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Tisztelt Váliak!

Bár a beszámoló, mint a címe is mu-
tatja az elmúlt 5 évben elvégzett munká-
ról szól, mégis vissza szeretnék menni az
időben 2010-ig. A 2010 októberében fel-
állt képviselő-testület egy csődhelyzetben
lévő  települést  örökölt.  Működésünket
168 millió forint mínusszal indítottuk. A
válságmenedzselés gyors döntéseket igé-
nyelt.  Mivel  a  bevételeket  nem  tudtuk
drasztikusan  növelni,  így  a  kiadások
csökkentése volt az egyetlen megoldás a
csőd elkerülésére.  Ennek megoldásaként
csökkentettük a dolgozói létszámot, ahol
lehetett nyugdíjazással, ahol nem, ott el-
bocsájtással. A 2011-ben indult 100 %-os
támogatottságú energetikai pályázatok le-
hetőséget kínáltak a rezsi számlák jelen-
tős  csökkentésére.  Első  projektünknek
köszönhetően napelemeket helyeztünk el
a  polgármesteri  hivatal,  a  Vajda  utcai
óvoda és az általános iskola tetejére. Mi-

vel  a  pályázat  beváltotta  a  hozzá fűzött
reményeket,  nagy  örömünkre  szolgált,
hogy további energetikai beruházások se-
gítségével  energiahatékony  módon  fel-
újíthattuk valamennyi önkormányzati in-
gatlanunkat.  Külső  hőszigetelést  és  új,
korszerű  nyílászárókat  kapott  mindkét
óvoda, az iskola, a polgármesteri hivatal
és a könyvtár épülete. A projekt összérté-
ke 149.073.000 Ft volt. Mára napelemek
termelik az áramot a Faluház épületén, a
sportpálya  öltözőjén,  az  Egészségházon
és  a  Kossuth  utcai  óvodán  egyaránt.  A
beruházás  14.497.050  Ft-ból  valósult
meg. A polgármesteri hivatal épülete kí-
vül belül megújult az itt dolgozók és az
ügyet intéző váliak legnagyobb örömére.
Az előbb említett energetikai  pályázato-
kon túl a kormány több mint 30 millió fo-
rinttal támogatta a hivatal felújítását. 

Nem csupán az épület újult meg. A
hivatal ügyviteli rendszere az ASP pályá-
zatból 7 millió forint értékben korszerű-
södött. Ez érintett minden munkaállomást
mind a szoftver, mind a hardver tekinte-
tében.

Energetikai  beruházásaink  sora
2019-ben  egy  pelletüzemű  kazánokkal
működő hőközpont építésével és egy pel-
letgyártó üzem kialakításával egészült ki.
A beruházás 149.854.920 Ft-ból valósult
meg. A hőközpont látja el fűtési energiá-
val az egészségházat, a polgármesteri hi-
vatalt, a faluházat és a tűzoltó laktanyát.
A  pelletet  mezőgazdasági  és  erdészeti
melléktermékekből  készítjük.  Fontos
megemlíteni, hogy a gyártásban nagy se-
gítségünkre vannak a közmunka program
keretein belül alkalmazott munkavállaló-
ink. Részben ők végzik el a településen a
zöldfelületek és az önkormányzati ingat-
lanok fenntartását, de besegítenek az egy-
házi ingatlanok rendben tartásába is. 

A külterületi  utak  karbantartásához
szükséges gépek beszerzésére kiírt vidék-
fejlesztési program keretein belül ma bol-

dog tulajdonosai vagyunk egy 50 lóerős
traktornak,  melyhez  hidrokasza,  szárzú-
zó, pótkocsi és lajtos kocsi, hótoló és só-
szóró, valamint egy ágaprító tartoznak. A
pályázaton elnyert közel 11 millió forin-
tot 4 millió forinttal egészítette ki önkor-
mányzatunk.

Mára, az energiaszámlák csökkenté-
se  mellett  legalább  olyan  fontos  szá-
munkra a környezettudatosság is. Mivel a
pelletgyártás kiváló alapanyaga az ág ap-
ríték, ezért nem csupán az önkormányzati
területekről  levágott  ágakat,  de a  lakos-
ságtól  származó kertészeti  hulladékot  is
igyekszünk  elszállítani.  Bízunk  benne,
hogy ezzel községünk levegőjének minő-
ségén is javítunk, hiszen kevesebben fog-
nak égetni a faluban.

Az  elmúlt  öt  évben  is  sikerrel  pá-
lyáztunk utak, járdák, valamint támfalak
építésére. Előbbiekre összesen 140 millió
forintot nyertünk különböző hazai forrá-
sokból  a  kormánynak  köszönhetően,
utóbbira 67 millió forint állt rendelkezé-
sünkre a vis major pályázat keretein be-
lül. Járdát építettünk a Vajda utca páros
oldalán, a Bem utcában és a Kisköz utcá-
ban, valamint a Széchenyi úton a főutcá-
tól a sétány végéig.  Felújítottuk a „Sár-
közt”, a Kisköz utcát, a Malom utcát és
hamarosan elkészül a Széchenyi út széle-
sítése,  valamint  az  Ady  Endre  utca  is.
Utóbbinál már épül a partfalat és a köz-
műveket megvédő támfal. Minden pályá-
zathoz biztosítottuk a szükséges önrészt,
vagy kiegészítést  közel  50  millió  forint
értékben.

Fontos számunkra környezetünk ál-
lapota, használhatósága legalább annyira,
mint ősi örökségünk. Éppen ezért nagyon
örültünk  a  posta  előtti  Vajda  szobor  és
környezetének  rendezésére  elnyert  LE-
ADER pályázatnak, a játszótér és a Kul-
túr-kert,  valamint  a  Sétány  felújítására
szolgáló uniós pályázati lehetőségeknek.
A pályázatokat  a  Váli  Faluszépítő  és  –

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
AZ ELMÚLT 5 ÉV TEVÉKENYSÉGÉRŐL
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Önkormányzati választás 
2019. október 13-án kerül sor az önkormányzati
polgármesterek és képviselők választására. Be-
mutatkoznak a váli jelöltek.

6-9. oldal

A települést érintő információk
Miklósi Tibor településüzemeltetési és műszaki előadó 
összefoglalja a lakosság számára a legfontosabb tudnivalókat.

3-4. oldal



védő Egyesület nyújtotta be több mint 20
millió  forint  értékben,  az  utófinanszíro-
zás áthidalásához minden esetben az ön-
kormányzat nyújtott segítséget. Az I. vi-
lágháborús  emlékmű felújításával  végre
méltó módon emlékezhetünk meg az el-
hunyt  váli  hősökről.  A Vajda-ház  külső
felújítása  után  sikeresen  pályáztunk  a
Kubinyi-programban egy új belső kiállí-
tás tervezésére.  A kivitelezési  munkákat
2020-ra tervezi a Petőfi Irodalmi Múze-
um  a  Magyar  Irodalmi  Emlékházak
Egyesületének segítségével. 

Fontos,  hogy épített-  és  természeti
környezetünk egyaránt igényes képet mu-
tasson, de legalább ennyire fontos az is,
hogy a váli embereknek különböző prog-
ramokkal,  illetve  a  rászorulóknak segít-
séggel  teremtsünk  élhető  kör-
nyezetet. Ezek nélkül a telepü-
lés csupán utcák és házak egy-
szerű szövedéke lenne. 

Az  elmúlt  öt  évben  is
nagy  sikert  aratott  a  szociális
tűzifa  és  élelmiszercsomagok
kiosztása.  Ezek  a  programok
bizonyítják, hogy a váli embe-
rek önzetlenül segítenek, ha rá-
szorulókról  van  szó.  A  köz-
munkások,  vállalkozók,  mező-
gazdászok összefogásának köszönhetően
néhány nap alatt kiosztjuk a 120 m3 tűzi-
fát és a két kamionnyi élelmiszert. A 70
éven  felülieknek  karácsonyi  csomaggal,
vacsorával és műsorral szoktunk kedves-
kedni. Erre a célra pályázati forrásból 7
millió forintot költöttünk, melyet  évente
további 3 millió forinttal egészítettünk ki.
Részben  pályázati,  részben  saját  forrás-
ból támogattuk az iskolás és óvodás gye-
rekeket. Előbbi forrásból az iskola tantes-
tületének javaslatára a legszorgalmasabb
gyerekeket,  utóbbiból minden váli gyer-
mek részesült. A Mészáros Alapítvány tá-
mogatására ma már minden felsőoktatás-
ban tanuló gyermek számíthat, de a kö-
zép és általános iskolai tanulók is elnyer-
hetnek  támogatást  bizonyos  tanulmányi
átlag felett. A fiatal házaspárok közül is
sokan pályáztak sikerrel az alapítványhoz
ingatlan felújításra. 

Büszkék vagyunk rá, hogy a külön-
böző  civil  szervezetekkel  kiemelkedően
jó az  együttműködés.  Saját  költségveté-
sünkbe már évek óta több millió forintot
tervezünk be a civilek támogatására,  de
ennél fontosabb, hogy különböző pályá-
zati forrásból bőven van lehetőségünk tá-
mogatni  a  civil  programokat,  vagy  az
egyesületek  működését.  Több  alkalom-
mal indultunk együtt pályázatokon, ahol

az önkormányzat biztosította a szükséges
önrészt.  Így jutottak hozzá polgárőreink
egy terepjáróhoz, melynek fenntartását is
természetesen  mi  vállaltuk.  A  tűzoltó
egyesülettel  több sikeres  pályázaton va-
gyunk túl. A Községi és Tűzoltó Emlék-
ház felújítása után a tűzoltó laktanya bő-
vítését  és  korszerűsítését  végeztük  el.
Fontos  az  a  megállapodás  is,  melynek
köszönhetően a tűzoltók végzik a zöldfe-
lületek  fenntartásának  jelentős  részét,
mely munkáért természetesen fizet az ön-
kormányzat.  A  bevételből  törlesztik  a
korszerű tűzoltó autó részleteit, valamint
a bérek egy része is ebből az összegből
kerül kifizetésre. A közösségi sátor felál-
lítását is ők vállalták fel, és ha kell, lo-
csolják a közterületi növényeket. 

A  sportkör  tevékenységének  kö-
szönhetően  óvodás  kortól  az  öregfiúkig
minden  korosztály  képviselteti  magát  a
Bozsik-programban.  Az  öltözők  „felöl-
töztetése”  pályázati  támogatásból  való-
sult  meg,  de  a  karbantartás-felújítás  fo-
lyamatos feladat. Az idei árvíz után 1,5
millió forintból újíttattuk fel a pályát. A
TAO  támogatásnak  köszönhetően  mára
van pénz az edzők szerény fizetésére,  a
sporteszközök pótlására, valamint a játé-
kosok utaztatásra is. A pálya fenntartását
az egyesület  vállalta,  melyet  óriási  oda-
adással végeznek. Egy korábbi, közel 10
milliós közös pályázatnak köszönhetően
egészségprogramokat szerveztünk. 

A Bíbor néptánccsoport idén immá-
ron kilencedik alkalommal rendezte meg
a nemzetközi fellépőkkel színesített Váli
Völgyi Vigasságokat. A kétnapos rendez-
vényre egy évig készülnek. A rendezvény
nem csupán a váli embereket vonzza, de
számos látogató érkezik bel- és külföld-
ről egyaránt. 

A Válinka  néptánccsoport  is  meg-
szervezte a testvértelepülésekről, Farnad-
ról és Balánbányáról érkező gyerekeknek
a szokásos néptánctábort, melyet a tánc-
gála rendezvénye zárt. 

Mindkét  programot  több  mint  1,5
millió  forinttal  tudtuk  támogatni  egy

EFOP pályázatnak  köszönhetően.  A pá-
lyázat keretein belül közel 29 millió fo-
rintból szerveztünk további programokat.
Újra  élesztettük  az  ifjúsági  klubot.  Re-
mek játszóeszközöket vettünk, melyekkel
a klub tagjai szívesen játszanak. A gyere-
kek moziba, színházba és a martonvásári
Agroverzumba  is  eljutottak.  Egészség-
ügyi  szűrővizsgálatokat  szerveztünk,
sportolási lehetőségeket teremtettünk, és
különböző előadásokat tartottunk minden
korosztály számára. Szintén ennek a pá-
lyázatnak köszönhetően készíttettünk ter-
veket bérlakások kialakítására, az úgyne-
vezett „Fecskeház” projektben. A váli is-
kolások ennek és két másik programnak
köszönhetően erdei iskolákban tölthettek
el néhány feledhetetlen napot. 

A területi kohézió erősítése
Martonvásár  térségében  című
TOP  pályázatból  ellátogattunk
német testvértelepülésünkre Ne-
ualbenreuth-ba, de ez a pályázat
biztosítja  majd  egy  új,  Válról
szóló kiadvány és könyv megje-
lenését is. A pályázati keretösz-
szeg közel 16 millió forint. 

Még az  előző önkormány-
zati  ciklusban  kezdődött  el  a
Zöld építőipari tranzitfoglalkoz-

tatás a Váli-völgyben című pályázatunk,
melynek keretein belül  OKJ-s képzéssel
többféle építőipari szakmát lehetett meg-
tanulni  és megszerezni a szakképesítést.
A képzés ideje alatt a tanulók ösztöndíj-
ban részesültek. 37 fő tett sikeres vizsgát.
A pályázati keretösszeg közel 150 millió
forint volt. 

A kormány 95,5 millió forintos tá-
mogatásának köszönhetően sikerült meg-
vásárolnunk a „Sárközi” telkek végét, va-
lamint a Katona Lajos utca régi focipálya
fölé  eső  szakaszát.  A sportcélú  ingatlan
fejlesztésére kapott összegből alakítjuk ki
azt  az  összközműves,  önkormányzati
úton megközelíthető telket, melyen meg-
épülhet a Honvédelmi Sportközpont egy
új  tornacsarnokkal  kiegészülve.  Ezzel
egy régi vágyunk teljesülhet az elkövet-
kező 5 évben. 

Bár nem önkormányzati projekt, de
minden jóérzésű váli ember örül a katoli-
kus  templom felújításának.  A Székesfe-
hérvári Egyházmegye beruházásában 600
millió  forintból  újul  meg  Fejér  megye
legnagyobb  temploma.  A  kivitelezési
munkáknak  köszönhetően  belül  részle-
ges, kívül teljes felújításon megy keresz-
tül  a  templom épülete.  A környezete  is
végre méltó lesz egyik legfontosabb épí-
tett örökségünknek. 
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Toronyóra
Elkészül a toronyóra. Szeretettel várunk mindenkit 
az október 12-i ünnepélyes átadásra.

16. oldal

TISZTELT VÁLIAK!
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖZMEGHALLGATÁST 

TART.
Helyszín: Községháza, díszterem
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Tájékoztatás a tűzgyújtás szabályairól

2010-es  az  az  országos jogszabály,
amely értelmében  tilos  a  kerti  hulladék
égetése. A tiltás alól az önkormányzat he-
lyi  rendeletben  felmentést  adhat,  ilyen
helyi  jogszabály Válon 2015 óta van. A
jelenleg  hatályos,  „az  avar  és  növényi
hulladék  nyílttéri  égetéséről” szóló
16/2018. (XII. 17.) önkormányzati rende-
let szabályozza a kerti hulladék égetésé-
nek  rendjét,  módját  Válon,  és  meghatá-
rozza azokat az időszakokat is, melyek-
ben  lehet  tüzelni.  A  hatályos  rendelet
megtalálható az Interneten a www.njt.hu
vagy a www.val.hu oldalakon, illetve el-
érhető a Polgármesteri hivatalban is.

Az elmúlt közel 5 év tapasztalata az,
hogy az égetési időpontokat többé-kevés-
bé betartják az emberek. Azzal kapcsolat-
ban  viszont  már kevésbé  vannak tisztá-
ban az állampolgárok, hogy mit és hol le-
het  égetni.  Ugyanis  égetési  napokon  is
csak és kizárólag avar és növényi hulla-
dék  égethető,  kommunális-,  ipari  ere-
detű-, illetve veszélyes hulladék, továbbá
az  emberi  egészségre  ártalmas  égéster-
méket kibocsátó anyag NEM. Ezektől az
anyagoktól egyébként sem égetéssel kel-
lene  megszabadulni,  hanem a  hulladék-
gazdálkodóval kellene elvitetni.

A másik félreértés a rendelettel kap-
csolatban az égetés helyével kapcsolatos.
A fenti jogszabály ugyanis csak belterü-
letre  vonatkozik.  Külterületi  ingatlanok
esetében, amennyiben az égetést jogsza-
bály megengedi,  azt  előzetesen  engedé-
lyeztetni  kell  a  tűzvédelmi  hatósággal
(irányított égetés).

Továbbra  is  megengedett  viszont
minden korlátozás nélkül a kerti grillezés
és a tűzön történő sütés-főzés, természe-
tesen a tűz állandó felügyelete mellett.

Árkok tisztítása

Beköszöntött az ősz, ezzel a csapa-
dékos időszak is. Az esős idő beálltával
pedig fokozottan fontos, hogy a felszíni
vízelvezető árkaink karban legyenek tart-
va. Ezért kérjük a tisztelt ingatlantulajdo-
nosokat, hogy tegyenek eleget kötelezett-

ségeiknek, és az ingatlanjaik előtt húzódó
árkokat tartsák karban. Az árkokból,  át-
ereszekről  a  szemetet,  gazt,  falevelet,
iszapot  folyamatosan  szedjék  ki,  a  víz
szabad lefolyását gátló állapotokat pedig
szüntessék meg! 

A víz  elleni  védekezés  mindannyi-
unk közös ügye, melyben csak közös erő-
vel érhetünk célt!

Házszámok, helyrajzi számok

Felhívjuk  a  tisztelt  ingatlantulajdo-
nosok figyelmét, hogy a hatályos jogsza-
bályok alapján minden ingatlanon, közte-
rületről jól látható módon fel kell tüntetni
az  ingatlan  házszámát,  amennyiben
nincs, a helyrajzi számát! Kérjük önöket,
hogy gondoskodjanak a házszámok kiírá-
sáról. Külön felhívnám a zártkerti ingat-
lanok  gazdáinak  figyelmét  a  helyrajzi
számok kiírásának szükségességére, me-
lyek nélkül a zártkerti ingatlanok beazo-
nosítása meglehetősen nehéz feladat. Se-
gítő  közreműködésüket  előre  is  köszö-
nöm!

Beszámoló a folyamatban lévő
beruházásainkról,

valamint az ezekkel kapcsolatos
forgalmi rend változásokról

Folyamatban van az Ady Endre ut-
cai  támfalrendszer  újabb  szakaszának
építése.  Lapzártakor  épp  a  mintegy  35
méter hosszú, kb. 2,5 m magas vasbeton
szögtámfal  alapozási  munkái  folytak,
melyet hosszú előkészítő időszak (tervez-
tetés, engedélyeztetés, közbeszerzés) elő-
zött  meg.  A kivitelezés  összköltsége  26
millió forint felett van. A beruházásra az
Ady Endre  utcában  található  közművek
biztonsága és az Ady Endre utcában és a
Kossuth utcában található lakóingatlano-
kat veszélyeztető partfalsuvadás rekonst-
rukciós munkája érdekében van szükség.
Elkészülte után az érintett területen talál-
ható  lakóingatlanok  veszélyeztetettsége
megszűnik.

A beruházással  összefüggésben  az
Ady  Endre  utca  10-14.  előtti  szakasza

ideiglenesen – a kivitelezés idejére – le-
zárásra kerül, így az utca mindkét oldal-
ról  zsákutcává  válik.  Emiatt  hulladék-
szállítási  napokon a kukásautó  nem tud
bemenni  az  Ady  Endre  utcába,  így  a
kommunális  hulladékot  a  kivitelezési
munkák végéig kérjük zsákokban gyűjte-
ni, és a hulladékszállítási napon az utca
valamelyik végéhez leszállítani. Indokolt
esetben (első sorban idős, nehezen moz-
gó  lakosok  esetén)  az  Önkormányzat  a
hulladék  leszállításáról  a  hulladékszállí-
tási  nap  reggelén  gondoskodik,  de csak
zsákban  gyűjtött  hulladék  és  érvényes
hulladékszállítási  szerződéssel  rendelke-
ző  lakosok esetében.  E  célra  bármilyen
műanyag zsák használható, nem szüksé-
ges hozzá matrica megvásárlása. 

Szintén folyamatban van a Széche-
nyi utca szélesítése, melynek összköltsé-
ge  bruttó  55  millió  forint.  A beruházás
eredményeként  a  Széchenyi  utca  teljes
hosszon 5,50 m széles teherbíró burkola-
tot kap, így – a Kétlyukú-hidat kivéve –
végig  két  sávon  járható  lesz  majd.  A
munkálatokat  a  kivitelező  szakemberei
szakaszos útlezárás mellett végzik, a zá-
rás  munkanapokon  napközben  reggel
8:00 órától délután 17:00 óráig tart majd.
A nappali munkavégzési időn kívüli idő-
szakban délután 17:00-tól reggel 8:00-ig
az út korlátozottan – útszűkület és sebes-
ségkorlátozás  mellett  –  járható  lesz.  A
gyalogos  forgalmat  a  korlátozások  nem
érintik.  Kérjük  közlekedjenek  fokozott
körültekintéssel és figyeljék a kihelyezett
táblákat!

Hamarosan  -  az  Ady  Endre  utcai
támfal megépítése után rögtön - megkez-
dődik az Ady Endre utca rekonstrukciója
is. Az útburkolat és az aljzatszerkezet tel-
jes  felújítása,  szükségszerű  újjáépítése
után az egész utca egyoldali K-szegélye-
zést  és  új  útburkolatot  kap padkarende-
zéssel,  a  vízelvezetés  megoldásával.  A
beruházás  összértéke  bruttó  37,5  millió
forint.

A beruházások  okozta  közlekedési
nehézségekért szíves türelmüket és meg-
értésüket kérjük.
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A települést érintő információk
Ismét felhívjuk figyelmüket a településen zajló és a
lakosságot érintő legfontosabb ügyekre.

MIKLÓSI TIBOR műszaki előadó

KATALIN-BÁL
2019. november 23-án

a Faluházban.

Minden szórakozni vágyót
szeretettel várunk!

Óvodai Szülő Szervezet



EFOP - pályázati beszámoló

Községünkben  az  EFOP  1.5.2-16-
2017-00011.  sz.  „Humán  szolgáltatások
fejlesztése  térségi  szemléletben”  című
pályázati  forrás  2019-ben  is  változatos
programokat  kínált  az  érdeklődőknek.
Tanfolyam jellegű programjaink az év el-
ső felében  sikeresen  zárultak,  az  angol,
német,  informatika,  KRESZ,  társastánc,
néptánc  oktatás  mellett  képzőművészeti
foglalkozásokat  is  látogathattak  a  részt-
vevők.

Áprilistól álláskeresési konzultáción
bővíthették ismereteiket a munkavállalás
előtt álló érdeklődők, ahol egyéni tanács-
adás keretében segítettünk az elhelyezke-
désben.

Községünk nyugdíjasai  számára ér-
dekes  témákkal  tartottunk előadást,  heti
rendszerességgel  megvalósuló  klubdél-
utánjaikon.

Nagy népszerűség mellett folytatód-
tak  ifjúsági  klubfoglalkozásaink.  A Kö-
zösségi házban biliárd, csocsó, asztalite-
nisz, különböző társasjátékok, illetve X-
box játékok biztosítják a jó hangulatot.

A foglalkozásokat kirándulások szí-
nesítik,  színház  és  mozi  látogatáson  túl
az Agroverzum Tudományos Élményköz-
pontba  látogathattak  el  a  fiatalok.  Mini
varrótanfolyamon  praktikus  hátizsákot
készítettek,  bepillantást  nyerhettek  a
szappanöntés,  házi  kence  készítésének
folyamatába,  sminkes  és  fodrász  prakti-
kus tanácsait hallgathatták.

Pályázati forrásból támogathattunk
több kulturális eseményt, így a júliusban
megrendezésre  kerülő  Váli  Vigadalom
programsorozatát,  melynek  keretében
testvértelepüléseinkről:  Balánbányáról,
Farnadról  érkező  látogatóinkat  is  meg-
vendégelhettük,  valamint  a  Váli  Völgyi
Vigasságok  két  napos  rendezvényét,
amely idén kilencedik alkalommal várta
az érdeklődőket.

Tanulmányi  ösztöndíj  keretében  le-
hetőségünk  nyílt  iskolánk  25  diákját
anyagi  támogatásban  részesíteni  a
2018/2019 tanévben nyújtott kiemelkedő
szorgalmukért.  Pályázati  forrásból  az  új
tanévben, szeptember első hetében kétna-
pos  erdei  iskolai  kiránduláson  vehetett
részt a 2. 3., illetve az 5., 7.osztály.

Programsorozatunk  következő  ese-
ménye  az  egészségnap  keretében  terve-
zett tüdőszűrés,  melyre az alábbi jelent-
kezési lap kitöltésével regisztrálhatnak az
érdeklődők.

Köszönjük az  előadások,  rendezvé-
nyek,  tanfolyamok  lebonyolításában
résztvevők lelkiismeretes munkáját!

Körtélyesi Andrea
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Név:……….…….…..…….……..……..……………….

Születési név:…….…………..……….……………….

Születési hely:…..………..……..……………………..

Születési idő:……..……..……..……..……..………...

Anyja neve:….……..…..…….……..…….…………...

Lakcím:…..……..…….…….……..……..…….……...

TAJszám:……..…..…….…..………………………….

Időpont:…….………..………..……..……….…………

Név:……….…….…..…….……..……..……………….

Születési név:…….…………..……….……………….

Születési hely:…..………..……..……………………..

Születési idő:……..……..……..……..……..………...

Anyja neve:….……..…..…….……..…….…………...

Lakcím:…..……..…….…….……..……..…….……….

TAJszám:……..…..…….…..………………………….

Időpont:…….………..………..……..……….………...

Vastagbélszűrés

Tisztelt Lakosság!

A váli háziorvosi rendelő is
részt  vesz  a  Komplex  Nép-
egészségügyi Szűrések Vastag-
bélszűrési  programjában.  Min-
den  50-70  év  közötti  lakos
2020-ig részt tud majd venni a
szűrésben.

Részletes meghívólevél ér-
kezik a Nemzeti Népegészség-
ügyi Központtól.

A levéllel keresse fel a ren-
delőt (vagy keressék telefonon
Kissné  Kiss  Erzsébet  körzeti
ápolónőt,  hogy  milyen  egyéb
módon  tudnak  hozzájutni  az
egységcsomaghoz).  Nem  kell
érte  sorba  állni,  csak  átadom
az  egységcsomagot,  és  elvé-
gezzük a szükséges adminiszt-
rációt.

Első körben nem kell men-
ni sehová, csak a székletmintát
kell a csomagban található tar-
tóban ingyen, postán elküldeni.

Kérem  éljenek  a  lehető-
séggel és keressenek bátran! 

Kissné Kiss Erzsébet

TÜDŐSZŰRÉS -VÁL
A program az EFOP 1.5.2-16-2017-00011. sz. „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”

pályázat keretén belül valósul meg.
Tüdőszűrés időpontjai: 2019. október 19. szombat 8-16 óráig és 2019. október 21. hétfő 8-16 óráig.
Kérjük, a jelentkezési lapot kitöltve 2019. október 7-ig a Hivatal előterében elhelyezett dobozba tegyék 
a megfelelő dátum megjelölésével. 
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK

JÚLIUS

Páva Zsolt és
Budai Beáta

Rafael Gábor és
Budai Melinda

Kiss Róbert és
Nagy Bella

Jákli Balász György és
Ősz Veronika Andrea

AUGUSZTUS

Milvius Lóránt és
Imre Nikoletta

Dömsödi Tamás és
Nánási Valéria

Sulyok-Pál Marcus és
Pfeifer Tímea

Szerencsés József és
Kovács Regina Zsanett

GRATULÁLUNK!

G Ó L Y A H Í R E K

JÚLIUS

Veres János Zorán
Juhász Vencel

AUGUSZTUS

Lakos Gellért
Zsolnai Botond
Scheff Olivia
Indi Kornél

Schmidt Lelle Illangó

GRATULÁLUNK!

CSEMETE-FA ÜLTETÉS

ÉS

EMLÉKLAPOK
ÁTADÁSA

Szeretettel várjuk a csemetéket,
szüleiket és nagyszüleiket

2019. október 12-én
szombaton 10:00-kor

a Községházánál
a 2019-es faültetésre és

a 2018-as emléklapok átadására.

OKTÓBERI
PROGRAMAJÁNLÓ

Október. 5. szombat
Szüreti felvonulás és bál

Október 12. szombat
Csemete-fa ültetés
Toronyóra átadás

Elszármazottak találkozója

Október 19. szombat
Egészségnap

TÁJÉKOZTATÁS  E-ADÓSZÁMLAKIVONAT  ELÉRHETŐSÉGÉRŐL 

Tisztelt Vállalkozók, Tisztelt Érdekeltek!

2019.  január  1.-től  az  adóigazgatási  eljárás  részletszabályairól  szóló
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22.§. (2) bek.-e alapján az önkormányzati
adóhatóság azon adózóknak, akik az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés a) pont aa alpont
alapján, és a törvény végrehajtási rendelete értelmében gazdálkodó szerveze-
tek, adószámlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított  késedelmi
pótlékról NEM ÉRTESÍTI azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illet-
ve adatszolgáltatás teljesítésére  ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTELEZETT, vagy
választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. 

Kötelező elektronikus ügyintézés az Eüsztv. 1. §:

23. pontja szerint  gazdálkodó szervezet  a polgári  perrendtartásról  szóló
törvényben meghatározott,  belföldi  székhellyel  rendelkező gazdálkodó szerve-
zet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálko-
dó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.

Fentiek értelmében, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tör-
vény 7. § 6. szerint  gazdálkodó szervezetnek számít  a gazdasági társaság, az
európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az
európai területi társulás, a szövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálko-
dási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyaror-
szági fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes
jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda,
az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó,
emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az
állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költség-
vetési  szervek  gazdálkodására  vonatkozó  szabályokat  alkalmazó  egyéb  jogi
személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;

Ezen adózóknak az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén
ELEKTRONIKUS  TÁJÉKOZTATÁST  (ügyfélkapura,  cégkapura)  küld  az  adó-
számla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus ELÉRHETŐSÉGÉRŐL,
LEKÉRDEZÉSÉRŐL!

Az adófolyószámla csak abban az esetben kérdezhető le, ha teljes körű
képviseleti  joggal/  meghatalmazottal  rendelkező  e-meghatalmazást  küldött  az
önkormányzati adóügyek intézésére, és az rögzítésre került a rendszerben.

 
Kőrös Mónika

adóügyi előadó



A  Helyi  Választási  Bizottság  egy
polgármester-jelöltet vett nyilvántartásba
és kisorsolta a képviselőjelöltek szavazó-
lapon szereplő sorrendjét.

Polgármesterjelölt:

Bechtold Tamás János

A képviselőjelöltek  szavazólapon  sze-
replő sorrendje:

  1. Kőszegi László
  2. Nagy Jánosné
  3. Zsirai Győző
  4. Csókás Zsolt Károly
  5. Schmidt Ferenc
  6. Ádám Zsuzsanna
  7. Kissné Kiss Erzsébet
  8. Bencze Dezső
  9. Kocsis Bálint
10. Kárpáti Hajnalka Mária
11. Dudás Béla

Valamennyi jelölt számára lehetősé-
get biztosítottunk, hogy lapunk hasábjain 
megszólítsa Önöket. Akik éltek a lehető-
séggel, azok bemutatkozását közre adjuk.

BECHTOLD TAMÁS JÁNOS
polgármester jelölt (Fidesz-KDNP)

Tisztelt Váli Polgárok, kedves Bará-
taim!

Az  önkormányzati  választásokra  a
jelöltállítás megtörtént. Ezúton szeretném
megköszönni  mindazoknak,  akik  aláírá-

sukkal és bátorító szavaikkal arra biztat-
tak, hogy a megkezdett munkát ne hagy-
juk abba. Jómagam és csapatom arra fo-
gunk törekedni a jövőben is, hogy Vál tö-
retlenül fejlődjön.

Terveknek  nem  vagyunk  híján.  A
következő öt év azoknak az évtizedes vá-
gyaknak  a  megvalósításáról  szólna,
melyben  a  kormány és  személy  szerint
Tessely  Zoltán  országgyűlési  képviselő,
fejlesztési biztos is támogatásáról biztosí-
tott.  A Pannónia  szíve  programon belül
épülhet meg az a közel 11 hektáros beru-
házás, melynek nem csupán az Ürményi-
kastély a része, de megújulna a régi isko-
la épülete,  az uradalmi magtár,  a „Ron-
gyosként” elhíresült terület, a 6,5 hektá-
ros erdő, a „Nagypince” és a régi focipá-
lya területe. A több ütemű beruházás be-
csült összértéke közel nettó 8 milliárd fo-
rint.  A projekt  része  még  a  Vereb-Vál-
Gyúró-Etyek között megépítendő aszfal-
tos út, melynek költsége több mint 6 mil-
liárd forint.

Ha a nagy elődökre gondolunk, kö-
telességünk az Ürményi-mauzóleum fel-
újítása is. Ehhez még partnereket kell ke-
resnünk,  de  hiszem,  hogy  a  következő
önkormányzati  ciklusban erre is  sor  ke-
rülhet. Ha ez is sikerül, akkor büszkék le-
hetünk az Ürményi-örökség méltó meg-
becsülésére.

KŐSZEGI LÁSZLÓ
képviselőjelölt (Fidesz-KDNP)

Családommal 1990 óta élek Válban.
Hosszú ideig az általános iskolában taní-
tottam. Büszkén látom, hogy az általam
is  nevelt  gyermekekből  hogyan  lett  fel-
nőtt  ember,  hogyan alapítottak családot,
hogyan boldogulnak az életben.

Újabb  feladatok  után  nézve  előbb
közigazgatási  szakvizsgát  tettem,  majd
néhány éve  Budapesten,  az  Igazságügyi
Minisztérium  háttérintézményében  he-
lyezkedtem el..

Több cikluson keresztül  dolgoztam
képviselőként,  bizottsági  tagként.  Közös
munkánk  eredményeként  településünk
szép fejlődésnek indult, a kormány pályá-
zatainak  segítségével  sikerült  fejlődési
pályára  állnunk.  Azonban  vannak  még
feladataink a sportcsarnokkal,  a kastély-
lyal  kapcsolatban,  amelyre  a  következő
ciklusban  nagy  energiával  készülünk.
Természetesen  ezen  komoly  feladatok
mellett  nem szabad elfeledkezni  a  min-
dennapok apró gondjairól, bajairól, ame-
lyekre  folyamatosan  kell  keresnünk  a
megoldásokat,  hogy a  sok  nagy feladat
közben a lényeg ne vesszen el.

Munkánk  továbbfolytatásához,  jö-
vőbeli  terveink megvalósításához kérem
szépen a lakosság támogatását!

NAGY JÁNOSNÉ
független képviselőjelölt

Tisztelt  Váliak,  Kedves  Ismerősök,
Barátok!

Nagy  Jánosné  (Ölvedi  Judit)  va-
gyok.  Família  Kereskedésből  bizonyára
sokan ismernek, immár több mint 21 éve
családommal ismét Válon élek. 

Eddig  vállalkozóként  támogattam,
és magánemberként próbáltam elősegíte-
ni Vál épülését, szépülését, fejlődését, ez-
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Katolikus hírek
„A múlt héten plébániánk benyújtotta pályázatát…”
- Ruff Tamás összefoglalója

14. oldal

2019. október 13.
Önkormányzati választások 

A Köztársasági Elnök kitűzte a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek álta-
lános választását.



után  pedig  független  képviselőjelöltként
folytatnám.  Amennyiben  bizalmat  sza-
vaznak  nekem,  minden  tudásommal  és
tapasztalatommal  azon  leszek,  hogy  az
éppen hivatalban lévő Polgármesterrel, és
képviselőtársakkal  együttműködve  épít-
sük és fejlesszük szeretett településünket
Vált. Tennénk ezt azért, hogy az itt élők-
nek, Önöknek, Nektek, azaz mindannyi-
unknak  kényelmesebb,  szebb,  otthono-
sabb, biztonságosabb lakókörnyezetet te-
remthessünk. Mindannyian tudjuk, hogy
sok teendő és  feladat  van még előttünk
Válon,  amelyeket  csak felelősen, átgon-
doltan és összefogva tudunk megoldani.
Őszintén remélem, hogy sikerült ezzel a
rövid  bemutatkozóval  elnyernem  bizal-
mukat, és számíthatok a támogatásukra a
közelgő  októberi  önkormányzati  válasz-
tásokon. 

Bízom  abban,  hogy  a  választások
után  képviselőként,  a  település  érdekeit
szem  előtt  tartva  dolgozhatok.  Ezután
bármilyen kérdéssel, javaslattal, észrevé-
tellel segíthetik munkámat és felkereshet-
nek az ismert elérhetőségeimen.

CSÓKÁS ZSOLT KÁROLY
független képviselőjelölt

Csókás Zsolt, 46 éves, nős, 2 gyer-
mekes családapa vagyok. Születésem óta
itt élek a településen. 1992-től napjainkig
tevékenyen részt veszek a település életé-
ben. Főként a rendezvények szervezésé-
ben, lebonyolításában és műszaki ügyek-
ben jut  szerepem, de rendszeresen segí-
tem az  iskola,  az  óvoda,  illetve  a helyi
szervezetek munkáját. 

11  éve,  már  a  3.  ciklusra  kaptam
meg a bizalmat Önöktől, hogy a település
érdekeit  szem előtt tartva képviseljem a
lakosságot Önkormányzati szinten is. Az
elmúlt 3 választáson egyre nagyobb szá-
mú szavazattal kerültem be a képviselő-
testületbe,  ami  számomra  azt  jelentette,
hogy  a  szavazók  többsége  elégedett  a
munkámmal.

Mindig  a  lakosság  és  Vál  érdekeit
tartottam és tartom szem előtt, meggyő-
ződésem,  hogy egy jól  működő Önkor-
mányzatban csapatmunkára van szükség!
Ami javaslat a település fejlődését előse-
gíti, azt támogatni kell! Bárki is javasol-
ja! 

Kérem, amennyiben továbbra is úgy
gondolják,  hogy  méltó  vagyok  Önöket
képviselni,  október  13-án  tiszteljenek
meg bizalmukkal!

SCHMIDT FERENC
független képviselőjelölt

1969. március 21-én születtem Bu-
dapesten. Nyolcadikos koromig a szüle-
im, majd a nagyszüleim neveltek. A Váli
Vajda  János  Általános  Iskola  elvégzése
után  tanulmányaimat  a  Székesfehérvári
Vörösmarty  Mihály  Szakmunkásképző
Intézetben folytattam, ahol az épületasz-
talos szakmát sajátítottam el. Pár év mun-
ka után a katonai szolgálatomat Székes-
fehérváron teljesítettem. Az első házassá-
gomból  1993-ban  Eszter  nevű  lányom
született.  Másodszor is  megnősültem.  A
második házasságomból  született  három
gyermekem, egy fiú és két lány, közben
az  elveszett  nagylányom is  hozzám ke-
rült. A válság miatt az asztalos vállalko-
zásom csődbe ment,  és  hogy hasznossá
tegyem magam, elkezdtem a gyermeke-
kért  tevékenykedni.  Ezáltal  nagyon  sok
emberrel  kerültem  kapcsolatba.  Először
az óvodai szülői munkaközösségben kap-
tam bizalmat a vezetésre, majd az iskolai
szülői  munkaközösségben.  A néptáncos
gyermekek sorsát is a szívemen viselem,
mert szeretem a hagyományainkat. Ezért
szeretnék  képviselőnek  indulni,  mert  a
falu rendezvényein, mint szervező, segí-
tő, mindegyiken részt vettem. A faluban
élő embereknek, szülőknek a problémáit
ismerve szeretnék segíteni. Szeretném, ha
a falunk életébe bele tudnék szólni és ta-
pasztalataimmal  tudnék  segíteni  a  falu
vezetésének  munkájában.  Közben  sike-

rült elhelyezkednem a Semmelweis
Egyetem  Biztonságtechnikai  osztályán.
Terveimről csak annyit,  hogy becsülete-
sen  szeretném  folytatni  egyre  nagyobb
lelkesedéssel és tapasztalattal a falumban
elkezdett munkámat.

Ezúton szeretném kérni  a  válasz-
tópolgárokat, hogy aki az X-et a nevem
mellé  teszi,  megválasztásom  esetén  to-
vábbra  is  segítse  munkámat  problémái-

val, ötleteivel. 

ÁDÁM ZSUZSANNA
független képviselőjelölt

1990-ben  választottuk  férjemmel
Vált  új  otthonunknak.  Akkor  két  kicsi
gyermekkel  érkeztünk,  mára  öt  felnőtt
gyermekünk és két pici unokánk van.

Három  évtizede  építészként  dolgo-
zom,  így  szívügyem  az  épített  örökség
védelme és tisztelete. Fontos számomra a
hagyományos  értékek  melletti  elkötele-
zettség, de nyitott vagyok az újdonságok-
ra is. 2008 óta vezetem a Váli Faluszépí-
tő és -védő Egyesületet.

Az  Önök  támogatásával  9  éve  va-
gyok képviselő, a település alpolgármes-
tere.  Fő feladataim közé tartozik az ön-
kormányzati  pályázatok előkészítése,  le-
bonyolítása, utógondozása, az építési be-
ruházások nyomon követése, a kulturális
programok koordinálása, szervezése, va-
lamint a kommunikációs feladatok ellátá-
sa. 2010 óta szerkesztem a VálInfó nevű
önkormányzati lapot.

Az elmúlt  évek  során  sok mindent
tanultam,  tapasztalatot  szereztem, és  je-
lentős munkát fektettem abba, hogy Vál
egyre szerethetőbb és mindenki számára
élhetőbb  település  legyen,  de  tudom,
hogy rengeteg tennivaló van még.

Ha Önök is úgy gondolják, hogy ér-
demes ezt a munkát folytatni, akkor ké-
rem, támogassanak szavazatukkal az ok-
tóber 13-i választásokon. Bizalmukat kö-
szönöm! 
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KISSNÉ KISS ERZSÉBET
független képviselőjelölt

Tisztelt Váli Választópolgárok!
Engedjék  meg,  hogy  bemutatkoz-

zam, terveimet megosszam Önökkel!
Nevem Kissné Kiss Erzsébet, avagy

ahogy a faluban szólítanak, Kiss Böbi!
Válon  élek  születésemtől  fogva,

Válban  jártam  iskolába,  Válban  dolgo-
zom  18  éve  körzeti  ápolóként,  Válban
élek jelenleg is kis családommal.

Ismét  önkormányzati  választásokra
kerül sor, ahol élhetünk demokratikus jo-
gunkkal a választás jogával. Úgy gondo-
lom a választásnak akkor van értelme, ha
van kire, van miből választanunk. Akkor
is,  ha  mindennel  elégedettek  vagyunk,
akkor is, ha vannak kételyeink.

Tudom nem egyszerű feladat bármi-
lyen kis község irányítása, összehangolni
az  érdekeket  a  politikával,  megfelelni  a
kihívásoknak,  előteremteni  az  önerőt  a
pályázatokhoz. A személyi frissítés, fiata-
lítás,  új  lendületet  hozhat  a  megkezdett
munkában. Segíteni szeretnék és tanulni.
Tanulni, hogyan kell ezt csinálni, hogyan
kell jól képviselni azokat, akik megtisz-
telnek bizalmukkal. Polgármester Úr biz-
tosította az indulókat támogatásáról /nyil-
ván a megszokott  csapat  előnyével/,  hi-
szen  a  célok,  a  tervek,  nagymértékben
megegyeznek.

Talán a kastély sorsa révbe ér, de ott
van a régi iskola épülete is. Nyilván e kis
község anyagi helyzete nem teszi lehető-
vé a felújítást, várni kell alkalmas pályá-
zati forrásra. De azt gondolom, a két ro-
mos épület közötti teret, az artézi kút kör-
nyékét rendbe kell tenni. Minden faluban
egy pihenőszigetet képez, nagymértékben
befolyásolva a falu képét. Becsüljük meg
mi is!

A nagy beruházások mellett van né-
hány kis lépés is. A falu járdái még min-
dig sok helyen balesetveszélyesek, járha-
tatlanok.

Természetesen, számomra az egész-
ségügyi  beruházások  a  legfontosabbak.
Az ágazat elég nehéz helyzetben van, de

itt  is akadnak pályázatok, eszközbeszer-
zések, vissza nem térítendő támogatások,
melyeket szeretnék megszerezni a rende-
lőnek, a falunak.

Fontos számomra a civil szervezetek
támogatása,  egyenlő  segítség  nyújtása
működésükhöz. 

Tudom,  az  internet  egyre  nagyobb
teret  kap  a  személyes  kapcsolatok  he-
lyett.

Mi eddig is beszélgettünk, latolgat-
tuk  lehetőségeinket,  megosztottuk  véle-
ményünket. Ezért is gondoltam a képvi-
selőségre.

Ha gondolataimmal egyetért, kérem
szavazzon rám is október 13-án! 

BENCZE DEZSŐ
független képviselőjelölt

Tisztelt Váliak!
Bencze  Dezső  vagyok.  1990-ben

születtem, s azóta Válban élek. 
Hívő fiatal református presbiterként,

aktívan részt veszek a református gyüle-
kezet  életében.  10  éven  keresztül  részt
vettem a gyermekhetek szervezésében és
lebonyolításában.

7 éve aktív tagja vagyok a Váli Pol-
gárőrségnek.  2  diplomát  szereztem Gö-
döllőn a Szent István Egyetemen, mező-
gazdasági  mérnök,  valamint  vadgazda
mérnök szakon. Jelenleg a Váli Vadász-
társaság  vadőreként  dolgozom,  mellette
őstermelőként  gazdálkodom  édesapám-
mal.

A  jelenlegi  képviselőket,  valamint
jelölteket  is  jól  ismerem,  így  a  közös

munkához már van egy jó alapom. Úgy
gondolom, hogy kell egy fiatal is a ruti-
nos képviselők mellé, hiszen mi fiatalok
már nemcsak a jövő, hanem a jelen is va-
gyunk! Sokan itt képzeljük el a jövőnket,
emiatt a településünket nekünk is formál-
nunk kell és ehhez ott kell lennünk a dön-
téshozók között! 

Sokan kérdezték, hogy mi a célom,
mi a programom, mit  ígérek?  „Szegény
ember az, aki ígérni sem tud” – tartja a
közmondás.  Annyit  ígérhetek,  hogy  az
embereket meghallgatom, a problémákat
Isten elé viszem, kérve, hogy segítsen jó
döntést  hozni  a  testületben  és  mindent
beleadok a megvalósításba! 

Segíteni akarom a testület munkáját,
új  szemlélettel,  a  tanulmányaim  során
megszerzett tudással, valamint gyakorlati
tapasztalatokkal. Segíteni tudnám az Ön-
kormányzat új projektjét a pelletgyártást
is, mivel ezirányú tanulmányokat is foly-
tattam!

A településképi rendeletet fontosnak
tartom, ám úgy gondolom, hogy néhány
pontját  szükségszerű  lenne  módosítani,
hogy a házfelújítások és a házépítések is
valamivel  kisebb  anyagi  terhet  jelentse-
nek, valamint nagyobb mozgásteret  biz-
tosítsanak a tulajdonosoknak! 

Köszönöm azoknak, akik aláírásuk-
kal már támogattak, hogy képviselőjelölt-
ként indulhassak! S most kérek minden-
kit, hogy október 13-án támogasson sza-
vazatával, hogy tagja lehessek a követke-
ző képviselő-testületnek!

KOCSIS BÁLINT
független képviselőjelölt

Válon születtem, jelenleg is a tele-
pülésen élek feleségemmel, ahogyan két 
lányom, vejem és két unokám is. Mindig 
hangsúlyt szerettem volna fektetni arra, 
hogy lakóhelyünkön a jelen és a jövő ge-
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Szüreti felvonulás és bál
Október 5-én kerül megrendezésre az idei szüreti
felvonulás és bál.         

15. oldal



neráció is egy élhető, fenntartható közös-
ségben élhessenek.

Kertészmérnökként családi gazdasá-
gunkban  szántóföldi  növény-  és  gyü-
mölcstermesztéssel foglalkozunk. Gazda-
ságunk hosszú idő óta biztosít a helyeik
és a környező falvakban élő lakosok szá-
mára  idényjellegű  munkát.  Fontosnak
tartom a falu határában lévő földutak fo-
lyamatos karbantartását, melynek munká-
lataiban önerőből is részt veszek. Lehető-
ségeimhez képest próbálok aktívan segít-
séget nyújtani a faluközösségnek, képvi-
selőtársaimmal együttműködve.

A helyi tűzoltó szervezetek munká-
jában  évtizedek  óta  részt  veszek,  2011
óta a váli Önkéntes Tűzoltóságnak az el-
nöke vagyok. Jelenleg 8 főállású, és 10-
12  másodállású  tűzoltó  dolgozik  lakta-
nyánkban. A tűzoltóság érdekében, kép-

viselőként,  az  Önkormányzattal  együtt
több  alkalommal  pályáztunk  különböző
jellegű támogatásokra, hogy a tűzoltóság
továbbra is a megszokott szinten fennma-
radhasson,  folyamatos  korszerűsítések
mellett.

A váli Református Egyház munkáját
a  gyülekezet  felkérésére  2011 óta  segí-
tem, a presbitérium tagjaként igyekszem
aktív tagja lenni egyházamnak.

Az  Önkormányzat  munkájában
2010 óta képviselőként veszek részt, ahol
a pénzügyi bizottság tagjának megválasz-
tottak.

A jelenleg folyó beruházások mellett
fontosnak tartom az utak és járdák építé-
sének, valamint javításuknak a kiterjesz-
tését a település különböző részeire (pél-
dául a  Damjanich utca,  a Petőfi  utca,  a
Tordasi út stb.).

A kastély és a hozzá tartozó ingatla-
nok tekintetében még további erőfeszíté-
sek szükségesek, amellett, hogy az jelen-
leg a Magyar Állam tulajdonát képezi.

A középület-korszerűsítésekhez  ha-
sonlóan fontos lenne, hogy a magánépü-
leteken is egyre több legyen a megújuló
energiatermelést  szolgáló  berendezések
száma. 

Környezetünk megóvása  érdekében
további feladatokat kell vállalnunk annak
érdekében, hogy ne találkozzunk újra és
újra eldobott hulladékkal településünkön,
illetve külterületében.

Kérem Önöket, hogy támogassanak
elképzeléseim  megvalósításában.  Te-
gyünk  meg  mindent  annak  érdekében,
hogy  Bechtold  Tamás  polgármester  és
csapata sikeresen folytathassa a közösen
megkezdett munkát!

KÁRPÁTI HAJNALKA MÁRIA
független képviselőjelölt

1980 óta vagyok váli lakos és dolgo-
zom védőnőként.  Házasságban élek, há-
rom gyermekem és két unokám van. Vé-
dőnőként rendszeres kapcsolatot tartok a
település lakosaival, családgondozás köz-
ben  az  egészségügyi  kérdéseken  kívül
más,  településünket  érintő problémák is
terítékre  kerülnek.  Munkámat  szolgálat-
nak tekintem, az emberekkel való bánás-
mód csak kellő alázattal megfelelő.  Ön-
kormányzati  tevékenységemet  bizottsági
tagként  1998 és  2006 között  végeztem.
2006 óta a  választópolgárok bizalmából
képviselőként  is  tevékenykedem.  Nincs
tökéletes  képviselő,  lehetőségeink  sok-
szor korlátozottak.  Ennek ellenére igye-
keztem képviselő társaimmal - a lehető-
ségeket kihasználva - a település fejlődé-
sét szolgálni.
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Pusztavámon  a  Vajda  János  Erdé-
szeti Erdei Iskolában töltöttünk két felejt-
hetetlen napot.

Már  a  tanév  megkezdése  előtt  egy
héttel  lázban  égtünk az  izgalomtól,  alig
vártuk  az  indulást.  Hétfőn  reggel  útnak
eredtünk. A buszutazás csak másfél órás

volt. Egy erdőszéli, újonnan épített házi-
kó előtt Csilla néni és Bea néni várt ben-
nünket egy gyönyörű fás, parkos környe-
zetben. Tízóraizás után egy erdei túra kö-
vetkezett.  Megcsodálhattunk  egy  130
éves tölgyfát, a vadregényes tanösvényen
bandukolva  láttuk  az  erdei  állatok  láb-

10    intézményeink élete VálInfó
2019. SZEPTEMBER 18..

Erdei iskola - Pusztavám
Mi, a 3. osztály és néhány másodikos egy kétna-
pos kirándulással kezdtük az új tanévet. 

DELINÉ REMÉNYI ANDREA

Fontosabb dátumok
a tanév során

Szorgalmi idő:

Az első félév vége:
2020. január 25.

Félévi értesítő osztása:
2020. január 31.

Általános felvételi eljárás:
2019. december 7.-2020. április 23.

Utolsó tanítási nap: 
2020. június 12.

Tanítási szünetek  ::

Őszi szünet:
2019. október 28.-november 1.

Téli szünet:
2019. december 23.-2020. január 3.

Síszünet:
2020. február 17-19.

Megyei Vajda Szavalóverseny
2020. április 3.

Tavaszi szünet:
2020. április 10-17.

Szombati munkanapok:

2019. december 7.
2019. december 14.
2020.  február 15.
2020. május 30.

Iskolai rendezvények:

Mikulás-buli:
2019. december 06.

Felsős farsang:
2020. február 7.

Alsós farsang:
2020. február 15.

Tanévzáró ünnepély, ballagás:
2020. június 20. 9:00 óra

Nyílt napok, fogadóórák:

Nyílt nap:
2019. november 18-19.

Közös tanári fogadóóra:
2019. december 9.
2020. április 27.

Szabó Éva
igazgató



nyomait  és  mókusodúkat  építettünk.
Megéhezve indultunk vissza a szállásra.
Bőségesen megebédeltünk és elfoglaltuk
szobáinkat,  ahol  csendes  pihenő  helyett
nagyokat játszottunk.

Délután újabb túra következett. Egy
hosszabb tanösvényen át útra keltünk egy
tóhoz. A sétánk alatt három bátorságpró-
bán is részt vettünk. Egy óriási kidőlt fa
törzsén  kellett  eljutni  az  ösvényig,  fel
kellett fedezni egy furcsa dombot, és egy
csúszós hegyoldalra kézzel-lábbal kellett
felmásznunk. A Vértes erdeje sok kis ta-
vat rejt. Ezek közül mi a Tankcsapda ta-
vat  ismertük  meg.  Megtudhattuk,  hogy
egy igazi tank süllyedt le egykor a tó mé-
lyére.  Nagyon  elfáradva  tértünk  ismét
vissza az iskolához.

Kis  pihenés  és  vacsora  után  egy
újabb bátorságpróba következett. A szür-
kületben  meglestük  a  mókusodúkat,  és
aki merész volt, egyedül vagy párban jö-
hetett  haza.  Együtt  ünnepeltünk minden
célba érkezőt a ház előtt. A sötétben a ház
körül  zseblámpával  megkerestük  a  ma-
nók  elrejtett  tallérjait.  Fürdés  után  még
játszottunk  egyet,  majd  elnyomott  ben-
nünket az álom.

Másnap  ugyan  lehűlt  a  levegő,  de
Andi néni és Nóri néni úgy osztotta el a
pulcsikat és kabátokat, hogy mindenkire
meleg ruha jutott. Így reggeli után elin-
dulhattunk másnapi kirándulásunkra. Egy
újabb eredi ösvényt fedeztünk fel. Ez az
út  az  erdészház  felé  vezetett.  Útközben

megismerkedtünk azokkal az erdei vadál-
latokkal, melyeket az erdész bácsi nevel-
get kerítéssel elzárt területen. A vaddisz-
nó malackák visítva rohangáltak mellet-
tünk. Tompika, az őzbak a kerítésen át is
védte  őzikéit  tőlünk,  hiába  mondtuk,
hogy  nem  bántjuk  őket.  Meghallgattuk
Domonkos és Jolánka, a muflonpár meg-
ható szerelmes történetét. Végül a fiatal
hímszarvasok csatáját is megfigyelhettük.

Ezután elérkeztünk az erdészházhoz.
Mesebeli táj tárult elénk. Az erdőből ér-
kező  patak  az  erdészház  alatt  csobogó
vízesésként  hullt  alá.  Két  fahíd  vezetett
keresztül a patakon, melyen végig sétálva

körbejárhattuk az egész Malomerdő pihe-
nőház kastélyszerű épületét. Egy játszó-
téren pihentünk meg.  Alig vártuk,  hogy
hazaérjünk.

Az ebédre sem kellett sokáig várni.
Egy órányi  kikapcsolódás  és  játék  után
fakorongokból csiszolással és rajzolással
emlékképet  készítettünk.  Mire mindenki
elkészült  már  meg  is  érkezett  a  busz.
Annyira sajnáltuk, hogy haza kellett  in-
dulni!

Igazi erdei tanórákat élhettünk át va-
lódi  növényekkel,  állatokkal,  kalandok-
kal, játékkal.

Remekül éreztük magunkat!
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Sikeresen megvalósult a Menő menza Válon, című pályázat a helyi iskolában”

A  Szülőföldem  Vál  Alapítvány,  EFOP-1.8.5  Menő  menzák  az  iskolákban  –
Egészséges étkezést  és  életstílust  népszerűsítő  programok című pályázatra
sikeresen pályázott, és bruttó 18 730 508 Ft támogatást nyert EFOP-1.8.5-17-
2017-00074  azonosítószámú  projektjével,  melynek  címe:  „Menő  menza
Válon”.
A támogatás mértéke 100%-os, annak révén a helyi iskola tanulói, és szüleik,
és  az  iskola  dolgozói  dietetikai  tanácsadáson,  ismeretbővítő  alkalmakon
vehettek részt. Az elnyert összegből népszerűsítő fórumok, tájékoztató napok
valósulhattak meg az iskolában, és nagy része a költségvetésnek az iskolai
eszközök megújításához járult  hozzá.  Az alapítvány céljait  szolgáló projekt
sikeresen  zárult  2019.06.30  dátummal,  annak  lebonyolításában  nyújtott
segítségért  mind  az  alapítvány,  mind  az  iskola  dolgozóinak,  valamint  a
támogató szervezeteknek köszönetünket fejezzük ki.



 Öröm volt látni, hogy milyen sokan
vannak  a  kis  elsősök,  régen  volt  már,
hogy 33 gyermek indul iskolába. Szépek,
nagyok, a legtöbben mosolygósak voltak
az évnyitón, büszkék voltunk rájuk.

Azzal,  hogy  ilyen  sokan  iskolába
mentek, megüresedtek óvodai helyek, így
minden  jelentkező  kisgyereket  fel  tud-
tunk venni az óvodába. Az újonnan jövő
kicsik beszoktatása zajlik szeptemberben.
A Kossuth utcai  óvodába járnak a Tuli-
pán nagycsoportosok és a Napsugár kö-
zépsős gyermekek. A Vajda utcai óvodá-
ba a Csigabiga kisközépsősök és a legki-
sebbek, a Maci csoportos gyerekek kap-
tak helyet.

A nyáron változott a köznevelési tör-
vény,  mely  az  óvodásokat  is  érinti.  Az
egyik fontos változás, hogy amíg a köte-
lező óvodába járás alól eddig a gyermek
5  éves  koráig  lehetett  felmentést  kérni,
2020-tól már csak a gyermek 4 éves ko-
ráig kérhető felmentés az óvodába járás
alól. Kötelező óvodába járni (napi 4 óra a

kötelező) minden 3. évét betöltött gyer-
meknek.

A másik óvodásokat érintő változás,
hogy a nyáron született  tanköteles  korú
gyermekek  iskolába  lépését  nagyobb
arányban szeretnék elérni. A 2019-2020-
as  nevelési  évben  tankötelesek  azok  a
gyermekek,  akik  2020.  augusztus  31-ig
betöltik a 6. évüket. A gyermekek beisko-
lázásánál eddig volt lehetőség arra, hogy
a legfiatalabb,  nyáron  született  gyerme-
kek esetében a szülő és az óvodapedagó-
gus együttes véleménye alapján még egy
évet óvodába maradjon, aki még fáradé-
kony, játékos.  Az új  szabályozás szerint
ezekben  az  esetekben  majd  az  Oktatási
Hivatal  később  megnevezett  szerve  fog
döntést hozni az iskolába lépésről. Óvo-
dánkból a nyári születésű gyermekek kö-
zül idén is mentek el iskolába, az iskola-
érettségről a gyermekek fejlettsége alap-
ján hozzuk meg döntésünket. 

Nagy  örömünkre  a  Kossuth  utcai
óvoda  Napsugár  csoportjában  a  nyáron

padló felújítás munkálatai zajlottak. Szép
lett,  és  érezhetően  frissebb  a  levegő  a
csoportban.

A Magyar Falvak Program keretében
óvodaudvar  fejlesztésre  is  lehetett  pá-
lyázni, mely lehetőséggel élt is Fenntar-
tónk. A pályázatot augusztusban lehetett
benyújtani, az őszi időszakban várjuk az
eredményét.  Mindkét  óvoda  udvarának
fejlesztését szeretnénk.

Köszönjük  támogatóinknak  a  fel-
ajánlott munkákat: A csoportból kihordott
föld traktorral  történő elhordását  Kocsis
Bálintnak,  beltéri  festék  adományozását
Bencsik Péternek,  Somogyi  Gábornak a
Botész autójával  a  laminált  padló haza-
szállítását,  Kecskés  Attilának  a  küszöb
készítését,  Udvardi  Istvánnak  a  zárjaví-
tást,  Molnár  Ferencnek  a  Vajda  utcai
mosdóban a javításokat, Horváth Rozália
és Körmendi Józsefné függönyvarrást. A
szülői  Szervezetre  is  mindig  számítha-
tunk. Örömteli, hogy mindig van, aki se-
gítsen! Köszönjük 

Óvó nénit keresünk és várunk óvo-
dánkba, jelenleg is, és hosszabb távon is.
Kedves fiatalok, aki kedvet és elhivatott-
ságot érez az óvodáskorú gyermekek ne-
velése iránt,  az végezze el  a képzést.  A
várható nyugdíjazások miatt több óvoda-
pedagógusi  álláshely  is  betöltésre  vár
majd a következő 5 évben a Váli Mese-
völgy Óvodában. Szeretettel várunk ben-
neteket!
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Óvodánk hírei
Szeptember 1-én vasárnap délután elkísértük volt
nagycsoportosainkat  az évnyitó ünnepélyre az is-
kolába.

KOCSIS IRÉN óvodavezető

Kedves Olvasók!

Észrevétlen lopakodott be az ősz... 
Kosztolányi Dezső: Szeptember elején című 
versével köszöntöm Önöket.

A hosszú, néma, mozdulatlan ősz
aranyköpenybe fekszik nyári, dús
játékai közt, megvert Dárius,
és nem reméli már, hogy újra győz.

Köröskörül bíbor gyümölcse ég,
s nem várja, hogy a kedvét töltse még,
a csönd, a szél, a fázó-zöldes ég,
fülébe súg, elég volt már, elég,
s ő bólogat, mert tudja-tudja rég,
hogy ez az élet, a kezdet s a vég.

Nekem se fáj, hogy mindent, ami szép,
el kell veszítenem. A bölcsesség
nehéz aranymezébe öltözöm,
s minden szavam mosolygás és közöny.

Az a megtiszteltetés ért, hogy előadó-
ként vehettem részt a szeptember 9-i Orszá-
gos KönyvtárMozi Szakmai Napon. Szeptem-
bertől újra KönyvtárMozi színesíti a szolgálta-
tásokat. Az eseményeket a Nemzeti Kulturá-
lis  Alap  támogatásával  az  Informatikai  és
Könyvtári Szövetség fogja össze. A kulturális
alapellátás  kiszélesítéséért  és  a  kulturális
alapú közösségépítésért az Emberi Erőforrá-
sok  Minisztériumának Kultúráért  Felelős  Ál-
lamtitkársága,  valamint  az  Informatikai  és
Könyvtári  Szövetség  megállapodást  kötött
szakmai és civil szervezetekkel, azzal a cél-
lal, hogy a magyar filmkultúra értékei hozzá-
férhetővé váljanak a hazai könyvtári rendsze-
ren keresztül. A KönyvtárMozi szolgáltatás az
ötezer  lakos  alatti  kistelepülések  könyvtárai
számára biztosít lehetőséget filmek vetítésé-
re, ahol  ingyenesen hozzáférhetőek a filmar-
chívumok  (Magyar  Nemzeti  Digitális  Archí-
vum  és  Filmintézet,  az  MTVA,  valamint  a
Nemzeti  Audiovizuális  Archívum  gyűjtemé-
nye). Az összes választható film címe megte-
kinthető  a  konyvtarmozi.hu oldalon a  filmcí-
mek menü alatt. 

Az ősz kiemelt  könyvtári  eseménye Az
Országos Könyvtári  Napok,  amelynek prog-
ramsorozata ma már éppen úgy hozzá tarto-
zik  az október  hangulatához,  mint  a  szüreti
hagyományok.  2019-ben  szeptember  30-tól
október 6-ig hangzik majd el országszerte a
hívogatás: Találkozzunk a könyvtárban! 

Az  Országos  Könyvtári  Napok,  mint  a
könyvtáros szakma legjelentősebb eseménye
2019-ben is több ezer könyvtár összefogásá-
val valósul meg, a lakosság széles körének
bevonásával.  A  hét  központi  szlogenje:
"Könyvtárak az emberért ─ felelősség a Föl-
dért". Szeretnénk, ha összehangolt tevékeny-
ségünk  a  megszokott  tartalmas  színvonal
mellett újdonságokat is kínálna a rendszeres
könyvtárlátogatóknak éppúgy,  mint  azoknak,
akik ezekben a napokban fognak ismerkedni
a  sokszínű  könyvtári  szolgáltatásokkal.  A
programok között szerepel  A mese hatalma:
könyvekkel a természetért, a Négy elem: a lét
meghatározói: tűz, víz, föld, levegő. A klíma-
változás mindannyiunk felelőssége, és a ve-
lünk élő természet megvédése. Könyves va-
sárnap  folytatjuk  sorozatunkat:  Régen  volt,
hogy is volt? − Múltidéző mesék a könyvtár-
ban. 

A  programokról  bővebb  információ  a
Községi Könyvtárban (Vajda János u. 36.) te-
lefon: 30/86-86-876,  konyvtar@val.hu

Csókás Elekné könyvtáros

Könyvtári közlemények
Örülök, hogy nyáron is sokan igénybe vették a Könyvtár szolgálta-
tásait. Szerencsére sok új könyv érkezett az olvasók örömére!

mailto:konyvtar@val.hu


►9. Vigasságok

Nagy sikerrel zajlott le a 9.Váli-völ-
gyi Vigasságok. Aki nem jött el, bánhatja,
aki itt volt, remekül érezte magát.

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

Kiemelt Partnereink:
Szerencsejáték  Kft.,  Önkormányzat

Vál,  Mészáros  és  Mészáros  Kft.,  Secu-
Alarm  Kft.,  Noda  produkció.,  Nemzeti
Együttműködési Alap, NAVÁL Bt. “Szé-
chenyi 2020” Európai Unió Európai Szo-
ciális Alap.

Támogatóink, segítőink:
Angelina  Divatáru,  Áldott  Zita,

Bencsik ABC, Kajászó, Berecz Botond-
né, Biofarm Lovarda, Bíró Zsófia, Bod-
nár Erzsébet, Császár Szilvia, Czampáné

Dávid Aranka, dr. Dávid Györgyné, Diósi
Endre, Duna-Dráva Cement Kft., Erdélyi
Gábor,  ROBINIA GROUPP Kft.,  Euro-
trade Pharma Kft. Bioheal, Galgóczy La-
jos, Gali Rita, Gold Tímea, Gulyás csár-
da,  Agárd,  Hadlaczki  Kinga,  Haraszthy
Pincészet,  Hájas  László,  Hájasné  Krán
Katalin, Hersicsné Timike, Herbária Le-
vendula Gyógynövénybolt,  Hollósy Bir-
tok,  Hoppár  György,  Horváth  Kata,
Hydro-King Kft, Jován Zoltán, Kriszti és
Gábor,  Kamocsa  Lászlóné,  Karmár  és
Társa  Italnagyker,  Kastély  cukrászda,
Katona  Mihály,  Kati  fagyizó  Gárdony,
Kállai Kft., Keczán Bútorszalon, Kerkus-
ka  Csaba,  Kiss  Ferenc,  Kiss  Krisztián,
Kiss Zsolt,  Kiss Puli  Zsuzsanna, Koncz
Anita,  Koronkainé Mónika,  Korzó opti-
ka, Velence, Könyvtár Vál, Körmendi Já-
nos,  Körmendi  Jánosné,  Kukucska Zsu-
zsanna,  Lovasi  Eszter,  Lukács  András,
Margó  Öltönybirodalom,  Martongazda
Nonprofit  Kft,  Mikus  György,  Nagy
Imre, Novotny Hajgyógyászat, Pletserné

Mészáros Klára, Polgárőrség-Vál, Posta-
kocsi  étterem,  Martonvásár,  Ristorante
Pizzéria,  Ri-Or  Kft,  Római  Katolikus
Egyházközség, Ruff Tamás, Sándor Mó-
nika,  Schmidt  Ferenc,  Sigmond  Péter,
Smaragd  ékszer,  Szabadhegyi  Kristóf,
KEVE  Zrt.,  Szabó  János,  Szabó  Virág,
Szarvas  Istvánné,  Szerencsés  József,
Szilvia  fodrászat,  Tornácos  Vendégház
Kápolnásnyék,  Tűzoltóság,  Vál,  Vabrik
Ferenc, Váli Vajda János Általános Isko-
la,  Váradi  Endre,  Vass  Ferenc,  Vassné
Ujcz Vivien, Veing Zsuzsa, Velence Re-
sort SPA, Völgyi Zoltán, Vereckei Anna,
Vöröskereszt Váli Szervezete

Külön  köszönetünket  fejezzük  ki,
Bechtold  Tamás  polgármester  úrnak,  és
Ádám  Zsuzsanna  alpolgármester  asz-
szonynak a rugalmas segítségnyújtásért.

Mindenkinek köszönjük.
Találkozzunk a  10.  Váli-völgyi  Vi-

gasságokon 2020 szeptemberében.
Bíbor néptánccsoport

Fotók: Gali Rita
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►A keresztény alapállás-
ról a közéletben

Jegyzeteimet rendezgettem és meg-
találtam közte Dr. Várszegi Asztrik nyu-
galmazott  főapát  úr  egy nyilatkozatát  a
keresztény alapállásról. Gondoltam meg-
osztom  önökkel  ezeket  a  gondolatokat
még az önkormányzati választások előtt.
Akkor még nem tudtam, hogy Dr.  Vár-
szegi  Asztrik  2019.  szeptember  22-én
Válon fog szentmisét tartani.

Sokan ismerik Őt Válon, mégis sze-
retném főapát úr életpályáját röviden be-
mutatni a kedves olvasónak.

1946. január 26-án született Sopron-
ban. Középiskolai tanulmányit a soproni
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban végez-
te.  Érettségi  után  1964-ben  belépett  a
Pannonhalmi  Szent  Benedek  Rendbe,
ahol  teológiai  tanulmányait  végezte
1968-ig.Ezt követően a kétesztendős sor-
katonai szolgálat letöltése után a hátralé-
vő utolsó évet befejezve 1971. augusztus
29-én pappá szentelték.

1971 és 1976 között Budapesten az
ELTE  BTK-n  történelem-német  szakon
tanult,  majd  a  tanulmányok  végeztével
középiskolai  tanári  diplomát  szerzett,
majd a győri bencés gimnáziumba került
egy esztendőre tanítani.  1976-tól  a pan-
nonhalmi gimnáziumban tanított egészen
1988-ig,  de  eközben  szintén  tanított  a
bencés főiskolán is. 1978 és 1986 között
a novíciusok magisztere, de 1985-től már
a  pannonhalmi  főmonostor  perjelje.
1985-ben  történelemből  doktori  címet
szerzett az ELTE-n, majd ugyanitt 1997-
ben megszerezte a PhD fokozatot is. 

II.  János Pál  pápa  1988.  december
23-án esztergomi segédpüspökké nevezte
ki.  Püspöki  jelmondata:  Fortitudo  mea
Deus- azaz: Erősségem az Isten.

1989. február 11-én szentelték püs-
pökké  Esztergomban.1989  márciusától
két éven át a Budapesti Központi Papne-
velő  Intézet  rektora,  valamint  püspöki
helynök az Esztergomi Főegyházmegyé-
ben.  1990 júniusától  1993 márciusáig a
Magyar  Katolikus  Püspöki  Konferencia
titkára volt. 1991. január 5-én pannonhal-
mi főapáttá választották, székét 1991. au-
gusztus  6-án  foglalta  el.  2018.  március
21-én adta át tisztségét.

Főapáti  tisztségéről  a  következő
gondolattal  Búcsúzott:  „Nem főapátként
de  jó  barátként  megmaradok  kedves
mindannyijuk  számára  a  továbbiakban
is.” 

1997-ben Jedlik Ányos-díjjal tüntet-
ték ki, 2007-ben pedig Prima Díjjal. 2011
óta Pannonhalma díszpolgára.

A  főapát  úr  gondolatait  már  több
mint  húsz  évvel  ezelőtt  jegyeztem  fel.
Ezek  a  mondatok  számomra tanításként
szolgáltak akkor és még ma is a közéleti
tevékenységem során.

A keresztény alapállásról
A  sokrétű  és  bűnnel  terhelt  vilá-

gunkban  és  közvetlen  környezetünkben
csak Isten szava tiszta és egyszerű. A hí-
vő  ember  kettős  erőtérben  él,  ebben  a
kettős  erőtérben  kell  döntéseket  hoznia.
Van a világnak szabadsága és van a Jézus
Krisztusnak  szabadsága.  Ez  teszi  a  ke-
resztény ember  életét  nehézzé.  Egyfajta
belső aktivitásra van szükség. Tájékozó-
dásra,  odafigyelésre,  mérlegelésre,  érzé-
kenységre,  majd pedig bátorságra,  hogy
időnként mások ellenére is vállalni mer-
jük döntéseinket.

Isten szentlelke ez által épít, vezet,
szolgál.

Az ember párbeszédes létmódra al-
kotott  élőlény.  Párbeszédet  folytat  saját
lelkével  a  lelkiismeretében  megszólaló
Isteni hanggal, környezetének jelzéseivel,
embertársaival.

Az tud igazán helyesen párbeszédet
folytatni,  akinek rendezett  viszonya van
önmagához,  embertársához,  környezeté-
hez,  Istenéhez.  A végtelen  erőtérben  és
vonzásában  meri  kimondani  örömét  és
bánatát, sikereit, bűneit. Bizonytalanságát
és  biztonságát.  Ennek  hátterében  mer
szót emelni, elégedetlenséget is kifejezni.
Van  viszonyítási  pontja,  szabadsága  és
bátorsága.

Hitből beszél, és ez a hit a hiányt, a
bűnt és a mulasztást is meglátja a közös-
ség és az egyes ember életében. 

Tanulnunk kell a keresztény szabad-
ságot, tanulnunk kell a bátor építő szót,
de a szeretetben és a másik ember tiszte-
letében kimondott kritikus szót is.

Dudás Béla
mérnök-szociológus

►A Váli Katolikus Plébá-
nia hírei

Augusztusban  Anyaszentegyhá-
zunknak  két  nagy  főünnepe  is  volt,  az
egyik  Szűz  Mária  mennybevétele,  más-
néven  Nagyboldogasszony  (augusztus
15-én),  illetve  Szent  István  király,  Ma-
gyarország  fővédőszentjének  főünnepe
(augusztus 20-án). Utóbbihoz kapcsolódó
hagyomány,  hogy  Plébános  atya  meg-
szenteli az új kenyeret!

Szeptember 1-jén az új tanév bekö-
szöntével ún. Veni Sancte szentmise volt
templomunkban.  Kértük  a  Szentlélek
közbenjárását  és  kegyelmeit  a  gyerme-

kekre és pedagógusaikra, hogy az új tan-
évben is tudjanak fontos és hasznos tu-
dást szerezni, illetve átadni. A gyerekek-
től Plébános atya kérte, hogy hozzák ma-
gukkal  az  iskolatáskájukat,  a  szentmise
végén megáldotta azok hordozóit.

Szeptember  elejétől  Plébános  atya
újabb feladatokat kapott a hozzá tartozó
településeken, ezért a jövőben több válto-
zás lesz plébániánk életében: szerdánként
nem lesz  irodai  ügyintézés  a  plébánián,
személyesen Válon a kedd esti 18.00 órai
szentmisék után, vagy Martonvásáron le-
het  ügyet  intézni  előzetes  telefonos
egyeztetés  alapján.  Péntek  reggelenként
nem lesznek szentmisék. A betegeket az
első  szerdák  helyett  első  csütörtökökön
14.00 órától fogja meglátogatni Plébános
atya.

Májusban egyházközségünk Győrbe
és Pannonhalmára zarándokolt, ekkor ta-
lálkozhattunk  Várszegi  Asztrik  nyugal-
mazott pannonhalmi főapáttal, aki a ’70-
es években Horváth Kálmán korábbi váli
plébánossal  való  rokonsága  kapcsán
többször  helyettesített,  misézett  Válban.
Mivel a zarándoklaton egyéb elfoglaltsá-
gai miatt csak rövid időre tudtunk talál-
kozni  Vele,  felajánlotta,  hogy egy alka-
lommal  szívesen  eljön,  hogy  találkozni
tudjon a váli hívekkel. Szeptember 22-én
Ő fogja bemutatni a 10.00 órai vasárnapi
szentmisét templomunkban,  amely után
lesz lehetőség Vele találkozni és beszél-
getni, akár a régi váli emlékekről is. 

Az  utóbbi  években,  évtizedekben
sajnos kevés lehetőség volt a temető fej-
lesztésére,  ezért  volt  öröm hallani  arról,
hogy a Magyar Falu Program keretében
lesz lehetőség az 5000 fő alatti települé-
sek temetőinek fejlesztésére. A múlt hé-
ten  plébániánk  benyújtotta  pályázatát,
amelynek keretében – pozitív bírálat ese-
tén  –  lehetőségünk  lesz  hulladéktárolók
kialakítására, a temetői út felújítására, a
ravatalozó előtti terület burkolására, illet-
ve új hűtő beszerzésére, amellyel hosszú-
távon tudunk eleget tenni jogszabályi kö-
telezettségünknek.

Ruff Tamás
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Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A VálInfó következő lapzártája:

2019. november 15. péntek

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

mailto:alpolgarmester@val.hu


►Állatvédőrség

Fejér megyében több olyan település
található, amelynek vezetése szívén viseli
az  állatok  sorsát  is  és  lehetőségeikhez
mérten támogatják a civil szervezetek tö-
rekvéseit.

Válon több éve van jó kapcsolat a
civil  állatvédők  és  a  település  vezetése
között, és az együttműködés példaértékű.
Vál  Község  Önkormányzata idén  250
000  forinttal  támogatta  ivartalanítási
kampányunkat és a Váli Völgy Vet Állat-
orvosi Rendelő további kedvezményének
köszönhetően 58 állat ivartalanítását kér-
ték a felelős állattartók.

21  kutya  (10  nőstény  és  11  hím)
37 macska (26 nőstény és 11 hím).

A számok magukért beszélnek!!!

A  települések  kóborállat  gondjait
prevencióval, felvilágosítással-oktatással,
ellenőrzéssel és ilyen remek összefogás-
sal  minimálisra  lehet  csökkenteni.  Kö-
szönjük, hogy Vál településen mára már
radikálisan csökkent a kóbor ebek száma,
valamint azt is, hogy az eb-összeírásnak
és a rendelő megnyitásának köszönhető-
en a chip és oltás nélküli ebek száma is
közelít a nullához. Válban jövőre is lesz
ivartalanítási kampány, ami nagyon jó hír
és hálásak vagyunk érte.

Schreiter Katalin
Országos Állatvédőrség Alapítvány

►Mészáros Alapítvány
pályázati felhívás

A Mészáros  Alapítvány  Kuratóriu-
ma  (székhely:  8086,  Felcsút,  0311/5
hrsz.,  levelezési  cím:  8086 Felcsút,  Pf.:
15.) ezennel kiírja a Mészáros Alapítvány
Felsőoktatási  Ösztöndíjpályázatot  felső-
oktatási hallgatók számára a 2019–2020.
tanévre vonatkozóan.

A  pályázatra  azok  a  felsőoktatási
hallgatók  jelentkezhetnek,  akik  Felcsút,
Alcsútdoboz, Tabajd, Vál, Vértesacsa és
Kajászó községek lakói, ott állandó lak-

címmel  rendelkeznek  és  teljes  idejű,
alapfokozatot  eredményező  alapképzés-
ben, mesterfokozatot  eredményező mes-
terképzésben,  egységes,  illetve osztatlan
képzésben  folytatják  tanulmányaikat,
nappali, esti, vagy levelező tagozaton.

Pályázatot az a hallgató nyújthat be,
aki az adott tanév szorgalmi időszakának
első napján a 30. életévét még nem töltöt-
te be. A benyújtás határideje 2019. októ-
ber 15.
További információ:
meszarosalapitvany.hu
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MEGHÍVÓ
VÁLI SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL

Szeretettel várunk Mindenkit!
2019. október 05-én szombaton 

10:00-tól Szüreti felvonulásunkra,
21:00-tól Szüreti Bálunkra.

A bálra a belépő 800 Ft.
Bál helyszíne a Közösségi Ház.

Felvonulási tervezett útvonal:

- Katona Lajos utca 10:00
- Ürményi utca (15.)
- Csokonai utca (27.)
- Tordasi utca eleje (gólyafészek)
- Rákóczi utca 3.
- Vajda János utca (posta)
- Petőfi utca teteje (69.)
- Damjanich utca vége (114.)
- Kossuth utca (Ady sarok)
- Kossuth utca
- Kossuth utca 13.
- Arany János utca (Tabán sarok)
- Arany János utca közepe (67)
- Szent István tér bolt előtt
- Kisköz
- Malom utca
- Tűzoltóság udvara

https://www.facebook.com/valivolgyvet/?__tn__=K-R&eid=ARAR2BXSlAMB6_J0wHLSu-l0_9C3BnWy0R-uK2ob5LX2lkZkjcPRzfRmk03ISXBig5YqUrolxZ8O2-ar&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBuzKzbBYnSM9D8wjOVdu_XOvvquFgTkYXmVvb-wWZwFCdRzJ4qUTQdFXTpI6WTxpfV7bbv8Ujkwo8B84kJRf8q1XTfsW-6AelGNVlWfRoU19LhPegPpuHVHnq3GqOH8GkEJ3ljJVYnU8IiBbGEABqXfNGWyA0gTq3J3W4iPjBHzWrmnLZJT7EnS99uaLxnmE8lFsf1M0QNwlac2bX9EeYoeFJkUhntg7HIeFhDdm_WNrVgGKWLm8VxDSursECfOc7GGqA10BD8FZufQf8DNi0jqF_sPr6fHTbu9D1UTPiH5_zjWiLH6Ww0bXHGrHFVKB6Fwg5pep4DPlp0gkZWlGlsUbiV
https://www.facebook.com/valivolgyvet/?__tn__=K-R&eid=ARAR2BXSlAMB6_J0wHLSu-l0_9C3BnWy0R-uK2ob5LX2lkZkjcPRzfRmk03ISXBig5YqUrolxZ8O2-ar&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBuzKzbBYnSM9D8wjOVdu_XOvvquFgTkYXmVvb-wWZwFCdRzJ4qUTQdFXTpI6WTxpfV7bbv8Ujkwo8B84kJRf8q1XTfsW-6AelGNVlWfRoU19LhPegPpuHVHnq3GqOH8GkEJ3ljJVYnU8IiBbGEABqXfNGWyA0gTq3J3W4iPjBHzWrmnLZJT7EnS99uaLxnmE8lFsf1M0QNwlac2bX9EeYoeFJkUhntg7HIeFhDdm_WNrVgGKWLm8VxDSursECfOc7GGqA10BD8FZufQf8DNi0jqF_sPr6fHTbu9D1UTPiH5_zjWiLH6Ww0bXHGrHFVKB6Fwg5pep4DPlp0gkZWlGlsUbiV
https://www.facebook.com/valkozseg/?__tn__=K-R&eid=ARBQP1RFBk6vLo_Pv1ajQFAka8MINzrpxu-8vJriJRyL2XSCKof3-Ox1MDTk5Om7v-sbD1hBXDO2AEZl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBuzKzbBYnSM9D8wjOVdu_XOvvquFgTkYXmVvb-wWZwFCdRzJ4qUTQdFXTpI6WTxpfV7bbv8Ujkwo8B84kJRf8q1XTfsW-6AelGNVlWfRoU19LhPegPpuHVHnq3GqOH8GkEJ3ljJVYnU8IiBbGEABqXfNGWyA0gTq3J3W4iPjBHzWrmnLZJT7EnS99uaLxnmE8lFsf1M0QNwlac2bX9EeYoeFJkUhntg7HIeFhDdm_WNrVgGKWLm8VxDSursECfOc7GGqA10BD8FZufQf8DNi0jqF_sPr6fHTbu9D1UTPiH5_zjWiLH6Ww0bXHGrHFVKB6Fwg5pep4DPlp0gkZWlGlsUbiV


►Polgárőr-toborzó

Tisztelt Váliak! 

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

Hogy a munkát továbbra is  zökke-
nőmentesen tudjuk végezni, szívesen lát-
nánk még önkéntes tagokat sorainkban.

Megújult  Polgárőrségünkbe  vár-
juk mindazokat – fiatalokat, nyugdíjaso-
kat  -,  akik  elhivatottságot  éreznek  ma-
gukban a polgárőr szolgálatra és szívesen
csatlakoznának csapatunkhoz.

Bővebb információ és jelentkezés a
+36 20 945 7144 telefonszámon.

►Sporthírek

Megkezdődött  a  2019/2020.-as  fut-
ball szezon. 

A  BOZSIK  programban  szereplő
csapataink átkerültek a martonvásári  al-
központba. A mérkőzéseket Martonvásá-
ron játsszák. Felkészítő edzők:
U7, U9: Horváth Zsolt
U11, U13: Sinkó Csaba

Az  idei  évben  elindítottuk  U16-os
korosztályos  csapatunkat,  felkészítő
edzők: Magyar Balázs, Horváth Zsolt

U19-es csapatunknál az idei szezon-
tól edzőváltás történt. Felkészítő edzők: 

Magyar Balázs, Horváth Zsolt
A legvégére  maradt  felnőtt  csapa-

tunk, akik nagyon rosszul kezdték az idei
szezont.  Ettől  függetlenül  a  mi  csapa-
tunk. Kérjük a sportbarátokat és szurko-
lókat,  továbbra is  buzdítsák a csapatun-
kat, hogy kilábaljanak a hullámvölgyből. 

Az előző újságban kimaradt két fel-
készítő  edzőnk:  Magyar Balázs és  Hor-
váth  Zsolt  éves  munkájának  megköszö-
nése. Elnézést kérünk Tőlük.
HAJRÁ FIÚK! HAJRÁ VÁL
NINCS ITT MESE VÁL KSE!

Eredmények

Felnőtt: 
1. forduló: Vál – Kápolnásnyék 0:1
2. forduló: Csór- Vál 6:0
3. forduló: Vál – Mány 3:4
4. forduló: Velence – Vál 4:0

U19: 
1. forduló: Vál – Kápolnásnyék 1:13
2. forduló: Csór- Vál 12:2
3. forduló: Vál – Mány 2:3
4. forduló: MIE – Vál 1:5

U16:
1. forduló: Mór –Vál 14:0
2. forduló: Vál – Mány 2:1

Öregfiúk:
1. forduló: Iszkaszentgyörgy – Vál 2:0
2. forduló: Vál - MÁV ELŐRE 3:2

Klein Károly
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Toronyóra
ünnepélyes átadás

Tisztelt Adományozók!

Elérkezett  végre  a  várva
várt  pillanat.  Szeptember  vé-
gén-október  elején  felkerül  a
toronyra a közadakozásból ké-
szülő négytengelyes óraszerke-
zet és a négy darab számlap.
Terveink szerint reggel 8 óra és
este 8 óra között az egész órá-
kat fogja ütni az óra.

Szeretettel várjuk
a támogatókat és
az érdeklődőket

2019. október 12-én
szombaton

11:00 órakor
a Szent István térre,
ahol  kis  ünnepség  keretében
felszenteljük az új toronyórát.

Köszönjük minden támoga-
tó szívből jövő segítségét. 

Ádám Zsuzsanna
Váli Faluszépítő és -védő Egyesület
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