - Kocsis Irén írása

10-11. oldal

Karácsony az iskolánkban
Iskolánk az idei tanévben harmadszor rendezte
meg az  adventi  időszak  közös  várakozásának
eseménysorozatát.

Az iskola pedagógusai és diákjai

PROGRAMAJÁNLÓ

A Levelünye együttes  sze-
retettel várja a már nálunk meg-
fordultakat,  a  táncolni  tudókat,
hogy legyen  kitől  tanulni  a  ki-
csiknek, a táncolni nem tudókat,
hogy most elkezdhessék, a néze-
lődni vágyókat, hogy nézelődje-
nek. Végig tanítás van, a botláb
nem akadály!

Kézműves  foglalkozással
tarkított  moldvai  táncházunkat
havi rendszerességgel tartjuk az
iskola  tornatermében.  Részletek
Facebook  oldalunkon.  Köszön-
jük!

Csapó Noémi



Eredmények

Mozdulj a klímáért 2018 
1. hely Elsős napközisek alkotása
2. hely 3.b osztály

Vörösmarty Mihály Szavalóverseny 
2. hely Grépály Borbála 3.a osztály

Körzeti Úszás Diákolimpia
3. hely Molnár Jázmin 2. osztály

Mikulásbuli a felsőtagozaton

December  7-én  Mikulás  bulit  ren-
deztek a 8. osztályosok.

Sokféle  program volt:  pingpongoz-
ni, csocsózni, filmet nézni, táncolni lehe-
tett. Legnagyobb sikere a rulettnek volt.
A diákok,  tanárok támogatásából  renge-
teg ajándékot tudtunk kisorsolni.
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A büfében sok finomság
volt.  Szüleink  sok  sütivel,
jobbnál  jobb  salátákkal,  tor-
tákkal  támogatták  rendezvé-
nyünk sikerét.

A  rendezvényen  tánc-
lehetőség is volt; a zenét a fel-
sősök  kívánságlistájáról  válo-
gattuk. Jó hangulatú bulit sike-
rült szerveznünk!

Szedlák Bence,
Mansur Abdullah

8. osztály

Karácsony
az iskolánkban

Iskolánk karácsonyi ün-
nepségére minden osztály rö-
vid műsorral készült: bábelő-
adással,  zenével,  regöléssel,
betlehemezéssel,  versekkel,
jelenetekkel  teremtettünk
meghitt  karácsonyi  hangula-
tot. 
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Sporthírek
A  szári  teremlabdarúgó  tornát  veretlenül  nyerte
meg Vál csapata. - Klein Károly hírei       

16. oldal



Kedves Olvasók!

Örömmel  tapasztaltam, hogy az  ér-
deklődés egész észben, így az új év má-
sodik napján is folyamatos. 

A  magyar  Országgyűlés  a  2019-es
évet II. Rákóczi Ferenc emlékévnek nyil-
vánította  –  a  magyar  történelem  egyik
legkiemelkedőbb egyénisége erdélyi feje-
delemmé választásának 315. évfordulója
alkalmából. Az emlékév szerves folytatá-
sa azon II. Rákóczi Ferenc emléknapnak,
amellyel  az  Országgyűlés  határozata
alapján a Rákóczi-szabadságharc vezérlő
fejedelme  1676.  március  27-i  születés-
napjáról a magyar nemzet 2015-től évről
évre megemlékezik.

2019-ben az ünnep íve az emléknap-
tól  az  emlékévhez,  II.  Rákóczi  Ferenc
1704. július 8-án erdélyi fejedelemmé vá-
lasztásának 315. évfordulója méltó meg-
emlékezéséhez  emel,  s  az  ünnepi  ese-
ménysor egészen 2020. szeptember 17-ig
tart. A nagy küzdelemben az egyenlőtlen
erőviszonyok, a kedvezőtlenné váló euró-
pai  politikai  helyzet  és  az  ország  belső
társadalmi  ellentmondásai  miatt  a  sza-
badságharc végül elbukott. Ennek ellené-
re  megakadályozta  Magyarország  beol-
vadását  a  Habsburg-birodalomba,  és  az
ország  rendi  alkotmánya,  ha  látszólago-
san is, de fennmaradt. 

1676. március 27-én született  Borsi
várában  II.  Rákóczi  Ferenc  erdélyi  és
magyarországi fejedelem, I. Rákóczi Fe-
renc és Zrínyi Ilona második gyermeke.

Édesapja nem sokkal Ferenc születé-
se után meghalt, így Rákóczi a végrende-
let  szerint  I.  Lipót  király  gyámsága  alá
került volna, de Zrínyi Ilonának sikerült
elérnie,  hogy  gyermekeit  ő  nevelhesse.
Az  édesanya  hamarosan  gróf  Thököly
Imre felesége lett,  így Rákóczi a bujdo-
sók körében, nagyrészt a család munkácsi
várában  töltötte  gyermekkorát,  itt  élt  az
1686–88-as ostrom idején is. Zrínyi Ilona
nemcsak Munkács falait védte két éven át
Caraffával  szemben,  hanem  gyermekeit
is. A kapituláció után ugyanis végrehaj-
tották az apa végakaratát, Julianna és Fe-
renc I. Lipót gyámsága alá került. A fiú-
gyermeket Kollonich Lipót érsek Prágába
küldte tanulni, ám nem sikerült kiölni be-
lőle a  „rebellis  magyar vért”,  ugyanis a
király tervét figyelmen kívül hagyva há-
zasodott, 1694-ben feleségül véve Sarolta
Amália hesseni hercegnőt.

Rákóczi családi birtokaira, Sáros
megyébe került főispánnak, ahol a bujdo-
só kurucok rögtön megpróbálták mozgal-
muk élére állítani. Ezt 1699-ben még el-
utasította, 1700-tól viszont már leveleket
írt XIV. Lajos francia királynak, segítsé-
get kérve egy tervezett felkeléshez. Üze-
neteit Longueval nevű bizalmasa az ud-
varba juttatta,  ezért  Rákóczit  nagysárosi
kastélyában  elfogták,  Bécsújhelyre  vit-
ték, halál várt rá. Felesége és sógora se-
gítségével azonban megszökött, Lengyel-
országba menekült, ahol Bercsényi Mik-
lóshoz csatlakozva újra felvette a kapcso-
latot a francia udvarral, és várta a felke-
lésre alkalmas időpontot. Ez 1703-ban ér-
kezett  el,  amikor a spanyol örökösödési
háború  (1700-14)  során  a  Habsburgok
nehéz  helyzetbe  kerülve  csapataik  nagy
részét  elvonták  Magyarországról.  Rákó-
czi ekkor elfogadta Esze Tamás és talpa-
sai kérését, élére állt a Munkács környé-
kén  szerveződő  kuruc  mozgalomnak,
amelyhez  először  főleg  hajdúk,  jobbá-
gyok  és  a  hegyekben  maradt  egykori
Thököly-féle bujdosók csatlakoztak.

A tarpai  zászlóbontás  után  kitört  a
nyolc éven át tartó szabadságharc. Rákó-
czi sikertelenül záruló küzdelmét nem le-
het  elválasztani  a  Habsburgok  nyugati
háborújától: a kurucok akkor aratták leg-
nagyobb sikereiket, amikor a császári ud-
var válságos helyzetben volt, nem vélet-
len, hogy még 1703-ban elérték a Duna
vonalát, sőt, elfoglalták a Dunántúl nagy
részét,  és  hamarosan  Bécs  környékén
portyáztak. 1704-ben azonban Höchstädt-
nél az angol–osztrák csapatok nagy győ-
zelmet arattak a francia seregek felett, és
ez kihatott  a kuruc felkelésre is:  lassan,
de biztosan megkezdődött visszaszorulá-
suk, amit jó ideig lepleztek a helyi sike-
rek,  Rákóczi  fejedelemmé  választása
(1705) és a Habsburgok ónodi trónfosztá-
sa (1707).

A kurucok 1703-as kedvező tárgya-
lási pozíciója azonban elveszett, az 1708-
as trencséni vereség után pedig az utolsó
győzelmi esély is elmúlt. Rákóczi haszta-
lan  próbált  meg  diplomáciai  úton  XIV.
Lajostól  (ur.  1643-1715),  Poroszország-
tól és Nagy Péter cártól (ur. 1682-1721)
támogatást  nyerni.  Az  ország  a  háború
terhei alatt elszegényedett, 1710-ben pes-
tisjárvány tört ki, a harcok megritkultak.
Következő  évben  Rákóczi  Lengyelor-
szágba  utazott,  hogy  végre  támogatást

szerezzen a cártól, a tárgyalásokkal meg-
bízott Károlyi Sándor azonban megegye-
zett Pálffy Miklós császári hadvezérrel a
békéről, és a kurucok Szatmárnál letették
a fegyvert.

Rákóczi ezt később nem ismerte el,
Károlyit  árulónak  nevezte,  reálpolitikai
szemszögből nézve azonban a megkötött
egyezmény  rendkívül  enyhe  feltételeket
szabott,  büntetlenséget  biztosítva  magá-
nak  a  fejedelemnek  is.  Rákóczi  Ferenc
ezt  nem  volt  hajlandó  elfogadni,  Len-
gyelországban  maradt,  majd  „bujdosás-
ba” indult, francia és török földön próbál-
va segítséget szerezni a felkelés újraindí-
tásához. Franciaország azonban a rastatti
béke (1714) és XIV. Lajos halála (1715)
után ebben nem volt érdekelt, a törökök
pedig  a  pozseraváci  béke  (1718)  után
nem  vállalták  a  konfliktust  a  Habsbur-
gokkal. Rákóczi 1717 után a törökországi
Rodostóban tartózkodott az őt hűségesen
követők  maroknyi  csoportjával.  Velük
tartott  Mikes Kelemen,  aki  nagyon sze-
rette. A fejedelmet itt érte a halál 1735-
ben.  Személyét  és  szabadságharcát  szá-
mos  legenda  őrzi  a  magyar  emlékezet-
ben, alakja a magyar szabadság és a vég-
sőkig kitartás szimbóluma lett, legfőkép-
pen azért,  mert a száműzetést is vállalta
ügyéért.  Hamvait  1906-ban  a  Kassai
dómban helyezték örök nyugalomba.

Az  elmúlt  időszakban  az  alábbiak-
nak lehettek részesei  a  könyvtárba láto-
gatók:

Novemberi Kulturális Kávéházunk-
ban  folytattuk  a  „Régen volt  –  hogy is
volt?  Múltidéző  mesék  sorozatunkat.  A
Mesetár, és a Tudástár a népköltészet he-
téhez  kapcsolódva  zajlottak.  November
harmadik hete a Magyar Népdal és Nép-
költészet  Hete,  kedvenc  gyermekkori
népmeséink, népdalaink ünnepe. Különös
jelenség a népzene, a népköltészet. Meg-
foghatatlan,  sokkal  többet  raktároz  el  a
múlt  szellemi  értékeiből,  mint  az  írásos
emlékek.  Megérint  bennünket  gyermek-
korban a népmese, a gyerekdalok, a gyer-
mekjátékok világában, majd felnőtt kor-
ban  újra  mesélve,  énekelve,  különböző
műveket hallgatva. Ezekben a napokban
megkülönböztetett  figyelemmel  fordul-
tunk a népzene, a népköltészet, a népdal
felé.  Köszönjük  a  Fény  együttesnek  a
hangulatos együtt zenélést, éneklést! De-
cember 4-től a karácsonyra készülődtünk.

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

Régen volt – hogy is volt? Múltidéző
mesék  sorozatunk  január  26-án  este  6
órától folytatódik a könyvtárban. Bővebb
információ: 

telefon: 30/86-86-876
e-mail: konyvtar@val.hu
Könyvekben,  olvasásélményekben

bővelkedő boldog új évet kívánok!
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Könyvtári közlemények
A könyvtárban január 2-án elkezdődött az új esz-
tendő.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros



A munkaközösségi  foglalkozás  ke-
retében vendégünk volt Szegvári Ildikó, a
Tatabányai  Forgórózsa  Népművészeti
Központ igazgatója, az Erkel Ferenc ze-
neiskola tanára. A téma: Advent a népha-
gyományokban. Az óvoda nevelőtestüle-
tén kívül részt vett ezen a foglalkozáson
még három óvónő (Pákozdról és Csabdi-

ról) és egy tanítónő (Válról). Jó hangulat-
ban ismertünk meg az ünnephez kötődő
szokásokat, népi játékokat. A játékokat ki
is próbáltuk, hogy minél hatékonyabban
megtaníthassuk a gyerekeknek.

November 24-én szombaton a Szü-
lői  Szervezet  Jótékonysági  Katalin  bált
szervezett.  Nagyon sokat dolgoztak, ké-

szültek a szervezet tagjai, hogy színvona-
las és eredményes legyen a bál, hiszen a
bevételét a gyermekeknek ajánlották fel,
a  játékkészlet  bővítésére.  Köszönjük  a
Szülői  Szervezet  munkáját!  Köszönjük
minden szülőnek, vállalkozónak, támoga-
tónak, hogy ebben az évben többszöröse
lett  a  bevétel,  így  mind együtt  örülhet-
tünk a sikernek.

A Vajda utcai óvodában a felnőttek-
nek egy kicsi öltözőhelyisége van, amit a
fejlesztéseknél  mindig  hátra  soroltunk,
mert „nem annyira fontos”. A helyiséget
november utolsó napjaiban Somogyi Gá-
bor (Csigabiga csoportos szülő) kifestet-
te, a korhadt parkettát felszedte, és lami-
nált padlót rakott le. Köszönjük! Az öltö-
zőbe a Maci csoport régi szekrényeit tet-
tük be, és így most szertárnak is tudjuk
használni.

A Mikulást idén is nagyon várták a
gyerekek. Jókedvűen, énekkel és verssel
köszöntötték az óvodások a messziről jött
vendéget. Gazdag édesség csomagot ka-
pott minden kisgyerek (köszönjük a szü-
lőknek). Ezen kívül játékokat, könyveket
is  kaptak.  Nagyon  jó  volt  az  örömüket
látni,  mikor  a  játékokat  kibonthatták  és
kipróbálhatták.

Mindig élmény a gyerekeknek az új,
az  ismeretlen,  a  különleges  felfedezése.
Fiskus Olga már többször járt  óvodánk-
ban „hangszerbemutatót” tartani, decem-
berben is részese lehettünk egy ilyen al-
kalomnak. Olgi hangszerei  magukban, a
hangjuk alapján is érdekesek, de az ő be-
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Óvodai életünk eseményeiről
November 20-án kedden szakmai délutánt szervez-
tünk óvodánkban. 

KOCSIS IRÉN óvodavezető



mutatásában,  énekeivel  kísérve  még  in-
kább elvarázsolták  a nagycsoportosokat.
Hiszem, hogy ezek a tapasztalatok moti-
válhatják majd a gyerekeket, hogy zenél-
ni tanuljanak, vagy legalábbis zene szere-
tő felnőtté váljanak. Köszönjük Olginak,
hogy elfogadta meghívásunkat. 

December 12-én nyugdíjas kollégá-
inkat hívtuk meg az óvodába. Sajnos eb-
ben az évben csak 6-an tudtak eljönni a
13-ból.  A  Maci  csoport  köszöntötte  a
vendégeket. Aztán múltat idézve beszél-

gettünk jelenünkről.  Jó egészséget  kívá-
nunk minden nyugdíjasunknak!

Karácsony előtti napokban Betlehe-
mező iskolások jöttek el az óvodásokhoz.
Köszönjük,  hogy  gondoltak  ránk,  kö-
szönjük műsorukat. Reméljük, hogy fel-
éledhet ez a szép hagyomány.

Januárban készültek el a Vajda utcai
óvoda  folyosójára  az  új  öltöző  szekré-

nyek. Nagyon itt volt az ideje a cserének,
amiket  használtunk,  talán  a  60-as  évek
óta szolgálták az azóta felnövekvő gene-
rációkat. A bútor szépségén kívül fontos
számunkra, hogy egy kicsit nagyobb hely
lesz a ruhák tárolására, ami megkönnyíti
a rendezett tárolást, és így a kicsik öltöz-
tetését is.
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Katalin-bál
Mint minden évben, most is az óvodások Mikulás

ünnepét szerettük volna megszépíteni a Katalin-bál meg-
szervezésével. Az óvodai szülői szervezet idén megvál-
tozott csapattal kezdett neki a tervezgetésnek. Ezúton is
megköszönnénk régi tagjaink munkáját. Jó kis társaság
jött  össze most is, hozták ötleteiket, meglátásaikat. Így
hoztuk létre ezt a nagyon jól sikerült bált. Örömmel lát-
tuk,  hogy ilyen sokan eljöttek és  jól  érezték magukat,
táncoltak, mulattak. A tombola húzásra is sokan voltak
kíváncsiak, a támogatóinknak köszönhetően idén is jobb-
nál jobb felajánlásaink, utalványaink voltak megnyerhe-
tők. A rendkívüli bevételből tartalmas Mikulás csomagot
kaphatott  minden kisgyerek,  és  a csoportok játékainak
megújítását, fejlesztését is sikerült támogatnunk.

Mindez nem sikerülhetett volna az óvodás szülők és
dolgozók  segítsége,  támogatása  és  felajánlásai  nélkül.
Továbbá köszönjük azon segítő magánszemélyek, csalá-
dok, kereskedelmi üzletek, vállalkozók anyagi vagy tár-
gyi  hozzájárulását,  melyet  sokaktól  évről  évre  megka-
punk.  Hálásak  vagyunk  a  sok  pozitív  visszajelzésért,
mert megerősít minket, hogy 2019-ben is megszervezzük
a Katalin-bált.

Kun Edina
Óvodai Szülői Szervezet



A "Jövőt nekik is" Alapítvány 25
éve tevékenykedik a tordasi Otthon - be-
cenevén csak „szoci” - értelmileg akadá-
lyozott lakói életminőségének javítása ér-
dekében.

Az intézmény több évtizedes múltra
tekint  vissza  Tordason,  sokáig a  Sajno-
vics kastélyban működött, 2000 óta pedig
abban az épületegyüttesben, ami jelenleg
Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szo-
ciális  Intézmény  néven  ismert.  Megala-
kulásától a Fővárosi Önkormányzat fenn-
tartásában állt 2014-ig, azóta a Szociális
és Gyerekvédelmi Főigazgatósághoz tar-
tozik. Lakói értelmileg akadályozott, kö-
zépsúlyos,  esetenként  súlyos,  halmozot-
tan sérült  felnőttek,  közel  300 fő.  Min-
dennapjaikat gondozók, fejlesztőpedagó-
gusok, valamint egészségügyi-, mentálhi-
giénés- és szociális szakemberek segítik.
Konyhai és irodai dolgozók, műszaki és
logisztikai  háttér  biztosítja  a  zavartalan
ellátást. 

Magánszemélyek kezdeményezésére
1993  novemberében  került  bejegyzésre
egy alapítvány, melynek el-
nevezése utalni szeretett vol-
na arra, hogy legyen jövőjük
azoknak az intézményi köte-
lékbe  kényszerült  fiatal  fel-
nőtteknek, akiket családi kö-
rülmények között nem lehet
ellátni.  Első  perctől  együtt-
működve  az  akkor  Értelmi
Fogyatékosok Otthona intéz-
mény vezetőségével, egy ci-
vil szervezet adta mindenko-
ri  lehetőséggel,  mindenféle
strukturális változást áthidal-
va, az alapítvány 25 éve te-
vékenykedik  az  ellátottak
kulturális,  sport-  és  szabad-
idős tevékenységeinek támo-
gatásáért, az intézményi fog-
lalkoztatás  fejlesztéséért.  A  mindenkori
kuratórium tette és teszi mindezt önkén-
tesen, időt, energiát nem sajnálva, alkal-
mazkodva a gazdasági és társadalmi vál-
tozások folyamatához. 

Jogos a kérdés: mit keres ez a téma
egy másik település helyi sajtójában? Mi
a közös Vál és a tordasi „szoci” életében?
Több, mint azt  sokan gondolnák. Egyik
ilyen  kapocs  a  „Jövőt  nekik is”  Alapít-
vány.

Többen dolgoztak, dolgoznak az in-
tézményben,  sokan  voltak  az  épületben

található ebédlőben szervezett lakodal-
makon, de igazán az eltel évtized, főleg
az utolsó öt év az, amikor közelebb került
a váli lakosokhoz a tordasi Otthon élete,
ebben kiemelt szerepe volt  civil  szerve-
zetünknek.

Talán a Völgyvidék Leader  Közös-
ség volt az első hivatalos kapocs, ahol az-
óta is folyamatos a tagságunk. Egyre is-
mertebbek lettek a  Tordasi  Műhely ter-
mékei  is  a  váli  közösségi  eseményeken
történő vásárok alkalmával. 

A Tordasi Műhely egy évtizede mű-
ködik  az  intézményben,  foglalkoztató
manufaktúra a bentlakóknak. Van szövö-
de,  varroda,  papírfestő  és  feldolgozó,
kertgondozó,  takarító  csoport,  egy  ma-
roknyi lelkes csapat irányításával. Sok fá-
zison ment keresztül, míg elérte mai for-
máját, és ez főleg Katona Mihály foglal-
koztatási  és szociális  szakember vezeté-
sének köszönhető. A Tordasi Szivárvány
Együttes  is  a  foglalkoztatáshoz tartozik,
ők az egyetlen integrált együttes hazánk-
ban, akik ezt munkafeladatként látják el.

Mai napig fontos kapcsolódási pont
a Bíbor Néptánccsoport és a Váli Völgyi
Vigasságok. Kiemelt szerepe volt a sze-
mélyes  kapcsolatoknak,  melyek  hozták
magukkal a civil szervezeti kapcsolódást.
Így került sor arra, hogy 2012 óta minden
alkalommal  van  egy  standja  alapítvá-
nyunknak, a Rezeda integrált tánccsoport
is több alkalommal lépett színpadra, jóté-
konysági  koncert  is  volt  a  református
templomban néhány éve  védenceink  ja-
vára. Több alkalom is volt, ahol közösen
táncolhattak, szórakozhattak a Bíbor tán-
cosaival a tordasi Otthon értelmileg aka-

dályozott lakói. Szeretettel emlékeznek
ezekre az alkalmakra.

A váli óvoda és iskola munkaközös-
ségével is voltak már kapcsolódási pont-
jaink, valamint a református és katolikus
közösségek nyári táboraiban is tartottunk
integrált kézműves foglalkozásokat.

A Tűzoltó Egyesület szintén kedves
partnereink közzé tartozik. Közös progra-
mokban és  együttműködésben nem volt
hiány az elmúlt években. Legalább olyan
örömmel jöttek hívásunkra közös progra-
mokra  a  Otthon  lakóival,  mint  amilyen
örömmel fogadták őket, legyen az tűzoltó
bemutató vagy kulturális és sportrendez-
vények. Különösen kedves emlék például
a  2014-ben  megrendezett  Flórián-napi
rendezvény. 

2015-ben beszámoltam az érdeklődő
váliaknak, milyen volt önkéntesnek lenni
Portugáliában, ahol három hétig volt sze-
rencsém tartózkodni egy EU-s pályázat-
nak köszönhetően, és az élményeken túl
sok  hasznos  tapasztalatot  is  magammal
hozni,  egy  világszinten  kiemelkedő ala-
pítvány munkájába bekapcsolódva.

Csókás  Zsolt  személye  kiemelkedő
szervezetünk számára, különös tekintettel

a  Tordasi  Szivárvány
Együttes  munkásságával
kapcsolatosan.  Évek  óta
bármiben számíthatunk rá,
legyen  az  kulturális  ren-
dezvény,  fotózás,  kapcso-
latépítés.  Egy  fontos  ter-
vünk  elindításában  volt
hatalmas  segítségünkre
2016-ban,  kezdeményezte
a farnadi testvérkapcsolat-
tal való együttműködésün-
ket,  hangosította  a  NESZ
integrált zenekarának kon-
certjeit,  hogy  csak  néhá-
nyat említsek.

Ahogy  visszagondo-
lok az eseményekre, egyre
több  és  több  minden  jut

eszembe,  és sok kedves pillanat,  amiről
akkor  még  nem tudtuk,  hogy  hosszabb
távú együttműködés lesz belőle.

Az  egyik  ilyen,  mikor  Körmendi
Mónikával az utcán véletlenül találkozva,
egy júliusi délután beszélgettünk minden-
napi  dolgainkról.  Éppen  Kapolcsra  ké-
szülődtem, ahol minden évben bemutat-
kozunk a Művészetek Völgye közönségé-
nek. Ennek a beszélgetésnek köszönhető-
en Mónika egy hét  múlva önkéntesként
segített  nekünk  a  kapolcsi  forgatagban,
ami nem könnyű feladat és nem kirándu-
lás, de nagy élmény. Azóta is hálásak va-
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„Jövőt nekik is” Alapítvány
"Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben." - Arany János

Jubileumi összefoglaló 25 évről.

GALI RITA elnök



gyunk neki, mert folyamatosan számítha-
tunk rá önkénteseink sorában, ahol fontos
a megbízhatóság, az empátia és a szorga-
lom.

Több  éven  keresztül  tartó  kiváló
együttműködésünk volt a Marton házas-
párral,  akik  a  Válvölgye  Éttermet  üze-
meltették.  Az  étteremben  kiállításokat,
rendezvényeket bonyolítottunk a segítsé-
gükkel. Több alkalommal adták gasztro-
nómiai  szakértelmüket,  idejüket  szerve-
zetünk  programjainak  megvalósítása  ér-
dekében. Védenceink mai napig tisztelet-
tel és szeretettel emlegetik a velük töltött
időt.

A KarneVálok  szervezésében is  ki-
váló  együttműködésben  volt  részünk,
mindig szívesen  fogadták  vendégnek  és
fellépőnek is a fogyatékkal élőket. A szí-
nes fotók vidám hangulata idézi fel máig
az emlékeket.

Szerencsés  József  vállalkozó  szol-
gáltatásait sokszor igénybe vettük az el-
telt két évtizedben. Nemcsak az igényes
és pontos szolgáltatást kaptuk meg kivé-
tel  nélkül  minden  alkalommal,  hanem
időközben  egy  pártfogó  támogatót,  egy
barátot is nyertünk személyében.

Szervezetünk a TÁMOP-5.5.2-11/2-
2012-0026 pályázat  nyertese  lett.  A pá-
lyázat lényege az önkéntesség elterjeszté-
se, az értelmi fogyatékossággal élő embe-
rek társadalmi integrációját segítő önkén-
tes tevékenységek népszerűsítő projektje,
a tordasi Önkéntes Pont létrehozása volt.
Feladatok sokaságát hozta 2013-2015 kö-
zött, amit önkénteseink segítségével sike-
resen megoldottunk, sőt, a mai napig ez
kitart.  Ezzel  kapcsolatban  köszönettel
tartozunk  az  akkor  még  egyetemista
Ádám Zsófiának,  aki  néhány  érdeklődő
diákkal  együtt  többször  meglátogattak
bennünket,  majd  egyik társával  megter-
vezték az Önkéntes Pont mai napig hasz-
nálatos logóját.

2015-ben vettem át a szervezet veze-
tését, és szükségünk volt új arculati ele-
mekre. Akkor is tudtam, amiről mai na-
pig meg vagyok győződve, hogy a fiata-
lok látásmódja, tehetsége fontos tényező
bármelyik szervezet fejlődésében, hisz ők
veszik át a stafétabotot. Kovács Szilárdot

kértem meg, hogy lenne-e kedve segíteni,
és már aznap este nekilátott. Első pilla-
nattól tetszik a logó, amit az alapítvány-
nak tervezett, a mai napig minden felüle-
ten használjuk. Örömünkre szolgál, hogy
a két tehetséges fiatal művész, Zsófia és
Szilárd, akik ma már nemcsak hazai pá-
lyán  szárnyalnak,  hozzájárult  szerveze-
tünk fejlődéséhez.

Sok apró momentum jut még eszem-
be  az  elmúlt  évekből,  de  maradnék  a
2018-as  jubileumi  évünk  eseményeinél,
ahol a váli kapcsolatok sorozata volt is-
mét.  Május 26-án a Tordasi  Szivárvány
Együttes  koncertje  zárta  az  iskola  által
szervezett rendezvényt, majd szeptember
elején, a 8. Váli Völgyi Vigasság szintén
az idén 20 éves fennállását ünneplő Szi-
várvány muzsikájával nyitott. Külön kö-
szönettel tartozunk a Vigasságok szerve-
zőinek  a  megtisztelő  meghívásért,  hogy
kiállítók  lehettünk,  bemutatva  a  sérült
emberek alkotó, értékteremtő képessége-
it. A Tűzoltó Múzeum ódon tárgyai kel-
lemes összhangot képeztek a színes játé-
kokkal, lakberendezési tárgyakkal. Meg-
tisztelő és örömteli két nap volt, együtt-
működés,  hagyomány  az  integráció  és
nemzetközi kapcsolatok jegyében.

Október 18-án tartottuk Martonvásá-
ron  alapítványunk 25 éves  és  a  Szivár-
vány Együttes 20 éves születésnapját, ön-
kénteseink  körében.  Nagyon  örültünk,
hogy sok váli vendég tisztelt meg jelenlé-
tével,  a  Bíbor táncos  produkciója pedig
méltó befejezése volt a műsornak. Szüle-
tésnapi  ünnepségsorozatunk  egyik  ki-
emelkedő segítője volt Horváth Rozália,
köszönet érte!

Október 20-án Farnadon jártunk, a
Szivárvány  Együttes  ott  koncertezett,
már nem először. Farnadon, a terített asz-
tal  és  baráti  fogadtatás  mellett  már várt
Csókás Zsolt az előkészített hangtechni-
kával. Lassan megtelt a Művelődési Ház
terme, ahol a zene vette át a főszerepet,
és vetítettünk is tevékenységeinkről a né-
zőknek. Vastaps, finom vacsora kellemes
légkörben, jövőbe tekintő beszélgetések,
véget nem érő búcsúzkodás.  Ez a prog-
ram sem ment volna ilyen gördülékenyen
váli önkénteseink segítsége nélkül, mivel

15 fogyatékkal élő útitársunk is volt.
A  váli  Adventi  vásáron  kialakított

Mikulás-sarok létrejöttéhez is hozzájárul-
tunk egy kicsit, valamint „titkos” külde-
tésben voltunk a Szivárvány Együttes ve-
zetőjével, Mikulás és Manó szerepben.

Nemes  cselekedet  fogyatékkal  élő,
bármiben is akadályozott embertársaink-
nak  segítséget,  támogatást  adni.  Nem,
nem anyagiakra gondolok, hanem az ön-
zetlen,  kellő  pillanatban  történő  odafor-
dulásra. A mi védenceink az intézményi
lét monotóniája, a család nélkülözése mi-
att  is  nagyon  örülnek  egy  kisebb  ese-
ménynek, de még egy pár perces beszél-
getésnek is. Néha elég egy mosoly, egy
kéznyújtás,  nem  igényel  szervezést,  az
alkalom csak úgy jön mindennapi életünk
során. A jövő generációk nevelésének is,
hogy ezt  tapasztalják, könyvből nem le-
het mindezt megtanulni.

Az a szép és értékes az önkéntesség-
ben,  hogy  nemcsak  adunk,  mindig  ka-
punk is! Tévedés azt hinni, hogy önkén-
tes  tevékenység  valami  projekt  kapcsán
jön létre egy adott óraszámban, amit je-
lenléti ívvel igazolunk. Nem, több annál,
nem kézzelfogható, személyiséget és jel-
lemet építő, amitől mi magunk is értéke-
sebbek leszünk.  Önbecsülés,  önbizalom.
Fontos építőelemei az életünknek. 

Civil  szervezetünk  nevében  köszö-
nöm az évek óta tartó együttműködést re-
gisztrált és nem regisztrált önkénteseink-
nek,  és  a  már említett  neveken kívül,  a
teljesség igénye nélkül kiegészíteném se-
gítőink névsorát: Pruch Mónika, Németh
Antal, Váradi Endre, Kocsis Bálint, Ben-
cze  Irén,  Nagy  István,  Fekete  Dániel,
Herczkuné Éva, Kiss Bálint, Kiss Bálint-
né  Zsuzsa,  Diósi  Endre,  Edwin Michel,
Vabrik Zoltán, Dr. Dávid Györgyné, Fis-
kus Olga.

Köszönöm az évek óta tartó együtt-
működést és támogatást Bechtold Tamás
polgármester  részéről.  Bizonyára  nem
haragszik, hogy leírom azt a kedves apró-
ságot, mikor is a közelmúltban egy váli
civil szervezeteket  felsoroló listára a mi
alapítványunk nevét is felírta :)

Békés, boldog Új Évet kívánok!
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►Katolikus hírek

Egyházközségünk a telepü-
lés  minden  lakosának  Istentől
megáldott  és  kegyelmekben
gazdag új esztendőt kíván!

Minden  évben  az  adventi
időszakban  meghatározóak  a
rorate szentmisék, azaz a pir-
kadat előtt, hagyományosan 6
órakor bemutatott szentmisék,
amelyek a Megváltó várásának
és a Mária-tiszteletnek a hívek
által  megszeretett  megnyilvá-
nulásai.  Keddenként  ezeken
keresztül is fel tudtunk készül-
ni  Jézus  Krisztus  születésének
ünneplésére,  köszönjük Zoltán
atyának. Advent IV. vasárnap-
ján Visnyei László atya, a Szé-
kesfehérvári  Bazilika  káplánja
tartotta  a  szentmisét  templo-
munkban, amely előtt és után
sokan el tudták végezni szent-
gyónásukat  Karácsonyra  ké-
szülve.  Decemberben  a  gyer-
mekek  és  fiatalok  számára
megszervezésre került a Plébá-

nián  a  hagyományos  adventi
koszorúkészítés  és  mézeska-
lácssütés.  A  Karitász  csoport
adventi  tartós  élelmiszergyűj-
tésére  sok  adomány  érkezett,
amelyet eljuttatott a családok-
nak  és  egyedül  állóknak.  Kö-
szönjük  szépen  a  felajánlott
adományokat! 

Idén  a  december  24-ei
templomi  pásztorjáték  mellett
fiatalok  két  csoportban  betle-
hemeztek a faluban, így vitték
az  örömhírt  az  embereknek.
Szenteste szentmise keretében
közösen  ünnepeltük  meg  azt,
hogy az Istengyermek eljött a
világba. Szent Család ünnepén
Plébános  atya  megáldotta  a
családokat,  Szilveszterkor  pe-
dig közösen adtunk hálát az el-
múlt  évben  kapott  kegyelme-
kért.

Köszönjük mindazok mun-
káját, akik a karácsonyi előké-
születekben  és  az  ünnepek
alatt segítettek!

Ruff Tamás

►Vöröskereszt

ÁLDOTT ÚJ ÉVET kívánok a
helyi  alapszervezet  nevében
minden kedves olvasónak!

KÖSZÖNET a külső segítő-
inknek  a  2018-as  évben  vég-
zett  munkájukért:  tagdíj  be-
szedés – Nagy Imréné és Ka-
zsoki  Józsefné;  pogácsa  sütés
–  Keresztes  Istvánné,  Tóthi
Gáborné; vércukor, vérnyomás
mérés – Kissné Kiss Erzsébet,
Mester  Andrásné.  Bízom  ben-
ne, hogy az idei  évben is,  ha
módjukban  áll  támogatják
szervezetünket önzetlen, meg-
bízható munkájukkal!
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VÉRADÁS 2019-BEN

Előreláthatólag  a  követke-
ző  időpontokban  kerül  meg-
szervezésre:

FEBRUÁR 6.
MÁJUS 3.

AUGUSZTUS 14.
NOVEMBER 13.

Az időpont változhat, ezért
kérjük, hogy figyeljék a plaká-
tokat, a személyre szóló behí-
vót, facebook oldalt.

A 2018-as évben a véradá-
son  megjelentek  száma  csök-
kenő tendenciát mutatott, saj-
nos. A legutolsó véradásra no-
vemberben,  pl.  28  –an jöttek
el. Vál a megelőző években ki-
magasló helyet foglalt el a vér-

adók számát illetően a környe-
ző  falvak  tekintetében:  szinte
mindig 40 fölött volt a résztve-
vők száma. Idén alig 30 felett.
Az  okokat  lehet  elemezni,  de
nem érdemes.

Remélem és bízom abban,
hogy  aktív  véradóink  mellé
esetleg az ifjúság is felsorako-
zik erősítésnek!

Ne feledjék:

„AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!”

SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN BÁTOR
ÉRDEKLŐDŐT,
ÖNZETLENÜL

SEGÍTENI VÁGYÓT!

Körmendi Mónika
VK. titkár
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TÁJÉKOZTATÓ
2018. december 12-én és 13-án

Vál településen
291 fő kapott meghívót

mammográfiai szűrésre, amin
127-en jelentek meg. 

A megjelenési arány 44 % volt,
ami a 2017-es megyei átlagot

(46 %) megközelíti,
de a kívánt mértéktől (80 %)

még mindig elmarad.
Kérjük Önöket,

minél többen vegyenek részt
az ingyenes szűrővizsgálatokon!

Toronyóra láncostul
Tisztelt Adományozók!

Nagy lépést  tettünk előre.
A Faluvédő Egyesület  megkö-
tötte  a  szerződést  a  Hanga
Kft.-vel a toronyóra gyártására
és  kivitelezésére.  Előlegként
közel  600.000,-  Ft-ot  kifizet-
tünk a szerkezet  megrendelé-
sekor.  A  kivitelezési  határidő
2019.  április  15.  Reményeink
szerint húsvétra elkészülhet az
óra a tornyon.

Újabb támogatók:

Schmidt Ferenc és családja
Körtvélyesi Ferenc

Kocsis Bálint és családja
Zsebeházy Vince

Az eddig összegyűlt összeg

1.344.000,- Ft

Továbbra is köszönettel fo-
gadjuk  a  felajánlásokat  a  to-
ronyórára.  A támogatást a Váli
Faluszépítő és -védő  Egyesület
10700440-68907419-51100005
számlaszámára  utalhatják,  a
közlemény  rovatba  tüntessék
fel: „toronyóra”, vagy felajánlá-
sukkal  keressék  meg  Ádám
Zsuzsannát,  Pásztor  Máriát
vagy Szabó Évát.

Támogatásukat köszönjük!

Ádám Zsuzsanna



►Sporthírek

23 csapat  részvételével  a  hagyo-
mányos  szári  teremlabdarúgó  tornán
vettünk részt, melyet  VERETLENÜL
nyert meg Vál csapata. Gratulálok fiúk!
Igazi csapatmunka volt. ⚽
Szári Teremlabdarúgó Torna alakulása
(2019. január. 12-13.)

Szombat:
Vál - Felcsút 1:0
Vál - Újbarok 2:2
Vál - Bicske II 5:0
Vál - Szárliget 5:0
Vál - Szár IFI 4:0

Vasárnap:
Negyeddöntő: Vál - Ráckeresztúr 2:1
Elődöntő: Vál - Szár 1:0
Döntő: Vál - ETE 2:0

Gólkülönbség: 22 rúgott és 3 kapott gól
Csapataink megkezdték a tavaszi felké-
szülést: heti kettő edzés.

A  felnőtt  csapatot  beneveztük  a  téli
műfüves nagypályás labdarúgó bajnok-
ságra,  melynek  helyszínei:  Martonvá-
sár.
Mérkőzések időpontjai:
január 26.(Szombat) 10:00 VÁL-Tor-
das
február 2.(Szombat) 12:00 VÁL-Etyek
február 9.(Szombat) 12:00 VÁL-Mar-
tonvásár Mustang
február 16-17. helyosztók 

FOCI TOBORZÓ

Minden 14-19 éves focizni vágyó 
fiatal jelentkezését várjuk ifjúsági csa-
patunkba.
Jelentkezni lehet:
Klein Károly
06-30-9823-018
HAJRÁ FIÚK HAJRÁ VÁL!!

Klein Károly
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1%
Kedves Olvasók!

A Bíbor Néptánccsoport
és a VÉKA Egyesület

köszöni a 2017. évi
személyi jövedelemadó

1% támogatásokat,
összesen 117.637 Ft-ot,

melyet a Bíbor Néptánccsoport
kulturális tevékenységére

és a Váli-völgyi Vigasságokra
fordítunk.

Kérjük, hogy
továbbra is támogasson

bennünket
a 2018. évi személyi

jövedelemadója 1 %-ával.
VÉKA EGYESÜLET

Adószám:18336243-1-07
Köszönjük!


