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Kedves Váliak!

Június 22-én nyugdíjas búcsúztatóra
voltam hivatalos az iskolába. Az iskolai
pedagógusok két ikonikus alakját búcsúz-
tattuk  nyugdíjba  vonulásuk  alkalmából.
Nagy Imréné Margit és Samuné Pásztor
Mária pályakezdő koruk óta a váli iskolá-
ban dolgoztak. Jelenlegi és régi diákjaik
búcsúztatták  őket.  Ezúton  kívánok  még
egyszer mindkettőjüknek boldog, hosszú,
egészségben gazdag nyugdíjas éveket!

23-án  helyszíni  bejárást  tartottunk
az  Ürményi-kastély  projekt  területén.  A
bejáráson részt vettek Tessely Zoltán or-
szággyűlési képviselő, a térség fejlesztési
biztosa; Dr. Molnár Krisztián a Fejér Me-
gyei  Közgyűlés,  valamint  a  megye  fej-
lesztési tanácsának elnöke; Dr. Hajnalné
Szecsődi Zsuzsanna Fejér megye aljegy-
zője;  a  fejlesztési  bizottság  több  tagja;
Nagy János, a Nemzeti Földalap Kezelő
Központ igazgatója és jómagam. A hely-
színi  bejárás  tapasztalatait  26-i  megbe-
szélésen összegeztük. A munka folyama-
tosan zajlik. Ennek vannak időnként kel-
lemes részei is. Augusztus 6-án látogatást

tettünk  az  Új-Ebergényi  kastélyba,  ami
méretében hasonló a miénkhez, hasznosí-
tását  tekintve  rendezvények,  elsősorban
esküvők szervezését végzik. Sok hasznos
tapasztalatra tettünk szert.

Szeptember  elején  kiírásra  került  a
kastély  és  környezetének  tervezéséről
szóló közbeszerzés. Az ajánlatok beérke-
zési  határideje  szeptember  21.  A tervek
elkészítésének határideje 2021. augusztus
vége.  Az  elkészült  tervek  alapján  lehet
majd  kiírni  a  kivitelezésre  a  feltételes
közbeszerzési  eljárást,  mely eredménye-
ként derül  ki,  mennyi  pénz szükséges a
felújításra. Szerencsés esetben a kivitele-
zési munkák már 2021. év végén elkez-
dődhetnek.

Június 21-én, vasárnap ismét hatal-
mas felhőszakadás okozott  károkat  tele-
pülésünkön. A katolikus plébánia mögötti
támfal  leomlott,  több  pincét  elöntött  a
víz, és jelentős mennyiségű iszapos hor-
dalékot hozott  le elsősorban az Újhegyi
oldalból. A védekezésben azonnal rendel-
kezésre álltak szolgálatban és azon kívül
lévő tűzoltóink, civilek és az önkormány-
zat  munkatársai.  Köszönetemet  szeret-
ném kifejezni mindenkinek,  aki  a véde-
kezésben,  majd  az  azt  követő takarítás-
ban részt vett. A nagy mennyiségű isza-
pot a Mester  06 Kft.,  a Közútkezelő és
saját munkatársaink együttműködve taka-
rították el. Az árkok kitisztítása is azon-
nal megkezdődött. A vis major pályázato-
kat benyújtottuk, a 30 millió forintos elő-
leg már be is érkezett. A pályázat végső
elbírálására  még várni  kell.  Szinte  még
meg sem száradtak az árkok, amikor au-
gusztus 13-án ismét több mint 50 milli-
méter  csapadék hullott  le.  Az árkok ki-
tisztításának köszönhetően ekkor beavat-
kozásra nem volt szükség, azonban több
külterületi út vált járhatatlanná. Már ké-
szülnek a kiviteli tervek a plébánia mö-
götti támfal helyreállítására. Bízom ben-
ne, hogy a vis major pályázat hamar lezá-
rul és akár még az idén megépülhet.

29-ére hívtuk össze az Arany János
utcai  megosztott  telkek  tulajdonosait

egyeztetésre.  Sajnos,  amitől  féltünk  be-
következett: ahány tulajdonos, annyi  ér-
dek  és  elképzelés.  Végleges  megoldást
azonban csak és kizárólag akkor találhat-
nánk,  ha  a  tulajdonosok  meg  tudnának
egyezni egyféle megoldásban. Erre jelen-
leg nem látok esélyt. Ennek ellenére nem
adjuk  fel,  de  azt  ma  még  nem  tudom
megmondani, hogy mi lesz a végső meg-
oldás.

Június  hónapban többször ülésezett
a megyei közgyűlés, a megye fejlesztési
bizottsága és kistérségi ülésre is sor ke-
rült. A pénzügyi beszámolókon túl több-
ször egyeztettünk a COVID-19 járvány-
helyzetről, illetve a várhatóan berobbanó
második hullámról. A védekezést folytat-
ni  kell.  Az  előírásokról,  a  járványügyi
protokollról  a  kormány folyamatos tájé-
koztatást ad. 

Elindult a Burgondia utca felújítása.
Ennek  kapcsán  többször  egyeztettem
mind  a  kivitelezővel,  mind  a  lakókkal,
hogy a kivitelezési munkák zökkenőmen-
tesen haladjanak. Elkészült az orvosi ren-
delő tetőterében a szolgálati lakás. Sajnos
a körzeti orvosi praxisra jelentkező dok-
tornő visszalépett, így Milvius doktor úr
látja el továbbra is a váli betegeket. Bár a
testület tárgyalt még egy jelölttel, aki sze-
rette  volna  összevonni  az  Alcsútdoboz-
Tabajd-i  és a  váli  praxist,  de így a váli
betegek  ellátását  ugyanolyan  színvona-
lon, mint jelenleg, nem láttuk biztosított-
nak.

Munkaügyek:  Július  közepétől  Ko-
vács Viktória látja el a titkársági feladato-
kat. Váradi Sándor nyugdíjba vonult. Sa-
nyi 16 évet töltött el az önkormányzatnál.
Ezúton is kívánok neki egészségben gaz-
dag, hosszú nyugdíjas éveket!

Lesújtott a hír, hogy az önkormány-
zat  alkalmazásában  dolgozó  Déri  Imre
tragikus hirtelenséggel elhunyt. Imi csa-
ládjának igyekszünk, amiben csak lehet,
segíteni.  Az önkormányzat  gyűjtést  ren-
dez a Déri család megsegítésére. Kérlek
titeket, hogy csatlakozzatok ti is a nemes
kezdeményezéshez!

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

V á l I n f óV á l I n f ó

Varázslatos Vál
Értékőrző oldal a facebook-on.  Írásukban a váli toronyról tud-
hatnak meg érdekességeket.

13. oldal

Fontos információk
Önkormányzati beruházások, építéssel kapcsolatos szabá-
lyok, felhívás… - Miklsói Tibor összeállítása.

4-5. oldal



A  Kormányhivatal  leellenőrizte  a
községben található játszótereket. Sajnos
a  szabványügyi  vizsgálat  számos  hibát
talált,  melyeket  év  végéig  orvosolnunk
kell. 

Július 29-én adóügyis kolléganőnk,
Kőrös Mónika édesanyját kísértük utolsó
útjára. Móni édesanyjának utolsó napjait
egy  speciális  kórházi  ággyal  segítettük
elviselhetőbbé  tenni.  Az  önkormányzat
az  ágyat  megvásárolta,  így  most  már
minden rászorulónak tudunk segíteni, aki
hasonló helyzetbe kerül.

A Fejér  Megyei  Közútkezelő  Igaz-
gatóság  munkatársával  egyeztettünk  a
Damjanich és a Rákóczi úti járdák kisza-
bályozásáról.  Amennyiben a járda és az
árok külön helyrajzi számot kap és a tu-
lajdonunkba kerül, újra be tudjuk nyújta-
ni pályázatunkat a járdák felújítására. 

Különböző  problémákkal  egyre
gyakrabban  fordulnak  hozzánk  mind  a
bel-,  mind  a  külterületen  élő  váliak.
Többször  találkozunk  olyan  élethelyze-
tekkel,  amik  hivatalosan  nem a  mi  fel-
adataink lennének, de a sokszor egyedül-
álló, idős emberek segítését fel kell vál-
lalnunk. Ebből a feladatból a családsegítő
szolgálat  munkatársai  is  kiveszik  részü-
ket,  de  még így is  nagy terhet  jelent  a
problémák kezelése. 

Tájékoztatom a Tisztelt Ingatlan-
Tulajdonosokat,  hogy  az  építményadó
szúró próba szerű egyszerűsített helyszíni
ellenőrzései  alapján  megállapítottuk,
hogy a bejelentett  hasznos alapterületek
és  a  valós  hasznos  alapterületek  majd-
hogynem mindenhol lényeges eltéréseket
mutattak.  Felhívom a  Tisztelt  Lakosság
figyelmét,  hogy amennyiben alapterületi
eltéréseket tárunk fel, úgy ahogy eddig is
minden esetben megtettük, a jövőben is
meg fogjuk tenni  a  szükséges lépéseket
és eljárásokat a feltárt hiányosságok tör-
vényesítésére.

Az adatbejelentések módosításra ke-
rültek a jelenlegi állapotoknak megfelelő-
en. Ezen túlmenően a jövőben is lehető-
ség van a hátralék behajtására és a mu-
lasztási bírság kivetésére is.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmüket
arra, hogy a hatályos építésjogi szabályo-
kat tartsák be, mert minden esetben köte-
lességünk  értesíteni  az  építésfelügyeleti
hatóságot, amennyiben szabálytalan épít-
kezést, építést tapasztalunk. Ugyan az el-
múlt pár évben sokat egyszerűsödtek és

változtak az építésügyi jogszabályok, de
ez nem azt jelenti, hogy az épületek épí-
téséhez nem kell semmilyen előzetes en-
gedély  vagy  bejelentés.  A lakóépületek
építésének  egyszerűsített  bejelentése  so-
rán  az  épület  építésének  megkezdése
előtt  tervdokumentációt  kell  készíttetni
egy erre jogosult építésszel, aki a tervdo-
kumentációt  az  elektronikus  építésügyi
rendszerbe feltölti és megteszi az előze-
tes  bejelentést.  Ha  nem  lakó  funkciójú
épületet kívánnak építeni, akkor pedig a
korábbiakhoz  hasonlóan  építési  enge-
délyt kell kérni és a kivitelezés csak ható-
sági engedélyeztetés után kezdhető meg.
Amennyiben a kivitelezés előzetes beje-
lentés, vagy engedély nélkül történik, az
építésfelügyeleti hatóság hatósági eljárást
indít,  melynek  során  komoly bírság  ki-
szabása mellett  az épületet  el  is  bontat-
hatja.

A járványhelyzet ellenére a helyszíni
szemlék továbbra is folytatódnak, termé-
szetesen az egészségügyi előírások meg-
felelő betartása mellett. 

Kőrös Mónika
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Újra együtt az 
óvodában
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK

JÚLIUS

Kóti Marcell és
Balogh Zsófia

Szabó Béla és
Nagy Ildikó

AUGUSZTUS

Baranyai Ádám és
Tóth Anikó

Schmidt Tibor és
Fiskus Anett

Fehér Tamás és
Kecskés Katalin

GRATULÁLUNK!

G Ó L Y A H Í R E K

JÚLIUS

Burián Tamás

AUGUSZTUS

Honfi Gergő
Filkorn Bence
Ipolyi Norman
Kiss Natasa

Lukács Izabella
Kovács Emma

Fiskus Máté Béla

GRATULÁLUNK!

TÁJÉKOZTATÁS ADÓELLENŐRZÉSRŐL

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. 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.

Kérjük,  a  kijelölt  időpontokat
tartsák be!

Szükség esetén vegyék igénybe a
szelektív zöldhulladék-szállítást vagy
kérjék az önkormányzattól a nyese-
dék darálását.

Együttműködésüket köszönjük!

dr. Balogh Lóránd
jegyző
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HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK

A hulladékot minden esetben
reggel 8 óráig tegyék ki a ház elé!

szelektív:
október 9.
november 13.
december 11.
január 8.

üveg:
december 8.
január 6.

zöldhulladék:
október 8.
november 3.

hamu:
november 3.
december 8.
január 5.

GRATULÁLUNK!
A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS DÍJAZOTTJAI

A Fejér Megyei Közgyűlés több évtizedes, példamutató elkötelezettség-
gel végzett védőnői munkája, az egészséges életmód megőrzése érdeké-
ben végzett példás oktató-nevelői tevékenysége elismeréseként a Németh
László Díjat adományozza Kárpáti Hajnalka asszonynak.

Kárpáti Hajnalka 1979 óta látja el Válban a védőnői feladatokat, emel-
lett rendszeresen foglalkozik a családok mentorálásával, az iskolások felvi-
lágosításával, és a napjainkban nagy jelentőségű méhnyakrák elleni szűré-
sek elvégzésével. Nagy szeretetnek és megbecsülésnek örvend a váli csa-
ládok körében. Az elmúlt negyven év alatt, több generáció nőtt fel a kezei
alatt. Folyamatosan képezi magát felkészülve a mai kor kihívásaira. Sikeres
pályázataival népszerűsíti az egészséges életmódot és modern berendezé-
sekkel egészíti ki a hungarikummá nyilvánított védőnői szolgálat eszköztá-
rát.

A Fejér Megyei Közgyűlés kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége
által a magyarság értékeinek megőrzéséért, a hátrányos helyzetű közössé-
gek érdekében végzett nevelői munkája elismeréseként a Vörösmarty Mi-
hály Díjat adományozza Kárpáti József úrnak.

Kárpáti József festőművész 1994-ben a váli  tehetséges gyermekek
támogatására hozta létre a „Szülőföldem Vál”  Alapítványt.  Kárpáti  József
ars poeticája azt a reneszánsz ember ideált testesíti meg, ahol a művész–
tanár nem csupán ismereteit adja át, hanem „együtt él” növendékeivel. Kö-
zel száz tanítvánnyal büszkélkedhet Válon és Martonvásáron. Önzetlen fi-
gyelme kiterjed a gyerekek tehetsége mellett a szociális helyzetükre is. Ne-
héz helyzetű tanítványai megsegítésére újabb és újabb anyagi forrásokat
kutat fel. Tanítványai mindennapjaiba a magyarságtudatát is átemeli. Peda-
gógiai tevékenységével országhatáron kívül is gyerekek százainak mutatta
meg a művészet örömét. 

CSEMETE-FA
ÜLTETÉS ÉS

EMLÉKLAPOK
ÁTADÁSA

Szeretettel várjuk 
a csemetéket, szüleiket

és nagyszüleiket
2020. október 23-án

pénteken 10:00 órakor
a Községházánál

a 2020-as  faültetésre
és a 2019-es emléklapok

átadására.

* * *

NEMZETI ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉS

Vál Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt

2020. október 23-án
10:30 órakor

az 1956-os forradalom
alkalmából tartandó

ünnepi megemlékezésre
a Községházára.



Önkormányzati beruházások

Befejeződött  a  háziorvosi  rendelő
padlásterében kialakított  szolgálati  lakás
építése, a használatba vételi engedélyez-
tetés,  a  projekt  adminisztratív  lezárása
pedig  már  folyamatban  van.  A mintegy
30 millió forintos beruházás költségeit a
„Magyar falu” programból álltuk. A pro-
jekt  megvalósítása  során  60  m2-es,  két
hálószobával,  egyterű  nappali-étkező-
konyhával  és  fürdőszobával  felszerelt
korszerű lakást hoztunk létre.

Folyamatban  vannak  és  a  végéhez
közeledik a Burgondia utca felújításának
és  komplex  rekonstrukciójának  kivitele-
zési munkálatai. A projekt keretén belül
új aszfaltburkolatot kap az út a Kossuth
utcától a református temető felé menő el-
ágazásáig  tartó  szakasza,  továbbá  teljes
pályaszerkezet és aszfaltburkolat épül az
előbbi elágazástól a református temetőig,
valamint  az  elágazástól  a  67-es  számig
(külterületi útig) tartó szakaszon. Az új út
átlagosan  3  méteres  aszfaltszélességgel
és  kétoldali  nemesített  padkával  rendel-
kezik majd, a református temető felé tar-
tó „felső” szakasz egyoldali kiemelt sze-
gélyt kap a csapadékvíz irányított elveze-
tése érdekében. A Burgondia-árok „túlol-
dalán” lévő szakasz (Burgondia utca 12-
50 számok között)  egy későbbi  beruhá-
zásban újulhat meg majd.

Szintén folyamatban vannak a Szé-
chenyi  utcai  sportterületre  tervezendő
sportközpont úthálózatának és közműhá-
lózatának  kivitelezési  munkálatai  is.  A
projekt keretén belül épül meg a – majd a
reményeink  szerint  később  a  területen
megépítésre  kerülő  –  épületkomplexum
közműcsatlakozásait  biztosító  víz-  és
szennyvíz hálózat, továbbá a terület feltá-
rását biztosító, 8 méteres koronaszélessé-
gű, 430 méter hosszúságú, kétoldali nyílt
vízelvezető árokkal rendelkező kiszolgá-
ló út első üteme, mely egy murvázott út
lesz  majd.  Ehhez  kapcsolódik  még egy
41 méter hosszú és 1,5 méter széles jár-
daépítés,  továbbá  átereszek,  műtárgyak
megépítése is. Egy következő ütemben –
az épületek megépítése után – készülhet
majd el az út aszfaltburkolata.

Elkészültek és  benyújtásra kerültek
a Vajda utcai Óvodaépület tetőcseréjének
és tornaszobával való bővítésének pályá-
zati  tervei  is.  Sikeres  pályázat  esetén  a
meglévő épület héjazatának cseréje, vala-
mint a már régóta hiányzó tornaszobával
való bővítése valósulhat meg majd mint-
egy  50  millió  forintból.  Bízunk  benne,
hogy a pályázatunk sikeres lesz, mivel je-
lenleg nem áll  rendelkezésre tornaszoba
egyik óvoda-telephelyen sem.

Építéssel, engedélyezéssel kapcsolatos
szabályok, szabálytalan építkezések

Az  utóbbi  időben  azt  tapasztaltuk,
hogy Válon  meredeken  romlani  kezdett
az  építtetők jogkövetése,  sok helyen ta-
pasztalunk, látunk szabálytalan építkezé-
seket, mely mögött sok esetben nem fel-
tétlenül a szándékos szabálytalanság, ha-
nem a jogszabályok félreértése vagy nem
ismerése  áll;  köszönhetően  annak  is,
hogy  a  különböző  médiumok  sokszor
pontatlanul,  vagy  tévesen  magyarázzák
az  új  építéshatósági  szabályokat.  Ezért
röviden  összefoglalnám,  hogy  ma  Ma-
gyarországon – és ezzel együtt Válon is
természetesen  –  hogy lehet  szabályosan
házat  építeni,  építési  tevékenységet  vé-
gezni.

Mielőtt belekezdenék, először a fe-
kete leves:  ha valaki szabálytalanul, en-
gedély nélkül épít házat (és kiderül),  az
komoly  büntetésre  számíthat.  Ez  sok
esetben  többszázezres,  milliós  tétel,
melynek  összegét  jogszabály  határozza
meg, és minden esetben kötelező kiszab-
ni, a hatóság nem mérlegelhet. Viszont –
és itt egy súlyos félreértés tapasztalataim
szerint – a bírság kifizetésével az építtető
nem  váltja  meg  a  szabálytalanságot!
Csak ez után kezdi el egyáltalán vizsgálni
a hatóság, hogy a szabálytalan építkezés-
sel létrejött épület egyébként megfelel–e
a jogszabályoknak. Ha nem, akkor szabá-
lyossá kell tenni! Ha ez kisebb-nagyobb
(jogszerű) átalakítással megtehető, akkor
ez  „csak”  további  súlyos  pénzekbe  és
kényszerű  építkezésbe  kerül,  de  ha
egyébként  nem is  lehetne  ott  az  épület
(mert mondjuk a beépítési %-ba már nem
férne bele – ilyennel gyakran találkozunk

a zártkertekben –, vagy mert rossz helyen
van – ilyennel meg a belterületen) -, ak-
kor viszont sajnos az épületet le kell bon-
tani! Mindenki beláthatja,  hogy nem ér-
demes tehát kockáztatni, mert csúnya vé-
ge lehet,  senki sem örülne, ha a frissen
elkészült házát le kellene bontania. (Már
több eljárás is indult Válban ilyen miatt
az elmúlt két évben, van ahol már a bon-
tás is megtörtént, van ahol még nem.)

Családi  házak  építése:  A jogalkotó
2016-ban bevezette az „egyszerű bejelen-
tés”  fogalmát,  mely  szerint  a  300  m2
alatti lakóépületek építésére és bővítésére
nem  kell  építési  engedélyt  kérni,  elég
„csak” bejelentenie az építtetőnek az épí-
tési szándékot. Sokan félreértik ezt. Elő-
ször is a bejelentést az építés megkezdése
előtt, tehát ELŐZETESEN kell megtenni,
másodszor  pedig egy jogszabályok által
részletesen  meghatározott  tartalmú  ún.
egyszerűsített  kiviteli  tervdokumentációt
kell a bejelentéshez mellékelni. Ilyen do-
kumentációt  csak  építész  készíthet,  és
részletesen  szabályozott  műszaki  tartal-
ma van. Tartalmaznia kell az építész ter-
veken  kívül  tartószerkezeti,  gépészeti,
elektromos,  tűzvédelmi,  stb.  terveket  is,
melyeket  szintén  az  adott  szakágnak
megfelelő tervező készíthet el. A fentiek-
ből  már  látható,  hogy  egy  ilyen  doku-
mentáció  készítése  komolyabb  munka,
mint a korábbi engedélyezési tervek, en-
nél fogva nem 2 perc és nem 2 forint. Ér-
demes tehát már jó előre tájékozódni és
tervezőt  keresni.  Tapasztalataink  szerint
egy ilyen tervdokumentációra több hóna-
pot is várni kell.

A másik újdonság (ez a 2019. októ-
ber 24-e után bejelentett lakóházak építé-
sére vonatkozik), hogy ha az építtető sa-
ját részre épít (mert ő fog benne lakni és
nem  akarja  később  eladni),  akkor  nem
kötelező az elektronikus építési napló ve-
zetése. Ezzel az újítással van aki egyetért,
van aki nem (a napló szakszerű és pontos
vezetése pont az építtető érdeke lenne!),
minden esetre fontos kiemelni, hogy ettől
még az  építés  szabályai  nem változtak!
Tehát: kell kivitelező (kaláka, saját kivi-
telezés  továbbra  sem  lehetséges!),  vele
szerződést  kell  kötni,  a  kivitelezőnek
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Fontos tudnivalók
Önkormányzati beruházások, a lakosságot érintő építéssel kapcsolatos szabályok,
felhívás ingatlanok karbantartására.

MIKLÓSI TIBOR műszaki előadó



kell, hogy legyen felelős műszaki vezető-
je,  ha  a  kivitelezést  több  fővállalkozó
végzi (nincs egy generálkivitelező, tehát
külön van a kőműves, az ács, a villany-
szerelő, a vízszerelő, stb.), akkor az épít-
tetőnek  műszaki  ellenőrt  kell  fogadnia.
Ha elkészül a ház, ezeknek a szakembe-
reknek nyilatkozniuk kell,  valamint me-
net közben a hatóságok is ellenőrzik az
építkezést, tehát ha ezek nincsenek rend-
ben, akkor az építtető a végén nem fog
majd használatba vételi engedélyt kapni,
sőt  fennmaradási  engedélyt  kell  majd
kérnie!

A másik nagy kategória, a nem csa-
ládi házak építése (pl. garázs, zártkerti tá-
roló, istálló, tyúkól, mezőgazdasági épü-
let,  iroda,  atomerőmű, stb.).  Itt  is  óriási
félreértéseket tapasztalok: teljesen mind-
egy, hogy miből van az épület (fából, kő-
ből, vagy egy darab konténerből), az jog
szerint  épületnek  minősül  és  engedély
kell  rá.  Nem számít,  hogy nincs oldala,
csak négy oszlop és egy tető, kell rá en-
gedély. Nem baj, hogy konténerből van,
kell  rá  engedély.  Nem gond,  hogy már
volt ott egy épület, amit elbontottam és a
helyére építek, kell rá engedély.  Vannak
persze engedély nélkül építhető épületek
is, de ezek annyira egyediek, hogy azt ja-
vaslom, hogy építési szándék esetén min-
denkor  tájékozódjanak  hozzáértő  szak-
embernél.  Az  engedély  nélkül  építhető
épületek  esetében  is  fontos  kiemelni,
hogy  attól  még,  hogy  engedély  nélkül
megépíthető,  ugyanúgy  vonatkozik  rá
MINDEN szabály.  Azaz:  nem lehet  na-
gyobb, mint ami megengedett. Nem lehet
más színű, mint ami megengedett. Nem
lehet más tetejű, mint ami megengedett.
Nem  állhat  a  telken  máshol,  mint  ami
megengedett.  Beleszámít  a  beépíthető-
ségbe, stb.

Látták,  látják,  hogy ez  egy  eléggé
összetett  és  bonyolult  téma,  sok  a  sza-
bály, sok az útvesztő, ráadásul ha hibáz-
nak, nagy anyagi bukás lehet a vége. Ja-
vaslom, hogy minden esetben előre tájé-
kozódjanak!

Felhívás az ingatlanok
és az ingatlan előtti közterületek
karbantartásával kapcsolatban

Látták, láttuk, hogy az elmúlt hetek-
ben sem kímélt minket az időjárás, több
alkalommal is özönvízszerű esőzést hoz-
va  ránk,  melyre  sajnos  ezután  is  egyre
gyakrabban  kell  számítanunk.  Ezért  is
kérem önöket, hogy az ingatlanok előtti
árkok karbantartására fokozottan ügyelje-
nek! Kifejezetten kérem az Arany János
utca lakóit – de természetesen minden ut-

cára igaz ez – hogy az árkokat, kapubeál-
ló alatti átereszeket folyamatosan tisztít-
sák, az iszapot, gazt, szemetet szedjék ki.
A kiszedett iszapot igény esetén az Ön-
kormányzat elszállítja, ez esetben azt az
út és az árok közötti  padkára tegyék és
jelezzék felénk.

Szintén fokozottan figyeljenek oda a

gazos, parlagfüves, elhagyott, lakatlan in-
gatlanok  kaszálására,  tisztítására,  mely
nem csak az allergiás embertársaik miatt
fontos, hanem az általános közegészség-
ügyi  jólét  érdekében is,  mely most  –  a
koronavírus árnyékában – talán még je-
lentősebb,  mint  valaha.  Kérem  önöket,
hogy tegyünk együtt az egészségünkért.
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ÁLLATVÉDELEMBŐL JELES

Vál Község Önkormányzata első ízben  2019-ben támogatta a
településen az ivartalanítási kampányt, és 2020-ban is folytatódott az
akció. Összesen 500.000,- Ft támogatást kaptunk a két év alatt, amit
1.500,- Ft kivételével fel is használtunk. Úgy gondoljuk, jól gazdál-
kodtunk, mert a két év alatt összesen 123 állat lett ivartalan (72 nős-
tény és 51 hím ivarú). Nagy köszönettel tartozunk az Önkormányzat-
nak azért, hogy preventív módon állnak az állatvédelemhez évek óta,
és szabad szemmel is jól látható a településen a változás!

Hálánkat fejezzük ki továbbá a Váli Völgy Vet Állatorvosi Rende-
lő csapatának, mivel az Önkormányzati támogatás mellett ők a ked-
vezményes áraikkal csatlakoztak a kezdeményezéshez, így rendelő-
jükben a hónap végéig az előjegyzett műtétek is megtörténnek majd.

Úgy véljük,  évi  250.000,-  forint  nem kevés,  de ahhoz képest,
hogy a gyepmesterek kiszállási díját kb. tízzel megszorozva megkap-
juk ezt az összeget, lehet, megéri, hogy hosszú távon a településen
megszűnjön a kóbor állatok problémája.

A település egyébiránt jelesre vizsgázott, mert helyi fórumokon
az elveszett állatok hamar megkerültek, és a talált állatok - chipolva-
sás után – rövid időn belül a megfelelő helyre (haza vagy civil szer-
vezethez) tudtak menni. Köszönjük a helyi lakosok éberségét is! Pél-
da értékű csapatmunka van Válon!

Fejér Megyei Állatvédőrség



Hosszú  volt  a  szünet,  hiszen  több
gyermek március óta nem járt már óvo-
dába. Jó volt látni, az izgatottságukat, vá-
rakozásukat, ahogy beszélgettek, játszot-
tak,  meséltek egymásnak és  az  óvó né-
niknek.  A vírus  miatt  hozott  intézkedé-
sekben az országos ajánlásnak megfelelő-
en a szülők csak maszkban és kézfertőtle-
nítés után jöhetnek be az óvodába. A daj-
ka nénik gyakran fertőtlenítenek,  alapo-
san, és a megszokottnál többször takaríta-
nak. Reméljük, hogy minél tovább óvo-
dán kívül tudjuk tartani  a fertőzést.  Eb-
ben kérem a szülők támogatását is (kizá-
rólag egészséges gyermek jöhet óvodába
a közösség védelmének érdekében).

A Vajda utcai óvodába jár a Csigabi-
ga  nagy-középső  csoport  (24  fő),  és  a
Maci csoport, ők kis-középsősök (25 fő).
A Csigabiga csoportban óvó nénik: Kör-
mendi Mónika és Csókásné Bencze Kata-
lin, dajka: Molnár Lászlóné (Ági néni). A
Maci csoportban óvó nénik: Fébertné Ág
Erzsébet  és Tóth Katalin,  dajka:  Mester
Andrásné  (Éva  néni).  A Kossuth  utcai
óvodába a Napsugár nagycsoport (23 fő)
és a Tulipán kiscsoport (24 fő) gyermekei
járnak.  A kiscsoportosok  óvodába foga-
dása,  a  beszoktatás  lassan  befejeződik.
Nagyon  kedves,  érdeklődő  kisgyerekek
óvodánk  legkisebbjei!  A Napsugár  cso-
portban  óvó  néni:  Oroszi  Ferencné  és

Körtélyesiné  Akli  Piroska,  dajka  Bara-
nyai Mária, a Tulipán csoportban óvó né-
ni  Vranekné  Juhász  Hedvig  és  segítői
Molnár Tímea pedagógiai asszisztens, és
Kecskésné Briga Anikó dajka néni. Mint
a nevekből is kitűnik, az óvoda dolgozói
közössége is változott, vannak új dolgo-
zóink a nyugdíjba vonulók helyén. Örü-
lünk új kollégáinknak, reméljük, hogy jól
érzik  magukat,  és  sokáig  a  Váli  Mese-
völgy Óvoda munkatársai lesznek.

Augusztus  31-én  hétfőn hangulatos
kis ünnepség keretén belül elköszöntünk
két  nyugdíjba  menő  dajka  néninktől.
Horváth Dezsőné (Csilla néni) és Döm-
södi Béláné (Magdi néni) évtizedek óta,
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A Váli Katolikus Plébánia
hírei

11. oldal

Újra együtt az óvodában
Szeptember elsején mindig, de az idén különösen nagy örömmel érkeztek a gyere-
kek az oviba.

KOCSIS IRÉN óvodavezető



1990. december óta segítették az óvodás
gyermekek  nevelését  a  váli  óvodában.
Köszönjük nekik, hogy lelkiismeretes és
megbízható munkájukkal, gyermekszere-
tetükkel hozzájárultak több óvodai gene-
ráció fejlődéséhez és növekedéséhez,  és
az óvodánk jó hírnevének megőrzéséhez.
Kívánunk nekik jó  egészséget  és  tartal-

mas, tevékeny, boldog nyugdíjas éveket. 
Erre a nyugdíjas búcsúztatóra a bú-

csúzók kérésére meghívtunk minden volt
kollégánkat, úgyhogy egyúttal nyugdíjas
találkozó  is  lett.  Nagyon  jó  volt  együtt
látni az óvoda régi és az új dolgozóit, jó
volt beszélgetni, kicsit emlékeket idézni.

 Fotók: Csókásné Bencze Katalin
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Október 6-án kedden

ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS
lesz  a  Vajda  utcai  óvodában.
Kizárólag  egészben  lévő,  de
működésképtelen  eszközöket
szállítanak el.  A gyűjtés ideje:
5-én  hétfőn  délután  14:00-
16:30-ig, és 6-án reggel 6:30-
8:00 óráig.

Rendőrségi tájékoztató
Tájékoztató a Martonvásári Rendőrőrs ügyfélfogadásának változásáról

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Martonvásári Rendőrőrs Brunszvik utca
41.  szám  alatti  épületének  felújítására  kerül  sor  szeptember  14-től.  A
munkálatok ideje alatt a közterületi rendőri jelenlét folyamatosan biztosított
lesz. A rendőrőrs hivatali munkaidőben szolgálatot teljesítő munkatársai a
Martonvásári  Járási  Hivatal  Budai  út  1.  szám  alatti  épületében  lesznek
elérhetőek.  Az  ügyfélfogadás  minden  nap  08.00  órától  16.00  óráig,
pénteken  12.00  óráig  tart,  a  Járási  Hivatal  ügyfélfogadási  rendjének,  a
beléptetésre  vonatkozó,  a  járványhelyzet  miatt  bevezetett  szabályainak
betartásával.  Az  előzetes  tervek  szerint  a  telefonvonalak  is  átirányításra
kerülnek, ügyfélfogadási időben a 06-22/460-007-es telefonon továbbra is
elérhetőek  a  rendőrőrs  munkatársai.  Halaszthatatlan,  azonnali  rendőri
intézkedést követelő helyzetben továbbra is a 112-es segélyhívón tehetik
meg bejelentéseiket a nap 24 órájában.           

Kratancsik Ákos
r. alezredes őrsparancsnok

COVID-szabályok

Továbbra is ajánlott a fokozott higiénia betartása: gyakori alapos
kézmosás és fertőtlenítés.

Otthon  a  sokszor  használt  és  megérintett  tárgyakat  (kilincsek,
kapcsolók, telefon, stb.) célszerű gyakran fertőtleníteni.

Kötelező a maszkviselés a bevásárlóközpontokban, üzletekben, a
mozikban, színházakban, múzeumokban, könyvtárakban, a postán
és a sportlétesítményekben. Nem elég az arc eltakarása.

Az ügyfélfogadással  rendelkező hivatalokban is  minden esetben
kötelező a maszk használata.

A tömegközlekedési eszközökön (busz, vonat, stb.) KÖTELEZŐ a
szájmaszk használata. Ennek hiányában bírságolhatnak, és le is
szállíthatják az utasokat.

Tovább szigorodik a maszkhasználat: azt már nem csak a közös-
ségi  közlekedési  eszközökön,  hanem azokon az állomásokon és
megállóhelyi helyiségekben is kötelező lesz hordani, ahol az utas
a felszállás előtt vagy után tartózkodik.

A diákoknak és a tanároknak is kötelező a lázmérés az iskolába
történő belépéskor.

A nevelési és oktatási intézményekbe a szülők nem léphetnek be.

Teljes körű látogatási tilalom lépett érvénybe a kórházakban és az
idősotthonokban.

A szórakozó- és vendéglátóhelyek csak 23 óráig lehetnek nyitva. 

A hatósági házi karantén ideje 10 napra rövidül.
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SPORT 

                     14-15. oldal

Sajátos eljárásrend az iskolában
A vírushelyzet miatt elmaradt az idei évnyitó, de nem mondtunk le teljesen a ha-
gyományainkról.

SZABÓ ÉVA igazgató

Szeptember 1-jén nyolcadikosaink kísérték az óvodából az
iskolába elsőseinket.

A 3. osztályosok kedves műsorral köszöntötték őket, a Szü-
lői  Munkaközösségtől  pedig  ők  is  megkapták  az  iskola
sálját/nyakkendőjét. A vidám esküszöveg után iskolánk tanulóivá
fogadtuk őket.
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COVID-eljárásrend
     Szülőkre vonatkozó rendelkezések:

 A nevelési-oktatási  intézményeket  kizárólag  egész-
séges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogat-
hatja. 

- A  gyerekeket  naponta  megkérdezzük  (szóban)
egészségi  állapotukról és szükség szerint,  panaszok
esetén  testhőmérséklet  mérést  végzünk rajtuk,  amit
eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus megbe-
tegedés tüneteit  mutató személyt  azonnal elkülönít-
jük.

- A szülőnek  értesítés után azonnal haza kell vinni
gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza

- A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermek-
nél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.

- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírus-
fertőzés  szempontjából  veszélyeztetett  csoportba
tartozik , és  erről orvosi igazolással rendelkezik,
és  azt  bemutatja  , esetleges  hiányzását igazolt  hi-
ányzásnak kell tekinteni.

- Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyer-
mek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére
előírt karantén időszakára.

- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nél-
kül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási
és számonkérési forma mellett vesz részt az okta-
tásban.

- Gyermek,  a tanuló távolmaradásával kapcsolatos
valamennyi  szabály  a  nevelési-oktatási  intézmé-
nyek működéséről  és  a  köznevelési  intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betar-
tása szerint szükséges eljárni. 

- Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem iga-
zolják, a mulasztás igazolatlan. Igazolatlan mulasz-
tásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szer-
vek, hatóságok felé!

 Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendel-
kező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak.  Ezért
az iskola által kidolgozott  reggeli iskolába érkezés
valamint a délutáni hazamenetről szóló intézkedé-
seket elfogadja,  magára  nézve  kötelezőnek  tekinti.
( Az igények felmérése szeptember elsején történik).

 Szülő, kísérő nem léphet az iskolába, csak az intéz-
ményvezető előzetes engedélyével

 A szülői értekezleteket a járványügyi előírások be-
tartása mellett tartjuk meg. Szülők további tájékozta-
tása online formában történik. 



„Nézz utána, hogy minden napból, a
legközönségesebb, sivár hétköznapokból
is ünnepet csinálj, ha pillanatokra is. Egy
jóindulatú szóval. Méltányos cselekedet-
tel. Udvarias mozdulattal. Nem kell sok
az emberi ünnephez. Minden napba bele-
csempészhetsz  valamilyen  varázsos  ele-
met.” Márai Sándor

A 2020. évben az Országos Könyv-
tári Napok eseményei két jelentős évfor-
duló köré koncentrálódnak. 30. születés-
napját ünnepli az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség, illetve 15. alkalommal ke-
rül sor a könyvtári szakma legátfogóbb,
legtöbb  intézményt  és  résztvevőt  meg-
mozgató rendezvénysorozatára.

A Könyvtárak az emberekért – Ün-
nepeljünk  együtt!  projekt  keretében  a
könyvtárak valamennyi korosztályra gon-
dolva,  eddigi  együttműködő  partnereik
mellé  újakat  is  bevonva  tervezik  a  hét
mozgalmas és tartalmas napjait. A terve-
zéskor mindenütt figyeltünk arra is, hogy
népszerűsítsük  azokat  a  törekvéseinket,
amelyeket  az  elmúlt  években  sikerült
megalapoznunk. A hét során bemutatásra
kerülnek a sokszínű szolgáltatások, azok
a korszerű, praktikus, mindenki számára
hozzáférhető  lehetőségek,  amelyek  az
emberek  tájékozódásához,  tanulásához,
kulturált  szabadidős  és  közösségi  tevé-
kenységéhez  nyújtanak  érdemi  támoga-
tást.  Szeretnénk  minél  több  olyan  sze-
mélyt is elérni és megnyerni, akik életébe
még nem épült be a rendszeres könyvtár-
látogatás.

2019-ben a projekt keretében 1777
település 2101 intézményében 6234 ese-
ményre került sor, amelyen 216 883 ér-
deklődő vett részt, ami kitűnően példázza
a hazai  könyvtári  rendszer  összehangolt
működését a megyei könyvtáraktól kezd-
ve  az  iskolai,  felsőoktatási  és  országos
szakkönyvtárakon  át  a  kistelepülések
könyvtári  szolgáltatóhelyéig.  Kívánjuk,
hogy ez 2020-ban is így legyen, s a téma-
körökhöz kapcsolódva sikerüljön minden
napba  belecsempészni  valamilyen  vará-
zsos elemet.

Október  11-én  Könyves  Vasárnap.
Ez a két szó mára szinte varázsszavakká
vált,  olyanokká,  amelyek hatására a  hét
utolsó napján is kinyitnak a könyvtárak,
hogy örömteli együttlétek részesei legye-
nek kicsik és nagyok. 

Bízunk  benne,  hogy  az  évforduló
különösen ösztönzőleg hat a könyvtárak,
könyvtárosok, olvasók összefogására. Az
elmúlt időszak tapasztalatai bebizonyítot-
ták, hogy nagy ereje van a közös gondol-
kodásnak,  cselekvésnek,  amiben  nem-
csak  az  emlékezésre,  hanem a  jövő  to-
vábbépítésére is számtalan program fogja
ösztönözni  a  résztvevőket.  Reményked-
jünk,  hogy nem akadályozza  semmi  az
idei ünnepet.

Örülök,  hogy  nyáron  is  sokan
igénybe vették a Könyvtár szolgáltatása-
it. Szerencsére sok új könyv érkezett az
olvasók örömére! Ősztől  úgyis több idő
jut olvasásra. Egy jó könyvekkel telera-
kott könyvespolc felér egy pszichoterápi-
ás rendelővel. A könyvtárban mindig talál
az ember könyvet szerelmi bánatra, halál-
ra,  csalódásra,  az  élet  értelmére,  vagy
egyszerűen csak arra, ha el akarja tölteni
a  múló  időt.  Az  életben  mindenre  van
könyv.  Az  örömökre  is,  csak  az  nem
olyan evidens, mert amikor vidám valaki,
azt  általában  van  kivel  megosztani,  a
problémák sok embert magányossá tesz-
nek. Ilyenkor jó, ha van egy keményköté-
sű  (esetleg  puhafedelű)  barát,  aki  meg-
nyugtat, nincs egyedül, mással is előfor-
dult  már… Tele  vagyunk  életszagú,  iz-
galmas  történetekkel,  nemcsak  gyerme-
keknek, hanem fiataloknak és felnőttek-
nek  is.  Vannak  könyveink  az  online  és
offline térről, valamint arról is, hova ve-
zet, ha a cyber térben elvész a kontroll, és
mit lehet ilyenkor tenni.

A könyvtárban mindent megteszünk
az olvasók biztonsága érdekében!

Az  Országos  Könyvtári  Napok
programjairól  tájékozódhat  a  palátokról,
bővebb információ a Községi Könyvtár-
ban (Vajda János u. 36.) 
telefon: 30/86-86-876,
e-mail: konyvtar@val.hu
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Könyvtári közlemények
„Itt van az ősz, itt van újra…” és vele együtt az Országos Könyvtári Napok prog-
ramsorozata. 

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

Tisztelt Olvasók!

Tájékoztatjuk  Önöket,
hogy a váli Könyvtár 2020. jú-
nius 23-tól látogatható.

Nyitvatartási idő:

Hétfőtől−péntekig
8–10 óráig,

kedden és csütörtökön
14−18 óráig is,
minden hónap

első vasárnapján
14−18 óráig. 

A könyvtárban minden jár-
ványügyi  előírást  betartunk,
óvintézkedéseket  vezettünk
be. A könyvtárhasználóknak a
maszkviselés  és  kézfertőtlení-
tés kötelező!

A  Könyvtári  térbe  CSAK
KÖNYV vihető be, kabát és tás-
ka NEM! Egyszerre csak 2 ol-
vasó tartózkodhat  a könyvtári
térben. A felhasználó csak a ki-
jelölt gépeket használhatja, de
maximum 0,5 óra hossza idő-
korlátozással.  Minden  polcról
levett könyvet, amit nem köl-
csönöznek,  szíveskedjenek  az
asztalra tenni, és NE VISSZA a
polcra. A kölcsönzés gyorsítása
érdekében lehet  előre  kérni  a
kölcsönözni kívánt dokumentu-
mokat.

Kérjük, ha könyve(i)
kölcsönzési határideje

LEJÁRT,
szíveskedjen a könyve(ke)t

VISSZAHOZNI
a könyvtárba!

Köszönjük!



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). Az utóbbihoz kapcso-
lódó hagyományként Plébános atya meg-
szentelte az új kenyeret!

Szeptember  első  vasárnapján  az  új
tanév  beköszöntével  ún.  Veni  Sancte
szentmise volt templomunkban. Kértük a
Szentlélek közbenjárását és kegyelmeit a
gyermekekre és pedagógusaikra, hogy az
új tanévben is tudjanak fontos és hasznos
tudást  szerezni,  illetve  átadni.  A gyere-
kektől Plébános atya kérte, hogy hozzák
magukkal az iskolatáskájukat, a szentmi-
se végén megáldotta azok hordozóit.

Tavaly  ősszel  a  templomfelújítás
miatt, idén tavasszal pedig a járványügyi
helyzet miatt maradt el templomunkban a
bérmálás. Plébános atya egyeztetett Püs-
pök atyával ebben az ügyben, így október
25-én lesz Válon bérmálás. Remélhetőleg
a  jelenlegi  egészségügyi  helyzet  nem
fogja módosítani  újra e szentség kiszol-
gáltatásának időpontját!

Plébániánkról öt gyermek lett volna
az idén szeptemberben tervezett Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszuson első-
áldozó.  Az  eseményt  egy  évvel  később
szervezik meg Budapesten,  ezért  a Szé-
kesfehérvári Egyházmegye korábban Bo-
dajkra tervezett közös egyházmegyei el-
sőáldozást szeptemberben, amely a Püs-

pök  atya  döntése  alapján  elmaradt.  A
Püspökség  kérte  a  plébániákat,  hogy
helyben szervezzék meg az elsőáldozáso-
kat. A helyi képviselőtestület úgy döntött,
hogy a helyi  hagyományoknak megfele-
lően jövő év májusában
kerül sor a váli  elsőál-
dozásra.

A Magyar  Katoli-
kus Püspöki  Konferen-
cia márciusban plébáni-
ákon  szolgáló  zenei
együttesek  hangszerei-
nek és  kellékeinek fej-
lesztésére  hirdetett  pá-
lyázatot,  amelynek
pénzügyi  fedezetét  az
Emberi  Erőforrások
Minisztériuma  biztosít-
ja. A felhívásra Plébáni-
ánk  sikeres  pályázatot
nyújtott  be,  amelynek
köszönhetően  egy  digitális  zongora  és
kellékei, valamint egy gitár beszerzésére
nyílik  lehetőség  az  ősz  folyamán.  Kö-
szönjük a pályázat összeállításában és le-
bonyolításában nyújtott segítségét Oroszi
Ferencnek és Julinak!

A Magyar  Falu  Program keretében
idén is lehetőség volt pályázatot benyúj-
tani egyházi temetők fejlesztésére. A ta-
valyi  évben  már  benyújtottunk  egy  ha-
sonló pályázatot, de forráshiány miatt azt
nem támogatták.  Ebben  az  évben szep-
tember  elején  új  pályázatot  nyújtottunk
be, amelynek keretében – pozitív bírálat

esetén – fel tudjuk újítani kívülről és be-
lülről a ravatalozót, illetve új halott hűtőt
tudunk  venni,  amellyel  hosszútávon  tu-
dunk eleget tenni jogszabályi kötelezett-
ségünknek.

A képviselőtestület döntése alapján
szeretnénk felújítani a templom padfűté-
sét  korszerű,  energiatakarékos  fűtési
rendszerre.  A jelenlegi  rendszer  elavult,
több padsorban nem működik, és nem is
javítható. Az új rendszer kiépítése össze-
sen több mint 1,2 millió  Ft-ba kerül.  A
járványügyi helyzet miatt az idei évben a
Plébánia  bevételei  nagymértékben csök-
kentek, és ahhoz, hogy ne veszélyeztes-
sük a Plébánia működőképességét, gyűj-
tést hirdetünk. Kérjük, hogy aki  adomá-
nyával  hozzá  tud járulni  az  új  padfűtés
kiépítéséhez, a templomban a padok mö-
götti  hátsó  kisasztalon  található  sárga
csekkek segítségével, vagy bankszámlára
történő átutalással (Vál Római Katolikus
Plébánia  10700093-68933144-51100005)
vagy a misék után személyes befizetéssel
támogassa a cél megvalósulását! Fontos,
hogy csekkes vagy átutalással történő be-
fizetés  során  a  közlemény rovatba  írják
be, hogy „ADOMÁNY PADFŰTÉSRE”!
Köszönünk szépen minden támogatást!

A jelenlegi  új  koronavírus  járvány
elsősorban direkt módon cseppfertőzéssel
terjed, azaz a vírus terjedése szempontjá-
ból a legnagyobb veszélyt a megbetege-
dett  köhögő,  tüsszögő  ember  jelenti.
Ezért a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia szeptember  4-ei  felhívása alap-
ján  az  elsődleges  és  legfontosabb  meg-
előző  intézkedés,  hogy a  szentmisén  és
közösségi  alkalmakon  a  fenti  tüneteket
nem mutató személy vegyen részt, továb-
bá a hívek  lehetőleg használjanak masz-
kot  és  tartsanak  egymástól  1,5–2 méter
távolságot.

Ruff Tamás
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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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TŰZIFA
AKCIÓ
egész évben a

VADEX
Mezőföldi Zrt-nél!

Fenyő és lágylombos
vastag tűzifa

12.065 Ft/erdei m3

Vegyes keménylombos
vastag tűzifa

22.860 Ft/erdei m3

Még nagyobb
kedvezménnyel:

Cser, bükk, tölgy, gyertyán
vastag tűzifa

20.955 Ft/erdei m3

Akác tűzifa
20.955 Ft/erdei m3

Házhoz szállítást vállalunk!
Hívja bizalommal az Ön
lakhelyéhez legközelebbi

erdész kollégánkat!

Fodor Gábor
+36 30 684 1401

Részletek és elérhetőség:
www.tuzifa.vadex.hu

Válassza a
megújuló energiaforrást,

válassza a
helyi Erdőgazdaságot!

Köszönjük
a beszámolókat,

híreket, meghívókat!

A VálInfó következő lapzártája:

2020. november 20. péntek

Várjuk írásaikat,
beszámolóikat,

olvasói leveleiket,
fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

Tisztelt Váliak!

Sajnálattal értesítjük
Önöket, hogy idén a

járványhelyzet miatt az

 Elszármazottak
találkozója

ELMARAD.
Úgy gondoljuk,

jelen helyzetben az
idősebb korosztályhoz

tartozó vendégeink
egészsége és biztonsága

mindennél fontosabb.

Vál Község Önkormányzat

http://www.tuzifa.vadex.hu/
mailto:alpolgarmester@val.hu


Sok  szeretettel  köszöntünk  minden
válit,  Válban  születettet,  Válban  élőt,
Válba költözőt.... és mindenkit, aki szere-
ti ezt a kis mezőföldi falucskát.

Célunk a körülöttünk élő növények,
az állatok, az építészeti emlékek és a táj
megóvása,  lakjunk itt két hete vagy 100
éve. 

Az oldal azért jött létre, hogy össze-
gyűjtsük, amink van. Amit magunk körül
látunk, hallunk, érzünk. Ne legyetek res-
tek  elküldeni,  ha  láttok  valami  szépet,
madárhangot,  gyíkot,  bogarat....  virágzó
cserjét, lombos fát…

Gyönyörű helyen lakunk, gyönyörű
az otthonunk. Néha pont azt nem vesszük
észre, ami az orrunk előtt van.  Szeressé-
tek ezt a falut, akár itt  éltek, akár vala-
hogy kötődtök hozzá és segítsetek, hogy
megmaradjon ilyen szépnek!

A VÁLI TORONY

Néha  nagyon  jó  dolog,  másképp
nézni a már megszokott épületeinkre. Ül-
tetek  már  a  fűben  a  torony  alatt?  Úgy
érezni csak igazán, hogy milyen hatalmas
építmény.  Vajon tényleg egy basa lakott
Vál várában?

A  püspöklátogatási  jegyzőkönyvek
(Canonica Visitatiok) 1828-tól kezdve azt
írták,  hogy  már  a  harmadik  templomot
szolgálja  a  torony.  Az  első  háromhajós
templomnak hátsó részén  volt  a  torony,
az eleje a mai úttestig nyúlt, az oltára pe-
dig ott  állhatott,  ahol  most a  kettős ke-
reszt  látható.  A második templomot  en-
nek az ősi templomnak a romjain építet-
ték. A törökök elleni védekezésül erődít-
ménnyé alakították. Vál török alá kerülé-
sének pontos évszáma feltehetően 1543.
Mivel Vál Buda és Székesfehérvár között
félúton fekszik, a török hadászati szem-
pontból fontos helynek tartotta. Templo-
mát,  a  háromhajós  Nagyboldogasszony
templomot hatalmas erődítménnyé építet-
te át. A nyugati toronyba új bejáratot tör-
tek, egyben ez volt a kaputornyuk és az
őrtornyuk  is.  Az  így  kiépített  erősséget
huszárvár vette körül, melynek fő felada-
ta a váli völgy védelme volt. Zrínyi Mik-
lós 1661-ben ostromolta, tornyát felgyúj-
totta, de a török újból megerősítette. 

A néphit szerint itt mindig basa la-
kott.  A  váliak  emlékezetében  úgy  él,

hogy a  domb tövében forrás  vize  csor-
gott,  és  ez  táplálta  a  basák fürdőhelyét.
Forrás ma nincs és az egykori fürdőhely
létezését sem erősíti meg írás.

Evlya Cselebi török világutazó meg-
emlékezett  Válról  magyarországi  utazá-

sairól (1660 - 1664) írt könyvében. Idézet
a  könyvből:  "Vál  vára.  Mostanáig  ezt
még nem láttam. Zordon helyen, völgy-
ben fekvő palánka erődítmény ez, téglá-
ból épült magas toronnyal. Van 150 főnyi
katonája,  bazárja,  fogadója,  fürdője

nincs.  Az  erdélyi
hadjárat  idején Ze-
rin-oglu (Zrínyi ve-
zér)  e  várost  meg-
támadta és a közép-
ső  várat  képező
négyszögű  tornyot
is  felgyújtotta  és
300 mohamedán is
benne égett. Iszmá-
li pasa e várost újra
felépítette,  mégpe-
dig  erősebben.
Szép kertjei és sző-
lői vannak."

A torony  dél-
keleti falán balra 5
méter magasan lát-
ható volt egy 1x1,2
méteres  téglalap
alakú vakolt  mező.
Ez  lehetett  az  ide-
festett,  de  lekopott
napóra  nyoma,
vagy a falra szerelt
de azóta levett nap-
óra-tábla  helye.  A
torony  másik  há-
rom  homlokzatá-
nak  felső  részén
1772-ben  felszerelt
mechanikus  to-
ronyórák  maradvá-
nyai  vannak,  azaz
az említett napóra a
XVIII.  század  első
felében  készülhe-
tett.

2019-ben  a
falu összefogásával
és  a  Faluszépítő
Egyesület  munká-
jának köszönhetően
új  toronyórát  avat-
tunk,  ez  látható
most a képeken. 

-dzsus
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A tavaszi szezon a koronavírus miatt
korán befejeződött. Az akkor pillanatnyi
helyezéssel zárult le a bajnokság. 

A hosszúra nyúlt szünet után július-
ban elkezdődtek az edzések és az edző-
mérkőzések.  Az augusztus  Fejér  Megye
Kupával kezdődött, de sajnos az 1. fordu-
lóból kiestünk. 

A bajnokság  augusztus  16-val  kez-
dődött.  Az eddig lejátszott  fordulóból  3
győzelem, 2 vereség a felnőtt csapat mér-
lege. Jelenleg 3. helyet foglalja el a tabel-
lán.  A felnőtt  csapat  edzője  továbbra  is
Sinkó Csaba.

Az U19-es csapatunk is 5 mérkőzést
játszott, 2 győzelem és 3 vereség. Jelen-
leg 7 helyezettek.

Az U16-os csapatunk 3 fordulót ját-
szott, 2 győzelem és 1 vereség. Jelenleg a
3. helyen állnak. A csapatok edzője: Ma-
gyar Balázs.

Az  öregfiúk  csapatunk  3  fordulón
van túl. 11. helyen állnak.

A BOZSIK csapataink a martonvá-
sári alközpontban játsszák a meccseiket.
Felkészítő edzők: U7, U9: Horváth Zsolt,
U11, U13: Sinkó Csaba.

A 2019/2020-as bajnoki évben egye-
sületünk TAO-s pályázatot nyújtott be, 

amit el is nyert. Teljes összeg: 8.379.719 
Ft, amelynek önrésze: 1.180.770 Ft. A tá-
mogatást utánpótlás nevelésre és tárgyi 
eszköz beszerzésre költhetjük el. 

Meg szeretném köszönni a  Thermo-
Épgép Kft.-nek, a Tündérkert’ 97 Kft.-nek
és a Valensis Kft.-nek, hogy feltöltötték a
TAO-nkat. Az idei évben is számítunk a
támogatásukra. 

A felkészítő edzőknek köszönjük
szépen az éves munkájukat!

Minden korosztályos csapatunk mér-
kőzéseire várjuk a szurkolókat, hogy buz-
dítsák őket.

HAJRÁ FIÚK!
HAJRÁ VÁL!

Klein Károly
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