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Tisztelt Váliak! 

Ahelyett,  hogy ünnepi  beszédet  ír-
nék március 15. alkalmából,  kérem, en-
gedjék meg, hogy néhány aktuális gondo-
latot megosszak Önökkel. 

Talán  már  értesültek  róla,  hogy  a
koronavírus fertőzés miatt Magyarország
Kormánya  néhány  szigorító  intézkedést
vezetett be. Ennek az intézkedés-csomag-
nak köszönhetően idén másképp tartották
az iskolában és másképp tartjuk mi is ün-
nepi megemlékezésünket. Mire önök eze-
ket a sorokat olvassák, már túl leszünk az
ünnepségeken.  Az  iskolában  a  gyerme-
kek  védelme  érdekében  minden  osztály
saját  osztálytermében  nézhette  végig  a
Facebook-on keresztül közvetített ünnepi
műsort.  A  községi  megemlékezést  az
1848-as  forradalomnak  emléket  állító
kopjafánál tartjuk meg, annak megkoszo-
rúzásával. 

A  különböző  médiákon  keresztül
ömlenek ránk az új helyzettel kapcsolatos
valós és álhírek. Arra kérem önöket, őriz-
zék meg nyugalmukat, és csak a hiteles
forrásból származó információknak higy-

gyenek! Fontos, hogy a rendkívüli hely-
zet  által  diktált  normákat  betartsuk.  Fo-
kozottan figyeljünk oda a személyes higi-
éniánkra, mossunk gyakrabban kezet! Ha
tehetjük, utazásainkat halasszuk később-
re,  külföldi  útjaink előtt  érdeklődjünk a
Külügyminisztériumnál  a  célországban
lévő egészségügyi helyzetről! 

A pánik  és  a  pánikkeltés  senkinek
sem jó, de természetesen nem szabad fél-
vállról venni a kialakult helyzetet. Bizta-
tom  Önöket,  hogy  kérdéseikkel  bátran
hívják fel az önkormányzat vagy az orvo-
si rendelő munkatársait! 

Szeretnék  egy  kéréssel  fordulni  a
kedves  lakosokhoz.  A települések  nagy
részén  már  megszüntették  a  szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket, mivel minden
ingatlanról megoldja a szolgáltató a sze-
lektíven  gyűjtött  hulladék  elszállítását.
Kérem Önöket, hogy csak és kizárólag a
külterületen  élő  váli  lakosok hozzák  be
az önkormányzat mögött elhelyezett kon-
ténerekbe a szelektíven gyűjtött hulladé-
kukat! Tarthatatlan az az állapot, melyet
az itt elhelyezett hulladék okoz. Ráadásul
rendszeresen  találunk  kommunális  és

egyéb  hulladékot  is.  AZ  ÖNKOR-
MÁNYZAT  MÖGÖTTI  UDVAR  NEM
HULLADÉKLERAKÓ,  NEM  HULLA-
DÉKUDVAR.  Mi  azért  szeretnénk  to-
vábbra is működtetni a szelektív hulladék
szigetet, hogy ezzel is segítsük a váli ha-
tár tisztán tartását. A határban a hulladék
illegális  elhelyezése  bűncselekmény!
Amennyiben továbbra is a képen látható
állapot  lesz  tapasztalható,  megfontoljuk
az önkormányzat udvarának lezárását, és
a szelektív hulladék sziget megszünteté-
sét. Figyeljünk oda környezetünk tiszta-
ságára!

Hosszú  évek  óta  azt  tapasztalom,
hogy Vál egy összetartó falu.  Amikor a
helyzet  úgy  kívánja,  a  váliak  segítenek
egymáson.  Arra  kérem  Önöket,  hogy  a
jelenlegi  helyzetben  különösen  figyelje-
nek oda egymásra, kiemelten idős, beteg
embertársainkra és segítsük őket fokozott
odafigyeléssel!  Most  összefogásra  van
szükség, hiszen a rendkívüli helyzet még
csak most kezdődött el, és nem tudni, mi-
kor és hogyan ér véget. Egyben kérem és
biztatom azokat,  akik  segítségre  szorul-
nak, forduljanak hozzánk bizalommal! 

POLGÁRMESTERI GONDOLATOK

V á l I n f óV á l I n f ó

MARADJ OTTHON!
Hasznos információk és tájékoztatók a koronavírus
járvánnyal kapcsolatban.

3-5. oldal

Interaktív iskola
Rengeteg tanórán kívüli program színesíti a Vajda János
Általános Iskola életét - beszámolók tanároktól és diákok-
tól.

6-9. oldal



Elektronikus Fizetési Szolgáltatás
tájékoztató (EFER)

Az önkormányzati ASP rendszer to-
vábbfejlesztése és  országos kiterjesztése
(ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztései-
nek köszönhetően már az Önök számára
is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési
kötelezettségek online lekérdezése és be-
fizetése.

A  https://e-onkormanyzat.gov.hu
oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott
önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és il-
letékfizetési  kötelezettségét  (pl.  gépjár-
műadó, kommunális adó, telekadó, épít-
ményadó)  elektronikus  úton  teljesítheti,
az interneten keresztüli bankkártyás fize-
tés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás
igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl.
ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy
tranzakcióval akár több adószámlán fenn-
álló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy
a sikeres fizetéseket  követően a bankok
által küldött visszaigazoló SMS tartalmá-
ra nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetle-
gesen  előforduló  Budapest  városnév  a
Magyar  Államkincstár  székhelyére  utal,
nem a kedvezményezett önkormányzatra.

Építményadó és telekadó ellenőrzések

Mint ahogy azt már a korábban ki-
küldött Lakossági Tájékoztatónk keretein
belül közöltük, az építményadó és telek-
adó  önbevallásos  adatbejelentési  határ-
ideje, amely 30 nap volt, 2020. március
4-én letelt. A továbbiakban megkezdjük a
bevallások felülvizsgálatát és a helyszíni
szemléket.

Vállalkozók Figyelem!

Mint  azt  már  remélhetőleg  tudják,
2018 évtől elektronikus ügyintézésre kö-
teles valamennyi ügyfélként eljáró:  gaz-
dálkodó szervezet, állam, önkormányzat,
költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köz-
testület, egyéb közigazgatási hatóság, va-
lamint az ügyfél jogi képviselője.

Ennek megfelelően minden vállalko-
zónak, egyéni vállalkozónak továbbá an-
nak,  aki  engedélyezte  az  elektronikus
kapcsolattartást  elektronikus úton, ügy-
fél- illetve cégkapura történt az adószám-
lakivonat megküldése. 

Kérem ellenőrizzék a szóban forgó
kapukat!

Kőrös Mónika

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk  Önöket,  hogy  2020.
március  1.  napjától  építésügyi  hatósági
ügyekben a Fejér Megyei Kormányhiva-
tal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosz-
tályának Dunaújváros Osztálya jár el.

Az építési ügyek intézésére a továb-
biakban  is  elektronikus  úton,  az  ÉTDR
számítógépes  alkalmazás  használatával,
vagy személyesen ügyfélfogadási időben
van lehetőség

Ügyfélfogadás ideje: 
hétfő 8.00 – 11.30
szerda 8.00 – 11.30 és 13.00 – 15.30
péntek 8.00 – 11.30

Kérjük, hogy építéshatósági ügyek-
ben – folyamatban lévő eljárásokban is -
a  továbbiakban  a  fenti  eljáró  hatóságot
keressék  az  alábbi  elérhetőségeken:  
Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi
és  Örökségvédelmi  Főosztálya  Dunaúj-
városi  Osztálya  (vezetője:  Kovács  Zsolt
osztályvezető)
2400  Dunaújváros,  Szórád  Márton  utca
39. I. emelet
Telefonszám: 06 (25) 795 640

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tele-
pülésképet érintő konzultációs és bejelen-
tési  ügyeket  továbbra  is  helyi  szinten,
Válban, a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Irodáján kell intézni. 

Miklósi Tibor
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Hírek a 
Mesevölgyből
Szeretettel várjuk a gyermekeket.

         10-11. oldal

TÁJÉKOZTATÁS

G Ó L Y A H Í R E K

JANUÁR

Németh Zsombor
Vörös Benett Kornél

FEBRUÁR

Szebényi Ida Dorottya
Poszmik Teodora Anna

Kupecz Levente

GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

JANUÁR

Erdős András Tamás és
Paizs Brigitta

FEBRUÁR

Lakatos Zoltán és
Szűcs Renáta

Juhász Béla és
Hoppár Krisztina

Csurgó Béla és
Zsirai Dóra

GRATULÁLUNK!

ÉGETÉSI NAPOK 2020-BAN

Felhívjuk  figyelmüket,  hogy  a
13/2019.  (XII.  20)  önkormányzati
rendelet  alapján  Vál  községben
2020-ban  a  kerti  hulladék  nyílttéri
égetése az alábbi pénteki és szombati
napokon 8:00-tól  20:00-ig megenge-
dett,  amennyiben  azok  nem  esnek
ünnepnapra:

2020. március 20. és  21. napja,
2020. április 03. és  04. napja,
2020. április 17. és 18. napja,
2020. május 01. és  02. napja,
2020. május 15. és 16. napja,
2020. szeptember 04. és 05. napja,
2020. szeptember 18. és 19. napja,
2020. október 02. és 03. napja,
2020. október 16. és  17. napja,
2020. november 06. és 07. napja,
2020. november 20. és 21. napja,
2020. december 04. és 05. napja,
2020. december 18. és 19. napja.

A nyári hónapokban (június, jú-
lius, augusztus) a zöldhulladék égeté-
se nem megengedett.

Kérjük,  a  kijelölt  időpontokat
tartsák be.  Együttműködésüket kö-
szönjük!

dr. Balogh Lóránd
jegyző

ÉPÍTÉSI ÜGYEK

https://e-onkormanyzat.gov.hu/


 Számos  tévhit  és  álhír  kapott
szárnyra  a  koronavírus  okozta  világjár-
vány kapcsán. Néhány fontos tudnivalót
szedtünk csokorba.

A mostani járványt okozó vírus egy
új genetikai  állományú koronavírus (en-
nek összesen hét fajtája betegíti meg az
embert – mások csak a kutyákat vagy a
macskákat  pl.  –,  ebből  3  súlyosan:  A
SARS (Severe Acute Respiratory Synd-
rome – súlyos akut respiratorikus szind-
róma), a MERS (Middle East Respiratory
Syndrome – közel-keleti légúti koronaví-
rus), és a mostani járványt okozó SARS
CoV2. Ez ugyan 80 százalékban hasonlít
a  SARS-hoz,  de  új,  és  sokkal  hatéko-
nyabb kapcsolódási mechanizmussal kö-
tődik a  sejtekhez,  ezért  gyorsabban fer-
tőz, mint a SARS. 

Az influenzavírussal szemben ennek
a vírusnak nem ismerjük a patomechaniz-
musát, azaz, hogy pontosan hogyan ala-
kul ki  a  betegség a fertőződés nyomán.
Az influenzának 0,1–0,4 között mozog a
halálozási aránya, ennek a vírusnak 2–5
százalék között  –  azaz az arányokat te-
kintve  sokkal  többen  betegednek  meg
influenzában,  és  mégis  sokkal  keveseb-
ben halnak meg a szövődményeiben.

Ne menjünk tömegbe!

Nem a koronavírus-járvány fogja el-
pusztítani az emberiséget, de nagy való-
színűséggel  az  emberek  mintegy70 szá-
zaléka  át  fog  esni  a  fertőzésen,  ami
egyébként a későbbiek során védelmet is
nyújt majd az egyéneknek a betegséggel
szemben,  és  mérsékelni  fogja  a  SARS
CoV2 járványok kialakulását (nyájimmu-
nitás).

A vírus nagyon gyorsan terjed, Ma-
gyarországon – ahogyan nemzetközi ada-
tok is ezt mutatják – naponta 33 száza-
lékkal nő a fertőzöttek száma, ami azt je-
lenti,  hogy  egy  ember  naponta  három
másiknak adja át a fertőzést. A hazai, jár-
ványügyi  intézkedések  arra  irányulnak,
hogy lassítsák  ezt  a  fertőződési  arányt.
Erre azért van szükség, hogy ne egyszer-
re zuhanjon rá 100-ból kettő vagy öt sú-
lyos  beteg  az  egészségügyi  ellátórend-
szerre,  mert  sem  elegendő  ember,  sem
elegendő ágy és eszköz nincsen ennyi be-
teg egyidejű ellátására! Ezért kell kerülni
a zsúfolt helyeket, így az áruházakat is,
ahol most ezrével tülekednek az emberek
a cukorért meg a WC-papírért. Azokon a
helyeken,  ahol  sorba  kell  állni  (bolt,

gyógyszertár)  igyekezzünk  egy  méteres
távolságot tartani másoktól. A szájmaszk
viselése  a  vírusokat  nem  tartja  távol,
egészséges embereknek ezért nincs értel-
me viselni, azoknak viszont, akik bármi-
lyen  influenza,  vagy  náthaszerű  tünetei
vannak, igen.

Vigyázzunk az egészségügyiekre,
nagy szükségünk lehet rájuk!

A járványügyi  intézkedések  között
számos, az egészségügy és az ott dolgo-
zók túlterheltségét  csökkentő intézkedés
született. Rájuk több okból is nagyon kell
vigyáznunk:  kevesen  vannak,  ha  pedig
elkapják a betegséget (vagy felmerül en-
nek gyanúja), kiesnek a munkából, illetve
a  lassan  kialakuló,  vagy  tünetmentesen
fertőzést okozó vírust tovább terjeszthe-
tik a  kórházakban,  rendelőkben a legel-
esettebb betegek körében. 

Ha  bármilyen  influenzára,  náthára
hajazó tüneteket tapasztalunk magunkon,
telefonon értekezzünk a háziorvossal, ne
menjünk a rendelőbe, hogy se az orvost,
asszisztenst, se másokat véletlenül se fer-
tőzzünk  meg.  Azokkal  a  panaszokkal,
amelyekkel  régóta  halogattuk  az  orvos
felkeresését, ne most menjünk a rendelő-
be,  kórházba!  Ha  ráért  három  hónapot,
kibírunk még kettőt. Az elektív, azaz ter-
vezett műtéteket elhalasztják a kórházak-
ban.  Ilyen  lehet  mondjuk a csípő,  vagy
térdprotézis műtét, vagy például az akut
panaszokat nem okozó vesekő eltávolítá-
sa,  a  szürkehályog-operációk.  Március
14-étől kezdve az orvosok csak a sürgős,
halaszthatatlan műtéteket végzik el! Azo-
kat a betegeket viszont, akiknek nem ha-
lasztható a kezelése (pl. daganatos bete-
gek  operációja,  kemoterápiás  kezelése),
továbbra is fogadják a kórházak. 

Ugyanez vonatkozik az államilag fi-
nanszírozott  alapellátó  fogorvosokra:
csak  a  sürgős,  halaszthatatlan  fogászati
kezeléseket  végzik  el  (pl.  fogbélgyulla-
dás).

Leállították  a  szervezett,  népegész-
ségügyi célú szűrővizsgálatokat is (méh-
nyakszűrés, vastagbélszűrés, mammográ-
fiás szűrés, fogászati szűrővizsgálatok).

Gyógyszerek járvány idején

A  krónikus  betegek  gyógyszereit
(pl. vérnyomáscsökkentők, antidiabetiku-
mok)  ugyancsak  telefonos  kérésre,  e-
receptre írják fel az orvosok, ezek miatt

nem kell bemenni a rendelőbe. Nem kell
szakorvosi javaslatot beszerezni azokhoz
készítményekhez sem, amelyeknél ez ed-
dig előírás volt, a háziorvos most minden
további nélkül felírhatja ezeket. A gyere-
kek, idős betegek receptjeinek kiváltásá-
hoz  nem  kell  felírási  igazolás  (papírre-
cept),  ahogyan  eddig,  a  hozzátartozó  a
saját személyi igazolványának és a beteg
TAJ-számának  felmutatásával  is  kivált-
hatja  azokat.  A gyógyszertárakban  csak
annyi  ember  tartózkodhat  egyszerre,
ahány kiadóablak van (a váli gyógyszer-
tárban ez egy fő), a többieknek az utcán
kell várakozniuk.

Számos téves információ jelent meg
az  interneten,  amelyben  koronavírusos
betegeket ellátó kórházak tapasztalataira,
vagy  szakorvosokra  hivatkozva  közlik,
hogy az ibuprofén tartalmú láz- és fájda-
lomcsillapító készítmények (pl. Algoflex,
Advil  Ultra),  vagy az  ACE-gátlók (vér-
nyomás  csökkentésére  használt  gyógy-
szerek) nehezítik a koronavírussal fertő-
zött betegek gyógyulását. Az ibuprofénre
vonatkozó fals híreket cáfolta a hivatko-
zott  bécsi  kórház,  illetve  a  vérnyomás-
csökkentők esetében az Európai Kardio-
lógusok Társasága.

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Alapos, szappanos kézmosás, a sze-
mélyes  higiénés  szabályok  betartása,  a
tumultuózus helyek kerülése – ezt tehet-
jük  saját  egészségünk  védelmében.  Aki
teheti, maradjon otthon, ne járjon a szom-
szédokhoz, ne most rendezzünk partikat,
házi mulatságokat, ne járjunk plázába, és
a 99 főre korlátozott mozielőadásokat se
látogassuk. Szellőztessük gyakran ottho-
nainkat.

Fokozott óvatossággal látogassuk az
idős hozzátartozóinkat, ne öleljük, puszil-
juk meg őket. A gyerekekre most ne az
idős nagyszülők felügyeljenek. 

Bár ránk, magyarokra nagyon is jel-
lemző, hogy „egy kis nátha miatt” még
nyugodtan  bejárunk  a  munkahelyünkre,
most ezt ne tegyük. Elképzelhető ugyan,
hogy valóban csak náthásak, vagy influ-
enzások vagyunk – bár a szokásos, sze-
zonális influenzajárvány lecsengőben van
–, ha kicsit is betegnek érezzük magun-
kat,  maradjunk  otthon,  ne  menjünk  kö-
zösségbe,  és  telefonon  konzultáljunk  az
orvosunkkal.

Mindenkinek jó egészséget!
Összeállította: Tarcza Orsolya
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Ezt kell tudni a koronavírusról
és a járványügyi intézkedésekről
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Tisztelt Váliak!

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a váli posta minden
nap csak 12.00 óráig tart

nyitva. A helyiségben
nem tartózkodhat

egyszerre több ember.
Várakozáskor, kérjük,
tartsák be a szükséges
távolságot és a javasolt
viselkedési normákat.

Az élelmiszerboltok és
a gyógyszertárak kivéte-
lével a kereskedelmi- és
vendéglátó egységeknek

15.00 óra után be kell
zárniuk.

Egyházi épületeinkben
nem lesz szentmise

és istentisztelet.

Megértésüket
és együttműködésüket

köszönjük!

Tisztelt Váli Szülők!

A  koronavírus  járvány  új  centruma  Európa.  Éppen
ezért Önök, családtagjaik és ellátóik biztonsága érdekében
a  Védőnői  Szolgálat  esetében  a  következő  -  járványügyi
szempontból elkerülhetetlen - intézkedések kerülnek beve-
zetésre:

EGÉSZSÉGES tanácsadáson kizárólag a kötelező védő-
oltások, és a nem kötelező meningococcus (fertőző agyhár-
tyagyulladás) védőoltás beadására lesz lehetőség.

Váróban egy gyermekkel csak egy kísérő tartózkodhat
(testvér, rokon, egyéb kísérő nem). Várakozóknak javasol-
juk  2m  távolság  betartását,  testi  kontaktus  kerülését.
Tanácsadásra kizárólag telefonon vagy e-mailen lehet beje-
lentkezni.  Kötelező  szűrővizsgálatok  egyéni  megbeszélés
útján történnek. Kézmosás ki- és belépés esetén kötelező.

VÁRANDÓS tanácsadás  egyeztetett  időpontban  lehet-
séges.
LÁTOGATÁSOK:  Védőnői  családlátogatások  csak  legindo-
koltabb  esetben  fognak  megtörténni  (újszülött,  fokozott
gondozottak) előre egyeztetve.

Védőnő munkaidőben telefonon és e-mailen elérhető.
Fenti intézkedések szokatlannak tűnnek, betartásuk mind-
annyiunk érdeke.  Kérem elfogadásukat,  illetve együttmű-
ködésüket.

Tisztelettel: 
Kárpáti Hajnalka védőnő 



Kedves Váliak!

A koronavírus  fertőzés  miatt  Ma-
gyarország  Kormánya  néhány  szigorító
intézkedést vezetett be. Ilyen például az
iskolák bezárása. Fontos, hogy a rendkí-
vüli helyzet által diktált normákat betart-
suk.  Az  állami  és  a  helyi  intézkedések
most komoly fegyelmet kívánnak tőlünk,
nem csak saját, hanem embertársaink ér-
dekében is. 

Az  iskolák  bezárása  nem  szünetet
jelent a gyermekeknek, hanem egy más-
fajta tanulási módot. Kérjük, ne engedjék
a  gyermekeket  nagyobb  csoportokban
játszani, és napközbeni felügyeletüket ne
a nagyszülőkre bízzák.

Fokozottan figyeljenek oda a szemé-
lyes  higiéniára,  mossanak  gyakrabban
kezet! Ha tehetik, maradjanak otthon, le-
hetőleg  minél  kevesebbet  érintkezzenek
egymással!

Az idősebbek – mivel ők a legveszé-
lyeztetettebb  korosztály  –  igyekezzenek
minél ritkábban elhagyni otthonaikat, in-
kább  kérjenek  segítséget!  Azok  az  idő-
sek, akiknek nincs helyben rokona vagy
közeli  ismerőse,  segítséget  kérhetnek az
önkormányzattól a (22) 353-411-es tele-
fonszámon. Egészségügyi probléma ese-
tén hívják a rendelőt  a  353-462-es  szá-
mon vagy Kissné Böbit a +36 20 9625-
759-es telefonon. Ha bevásárlásban szo-
rulnak segítségre, jelezzék Csókás Zsolt-
nak a +36 70 489 2094 telefonon.

A hivatali  ügyfélfogadás is  szüne-
tel.  Ügyeiket  telefonon  (22/353-411)
vagy e-mail-en (titkarsag@val.hu) intéz-
hetik.

A településen az önkormányzati, in-
tézményi és civil rendezvények is elma-
radnak, a könyvtár határozatlan időre be-
zár.  Az  iskolában  tartott  szabadidős  és
sporttevékenységek  bizonytalan  ideig
szünetelnek.

Kérjük, a hétköznapokban tartsák be
az ajánlásokat: ne fogjanak kezet, ne üd-
vözöljék egymást puszival, ha beszélget-
nek, tartsanak legalább 1 méteres távolsá-
got! Az önkormányzat hivatalos tájékoz-
tatóit a honlapon (val.hu), valamint a hi-
vatalos  facebook-oldalon  érhetik  el.  Fi-
gyeljék  az  információkat  és  legyenek
együttműködők!

Vál Község Önkormányzat
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Járványügyi
információk

Tisztelt Idős lakosok!

A kialakult járványhelyzetre tekintettel
tájékoztatjuk Önöket,

hogy az élelmiszer vásárlások lebonyolításában,
a gyógyszereik felíratásában, illetve beszerzésében 

a Szent László Völgye Segítő Szolgálat
szakemberei rendelkezésre állnak.

Tisztelettel kérjük Önöket, amennyiben
szükségük van a segítségre,

keressenek bennünket az alábbi telefonszámon.

Dancsi Tiborné +36204851174

mailto:titkarsag@val.hu


Az idei évben erre az átlagosnál jó-
val  több lehetőségünk is adódott,  szinte
minden  hétre  jutott  valamilyen  tanórán
kívüli  program.  Ezeket  és  a  tanórákat
összehangolni  nem  könnyű  feladat.
Évente  több  alkalommal  eddig  is  szer-
veztünk  tanulóinknak  színházlátogatást
és  egyéb,  főként  tanulmányi  kirándulá-
sokkal  összekötött  kulturális  programo-
kat, nyári táborokat. Az idei évtől ezeket
egy államilag szervezett  ingyenes  prog-
ram is kiegészíti. A Lázár Ervin Program
(LEP) az összes általános iskolás tanuló
számára lehetővé teszi, hogy évente egy-
szer eljuthasson színházi, tánc- vagy cir-
kuszi  előadásra,  komolyzenei  hangver-
senyre vagy őshonos állatok bemutatóhe-
lyére.

Az  ezzel  járó  adminisztráció  nem
kevés. A programhoz kapcsolódó színhá-
zi és egyéb előadó társulatok kínálata is
reméljük, fog még a jövőben bővülni. A
program által  iskolánk  minden  osztálya
egy-egy délutáni ingyenes előadás része-
se lehetett. Többen Martonvásárra, voltak
akik a Nemzeti vagy a Vörösmarty Szín-
házba jutottak el. Megint mások pedig a
Fővárosi Nagycirkuszba. 

A programba csatlakozó előadómű-
vészeti szervezetek és az azt igénybe ve-
vő iskolás csoportok kapcsolattartói egy-
aránt az erre a célra készült digitális felü-
leten, a  „KRÉTA” naplóban tudnak re-
gisztrálni. A műsorok és évfolyamok pá-
rosítását, az utaztatás szervezését a tanke-
rületek  koordinálják.  Köszönet  minden
kollégámnak, hogy a csoportok kíséreté-
vel a gyerekek kulturális gazdagodásához
e módon is hozzájárulnak.

BankVelem

„Ha érted a pénzed, az érted dolgo-
zik, nem ellened!”

Ökoiskolánk fontosnak tartja a kör-
nyezettudatos nevelést. Ennek érdekében
évek óta sok akcióban és programon ve-
szünk részt diákjainkkal, több versenyen
kimagasló  eredményt  is  értünk  már  el.
Csapó  Noémi  kolléganőnk hosszú  ideje
koordinálja a PontVelem program kereté-
ben pl. a használt szárazelemek gyűjtését.
E  program  tagjaként  volt  lehetőségünk
csatlakozni  a  Pénziránytű-BankVelem
Programhoz, melynek fő küldetése, hogy

játékosan fejlesszék a gyerekek pénzügyi
ismereteit.

A Nemzeti Bank által is támogatott
program célja, hogy a PontBank funkció-
in keresztül  a  diákok tovább mélyíthes-
sék pénzügyi ismereteiket, és a hétközna-
pokban  is  jobban  eligazodjanak  a  pénz
világában.

A „PontBank” az az internetes felü-
let,  ahol kellő biztonság mellett,  játéko-
san intézhetik a gyerekek a „banki/pon-
tos”  ügyeiket.  Itt  lehetőségük nyílik  ki-
próbálni  a  legtöbb  olyan  szolgáltatást,
amit egy igazi bankban is elérhetnek. A
PontBankban  nyomon  követhetik  szám-
laegyenlegük alakulását, utalásokat indít-
hatnak,  de  megtakarított  pontjaikat  akár
le  is  köthetik,  így  gyarapítva  őket.
Elérhetősége:
https://www.pontvelem.hu/pontbank 

Március 4-én az „Utazóiskola” mun-
katársai jöttek el hozzánk, hogy a 3.,4.,7.
és  8.  évfolyamosoknak  interaktív  órát
tartsanak.  Az  előadások,  feladatok,  fil-
mek és a fentebb említett online játékok,
-versenyek remélhetőleg sokat segítenek
abban, hogy gyermekeink felnőtt korukra
tudatosan  tervezzék  és  intézzék  pénz-
ügyeiket!

Pásztor Mária

BankVelem - diákszemmel

Március  4-én  az  első  órában  már
mindenki  izgatott  volt,  mert  a  mi
részünkre a második órában kezdődött az
előadás.

Egy néni tartotta az előadást. 
Először  egy  videót  néztünk  meg,

aztán  a  bevételről  és  a  kiadásról
beszélgettünk. Megtudtuk azt is, hogyan
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Könyvtári
közlemények

12-13. oldal

Interaktív iskola
Fontos,  hogy  a  diákjaink  a  tanórákon  kívül
játszva, szórakozva is ismereteket szerezhesse-
nek.

Az iskola pedagógusai és diákjai

https://www.pontvelem.hu/pontbank


kapják  a  fizetésüket  a  felnőttek.
Játszottunk képzeletbeli családot is, ahol
a család költségvetéséről tanultunk. Egy
idő  után  kaptunk  kártyákat  és  egy  hat
részre  osztott  lapot.  5  fős  csapatokat
alkottunk. A kártyákat kellett a megfelelő
helyre  rakni.  Végül  kaptunk  egy
bankkártyát és egy banki dolgokról szóló
tájékoztató füzetet.  A bankkártya  persze
nem  igazi.  Egy  játékoldalra  lehet  vele
belépni,  ahol  játékpontokat  lehet  vele
szerezni. Ezeket később be lehet váltani
ajándékokra.  Nagyon  jól  éreztük
magunkat  az  órán,  és  sok  érdekességet
tanultunk a pénzről.

Szalai Réka és Jakab Jázmin
4. b osztályos tanulók

Európai Uniós tanóra

2020.  február  25-én  két  kedves
hölgy  látogatott  el  az  iskolánkba,  hogy
kibővítsék ismeretünket az Európai Unió-
ról.

Az órán elméleti ismereteken felül
interaktív  foglalkozások  keretében  sze-
rezhettünk használható tudást az Európai
Unióról és az általa kínált lehetőségekről.
Tanultunk az EU történetéről, intézmény-
rendszerezésről,  tagállamokról,  az  EU
vívmányairól is. Hallhattunk a diákcsere-
programról és a továbbtanulási lehetősé-
gekről.  Volt  szó a környezetszennyezés-
ről is. A sok tudást, amit az órán szerez-
tünk,  az  óra  végén  tesztelhettük  is  egy
kérdőív segítségével. Persze nem marad-
tunk ajándék nélkül, mindenki kapott egy
hátizsákot, és akinek a teszt a legjobban
sikerült, az kapott egy tollat is.

Nagyon  sok  fontos  információval
gazdagodtunk. Köszönjük szépen!

Körmendi Hanna
8. osztályos tanuló

Farsangi rendezvényünk

Már hetek óta mindenki lázasan ké-
szült  a  farsangi  mulatságra.  Szerencsére
az idén is  rengeteg vendégünk érkezett.
Kettő óráig a negyedikes szülők és gyere-
kek készülődtek, majd kinyitottuk az aj-
tót. Ettől kezdve társainkkal árusítottuk a
tombolát, a zsákbamacskát és egyéb ap-
róságokat.  A büfé  is  zsúfolásig  megtelt
vendégeinkkel. A tombolát ötösével – tí-
zesével vásárolták tőlünk! Alig győztük a
sok árusítást!  Fél  három után  mindenki
az osztályába vonult, és kezdetét vette a
készülődés. Minden osztály felvette a jel-
mezét, és az aulába vonultunk elfoglalni
a helyünket. Három órakor a produkciók
elkezdődtek. Sok különleges és jó egyéni
jelmezes  érkezett  az  osztályok  műsorai
között. Legvégül mi adtuk elő műsorun-

kat. Mikor bevonultunk, mindenki nevet-
ve tapsolt. A vidám táncok után a zsűri
visszavonult  dönteni,  mi  pedig táncház-
ban vettünk részt. A Levelünye zenélt ne-
künk.  Az  eredményhirdetésre  izgatottan
gyűltünk össze, majd minden osztály bol-
dogan  vonult  tantermébe  az  ajándékba
kapott remek tortájával.  Közben folytat-
tuk az árusítást öt óráig. Akkor megkez-
dődött a tombolahúzás. Sok szép és érté-
kes ajándékot lehetett nyerni. Hat órakor
a  vendégeink  elmentek,  a  két  negyedik
osztály pedig a szüleinknek újra előadta a
táncot.  Így  mindenki  meg  tudta  nézni.
Ezután kezdődött el minden gyerek rém-
álma, a takarítás, pakolás. A szülők pilla-
natok  alatt  a  mi  csekély segítségünkkel
kitakarították  az  épületet.  Mi  addig  na-
gyon jól éreztük magunkat. Mikor végez-
tünk, mindenki hazament. Este fáradtan,
a jól végzett munka örömével pihentünk
le.  Szerintünk nagyon jól sikerült a far-
sang. 

Bencze Réka és Jakab Jázmin
4. b osztályos tanulók

Rákóczi nyomában

2019  novemberében  12  diák  3  fős
csapatokba  verődve  egy  II.  Rákóczi
Ferencről  és  koráról  szóló  versenyre
nevezett  be.  Minden  csapat  egy
feladatlapot  kapott.  Sokat  készültünk  a
Széna  Téri  Általános  Iskola  által
rendezett  történelmi  versenyre,  a
feladatok sokrétűek voltak. 

Miután elküldtük a kész feladatsort,
nagyon izgultunk, hogy sikerült-e bejutni
valamelyik  csapatnak  a  következő
fordulóba,  ami  a  döntő  volt.  Január
közepén  megtudtuk,  hogy  a  Kurucok
Válról nevű csapat bejutott a döntőbe. A
csapat  tagjai  Ihász  Gréta,  Körtélyesi
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Richárd  és  Denkovics  Anna.  Nagyon
örültünk  neki.  Innentől  kezdve  több
könyvből, minél részletesebben próbáltuk
megtanulni a kuruc mondákat, a Rákóczi
indulót,  a  korszak  zenéjét,  valamint  a
képeket,  festményeket  memorizáltuk.  A
történelmi  tananyag  sem  volt  kevés.
Végre  eljött  február  5-e.  A verseny  14
órakor  kezdődött.  Nagyon  kedvesen,
barátságosan  fogadtak  bennünket.  A
feladatok különbözőek voltak. Volt zenei
feladat, helyszínek Rákóczi életéből, még
toborzó  szöveget  is  kellett  írnunk.
Rengeteg  életrajzi  adatot  is  kérdeztek.
Végül  a  dobogó  harmadik  fokára
állhattunk fel. 

Remekül  éreztük  magunkat  a
felkészüléseken és a versenyen is.

Denkovics Anna 8. osztályos tanuló

Lázár Ervin Program

2020. február 24-én a második osz-
tályosok a Lázár Ervin Program kereté-
ben  Martonvásárra  látogattak.  A Palotai
lakoma  című  műsort  nézhettük  meg  az
Art’s  Harmony  bemutatásában.  Az  elő-
adás egy reneszánsz udvari lakomát idé-

zett fel, korhű jelmezekkel, zenével, baj-
vívással és tánccal. A lakoma két fősze-
replője, Mátyás király és Beatrix királyné
a  gyerekek  közül  lettek  kiválasztva.  Az
előadás és a jelmezek tetszettek a tanu-
lóknak,  de  legjobban  a  bajvívók  ügyes
mozdulatai ragadták el őket.

Nagyné Polgár Nóra

János vitéz

Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma által  elindított  Lázár  Ervin Program
célja,  hogy a  diákok  a  tanórákon  kívül
játszva, szórakozva is ismereteket szerez-
hessenek.

A program  keretein  belül  iskolánk
tanulói  ellátogathattak  a  Nemzeti  Szín-
házba, ahol Vidnyánszky Attila rendezé-
sében megtekinthették a János vitéz című
színdarabot. A kaposvári és budapesti szí-
ni  növendékek  közreműködésével  meg-
elevenedett  a  gyerekek  előtt  Kukorica
Jancsi  kalandos  élete.  A zenés,  táncos,
látványos  színpadképekkel  tarkított  elő-
adás lenyűgözte a gyerekeket, maradandó
élményt nyújtva.

Pál Mariann

Eredményeink 

7-8. évfolyamos tanulók országos 
történelem verseny megyei fordulója:
Nagy Fülöp (8.o) 5. hely
Denkovics Anna (8.o) 8. hely
Megyei Sakk Diákolimpia:
IV.kcs. 2. hely Körtélyesi Richárd 8.o
IV.kcs. 3. hely Almádi Tamás 8.o
III.kcs. 3. hely Körtélyesi Szilárd 6.o

A Rákóczi évforduló alkalmából 
rendezett Székesfehérvári Széna Téri 
Általános Iskola történelem versenye: 
Iskolánk csapata a III. helyezést érte el. 
A csapat tagjai: Denkovics Anna, Ihász 
Gréta és Körtélyesi Richárd. (8.o)

Dunaújvárosi Széchenyi István 
Gimnázium és Kollégium 
népdaléneklő verseny:
Kiemelt arany minősítést szerzett 
Denkovics Anna (8.o)

Körzeti Úszás Diákolimpia:
Molnàr Jàzmin (3.o) 1. hely 50m 
hátúszás, 2. hely 50m mellúszás
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Rendezvénynaptár
Az  Önkormányzat,  az  intézmények  és  a
civilszervezetek 2020. évre tervezett programjai   

15. oldal



Magyarország Atlétikai Fedettpályás 
Serdülő Bajnoksága - 2020
Körmendi Anita Hanna (8.o), Kecskés 
Zsombor Milán (8.o),
Szatlmayer Henrik (7.o) 

60 m, 300 m és 800 m távokon szép
helyezést értek el tanítványaink a BHSE
színeiben. Híres magyar sportolókkal ta-
lálkozhattak,  többek között  dr.  Baji  Ba-
lázs  gátfutóval,  Márton  Anita  súlylökő-
vel, Zsivoczky-Farkas Györgyi 7 próbá-
zóval, Zsivoczky Attila 10 próbázóval és
még számtalan neves magyar versenyző
vett részt a rendezvényen. 

MOB Sport XXI. Alapprogram Közép-
Magyarország régió atlétika 
teremversenye:
Busch Bence (2.o), Ujszászi Donát (4.a), 
Klein Lilla (5.a), Németh Csenge (5.a), 
Molnár Gréta (5.a), Nagy Máté (5.a), Lu-
kács Hanna (5.b) tanulóink sikeresen vet-
tek részt a Gödöllőn megrendezett verse-
nyen.

Némethné Szarka Szilvia

Titkok háza

Öt hétfőn  újra  a  székesfehérvári  Titkok
Házában jártunk. 45 tanulónk ismerked-
hetett  a  természettudományokkal,  új
technológiákkal: 3D nyomtatás, robotika,
meteorológia, biológia, drónok világa.

Ösztöndíj

„Mert tanulni annyi, mint élni a 
lehetőséggel.” - Paulo Coelho

 
A Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány

célja, hogy anyagi segítséget nyújtson a
térség tehetséges, szorgalmas diákjai szá-

mára. A pályázatra azok a felső tagozatos
tanulók  jelentkezhetnek,  akik  Alcsútdo-
boz,  Felcsút,  Kajászó,  Tabajd,  Vál  és
Vértesacsa  községek  lakói,  ott  állandó
lakcímmel rendelkeznek, és ezen telepü-
lések valamelyikének iskolájába járnak.

Az ösztöndíj folyósításának feltéte-
le, hogy a pályázó diák tanulmányi ered-
ménye  magasabb  a  4,5-ös  átlagnál.  Az
ösztöndíj  összege  félévenként  100.000
Ft, amely a pályázatok elbírálását követő-
en kerül folyósításra, a tanuló nevére nyi-
tott bankszámlára. (forrás: www.vvfa.hu)

A 2019/2020-as  tanév  első  félévé-
ben is szép tanulmányi eredményeket ér-
tek el diákjaink, 29 felsős diákunk (9 fő
5. osztályos, 6 fő 6.osztályos, 4 fő 7. osz-
tályos, 10 fő 8. osztályos) részesülhetett
az alapítvány ösztöndíjában, melynek ün-
nepélyes átadója 2020. március 6-án Fel-
csúton a Puskás Akadémia Sport-és Kon-
ferenciaközpontban  került  megrendezés-
re.  Az  emléklapok  átvétele  után  rövid
műsorral  kedveskedtek  a  szervezők.  Az
átadó ünnepség végén állófogadásra invi-
tálták a kedves vendégeket! 

Köszönjük a lehetőséget! Köszönjük
az alapítvány munkáját! 

Némethné Szarka Szilvia

VálInfó
2020. március 20. intézményeink élete    9

Kedves Váliak!

A Szülői Munkaközösség köszöni szépen minden támogató adományát. Segítségüknek köszönhe-
tően egy szép, mindenki számára ingyenes gyereknapot sikerül szervezni, sok jó programmal. Nem
csak a gyerekeket támogatják adományaikkal, hanem kedvességükkel és segítő készségükkel a Szülői
Munkaközösségnek Önök minden évben erőt és energiát adnak. Gondolom, már mindenki tudja, hogy
az iskolának nincsenek anyagi forrásai a különböző rendezvényekre sem (szavalóversenyre, matemati-
ka verseny stb.) így az SZMK munkája szinte nélkülözhetetlen. Külön szeretnék köszönetet mondani
azoknak a váli lakosoknak, családoknak, akik évről-évre minden segítséget megadnak és támogatják a
TEAEST jótékonysági bált tomboláikkal. Köszönjük a támogatásukat!

Schmidt Ferenc, SZMK elnök

http://www.vvfa.hu/


Óvodai beiratkozás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy
a 2020-2021-es nevelési évre az  Óvodai
beiratkozás a Váli  Mesevölgy Óvodába:
2020.  április  20.  (hétfő)  08.00  -  17.00
óráig és 2020. április 21. (kedd) 08.00 -
16.00 óráig lesz. Helye: Vál, Vajda u. 45.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény rendelkezése szerint a
gyermeknek  abban  az  évben,  amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai foglalko-
záson kell részt vennie, vagy felmentését
kell kérnie. Ez a kötelezettség azon gyer-
mekekre vonatkozik, akik 2020. augusz-
tus  31-ig betöltik  3.  életévüket,  és  még
nem járnak óvodába. 

A szülő köteles  az óvodai nevelés-
ben  történő  részvételre  jogszabály alap-
ján  kötelezett  gyermekét  beíratni  a  hir-
detményben  meghatározott  időpontban,
ha ezt nem teszi meg, szabálysértést kö-
vet el. 

A szülő – tárgyév május 25. napjáig
benyújtott  – kérelme alapján a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, annak az
évnek az  augusztus  31.  napjáig,  amely-
ben a gyermek a negyedik életévét betöl-
ti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv
(Megyei Kormányhivatal általános joggal
eljáró  Járási  Hivatala)  felmentheti  az
óvodai foglalkozáson való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, sajá-
tos helyzete indokolja.

Szeretettel  várjuk  a  községünkben
állandó  lakcímmel,  vagy  tartózkodási

hellyel rendelkező gyermekek jelentkezé-
sét óvodánkba.

Farsang a Maci csoportban

A téli időszak egyik legvidámabb és
leginkább várt eseménye a farsang, nincs
ez másként az óvodában sem. Már a leg-
kisebbek,  a  Maci  csoportos  kicsikék  is
hosszasan készülődtek az idei alkalomra,
ami életük első közösségi élménye volt.
Február 24-e volt nálunk a kijelölt, neve-
zetes nap, amikor is délelőtt jelmezt öl-
tött  minden kisgyerek.  Bátran és  jóked-
vűen  mutatták  meg  egymásnak  és  a
szomszédos Csiga csoportnak is a színes
maskarákat.  Különféle  érdekes  figurák,
csodás állatok,  meseszereplők elevened-
tek meg ezen a délelőttön. A jelmezek be-
mutatkozása után közös játék és tánc kö-
vetkezett, majd a finomságok elfogyasz-
tására került sor. A szülők gondoskodtak
róla, hogy ne szenvedjünk hiányt semmi-
ben!  Kaptunk  különféle  gyümölcsöt,
szörpöket, süteményeket, a sok ízletes fi-
nomság még különlegesebbé  tette  ezt  a
napot. Jövőre már mi is a szülők bevoná-
sával  fogunk  farsangolni,  addig  is  kö-
szönjük a támogatást!

Zsóka néni, Éva néni
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Hírek a Mesevölgyből
Szeretettel várjuk a községünkben lakó gyermekek
jelentkezését óvodánkba.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



Nagycsoportos Tulipánok
a tűzoltóknál

Az első  kora  tavaszi  csütörtökön  nagy
izgalommal  keltünk  útra,  hogy ízelítőt  kap-
hassunk a tűzoltók sokrétű munkájából. 

V. Zoli bácsi és H. Laci bácsi várt ben-
nünket. A látvány már a távolból is önmagáért
beszélt. A pályán két tűzoltóautó egymás mel-
lett, valamint ponyván eszközök, szerszámok,
védőfelszerelések sora. 

Beszélgetésünket  részben  a  tűzmegelő-
zésről,  részben  a  munkájuk  sokrétűségéről
folytattuk. Ezt követte az eszközök, felszere-
lések, autók bemutatása, és hogy azokat mi-
lyen helyzetben és mire használják. Kisgyer-
mekeink tágra nyílt szemekkel hallgatták Zoli
bácsit. 

Nagy sikere volt  a nagy füstben is látó
készüléknek, amit ki is próbáltunk, természe-
tesen füst nélkül. Érdekesnek találták a speci-
ális védőruhát, a különböző színű csíkok fon-
tosságát, a baleseteknél használatos emelő és
vágó eszközöket. Több csúcspontja is volt  a
délelőttnek. Az első, hogy beülhettek a tűzol-
tóautóba.  A második,  hogy locsolhattak Zoli
bácsival egyesével, a harmadik pedig a sziré-
na villogó látványa és természetesen a hangja.
Zoli bácsi utolsó kérdésére, hogy vajon miért
van fordítva a tűzoltóság felirat az autó elején
nem sikerült választ adnunk. Most már ezt is
tudjuk. 

Hálásan köszönjük Zoli bácsinak és Laci
bácsinak a lehetőséget, az élményeket, a gaz-
dag eszközpark bemutatót és nem utolsó sor-
ban a türelmet és a felénk irányuló szeretetet. 

Gyerekeink és mi is sok-sok ismerettel,
élménnyel gazdagodtunk. 

Gyermekeink körében a legnagyobb tet-
szést aratta:

• Locsolás
• Bekapcsolták a szirénát.
• Beültünk a tűzoltóautóba.
• Szerszámok, kabát, kesztyű.
• Kicsi  locsoló  –  elképzeltem,  hogy

„kis tűzoltó”.
• Elmondott sok mindent a bácsi.

Hédi és Piroska óvó néni
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Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt években
a Váli Mesevölgy Óvodának ajánlották fel

adójuk 1 % -át. 
Kérjük, ha tehetik, segítsék ebben az évben is

óvodásaink lehetőségeinek bővítését
az Alapítványunkon keresztül is.

A kapott összegből kirándulásokat, báb- és zenei előadásokat
kívánunk támogatni. Szeretnénk minél több élményt biztosítani,

hogy óvodásainknak emlékezetes, vidám, boldog gyermekkoruk lehessen! 
Váli Gyermekek Jövője Alapítvány

adószáma: 18494613-1-07



Január kiemelt eseménye nálunk is a
Magyar Kultúra Napja volt. 1989 óta ja-
nuár  22-én  ünnepeljük,  mert  a  kézirat
szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon fejezte be a Himnusz megírását. 

Megemlékeztünk Csanádi Imre szü-
letésének 100., Fekete István 120. és Jed-
lik Ányos 220. születésnapjáról, valamint
arról, hogy 45 évvel ezelőtt, 1975. január
1-jén nyitották meg a Kiskunsági Nemze-
ti Parkot.

Februárban  folytattuk  a  Múltidéző
Mesék  sorozatot  a  Kulturális  Kávéhá-
zunkban, valamint Fekete István emlék-
estet tartottunk. Így ír Önéletrajzában: 

„Születtem 1900-ban, Gölle község-
ben, Somogy megyében. Kicsi, elmaradt
falu volt ez még akkor, ahol az emberek
nyáron  maguk  szőtte  ingben,  gatyában
jártak, s házaikat zsupp fedte, a konyhá-
ban kéménytelen (kémény nélküli),  sza-
bad  tűzhelyen  főtt  az  étel.  Köves  útja
nem volt, és nem volt sem vonatja, sem
távírója…, de volt ősi szép viselete, szo-
kásai, dús földjei, és úgy termett a dal a
lányok lelkében és mese az öregek szá-
ján, mint virág a réten. Itt nyílott ki sze-
mem  a  látásra,  fülem  a  hallásra,  és  itt
éreztem  először,  és  itt  tanultam  meg  a
magyar nyelv szépségét, amelyen beszé-
lek és írok ma is.” (részlet Gáspár János:
Fekete István sorsa c. kötetből, amely az
ajkai  székhelyű  Fekete  István  Irodalmi
Társaság  gondozásában  jelent  meg,  és
kereskedelmi forgalomban nem kapható.)

Származása:  dédnagybátyja Damja-
nich János honvédtábornok, aradi vértanú
volt. Nagyapja, Fekete Antal az Esterhá-
zyak  hercegi  építésze  volt.  Apja Fekete
Árpád tanító, iskolamester.

Nagy hatással volt rá apai nagyany-
ja és édesanyja, akik melegszívű szerete-
tükkel  ellensúlyozták  apja  vasszigorát.
Apja gyakran verte, mert a mester gyere-
kének  a  legkülönbnek  kellett  lennie  az
egész városban. Fekete István így írt er-
ről: Sokáig azt hittem, talán nem is szeret
engem; soha meg nem ölelt. Néha − most
már  a  kegyelet  szavával  mondom  −
majdnem gyűlöltem apámat.  A Magyar-
óvári Királyi Gazdasági Akadémia elvég-
zése után 1926-ban Bakócán, gróf Mai-

láth György birtokán kap állást. Az erdő-
ről, a földekről hazatérve gyakran ragad
tollat,  hogy  élményeit,  megfigyeléseit
feljegyezze. 1929-től vezető gazdatiszt a
holland származású, disznókereskedésből
lett  földbirtokos,  Nirnsee  Ferenc  birto-
kán. Munkája alatt fellendül a birtok, hír-
nevet  szerezve neki  és  gazdájának egy-
aránt.  Tejüzemet  szervez  az  uradalom-
ban,  búzavetőmagot  nemesít.  A kiállítá-
sokon  rendszeresen  díjat  nyernek  az  ő
irányítása  alatt  tenyésztett  kosok.  Gya-
korlott, tapasztalt, feladatát kiválóan értő
szakember,  aki  gazdatisztként  tekintélyt
vív ki magának. 

1929. december 12-én házasságot is
köt Piller Edittel, a bakócai belgyógyász
főorvos  lányával.  Gyermekei:  (Ajkán
születtek)  Edit  1930− †2013  →  apáca,
István  1932-ben  született,  1956-ban
emigrált, 1963 óta az USA-ban, Chicagó-
ban él. Dolgozott, mint masszőr, fizikote-
rapeuta, sportklub-igazgató, üzleti közíró,
s közben három diplomát is szerzett. Ké-
sőbb  laptulajdonos-főszerkesztője  az
1905-ben  alapított  magyar  hetilapnak
(Chicago és Környéke).  Első „vadászél-
ményeit” már nagyon fiatalon (körülbelül
3 éves korában) szerezte, ahogyan a Bal-
lagó idő című életrajzi regényében is em-
líti.  A  barátok  és  vadásztársak  többek
közt  a  következők  voltak:  Kittenberger
Kálmán, a világhírű Afrika-vadász, író és
a  Nimród című vadászújság tulajdonos-
főszerkesztője;  Csathó  Kálmán,  neves
író, a Nemzeti Színház főrendezője; gróf
Széchenyi  Zsigmond,  világhírű  Afrika-
vadász és író; dr. Vertse Albert, a Madár-
tani  Intézet  igazgatója;  Tőrey  Zoltán,  a
Magyar Filmiroda igazgatója; gróf Wass
Albert földbirtokos, író.

Írni nyolc éves korában kezdett Göl-
lén. Nem tanult  író,  hanem született  te-
hetség. Göllén, a faluban ismerhette meg
élete első Matula bácsiját, Puska András
uradalmi csősz személyében, akitől sokat
tanult  a  természetről  és  az  időjóslásról.
Az ő beceneve valóban Matula volt.

Első  felnőtt  írásai  rövid  lélegzetű
megfigyelések  elsősorban  a  vadászat
vadgazdálkodás  témaköréből,  amelyek-
kel a mindennapi munkája során találko-
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Kedves Váliak!
A Bíbor Néptánccsoport

és a VÉKA Egyesület
köszöni a 2018. évi

SZJA 1%-os felajánlásokat.
Kérjük, hogy a 2019. évi
személyi jövedelemadója

1 %-át
egyesületünknek adja.

VÉKA
EGYESÜLET

Adószám:
18336243-1-07

Köszönjük!

ELMARADÓ
PROGRAMOK

A járványügyi helyzet
miatt elmaradnak az
alábbi meghirdetett

programok:

Tűzoltó Egyesület
135. évfordulója

Vajda
Szavalóverseny

Borverseny

Továbbá tájékoztatjuk
Önöket, hogy a

vastagbél-szűrési
program is

bizonytalan ideig
szünetel.

Megértésüket
köszönjük!

Könyvtári közlemények
Az elmúlt időszakban az alábbiaknak lehettek ré-
szesei a könyvtárba látogatók.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros



zik.  Ezeket  a  Nimród vadászújság szer-
kesztőjének,  Kittenberger  Kálmánnak
küldi el, aki megjelenteti azokat. Kitten-
berger ébreszti rá arra, hogy tudása, mon-
danivalója  érték,  amelyet  másokkal  is
meg kell  osztani.  1936-ban  a  Gárdonyi
Géza Társaság történelmi regénypályáza-
tára írja meg A koppányi aga testamentu-
ma c. művét. Ez volt első könyve és rög-
tön a pályázat első helyezettje lett. 1936-
tól  1945-ig  főképp  a  Herczeg  Ferenc
szerkesztette Új Idők c. folyóirat szerző-
gárdájába  tartozott  (ahogy  Csathó  is),
amire nagyon büszke volt, lévén így Gár-
donyival, Tömörkénnyel és Krúdyval ke-
rült közös platformra. 1939-ben Zsellérek
c.  kisregénye kapta a  3000 pengős első
díjat. Következő kisregénye a Csí 1940-
ben jelenik meg. Főszereplői egy fecske-
pár. 1940-ben a Kisfaludy Társaság sorai-
ba választja. A magyar parasztság helyze-
téről,  a  feudális  úr-paraszti  viszonyról
Gyeplő nélkül című könyvében rajzol át-
fogó képet (1948). 

Hajnalodik címmel színdarabot is ír.
A drámát telt ház előtt játsszák a Magyar
színházban  és  a  Kamaraszínházban  is.
Bánki  Viktor  filmrendező  kéri  fel  egy
forgatókönyv elkészítésére. 

Egy hét  alatt  megírja  minden idők
egyik legnagyobb sikerű – és nagy szen-
zációt  kiváltó  –  magyar  filmjének,  a
„Doktor  Kovács  István”-nak  a  forgató-
könyvét.

1946 tavaszán tiltó indexre került a
proletárdiktatúráról  és  a  bolsevizmusról
írott művei miatt.  A politikai  rendőrség,
az  ÁVO is  bántalmazta  emiatt.  Szemét
kiverték, szétverték a veséjét, és hajnal-
ban egy katonai kocsiból kidobták a Já-
nos Kórház mellett, ahol két járókelő ta-
lálta meg. 

Az 1949. tavaszi „tisztogatásig” Bu-
dapesten, a Földművelésügyi Minisztéri-
umban dolgozott, ahol több mint egy tu-
cat teljesen új megoldású mezőgazdasági
oktatófilmet írt és rendezett. Ezután poli-
tikai okokból könyveit nem adták ki, ál-
landó  állást  sehol  sem  kapott,  alkalmi
munkából (például uszályrakodás) tartot-
ta el családját 1951 őszéig, amikor tanári
álláshoz jutott a kunszentmártoni Halász-
mesterképző  Iskolában.  Osztályidegen-
ként  az  új  könyvkiadók  és  folyóiratok
nem kér(het)tek  belőle.  Kizárták  a  Ma-
gyar Írók Szövetségéből. 1955-ben a Ha-
lászat című könyvét tankönyvként adták
ki. Ezután számos kiváló ifjúsági regényt
írt,  melyekben az  ember  és  a  természet
igazi  viszonyát  hűen  ábrázolta.  Legis-
mertebb  művei;  Kele  (1955),  Lutra
(1955),  Tüskevár  (1957),  Bogáncs
(1957),  Téli  berek  (1959),  Vuk  (1965),
Hú (1966), Ballagó idő (1970). 

Elismerései: 1960-ban József Attila-
díjjal tüntették ki a Tüskevár című regé-
nyéért. Hetvenedik születésnapjának mél-
tó megünnepléseként megkapja a Munka
Érdemrend arany fokozatát. 

Több  regényéből  készült  sikeres
film, így a Bogáncs, a Tüskevár és rajz-
filmen  a  Vuk.  Nagyon  erős  dohányos
volt, ami miatt 1970-ben újabb infarktus
következtében  halt  meg  Budapesten.  A
Farkasréti temetőben temették el, de gye-
rekei  kezdeményezésére  hamvait  2004.
augusztus 14-én újratemették a Somogy
megyei Göllén, mert – mint fia idézte –
„…egyedül Göllén érezte jól magát…”.

Február  2-i  jeles  naphoz kapcsoló-

dott  Mesetárunk.  Mivel  köztudott,  hogy
minden medve – így Micimackó is – sze-
reti a mézet, ezért a medve napot össze-
kapcsoltuk a méhészettel és a méz jóté-
kony  hatásainak  bemutatásával,  hiszen
ezt a települést sem kímélte az influenza-
járvány. 

Lukács levente vetítettképes előadá-
sában beszélt a méhekről, méhészetről, és
arról, hogyan készül a méz a beporzástól
az üvegbe töltésig. Bemutatta a méhész-
kedés eszközeit, a méhkast és a saját ké-
szítésű  kaptárt!  Igen  nagy  sikere  volt,
hogy a méhészeti védőöltözetet bárki fel-
próbálhatta.

E program koronájaként 3 féle mé-
zet lehetett kóstolni, majd Bereczki Zsu-
zsa házi sütésű kovászos kenyerével elfo-
gyasztani!  Igazán köszönjük a közremű-
ködést mindkettőjüknek!

Azért, hogy legyen mit hazavinni (a
kiválasztott (Micimackós) könyveken kí-
vül), méhes tartókat lehetett készíteni.

Jókai  Mór,  a  „Nagy  Mesemondó"
fantáziájában, pontosabban az „Az új föl-
desúr" című regényében született meg az
időjós medve alakja, – így az író születé-
sének 195. évfordulójához közeledve róla
is beszélgettünk.

A Kíváncsiak  Klubjában  elkezdtük
vetíteni a nagysikerű Tüskevár című ifjú-
sági filmsorozatot, melyet a Magyar Te-
levízió  Fekete  István híres  regényéből
Fejér Tamás dirigálásával  1966-ban for-
gatott, és 1967-ben mutatták be először. 

Az Informatikai  és  Könyvtári  Szö-
vetség szervezésében 2020.  március  19.
és 26. között kerül sor az idei Internet Fi-
estára, amely lehetőséget kínál arra, hogy
a  könyvtárak  népszerűsítsék  az  internet
lehetőségeit a szűkebb és tágabb környe-
zet megismerésére. Miközben a távoli vi-
lágokat közel hozzuk, ugyanakkor a loká-
lis  lakókörnyékünk  szépségeit,  érdekes-
ségeit is megmutathatjuk a világnak. Az
Internet  Fiesta  programsorozatban  részt
vevő könyvtárak olvasóinak hasznos tud-
nivalókkal,  tanácsokkal  segíthetnek  az
előadók.  Mi  március  20-án  nulla  hulla-
dék, zerowaste – hulladékmentes életmód-
dal foglalkozunk. Az újrahasznosítás cél-
ja a Föld erőforrásainak kímélése. Emel-
lett fontos cél, hogy a természetbe kerülő
hulladék mennyisége is csökkenjen. Azt
mutatjuk  be  az  érdeklődőknek,  hogyan
kötheti össze a kellemest a hasznossal.

A kialakult járványügyi helyzet mi-
att a további programokról és a részletek-
ről érdeklődni lehet a könyvtárban: Vajda
János u. 36. 

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

VálInfó
2020. március 20. intézményeink élete    13

1%
Ezúton is köszönjük
az elmúlt évi 1%-os

felajánlásaikat, 
idén is gondoljanak ránk

adójuk 1%-ával!

Váli Tűzoltó Egyesület

Miért minket támogasson:
- Etikus, átlátható nonprofit

szervezet vagyunk,
- Napi szinten állunk az önök

szolgálatában 1885-óta,
- Általános iskoláskorú

gyerekeket és felnőtteket
készítünk fel versenyekre,

- Ápoljuk hagyományainkat,
tűzoltó értékeinket. 

Adószámunk:
18499993-01-07

Tisztelettel a
Váli Tűzoltó Egyesület

elnöksége

mailto:konyvtar@val.hu


PANORÁMÁS
TELEK ELADÓ

Budapestről 25 percre, Fejér
megyében, a Velencei tó mellett
Válon az Újhegyi úton a Présház
soron panorámás bekerített zárt-
kert eladó.

A  telek  nagyon  jó  adottsá-
gokkal rendelkezik, a Váli domb-
vidékre néz rá.

A telek magába foglal sok le-
hetőséget.  Továbbá  kitűnő  ki-
kapcsolódási  lehetőség  a  kör-
nyék.

Az 1512 m²-es zártkerti  in-
gatlanon a víz és villany beveze-
tése megtörtént. Telefon, gáz és
csatorna  bekötési  lehetőség  a
telek előtt.

A telekre beépítési lehetőség
a törvényi szabályoknak megfe-
lelően lehetséges.

A telekhez betonút vezet.
A  panorámás  telek  családi

házak  közvetlen  közelében  fek-
szik,  szomszédságában  rende-
zett lakó épületek sora található.

A  telken  jelenleg  egy  lakó-
konténer áll, amelybe a víz, vil-
lany be van vezetve. 

Külön szerszámos épület ta-
lálható a telken.

Ár megbeszélés és egyezte-
tés szerint.
Érdeklődési lehetőség:
+36 (20) 227-3214
hétvégén is.
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Köszönjük
a beszámolókat,

híreket, meghívókat!

A Válinfó következő
lapzártája:

2020. május 15.
péntek

Várjuk írásaikat,
beszámolóikat,

olvasói leveleiket,
fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre
küldhetnek el.

mailto:alpolgarmester@val.hu
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VÁL KÖZSÉG SZERVEZETEINEK
2020. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁRA

  A járványügyi helyzetre való tekintettel a meghirdetett
programok és rendezvények elmaradhatnak.

A márciusra és az április elejére
tervezett programok
biztosan elmaradnak

ÁPRILIS

04.18. 17.00 Régen volt, hogy is volt Könyvtár

04.23. 16.30 A könyv napja Könyvtár

04.30. 17.00 KönyvtárMozi: A magyar
film napja

Könyvtár

MÁJUS

05.01. Kispályás utcabajnokság Focipálya

05.08. 16.30 Kíváncsiak klubja Könyvtár

05.17. Bérmálás Katolikus 
templom

05.23. Tűzoltóverseny Focipálya

05.29. 15.30 Óvodai ballagás Faluház

JÚNIUS

06.04-08. 17.00 Ünnepi könyvhét Könyvtár

06.04. 18.00 Trianoni megemlékezés Szent István 
tér

06.03. 16.30 Mesetár Könyvtár

06.06. Gyereknap, akadályverseny Szabadidőpark

06.20.  Ballagás az iskolában Iskola

06.22-26. 09.00 Könyvtári tábor Könyvtár

06.22-
07.03

Nyári napközis táborok
 

Iskola

06.04-08. 17.00 Ünnepi könyvhét Könyvtár

JÚLIUS

07.18. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

07.23. Váli Lovasnap Régi focipálya

 AUGUSZTUS

08.03-07. Katolikus hittantábor Plébánia

08.08. 18.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

08.20. 10.00 Búcsú Szabadidőpark

08.22. 20.00 Búcsúi Bál Piactér (sátor)

08.31. 08.00 Tanévnyitó Iskola

SZEPTEMBER

09.04-05. X. Váli-Völgyi Vigasságok Szent István 
tér

09.13-20. Eukarisztikus Kongresszus 
(testvértelepülési vendégek)

Budapest

09.25. 15.00 Népmese Napja Könyvtár

OKTÓBER

10.03. 10.00 Szüreti felvonulás
21.00 Szüreti bál

Útvonalterv
Faluház

10.05-11. 16.30 Országos Könyvtári 
Napok

Könyvtár

10.10. 10.00 Elszármazottak 
találkozója
10.30 Csemete-fa ültetés

Faluház

10.22. 18.00 Községi megemlékezés Községháza

10.03. 10.00 Szüreti felvonulás
21.00 Szüreti bál

Útvonalterv
Faluház

NOVEMBER

11.07. 17.00 Régen volt, hogy is volt Könyvtár

11.13. 17.00 Márton-napi lámpás 
felvonulás

Óvodától
Kultúrkertig

11.20. 16.30 Magyar népdal és 
népköltészet hete

Könyvtár

11.21. 20.00 Katalin-bál Faluház

11.29. 17.00 Adventi gyertyagyújtás 1. Faluház előtt

11.07. 17.00 Régen volt, hogy is volt Könyvtár

DECEMBER

12.01-08. 16.30 Karácsonyi készülődés Könyvtár

12.06. 17.00 Adventi gyertyagyújtás 2. Faluház előtt

12.12. 15.00 Adventi vásár Piactér

12.13. 17.00 Adventi gyertyagyújtás 3. Faluház előtt

12.15. 17.00 Kulturális Kávéház Könyvtár

12.17. 15.00 Idősek karácsonya Faluház

12.20. 17.00 Adventi gyertyagyújtás 4. Faluház előtt

12.24. 15.00 Pásztorjáték Katolikus 
templom

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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