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Tisztelt Váliak!

Egy év. Ennyi telt el azóta, hogy ta-
valy ilyenkor világjárvánnyá nyilvánítot-
ták  a  korona  vírus  okozta  betegséget.
Kezdetben  hittük  is,  nem  is.  Könnyen
vettük, hiszen számunkra ismeretlen em-
berekről szóltak a hírek, akik elkapták a
betegséget.  Többségében  idős,  krónikus
betegek.  Azután  komplett  idősotthonok
fertőződtek meg, de még mindig hittük,
minket elkerül. A nyári lazítás után jött az
ősz és a tél, és ismét elkezdtek emelkedni
a számok. Már saját településünkön élők
közül  is  elkapták  néhányan.  Mondták,
nem volt kellemes, elment a szaglásuk és
nem éreztek  ízeket,  lázasak  és  levertek
voltak, de túl lehet élni. Eljött a tavasz, és
mindenféle mutáns verziókról hallottunk.
És  igen,  eljött  az,  amitől  mindannyian
féltünk. Közvetlen családtagjaink, baráta-
ink,  szomszédaink kerültek  kórházba és
volt, aki nem élte túl. 

Várjuk  az  oltást.  A  kormány  ver-
senyt fut az idővel. Az egész világ vakci-
na  után vágyik.  Ismerünk sokakat,  akik
már  megkapták  az  első,  sőt  akár  már  a
második  oltást  is.  Idősek,  egészségügyi
dolgozók, krónikus betegségben szenve-
dők.  Magyarországon  a  lakosság  1/3-a
regisztrált a vakcinainfo.gov.hu oldalon.
Várjuk  a  nyájimmunitás  kialakulását,
várjuk a normális  élet  visszatértét.  Sze-
retnénk újra elmenni  étterembe,  moziba
színházba.  Szeretnénk  újra  utazni,  wel-
nesselni. Szeretnénk 8 óra után bűntudat
nélkül sétálni az utcán. Gyermekeink sze-
retnének  újra  visszakerülni  a  normális
kerékvágásba. Újra iskolába, középisko-
lába,  egyetemre  járni.  Találkozni  nap
mint nap a barátokkal, szerelmekkel. 

Szeretném kérni mégis mindenkinek
a  türelmét.  Nem  tudom  megmondani,
meddig.  Addig,  amíg  az  egészségügyi
szakemberek azt nem mondják, most me-
hetünk,  megölelhetjük  egymást  minden
rizikó nélkül.  Újra szabad lesz a kézfo-
gás,  a  puszi.  De  addig  kérem  Önöket,
tartsuk be a kormány utasításait, vigyáz-
zunk  magunkra  és  szeretteinkre,  hogy
módunk legyen megölelni egymást a vi-
lágjárvány elmúltával!

Szeretnék röviden beszámolni az
önkormányzat tevékenységéről, a közsé-
günkben  történt  legfontosabb  esemé-
nyekről. 

A járványhelyzeten túl mindannyian
aggódtunk, mi lesz velünk, ha Dr. Milvi-
us Lóránd háziorvos - több mint 40 év
szolgálat  után -  végleg nyugállományba
vonul? A helyzet  hamarosan bekövetke-
zik. Doktor úr utolsó munkanapja 2021.
április 2. Nehéz mit mondani akkor, ami-
kor olyan valakitől kell búcsút vennünk,
akit évtizedek óta ismertünk. Aki évtize-
dek óta ismer minket, ismeri gyermekein-
ket,  ismerte  szüleinket,  nagyszüleinket
sőt  dédszüleinket  is.  Aki  előtt  a  család
kórtörténete nyitott könyv. 

Kedves Doktor Úr! 
Kívánok  magam  és  talán  mondha-

tom,  minden  váli  páciensed  nevében
hosszú,  egészségben  eltöltött  nyugdíjas
éveket! Remélem, módunk lesz rá, hogy
a búcsút ünnepélyesebb keretek között is
megtehessük. 

Az elkövetkező fél évben Dr. Jamb-
rikné Dr. Takács Imola Tünde háziorvos
helyettesítéssel fogja ellátni a szolgálatot.
Felnőtt-,  gyermek-  és  iskolaorvosi  fel-
adatokat egyaránt. Bízom benne, hogy fél
év elmúltával ismét hosszútávú betegellá-
tásra tudunk berendezkedni!

Az elmúlt időszakban és az előttünk
álló néhány hétben több pályázat beadása
vár ránk, illetve több, már megnyert pá-
lyázat közbeszerzése és beszerzése indul
vagy  indult  el.  A Templom sori  támfal
építése, a Petőfi utca padka rendezése és
kátyúzása, valamint az újhegyi utak kö-
zül  több javítása  indul  meg hamarosan.
Várjuk a Damjanich utca páratlan oldala
fölötti terület felszíni csapadékvíz elveze-
tésére beadott pályázat elbírálását. A hé-
ten adtuk be a Vajda János utca Széche-
nyi utca és Bem utca közti szakaszának,
valamint a Rákóczi utca páros oldalának
Széchenyi utcától kezdődő első szakaszá-
nak járda építési pályázatát. A Damjanich
utca és  a  Rákóczi  utca -  gólyafészektől
Kajászó  felé  eső  részének  -  tulajdonba
vétele folyamatban van. Ha végre a Köz-

úttól átvesszük tulajdonba, jogosak le-
szünk a járda építésre pályázat benyújtá-
sára. 

A héten  megtörtént  a  főutca  teljes
hosszának felújítása kapcsán a munkate-
rület átadása. A Magyar Közút Zrt.-től az
Euroaszfalt Kft.  nyerte el  a feladatot. A
munkálatok  áprilisban  kezdődhetnek.  A
munkálatokkal  járó  esetleges  kellemet-
lenségekért  elnézésüket  és  türelmüket
kérjük.

Előkészítés  alatt  vannak  a  Magyar
Falu  program  újabb  projektjei.  Szeret-
nénk  a  Faluházat  felújítani,  hiszen  a
2008-ban  átadott  épület  mostanra  sok
problémával  küzd.  Szeretnénk  teljesen
befejezni a községháza és környezete fel-
újítását,  valamint  a  Rákóczi  utca  5-ben
még önkormányzati  tulajdonban álló la-
kás teljeskörű felújítását elvégezni. 

Elfogadtuk  önkormányzatunk és  az
önkormányzati hivatal 2021. évi költség-
vetését. Nem voltunk könnyű helyzetben.
A teljes  súlyadó,  valamint  az  iparűzési
adó felének elvesztése nagy nehézségek
elé állított minket. Azonban el kell ismer-
ni, hogy az állam kompenzált minket, a
kötelezően elvégzendő feladatokra érke-
ző állami támogatás mértékét  megemel-
ték. Így sem voltunk és vagyunk egysze-
rű  helyzetben.  Az  óvodai  dolgozóktól
meg  kellett  vonnunk  a  cafetériát,  nem
tudtunk felvenni senkit, aki segíteni tud-
na  a  településfenntartási  feladatokban.
Sajnos  a  civil  szervezetek  támogatására
szánt összeget is a felére kellett csökken-
tenünk, még így sem maradt pénz önerős
beruházásokra, pályázati önrészre is csak
minimális. 

Sokakat érintő problémává nőtte  ki
magát a „Szerelem-szobrot” látogató tö-
megek mértéke. Az itt  készült videóklip
olyan reklámot csinált a szobornak, hogy
hétvégente  több  száz  ember  zarándokol
el a szoborhoz. A számtalan autó parkolá-
sa,  az illemhely és a szemetesek hiánya
rengeteg  problémát  okozott.  A  héten
egyeztettünk a  Haraszty pincészet  tulaj-
donosával  és  üzemeltetőjével  a  lehetsé-
ges  megoldásokról.  Mára  elkészült  egy

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

V Á L I N F ÓV Á L I N F Ó

Március 15.
Képes összeállítás a Vajda János Általános Iskola ünnepi meg-
emlékezéséről.

6-7. oldal

Parkolási gondok
Újra a zöldterületek szabálytalan használatáról és az ön-
kormányzat parkolási rendeletéről – Miklósi Tibor írása

4-5. oldal



150 autó befogadására alkalmas murvás
parkoló, működnek a mosdók, és szeme-
teseket is kihelyeztek. Az önkormányzat
és a tulajdonos közlekedési és tájékoztató
táblákat  helyezett  ki,  valamint kértem a
polgárőrség segítségét  is.  Bízom benne,
hogy a így már nem válik pokollá a Pető-
fi  utcai  lakók élete  és  normalizálódik a
helyzet!  A  pincészet  tulajdonosa  40%
kedvezményt ajánlott fel minden váli lak-
címkártyával vásárló számára.

Hétfőn volt március 15., az 1848-
49-es  forradalom  emléknapja.  Bár  a
COVID-helyzet  miatt  ünnepséget  nem
tervezhettünk, csak egy szűkkörű koszo-
rúzást, de az általános iskola 5. osztályá-
nak műsorát, melyet Vásárhelyi Pálné in-
tézményvezető helyettes állított össze - a
betanításban  segédkezett  Molnár  Mária
és  Balogh  Tamás  -,  megtekinthettük  az
iskola és az önkormányzat Facebook ol-
dalán.  Köszönöm  pedagógusainknak  és
diákjainknak,  hogy idén is méltóképpen

tudtunk megemlékezni hőseinkről!
Kedves Váliak! Végezetül még egy-

szer szeretném megköszönni azt a fegyel-
met,  mellyel  a  járványhelyzetet  kezelik.
Továbbra is kérem Önöket az intézkedé-
sek  betartására!  Kívánok  mindannyiuk-
nak  jó  egészséget,  a  betegeknek jobbu-
lást! Kérem Önöket, hogy aki segítségre
szorul, jelezze azt akár az önkormányzati
dolgozóknak, akár a családsegítő központ
munkatársainak!
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Könyvtári 
közlemények
Tavaszi évfordulók.

         8-9. oldal

G Ó L Y A H Í R E K

JANUÁR

Bencsik Loretta
Németh Olivér
Márton Léna

FEBRUÁR

Csikár Kiara Zélia

GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

FEBRUÁR

Petényi Krisztián és
Drankovics Réka

Szoboszlai Attila és
Darabos Renáta

Müller Máté és
Balogh Barbara

GRATULÁLUNK!

SZELEKTÍV-HÍREK
Kedves Váli Lakosok!

Örömmel  értesítjük  Önöket,
hogy  Válba  is  megérkeztek  a
szelektív  hulladék  gyűjtését
segítő edények, kukák, melye-
ket  váli  lakcímmel  rendelkezők
vehetnek át a hivatal udvarán. Az
átvétel  időpontjai:  2021. április
9.  péntek  8-14  óráig,  2021.
április 10. szombat 8-12 óráig,
lakcímkártyájukat feltétlenül
hozzák magukkal, ennek bemuta-
tása kötelező. A sorban állás elke-
rülése miatt további munkanapo-
kon is át lehet venni az edényeket
hétfőtől  csütörtökig  8  és  16  óra
között, valamint pénteken 8 és 14
óra között.

Szelektív  hulladékgyűjtő
edényt azok kaphatnak, akik ren-
delkeznek  hulladékszállítási  szer-
ződéssel.  Aki  nem  rendelkezik
ilyennel, azok is vihetnek, de csak
a szerződés megkötéséhez szük-
séges adatok megadása után.

A szelektív hulladékgyűjtő szi-
get továbbra is üzemel az önkor-
mányzat udvarán. Ide elsősorban
a váli külterületi lakók hordhatják
szelektíven gyűjtött hulladékukat.

Már  évek  óta  törvény  tiltja  a
kerti  hulladék  égetését,  mely  alól
eddig  önkormányzati  rendelet  ad-
hatott felmentést,  égetési  napokat
kijelölve. Ez a veszélyhelyzet idejé-
re még meghosszabbítható volt, de
ennek végével TILOS MINDENFÉ-
LE KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE. 

Joggal  kérdezik  Önök,  akkor
most mitévők legyünk? Az emberek
tőlünk várják a megoldást. Az ön-
kormányzat  igyekszik  is  helytállni,
de  jelenleg  nincs  elég  kapacitá-
sunk, ezért kérem, ne hordják se
a  focipályával  szemközti  terü-
letre, se a Kultúrkert mögé, se
máshová a kertjükben kiszáradt
fákat, lemetszett gallyakat. Kér-
ném Önöket, aki teheti, vásároljon
ágaprító gépet, darálja le a nyese-
déket és komposztálja el az apríté-
kot! Aki teheti, bízzon meg szakcé-
get  a  hulladék  darálásával  és  el-
szállításával. Végső esetben egyez-
tessenek az önkormányzattal.

Aki  rendelkezik  kommunális
hulladék  elszállításra  szerződéssel,
az  kiteheti  megadott  napokon  a
zöldhulladékot, zsákolva kötegelve,
és a hulladékszállítást végző cég el-
szállítja.  Figyeljenek  oda,  hogy
csak szabályos méretű és mennyi-
ségű  hulladékot  rakjanak  ki,  az
erre a célra nyomtatott matricával
ellátva!

Vigyázzunk  együtt  környeze-
tünkre!

Bechtold Tamás
polgármester



Tájékoztató gépjárműadóval
kapcsolatos változásokról

A  napokban  rengetek  kérdést  és
megkeresést  kaptunk  a  gépjárműadóval
kapcsolatban, ezért szeretnék egy kisebb
tájékoztatóval segítséget nyújtani:

Bizonyára már mindannyian tudják,
hogy a 2021-es évtől kezdődően a Nem-
zeti  Adó-és  Vámhivatal  (továbbiakban
NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcso-
latos feladatokat.

A  gépjármű  tulajdonosok,  ugyan-
úgy, ahogyan eddig is, két egyenlő rész-
letben csekkes befizetéssel vagy átutalás-
sal teljesíthetik a fizetési kötelezettségü-
ket.

A NAV a gépjárműadó fizetésre vo-
natkozó készpénz-átutalási megbízásokat
(csekkeket) ebben az évben március vé-
géig juttatja el a címzettekhez.

Ezeket a csekkeket 1000 Ft-ra kere-
kítve idei évben első ízben 2021. április
15-éig kell megfizetni, ha a gépjárműadót
megállapító  határozat  addig  végleges
lesz.  Ha  az  előbbi  időpontig  nem  lesz
végleges a határozat (tehát a levél átvéte-
le nem történt meg időben), akkor a vég-
legessé válásától számított 15 napon be-
lül  kell  az  adót  megfizetni.  A 2021-es
második részletet 2021. szeptember 15-
éig kell megfizetni.

A  kerekítés  általános  matematikai
szabályok alapján történik, így 499 forin-
tig lefelé, 500 forinttól felfelé kell kerekí-
teni az összeget. Erről az adózás rendjé-
ről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) ír
pontosabban.

Az adót a NAV Belföldi gépjármű-
adó  bevételi  számlára  (10032000-
01079160) kell megfizetni  adóazonosító
jel feltüntetésével.

Azok, akik postán kapnak határoza-
tot,  az  adót  a  határozathoz  mellékelt
csekken is befizethetik. 

Mentesség/adókedvezmény  igény-
bevételét  vagy szüneteléshez a  GJADO
„adat- és változásbejelentő lap a gépjár-
műadó  mentesség/kedvezmény/szünetel-
tetés igénybevételéhez” elnevezésű adat-
lap benyújtásával lehet érvényesíteni. Az
adatlap elérhető a NAV honlapján az Ál-
talános  Nyomtatványkitöltő  keretprog-
ramban (ÁNYK), elkészíthető az Online
Nyomtatványkitöltő  Alkalmazással
(ONYA), vagy a központi  ügyfélszolgá-
latokon papíralapon is kérhető.

Készpénzátutalási megbízásban
történő változások (csekkes befizetés)

Napjaink egyik legelterjedtebb  esz-
köze a QR-kód, amely gyakorlatilag nem
más,  mint  bizonyos  adatok  kinyerésére
használt, kétdimenziós vonalkód.

A Magyar Posta Zrt. a korábbi jelzé-
seknek megfelelően 2021. szeptember 1-
től kizárólag csak az új QR-kód tartalmú
csekkeket fogja forgalomban elfogadni. 
Így néz ki a QR-kód: 

Így  néznek  ki  a  QR-kódos  fehér  vagy
sárga csekkek: 

Erre való tekintettel, a feltüntetett
időpont közeledtével a felkészülésünk fo-
lyamatos, viszont jelenleg a Váli Közös
Önkormányzati  Hivatal  által  kiküldött
csekkek ezen alnyomatokat, tehát a QR-
kódokat még nem tartalmazzák. 

2021. év augusztusi hónapjában fog-
juk a második félévi, azaz a szeptemberi
határidejű  csekkeket  küldeni,  melyekre
már az új adattartalmú QR-kód fog kerül-
ni,  ezek segítségével Önöknek lehetősé-
gük lesz a mobiltelefonos alkalmazással
történő befizetésre is. 

A QR-kódos csekkbefizetés az ügy-
fél bankszámlájának terhére történik. Ez
a tranzakció bankkártyás vásárlásnak mi-
nősül, ezért a Magyar Posta Zrt. külön dí-
jat nem számít fel. A szolgáltatás kereté-
ben minden QR-kóddal ellátott csekk be-
fizethető a kód leolvasásával, maximum
290.000 Ft összeghatárig. Az alkalmazás
használata internetkapcsolatot igényel. 

Szemléltetésként, a különböző szol-
gáltatók weboldalán található informáci-
ók segítséget nyújthatnak az alkalmazás-
sal történő QR-kódos csekk befizetés fo-
lyamatában:  https://www.posta.hu/icsekk
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Csekk-
befizetes-otthonrol
https://simple.hu/csekkbefizetes/

Természetesen, akinek ez a lehető-
ség  nem  áll  rendelkezésre,  semmilyen
változás nem történik a csekk befizetési
folyamatukban. 

Kőrös Mónika 06-22-559-407/2
adóügyi ügyintéző
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Sajnos  a  tapasztalataink  azt  mutat-
ják, hogy az elmúlt közel 5 év kevés volt
a változásra, sőt... A település közterületi
zöldfelületein egymást érik az ott parkoló
autók, egyre-másra alakulnak ki az újabb
és újabb „parkolók”, kifejezetten kritikus
a helyzet a Rákóczi, Vajda János, Damja-
nich utcákban, de máshol is előfordul a
jelenség.

Vál településen 2017. január 1. óta
van hatályban a jelenleg is érvényes par-
kolási rendelet, mely a település zöldfe-
lületeinek használatát,  a meglévő, kiala-
kult  parkolók fennmaradásának és az új
parkolók kiépítésének szabályait, és álta-
lánosságban a településen való parkolást
szabályozza. Sajnos a szabályokat sokan

nem ismerik, nem hogy a helyi parkolási
rendeletet,  de  sokszor  a  KRESZ-t  sem,
ezért  most  néhány gondolatot,  lényeges
szabályt  ismertetnék  önökkel.  Elöljáró-
ban annyit, hogy az érvényben lévő par-
kolási rendelet teljes szövege a település
honlapján (www.val.hu), a műszaki iroda
menüpont  alatt  megtalálható,  így  most
csak néhány lényeges elemre térnék ki.

Az első és legfontosabb tudnivaló
az,  hogy  a  zöldfelületekre,  a  járdára
ráhajtani, azon közlekedni, parkolni ti-
los. (Ez alól egyedüli kivétel, az ingatla-
nok kizárólagos megközelítését biztosító
kapubeálló.)  Ilyen  zöldfelület  például  a
Vajda János vagy a Rákóczi utcában az
ingatlanok előtti széles zöldsáv. Ezek ön-

kormányzati tulajdonú közterületek, aki a
fentieket  elköveti,  az  rongálást  végez,
megszegi a hatályos rendeleteket, törvé-
nyeket és büntethető. Felmerül az ingat-
lantulajdonosban a kérdés, hogy ha nem
használhatom  kedvem  szerint  a  házam
előtti  felületet,  akkor  miért  nekem  kell
vágnom a  füvet,  takarítanom,  seperni  a
havat? Azért, mert  a hatályos – nem az
önkormányzat  által  hozott,  hanem  fel-
sőbb  -  jogszabályok  azt  is  kimondják,
hogy az ingatlanok előtti közterület kar-
bantartása (az útig) az ingatlantulajdonos
feladata. Ebbe egyébként az árkok takarí-
tása is beletartozik. 

A másik kérdés, hogy mi számít par-
kolásnak? Nem mennék bele a jogi leve-
zetésbe, a lényeg az, hogy parkolni a sza-
bályok  (helyi  parkolási  rendelet  és  a
KRESZ) betartásával lehet (bár a KRESZ
ismeretében  is  nagy  hiányosságok  van-
nak egyeseknél), de gépjárművet tárolni
közterületen tilos. A tárolás és a parko-
lás között a lényeges különbség a jármű
forgalmi  állapotában  van,  röviden:  csak
az  az  autó  állhat  közterületen  (és  ott  is
csak  szabályosan!),  amelyik  érvényes
forgalmi  engedéllyel  rendelkezik.  Ebből
következik,  hogy  forgalomból  kivont,
rendszám nélküli autók nem állhatnak a
közterületen még akkor  sem, ha egyéb-
ként szabályosan állnának ott. Egyébként
az  ingatlanhoz tartozó kapubeállón meg
lehet  állni.  (Nyilván  az  ingatlantulajdo-
nos engedélyével.)

A harmadik kérdés: de akkor hol áll-
jon  az  autó?  Az  országos  rendelet
(OTÉK) minden esetben előírja egy adott
ingatlanra  vonatkozó  szükséges  parkoló
mennyiségét,  amit  az  ingatlan  rendelte-
tésszerű  használata  érdekében  kötelező
biztosítani - főszabály szerint - az ingat-
lan területén belül. Ez lakóépületek ese-
tében lakásonként 1 db, egyéb funkciójú
ingatlanok  esetében  (pl.  üzlet,  iroda,
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Parkolási gondok
Legelőször 2016-ban írtam cikket jelen médium
hasábjain a  településen kialakult  „káros” par-
kolási gyakorlatokról.

MIKLÓSI TIBOR műszaki előadó

Kicsit a járdán, kicsit a zöldben - Parkoló autó a Rákóczi utcában

Sövény mögött a füvön – Rákóczi utcaSzinte minden autó zöldterületen áll - Damjanich utca



üzem, stb.) pedig az adott épület funkció-
jától és méretétől függő számú gépkocsi
elhelyezését  jelenti.  A fentiekből  követ-
kezik, hogy ideális esetben nincs szükség
arra, hogy az autót az utcán, a járdán, a
füvön parkoljuk le – mint azt sokan te-
szik  falunkban  –  hiszen  van  (kellene,
hogy legyen) helye az autónak az udva-
ron, telken belül.

Nyilván az élet nem ilyen egyszerű,
ezért előfordulnak olyan esetek, amikor a
szükséges parkolószámot valamiért  nem
lehet az ingatlan területén belül biztosíta-
ni. Erről az országos jogszabály (OTÉK)
úgy  rendelkezik,  hogy  -  ha  az  önkor-
mányzat  külön  rendeletben  ezt  szabá-
lyozza, akkor - a szükséges parkolók az
ingatlanon kívül  is  elhelyezhetők.  Vál
parkolási rendelete gondolt az ilyen ese-
tekre is, így ha ez a helyzet áll fenn, ak-
kor a szükséges parkolók elhelyezhetők
közterületen  új  építésű  parkolóban,
közterületi  meglévő  parkolóban,  vagy
egy  másik  ingatlanon  is.  Ezt  minden
esetben  engedélyeztetni  kell  az önkor-
mányzattal, nyilván pénzbe is kerül, en-
nek szabályait a parkolási rendelet tar-
talmazza, ezt most nem részletezem.

Egyébként,  ha nincs  biztosítva egy
adott  ingatlanhoz tartozóan  a  gépkocsik
elhelyezése, akkor arra az ingatlanra nem
kaphat építési engedélyt egy új ház, meg-
lévő épület funkcióváltása esetén - ha a
funkcióváltás többlet parkoló igénnyel jár
- az nem engedélyezhető, ha az ingatlan-
ban  új  üzlet,  bolt,  iroda,  stb.  nyílik,  az
nem kaphat üzemeltetési engedélyt.

Vannak a településen olyan üzletek,
intézmények, épületek, amik már régóta
megvannak, előttük pedig van egy kiala-
kult „parkoló”, van, ahol ez többé-kevés-
bé ki is van építve, és van, ami csak úgy
kialakult azáltal, hogy kitaposták a füvet.
Nos, a parkolási rendelet erre is gondolt.
A rendelet szövege szerint az ilyen „köz-

területi  parkolók”  lakóingatlanok  eseté-
ben nem maradhatnak fenn, üzletek, in-
tézmények esetében pedig - aki ezt írás-
ban kérte, ott - a parkoló legálissá válha-
tott  (volna),  bizonyos  feltételekkel.  El-

árulom, hogy a rendeletben előírt  határ-
időig egyetlenegy darab kérelem sem ér-
kezett…

És hogy mi jelen írásom apropója?
A helyzet  egészen  elképesztő.  Egyesek
úgy gondolják, hogy bármit megtehetnek.
Kitaposott  növényzet  helyén  keletkező
sárdagonya, járdán közlekedő autók, en-
gedély nélkül lemurvázott új „parkolók”
jelzik,  hogy nincsenek  gátlások.  Sajnos
nincs arra kapacitásunk, hogy mindenhol
ott  legyünk  és  mindenkit  végig  büntes-
sünk. Nem is ez a cél. A cél, hogy rend
legyen a faluban, hogy belássák a tisztelt
ingatlantulajdonosok, hogy az ő érdekük
is  az,  hogy a  településkép  rendezett  le-
gyen,  hogy  sokkal  szebb  látvány,  ha  a
„főutat”  egy  ligetes-parkos  sáv  kíséri,
mintha  egy  parkolódzsungel.  Nyilván
egyes  esetekben  parkolókra  is  szükség
van, akkor pedig ezek szabályosan, a mű-
szaki-  és  esztétikai  követelményeknek
megfelelően  épüljenek  ki,  mindnyájunk
örömére és megelégedésére.
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Szigorodtak a járványügyi intézkedések

Sártenger és dagonya a kipusztított fű helyén a Vajda János utcában



A Váli Vajda János Általános Is-
kola  ötödik  évfolyamos  tanulói ün-
nepi műsorral készültek nemzeti ün-
nepünk alkalmából. A zenés, verses
összeállítás  feleleveníti  a  március
15-ei  eseményeket,  valamint  egy-
egy szál virággal tisztelegtek a már-
ciusi ifjak emléke előtt. A műsorban
a  haza,  hazaszeretet  állt  a  közép-
pontban,  melyet  a  diákok  saját

szemszögükből,  korosztályuknak
megfelelően,  igényesen,  meghitten
jelenítettek meg énekes-táncos-ver-
ses  produkciójukban.  (A  tanulókat
felkészítették:  Vásárhelyi  Pálné,
Molnár Mária, Balogh Tamás)

Az  ünnepségről  készült  videó
megtekinthető a Vajda János Általá-
nos Iskola és az Önkormányzat fa-
cebook-oldalán - A Szerk.
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Farsangoltunk a 
Mesevölgyben.
Képes csoportbeszámolók az oviból.

10-11. oldal

Március 15. - Nemzeti Ünnep
„Van még erőd, hisz van hazád...”

Képes összeállítás a megemlékezésről
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 Kedves Olvasók!

 Az  új  tavasz  új  évfordulókkal  is
megörvendeztet bennünket. 

Ki ne ismerné  Romhányi József  ne-
vét, a Mézga Géza, Frédi és Béni, dr. Bu-
bó,  Mekk  mester  című  mesefilmeket?
Ezeknek  a  szövegeit  ugyanis  ő  írta.  A
magyar  író,  költő,  műfordító,  érdemes
művész  Nagytétényben  született,  1921.

március 8-án, éppen  éve! 
Dalszöveget  írt,  költőket  fordított,

megfigyelte a világot. Nevetve, verselve
figurázta ki az életet, hogy megmutassa,
mennyire abszurd mindaz, ami látszólag
természetes. 
Veszélyes mese
Csörtetve üldözte egy nagyvad a nyulat,
míg azt elnyelte egy hosszú kanyarulat,
a némán lapulva leskellő kobra
ott várt moccanatlan, mint önmaga szob-
ra.

Így hát vedd alapul:
A nagy veszély csörtet,  a  még na-

gyobb lapul.
Megírta több magyar opera szöveg-

könyvét.  Olyan, a műfaj avatott ismerői
által  jegyzett  művek szerzője volt,  mint
Ránki  György:  Muzsikás  Péter,  Sugár
Rezső:  Hunyadi,  Hajdú  Mihály:  Kádár
Kata,  Horusitzky Zoltán:  Báthory Zsig-
mond című komolyzenei dalművek. Átír-
ta Johann Strauss Denevérjének szövege-
it, és fordított Gluck-, Rossini-, Orff-lib-
rettókat is.

Nem csak vicces szövegekben brillí-
rozott, hiszen a musicaltörténelem egyik
legnépszerűbb alkotása, a T. S. Eliot köl-
teményei alapján készült  Macskák című
világhírű musical magyar dalszövegeit is
neki köszönhetik a rajongók.

A fergeteges népszerűséget William
Hanna és Joseph Barbera-stúdió rajzfilm-
sorozatainak  magyarítása  hozták  meg
számára. Már Foxi Maxi is jóval szelle-
mesebb kutya volt az ő szövegeivel, mint
amiről az amerikai szerzők valaha is ál-
modtak, aztán jött a két kőkorszaki szaki
szövegének romhányis átköltése,  amivel
minden bizonnyal műfajt teremtett. Köz-

nyelvi fordulattá vált például az éhes Fré-
di panasza: „Begőzölök, ha nem gőzölög
a csülök, mikor lecsücsülök.” 

Kérem a következőt! sorozatból Bu-
bó doktor  leginkább ma aktuális  egész-
ségügyi megállapítása:

„Jó, ha minél többen kapják meg a
bajt, mert annál nagyobb lehet a gyógyul-
tak száma.”

Vagy a bölcs bagolydoktor másik fi-
gyelmeztetése, ami napjainkban már nem
is  olyan vicces:  „Ne terjessz  el  egy ra-
gályt csak azért, hogy legyen mit megfé-
kezned!”

A mindezen  műveiben  megnyilvá-
nuló  sziporkázó  verstehetsége  nyomán
hamar  elnyerte  a  „Romhányi,  a  rímhá-
nyó” nevet.

Kölcsönözhető könyvei: Misi meséi,
Dr. Bubó, Mézga Aladár különös kaland-
jai,  Nagy  szamárfül,  Csalamádé  dalos-
könyv.

Bartók  Béla 1881.  március  25-én
(140  éve)  született  Nagyszentmiklóson.
Etnomuzikológusként  Kodállyal  együtt
alapozta meg a hazai népzenegyűjtést; a
nemzeti feladatot nemzetiségi gyűjtések-
kel  már  korán  az  összehasonlító  zene-
folklór összefüggésébe helyezte. A döntő
fordulatot az 1905–06-os esztendők hoz-
ták  meg zeneszerzői  pályáján:  figyelme
ráirányul a népzenére. 1906-ban, Kodály
baráti  segítségével  és  tanácsaival  meg-
kezdte módszeres gyűjtőmunkáját. Mint-
egy jó évtizeden keresztül bejárta az or-
szág  legkülönbözőbb  vidékeit,  hamaro-
san pedig kiterjesztette munkásságát más
népek zenekultúrájára is. A népi-nemzeti
zenei  forrásra  támaszkodva,  Kodállyal
karöltve alkották meg az új magyar zenei
stílust,  egyben  egyéni  zenei  nyelvüket.
1906-ban adták ki közös népdalfeldolgo-
zás-gyűjteményüket  (Magyar  népdalok),
1910-ben két  egymást követő koncerten
mutatták be több más művük között egy-
egy vonósnégyesüket. A közösen kiadott,
húsz  feldolgozást  tartalmazó  Magyar
népdalok  jelzi  elképzelésüket:  a  népies
műdal  helyett  a  parasztságtól  gyűjtött
dallamokat kívánják az új zenei stílus és
nevelés alapjává tenni.

 éves  lenne  Csukás  István.
Kisújszálláson  született  1936.  április  2-
án.  Arcvonásaik  alapján  anyját,  Varró
Margitot  kun,  apját  jász  származásúnak
gondolja. A fényképeken mindig szívből
jövő vidámsággal tekint ránk. Egy zene-
tanár biztatására, anyja akaratából jelent-
kezett az akkor alakult békéstarhosi zene-
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KOKAS95
95  éve  született  Kokas  Ignác  váli
festőművész. Rá emlékezünk.  

15. oldal

Könyvtári közlemények
Igazán  örülök,  hogy  a  koronavírus–járvány  ve-
szélyhelyzet  ellenére  is  sokan igénybe veszik  a
könyvtár szolgáltatásait.

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros



iskolába, hegedűművész akart lenni. Jogi
egyetemre járt, majd egy idő után átment
a  bölcsészkarra,  1954 és  57 között  volt
egyetemi polgár. Megjelentek első versei.

Korai  költészetében  a  nagyvárosba
került fiatal értelmiségi önmagára és ott-
honára találásáról számolt  be,  fájdalmas
nosztalgiával az eltűnt gyermekkor és az
eltűnőben lévő ifjúság iránt. Későbbi ver-
seinek  meghatározó  vonása  a  himnikus
életszeretet; ép érzékkel, egészséges ösz-
tönökkel veszi birtokába a test és a szel-
lem köznapi értékeit, boldogságát. Ennek
az életszeretetnek más hangolású dalai az
elmúlással  viaskodó  versek,  a  halál  fi-
gyelmeztetéseire  adott  költői  válaszok.
Korábbi verseinek erős zeneiségét  érde-
sebb dallam váltotta fel, s az áhítatot iro-
nikusabb,  fölényesebb  költői  szemlélet-
mód. A hatvanas évek közepén Kormos
István biztatására fordul a gyermekiroda-
lom  felé,  s  ettől  kezdve  verseskötetei
mellett  egyre-másra jelennek meg gyer-
mekregényei,  mesekönyvei,  verses  me-
séi.  Nagy sikerrel  mutatják  be  Ágacska
című színdarabját, majd a többi színpadi
művét. 1975-ben a hollywoodi X. televí-
ziós  fesztiválon  a  Keménykalap  és
krumpliorr  című  játékfilm  megkapja  a
fesztivál  Nagydíját  és  Az  Év  Legjobb
Gyermekfilmje címet. 

Ki tudja, hogy mi volt a híres jelszó
a filmben? Az első helyes megfejtő jutal-
mat kap!

Csukás  István  szerint:  „A könyv  a
legnagyobb varázslat…”

Kölcsönözhető könyvei: A legkisebb
ugrifüles,  A Nagy Ho-ho-ho-horgász  té-
len, nyáron, A bátor tintanyúl, Berosált a
rezesbanda,  Csicsóka  és  a  moszkitók,
Mirr-Murr  kalandjai  (4  rész)  Pom-Pom
meséi (7 rész) Kemény kalap és Krumpli
orr, Nyár a szigeten, Vakáció a halott ut-
cában, Sün Balázs, Süsü a sárkány, Süsü-
ke  a  sárkánygyerek,  Süsüke  újabb  ka-
landjai. 

Még több Csukás  István  könyv  az
online  katalógusban  található,  melynek
használatát már írásban ismertettem. 

Németh László  éve született
Nagybányán, 1901. április 18-án. Azt írja
magáról:

„Az életemben, hála isten, sok min-
den  van,  amire  szívesen  emlékszem:  a
gyermekkori vakációk, a mezőszilasi, kö-
zépbogárdi rokonok, a Toldy főreál s ot-
tani  barátaim,  az  orvoskaron  eltöltött
évek,  mátkaságunk s  fiatal  házaskorunk

máig sugárzó fénye, a foglalkozás lánya-
immal,  a  Medve utcai  polgáristák,  hód-
mezővásárhelyi tanárkodásom. Különféle
munkáimban,  életrajzi  töredékeimben
azonban mindezt rég földolgoztam már, s
írói életemről, vándorlásomról az írók vi-
lágában  pedig  csak  kétféleképp  lehetne
beszélnem.  Vagy egy vége-nincs  krimi-
történetbe kezdve, amely hajmeresztőbb,
kuszább s hozzá valószínűtlenebb lenne
a Belfeghornál, vagy egyetlen mondatban
elintézve: Végül is jól jártam, jelentékte-
len ember létemre egy nagy ügyre akasz-
tottam magam, s ez megemelt, szakadat-
lan  tanulássá  tettem  az  életem,  minden
napomnak adott célt, felső világítást, s ha
követtem is el hibát benne, a lelkiismere-
temet  nem  kellett  közben  túlságosan
megterhelnem.”

Nálunk  a  Minőség  forradalmára,  a
Bűn,  és  az Égető Eszter  kölcsönözhető,
de 165 könyvéből lehet válogatni az on-
line  katalógusból.  Néhány  gondolat  a
Sajkódi estékből: „Ha távozóban egy más
bolygón  megkérdenék,  mi  volt  a  földi
élet  legnagyobb öröme: a tanulást  mon-
danám. Nem azt, amelynek a végén egy
vizsga áll,  hanem amit  az ember kíván-
csiságból,  kirándulásként  tett  egy  új
nyelvbe, az azon át megközelíthető világ-
ba, egy új tudományágba, munkakörbe.”

„Az  élet  nemcsak  utazás,  de  szob-
rászmunka  is.  Az  embernek  nemcsak  a
világban már  megvalósult  lehetőségeket
kell  megcsodálnia,  hanem a  benne még
ott  lappangókat előhívnia s belőlük ma-

gát minél különbbé megalkotnia. Ez igen
szép s érdekes feladat: a napok apró vé-
sőütéseivel valami szépet hozni ki, nem a
kőből,  hanem  az  élő  anyagból,  önma-
gunkból.”

A Filmalap kezdeményezésére min-
den év április 30-án vetítésekkel és prog-
ramokkal  ünnepeljük  a  Magyar  Film
Napját országszerte.

A magyar film-
történet  120  éve
alatt  készült  filmek
több  mint  harmada
–  köztük  az  első
filmalkotásunk,  A
táncz – ma is elve-
szettnek  számít,
vagy  kallódik.  Ép-
pen  ezért  2021-ben
a Nemzeti Filminté-
zet  Nemzetközi
Mozgóképes  Hun-
garica  Kutatási
Programot  indít  a
magyar  és  magyar
vonatkozású  film-
történeti  örökség
felkutatására,  hoz-
záférhetővé  tételére

és  lehetőség  szerinti  hazahozatalára.  A
Nemzeti Filmintézet a jubileumi év alkal-
mából 12 részes ismeretterjesztő filmso-
rozatot is készít ’A magyar film kalandos
története’ címmel. Az év során a Filmar-
chívum könyvtárának 120 különlegessé-
gét  is  megismerheti  a közönség a Face-
bookon, majd ezekről bővebb cikkek ké-
szülnek a 120 éves a magyar film honlap-
jára.

Internet Fiesta játék!

2021-ben már 22. éve annak, hogy
márciusban a könyvtárak készülődnek az
Internet Fiesta programjaira az Informati-
kai  és  Könyvtári  Szövetség  felhívására.
Az idei fesztiválra 2021. március 18--25.
között kerül sor, ezúttal a virtuális térben.

Kedves Olvasók! Régen képeslapo-
kon vitték magukkal a település emlékét
az idelátogatók. Az idei játék ehhez kap-
csolódik:  Vál  VMK  képeslapgyűjtemé-
nyének  felhasználásával  készítsenek  ré-
gen--ma párképeket Válról, és küldjék el
a  konyvtar@val.hu e-mail  címre!  (Eset-
leg írják oda, miért  ezt választották?) A
képeslapokat itt találják:
http://tlwww.vmk.hu/?tab=2

Bízunk benne, hogy 2021-ben a vir-
tuális  térben  is  hasznos  és  szórakoztató
időtöltést  kínálunk  tanuláshoz  és  szóra-
kozáshoz egyaránt.

A kialakult járványügyi helyzet mi-
att a részletekről érdeklődni lehet: 
telefonon: 30/86-86-876 
e-mail: konyvtar@val.hu
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Farsang a Maci csoportban

Tél  végéhez  közeledve a  gyerekek
legkedvesebb ünnepe a farsang.

Sok családban már szinte a téli szü-
net után elkezdődik a tervezgetés, ötlete-
lés, hogy milyen jelmezt keressenek, vá-
sároljanak vagy varrjanak a csemetéknek.
Mert a gyermekeknek vannak vágyaik és
elképzeléseik és szinte kivétel nélkül tud-
ják,  hogy a  farsangi  mulatságon  miben
szeretnének megjelenni. És a gondos szü-
lők ahogy az előző évben, most is meg-
tettek  mindent,  hogy  az  áhított  jelmez
meglegyen a farsangi mulatság kezdeté-
re.  Nagyon  sok  ötletes,  kreatív,  egyedi
jelmezt láthattunk az ügyes kezű anyukák
és apukák jóvoltából. A gyerekek boldo-
gan mutatták be egymásnak és  a  szom-
szédos Csiga csoportos társaiknak a mas-

karákat.  Vidám  délelőttöt  töltöttünk
együtt  különböző  játékokkal,  tánccal,
énekléssel, verseléssel és a sok finomság
elfogyasztásával,  amit  a  szülőktől  kap-
tunk.

Sajnos a vírushelyzet miatt zártkörű
farsangunk volt,  de képekkel  és  néhány
video  felvétellel  igyekeztünk  ellensú-
lyozni ezt a negatívumot.

Kata néni, Zsóka néni, Regina néni

10    intézményeink élete VálInfó
2021. március 19.

Farsangoltunk a Mesevölgyben
Idén kicsit másképp, de mindegyik ovis csoportban
megtartottuk a vidám farsangi mulatságot.

Az óvoda pedagógusai



Farsangolás, télűzés
idén kicsit másképp…

Énekszóval, bolondos verssel, tréfás
névcsúfolókkal és vidám tánccal búcsúz-
tattuk a telet egy februári délelőtt ügyes-
ségi  játékokkal,  zsákbamacskahúzással
fűszerezve.  Gyerekeink  vidám,  ötletes
jelmezekbe  bújtak.  Többen  érdekes,
hosszú  bemutatkozó  verssel  készültek,
aminek nagyon megörültünk.

Ezt a jeles napot közösen a szülők-
kel szoktuk ünnepelni, ami sajnos idén a
járvány miatt  elmaradt.  Reméljük, hogy
jövőre újra együtt játszhatunk, táncolha-
tunk!

Szeretettel a Csiga csoport nevében
Mónika néni

„Farsang van, farsang van, járjuk a
táncot gyorsabban…”

Idei farsang kicsit más volt, mint ed-
dig. A mulatságot zártkörben rendeztük, a
Napsugár a Tulipán csoporttal közösen.

Végre elérkezett a várva várt nap, a
gyerekek nagy izgalommal érkeztek reg-
gel.  Mindenki  hozta  a  jelmezét,  melyet
reggeli  után  felvettek.  Voltak  szuperhő-
sök,  hercegnők,  tündérek,  katicabogár,
őzike, méhecske, medve, pattogatott ku-
korica,  Spongyabob,  traktor,  dinoszau-
rusz, pók, egér, pillangó stb.

A csoportok előadták egymásnak a
műsorukat,  mondókáztak,  csúfolódtak,
körjátékoztak. Mindezt a hallgatóság él-
vezettel figyelte. Ezután jött a meglepetés
a gyerekek számára, mert az óvoda dol-
gozói közösen előadták a Répa című me-
sét. A gyerekek tátott szájjal nézték, bol-
dogan fogadták. A farsangot közös tánc-
házzal zártuk.

Egy igazán szép, élményekkel gaz-
dag délelőttöt tölthettünk egymással.

Tulipán csoport, Napsugár csoport

„Kisze, kisze szalmabáb…”

Február  utolsó  hetében  versekkel,
naphívogató mondókákkal, énekekkel ké-
szültünk a télűzésre. Mindkét csoport el-
készítette saját kiszebábját. Elsétáltunk a
folyópartra, ahol közös, hangos éneklés-
sel, verseléssel űztük el a telet. A kisze-
bábokat vízre dobtuk, mellyel  szimboli-
kusan elúsztattuk a hideget, betegséget és
a rosszaságot.

A gyerekek hosszasan nézték a ví-
zen úszó kiszebábokat.  A nap folyamán
többször is kérdezték, hogy vajon merre
járhat.

Napsugár csoport, Tulipán csoport

VálInfó
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Elektronikai
hulladék gyűjtés
Elektronikai  hulladékgyűjtés  lesz

a Váli Mesevölgy Óvodában (Vajda u.
45.) 2021.03.23-án kedden reggel
8 órától délután 16 óráig. A hasz-
nálaton  kívüli,  bontatlan  elektronikai
eszközöket lehet e napon behozni az
óvoda udvarára, ahonnan elszállítják.
Köszönjük támogatásukat.

VÉRADÁS
Tisztelt Váliak!

Kedves Véradók!

A következő véradás
időpontja:

2021. április 30.

Helye: Önkormányzat
(Vajda J. u.2.)

Ideje: 15:00-18:00 óráig.

VIGYÁZZANAK MAGUKRA,
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

VÖRÖSKERESZT – VÁL
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Közlemény a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Vál Község Önkormányzata által fenntartott Váli Mesevölgy Óvodába a gyermekeket a 2021/2022-es 
nevelési évre 2021. április 26.-27. (hétfő-kedd) 08.00 - 16.00 között lehet beíratni.
A beiratkozás helye: 2473 Vál, Vajda János u. 45.
Elérhetőség: 0670/489-20-89; ovodaval@gmail.com

Az Óvoda felvételi körzetébe tartozó gyermekek felvétele
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezési szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 

harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ezek alapján, a 2021/2022-es 
nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2021. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
• óvodai felvételi kérelmet, 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
• a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (a lakcímkártyáját), 
• a gyermek TAJ kártyáját, 
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 
• ha van szakértői vélemény, vagy igazolást ételallergiáról. 
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda felvételi körzete: Vál

Község közigazgatási területe.
Az óvoda alapító okirata szerint biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési  igényű gyermekek nevelését.  Sajátos nevelési  igényű

gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával (amennyiben van) az orvosi és a szakértői véleményt.
Az óvodába felvett  gyermekek óvodai  csoportba való beosztásáról  a szülők  és  az  óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett  az

óvodavezető dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot
tesz a felvételre.

Az óvodai  felvétel  tárgyában hozott  döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt  utolsó határnapot  követő huszonegyedik
munkanap. Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai
beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást
indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen,
fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Vagyis azon gyermekek, akik 2021. szeptember 1. és 2022.
augusztus 31. között töltik a 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyernek.
A beiratkozási adatlapot letölthetik az Önkormányzat hivatalos honlapjáról: www.val.hu
valamint az Óvoda honlapjáról www.valiovoda.hu, illetve átvehetik a Vajda J. utca 45. alatti óvodában.

Külföldön tartózkodás esetén
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a

tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.
A bejelentéshez  használható  űrlap  elérhető  az  Oktatási  Hivatal  honlapján  (www.oktatas.hu)  a  Köznevelés  menüpont  Külföldi  távozás

bejelentése pontjából. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

Felmentési kérelem
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31.

napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti,  a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelemhez javaslatot ad a védőnő és az óvodavezető. A felmentési kérelmet
kitöltve a Martonvásári Járási Hivatal Hatósági Osztálya számára kell elküldeni. 

Az Óvoda felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételi lehetősége
Szabad férőhely esetén az Óvoda további – felvételi körzetébe nem tartozó gyermek – felvételi kérelmet is teljesítheti melyről írásban értesíti a

kérelmező szülőt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket

kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!

Amennyiben a veszélyhelyzet miatt változás lesz (online – beiratkozás) akkor arról tájékoztatni fogjuk az érintetteket.

Vál, 2021. március 12.

Kocsis Irén Dr. Balogh Lóránd
          intézményvezető           jegyző
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„Az  elmúlt  hónapok  egyre  sú-
lyosbodó  járványügyi  helyzete  kellő
tapasztalatot adott a járványügyi sza-
bályok  templomi  betartásával  és  a
szentmiséken részt vevő hívek számá-
val  kapcsolatban.  Ezen  tapasztalatok
alapján  kérem  a  Plébános  atyákat,
hogy abban az esetben, ha a Kormány
által  előírt  intézkedések  (pl.  védőtá-
volság,  maszk  viselése,  fertőtlenítés)
nem tarthatók meg, ne mutassanak be
nyilvános szentmiséket a templomok-
ban.
Ahol viszont a résztvevő hívek (érthe-
tően lecsökkent) száma és a hívek jár-
ványügyi magatartása (szájmaszk, vé-
dőtávolság,  fertőtlenítés)  nem  jelent
nagyobb kockázatot, mint, ami az élet
egyéb  fontos  eseményeinél  is  bekö-
vetkezhet  (mindennapi  bevásárlás,
közlekedés,  hivatali  ügyek  intézése
stb.), az eddigi szabályok fokozott be-
tartásával továbbra is adjanak lehető-
séget a híveknek a vasárnap szentmi-
sével történő megszentelésére.”

Templomunkban  Plébános  atya
döntése alapján meg lesznek tartva a
szentmisék  és  más  liturgikus  esemé-
nyek (rózsafüzér, szentségimádás, ke-
resztút), természetesen az aktuális jár-
ványügyi  intézkedéseket  betartva!
Kérjük, hogy csak az jöjjön szentmi-
sére,  aki  egészségesnek  érzi  magát!
Ha  valaki  biztonságosabbnak  ítéli,
hogy jelen helyzetben otthon marad-
jon, nem követ el vasárnapi misemu-
lasztást a Püspöki Konferencia rendel-
kezése alapján. A húsvéti szertartások
megtartásáról a későbbiekben határoz-
nak. 

Nagyon szépen köszönjük a pad-
fűtésre felajánlott adományokat, ame-
lyek a teljes beruházás egy részét fi-
nanszírozzák!  A költségek fennmara-
dó részét a Plébánia saját költségveté-
séből  biztosítja.  Több  vállalkozóval
történt egyeztetést követően remélhe-
tőleg Húsvétra elkészül az új padfűtés.

A  templomfelújítás  következő
elemeként  az  elmúlt  hetekben  elkez-
dődött a régi lépcsőkorlátok felújítása
a templom előtt, amelyek a tervek sze-
rint Húsvétra szépülnek meg.

A  Magyar  Katolikus  Püspöki
Konferencia  az  idei  nagyböjtben  is
tartósélelmiszer–gyűjtést  hirdet  ha-
zánk templomaiban. A kedves hívek a
vasárnapi misékre elhozhatják adomá-
nyaikat, azokat a padok mögé helyez-
hetik. A Karitász csoport tagjai Húsvét
előtt  juttatják el ezeket a rászorulók-
hoz.  Kérjük,  hogy  romlandó  élelmi-
szert  (pl.  gyümölcsöt)  ne  tegyenek a
csomagba!

Kérjük a kedves híveket, hogy ne
feledkezzenek el nyilatkozni személyi
jövedelemadójuk  1%+1%-áról!  Kér-
jük,  hogy a  rendelkező  nyilatkozatot
azok  is  csatolják bevallásukhoz,  aki-
ket adóbevallás készítésére köteleztek,
de  adófizetésük  nem  keletkezett.  Ez
azért fontos, mert a Katolikus Egyház
1%-nak  számításánál  a  rendelkezők
számát is figyelembe veszik!

Hívő  emberekként  ne  felejtkez-
zünk el a Jóistenhez fordulni fohásza-
inkkal ebben a több szempontból em-
bert  próbáló  időszakban!  Imádkoz-
zunk beteg és haldokló embertársain-
kért!

Gyakran vetődik fel egy nehezen meg-
válaszolható kérdés: Miért tűrte el a jóságos
és bűntelen Úr az emberi  gonoszság min-
den  gyűlöletét  és  kicsinyességét?  Ok  nél-
kül? Bizonyára nem. Nyomós okoknak kel-
lett lenniük, hogy korának vallási és politikai
vezetői összefogjanak Ellene és keresztha-
lálra ítéljék.

A legmélyebb ok az volt, hogy Krisztus
egy  új világot  tárt fel, amely nem az ő vilá-
guk volt. Egy új rendjét hozta a dolgoknak, a
jognak,  a  szeretetnek  és  az  igazságnak,
amely nem az ő rendjük volt.

Krisztus egy szenvedélyes, ám dezori-
entált  korban  élt.  A szenvedélyek,  a  kicsi-
nyesség, a fanatizmus, az önzés és a vallási
türelmetlenség  hozta  magával  azt,  hogy  a
világ elvesztette tájékozódását.

Palesztína  római  uralom  alatt  van.  A
rómaiak látszólagos hatalmat hagynak a zsi-
dó vallási vezetőknek. A nép csalódott mes-
sianizmusa  elérkezett a csúcsára. Büszkén
a múltjára, nem tudja már elviselni a szolga-
ság  megaláztatásait.  Aggódva  várja  Isten
küldöttét,  hogy ő törje össze a bilincseket.
Úgy várja azonban őt, mint a világi, nem pe-
dig mint  lelki  vezetőt. Ebből indulnak ki  az
első csalódások és ellenérzések.

A  vallási  vezetés  megoszlott,  csak
egy pontban találkozik: a Krisztus elleni gyű-
löletben. Ebben a legkülönbözőbb elemek is
együtt tudnak működni és együtt tudnak har-
colni Ellene.

Akármit  mond  és  akármit  cselekszik
Krisztus,  kiváltja  ellenségei  ellenreakcióját.
Olyan nagy az elfogultságuk és gyanakvá-
suk,  hogy  céltudatosan  félremagyarázzák,
kiforgatják a legegyszerűbb szavait is, a leg-
ártatlanabb mozdulatait, érintkezéseit. A po-
lémia előterében a kor vallási áramlatai talál-
hatók.

Elsősorban a  farizeusok. Ezek mérté-
ken felüli jelentőséget tulajdonítottak a Tör-
vénynek és még inkább saját hagyománya-
iknak és törvénymagyarázataiknak. A forma-
lizmus és a jelentéktelenségekig ható apró-
lékosság, a Törvény betűje, a szellemi sza-
badság és a szeretet figyelmen kívül hagyá-
sa  volt  az,  ami  értékrendjükben  a  legfelül
volt.

Elviselhetett-e a szeretet és a szabad-
ság emberré lett Istene  ilyen szűkkeblű és
embertelen gondolkodásmódot? Ha Krisztus
tüzes „jaj”-okat intézett hozzájuk (Mt. 23,13-
36),  megbélyegezve  képmutatásukat,  azt
azért  tette,  mert  szűkkeblűségük korlátozni
akarta magának az Istennek a szeretetét és
szabadságát.  Nem akarták  elismerni,  hogy
Isten  szeretetből  üdvözíti  az  embert,  nem
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A Váli Katolikus Plébánia hírei
Spányi Antal székesfehérvári püspök atya március 6-
án adott ki járványügyi rendelkezést, amelynek vonat-
kozó részét idézzük.

RUFF TAMÁS 

Köszönjük eddigi és további
támogatásaikat:

„ADOMÁNY PADFŰTÉSRE”
10700093-68933144-51100005

EMBERTELEN-E
AZ ISTEN?



pedig az ő formalista okoskodásuk alapján.
Jézus tehát azért volt veszedelmes számuk-
ra, mert azt tanította, hogy az embert Isten
végtelen szeretete üdvözíti, aki tárt karokkal
fogad magához minden megtérő bűnöst.  A
farizeusok számára ez érthetetlen volt.

Más a Jézus Istene és más a farizeu-
soké.  Krisztus Istene a szeretet és megbo-
csátás  Istene,  aki  figyelmét  szüntelenül  a
bűnösök felé fordítja. Azok felé, akik utat té-
vesztettek, veszélyes ösvényeken és barát-
ságtalan pusztaságokban tévelyegnek, s az
elveszés veszélye fenyegeti őket. Isten an-
nak örül, ha ezek a bűnösök megtalálják a
megtérés útját és visszatérnek Hozzá.

Merőben más az írástudók és farizeu-
sok Istene; teljesen idegen azoktól a dolgok-
tól is, amiket szent könyveik tanítanak. Az ő
Istenük ijesztő,  megközelíthetetlen,  könyör-
telen  Isten,  szigorú  jogászkodó  gondolko-
dással  és  embertelen  észjárással.  Rideg
számontartója,  felmérője  és  büntetője  az
emberi kihágásoknak.

Így  tehát  Jézus  Istene  a  farizeusok
számára döbbenet és káromlás, mivel  Ő a
szeretet  Istene, aki  megbocsát a bűnösök-
nek. Az ilyen Isten gondolata természetesen
kiváltja a farizeusok dühét. S ugyanazzal a
dühvel fordulnak Az ellen is, aki a szeretet
Istenét  hirdeti  és  érintkezik  a  bűnösökkel.
Kész tehát a vád: Jézus a „vámszedők és a
bűnösök  barátja”.  Olyan  emberekkel  eszik
és iszik együtt, akiket meg kellene vetnie és
el kellene kerülnie. Válaszul az Úr elmondja
az Őt vádló farizeusoknak  az elveszett bá-
rányról szóló szépséges példázatát.

Mit tesz a pásztor, ha egy báránya el-
marad a nyájtól és el akar veszni? Hagyja a
többeket és az elveszett bárány felkeresésé-
re indul. Amikor megtalálja, örömmel a vállá-
ra veszi és hívja barátait és ismerőseit, hogy
közölje velük az örömteli eseményt. Ugyan-
ilyen az öröm a mennyben is a megtért bű-
nösökön:  „Mondom nektek,  hogy ugyanígy
nagyobb  öröm lesz  a  mennyben  egyetlen
bűnös  megtérésén,  mint  kilencvenkilenc
igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérés-
re.” (Lk 15,7)
(Megjelent az athéni  ZOI  3098. számában.
Ford.: Kalotai József lelkész.)
forrás:
https://bizanciforras.org/2020/05/22/gondo-
latok-forras-egyhazi-kronika/ 

Dudás Béla
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KOKAS95

10 éve állítottunk emléktáblát Kokas Ignác festőművésznek, a Magyar
Képzőművészeti Egyetem emeritus professzorának. Náci bácsi a Képzőmű-
vészeti Főiskolán (ma Magyar Képzőművészeti Egyetem) tanított, tagja volt a
Magyar Művészeti  Akadémiának. Kossuth-díjas, kétszeres Munkácsy-díjas,
Egry  József-díjas  érdemes  és  kiváló  művész  volt.  2004-ben  Príma-díjat,
2005-ben Táncsics életműdíjat, 2006-ban pedig Hazám-díjat kapott. 1995 óta
Vál község díszpolgára.

Kokas Ignácról  nekünk mégsem a díjak jutnak eszünkbe,  hanem az
őszes-bozontos haj, a huncut mosoly, a mesés történetek, a festőállványok
vagy a kék Trabant. A hírnév és a rengeteg elismerés mellett is váli gyerek
maradt, akit rabul ejtett az erdő zöldje, a dombok lágy íve, a virágok szipor -
kázó színkavalkádja vagy éppen a holdvilág ezüstje. Aki életét a földből és a
napból, a természet erejéből merítette. Akit a szülőföld indított útjára, akit a
szülőföld tett festővé, és akit a szülőföld visszafogadott méhébe. Itthon van.

Köszönjük a beszámolókat, híreket!

A Válinfó következő lapzártája:

2021. május 14. péntek

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat, melyeket az

alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

https://bizanciforras.org/2020/05/22/gondolatok-forras-egyhazi-kronika/
https://bizanciforras.org/2020/05/22/gondolatok-forras-egyhazi-kronika/
mailto:alpolgarmester@val.hu
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!!! ZÁRTKAPUS MÉRKŐZÉSEK !!!

Tisztelt Sportbarátok!
Felhívjuk figyelmüket a jelen vírushelyzetben megrendezett zártkapus mérkőzések rendezési feltételeire.
A zárt kapus mérkőzéseken kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott személyek léphetnek be a stadion, a sportpálya, illetve a 
sportcsarnok területére:
Minden amatőr férfi, női, felnőtt, utánpótlás és futsal mérkőzésen sportszervezetenként maximum 25 fő vehet részt a mérkőzésen (kivéve az 
NB III. férfi felnőtt labdarúgó bajnokságban szereplő sportszervezetek, ahol maximum 35 fő vehet részt a mérkőzésen). Ebbe a létszámba a 
labdarúgókat, stábtagokat, illetve regisztrált sportszakembereket és vezetőket kell beszámítani.

• Az MLSZ vagy megyei (budapesti) igazgatóság által delegált hivatalos személyek (játékvezetők, játékvezető-asszisztensek, 
ellenőrök, a minimálisan szükséges létszámban).

• A mérkőzés lebonyolításához szükséges minimális technikai személyzet.
• A mérkőzés lebonyolításához a versenykiírásban előírt létszámú hazai rendezői gárda.
• A mérkőzés lebonyolításához előírt egészségügyi személyzet (ideértve a mentőautó és annak személyzete).

A felsorolt személyek minimális számban történő kiválasztásáért a szervező egyesület, a vendégcsapat személyei tekintetében pedig a 
vendég sportszervezet a felelős.
A szövetségi ellenőr jelenlétében tartott mérkőzéseken a stadion, a sportpálya, a sportcsarnok területére belépő személyek névsorát a 
szövetségi ellenőrnek kell átadni a mérkőzés kezdete előtt legkésőbb 60 perccel.
A fenti rendelkezések megszegése, avagy a tájékoztatás elmulasztása súlyos fegyelmi vétségnek minősül.
A fenti rendelkezések a bajnoki mérkőzések mellett a felkészülési találkozókra is vonatkoznak.
A vírus tovább terjedésének meggátolása érdekében kérjük a fentiek fokozott betartását!
Köszönettel:

Vál KSE vezetősége

KÉRDŐÍV
Kedves Váliak!

A vírushelyzetre való tekintettel ősszel elmaradt a hagyományos közmeghallgatás, így a lakossági
visszajelzések, felmerült problémák, észrevételek, kérések is kevésbé jutottak el Önkormányzatunkhoz.

Ezúton  kérjük  Önöket,  segítség  munkánkat  azzal,  hogy  kitöltve  visszajuttatják  nekünk  ezt  a
kérdőívet.  Ha  van  közérdekű  kérésük,  ötletük,  problémájuk,  hogy  mi  hiányzik  a  faluban,  milyen
fejlesztéseket látnának szívesen, mire lenne szükségük vagy mi okoz Önöknek gondot, kérjük, osszák
meg velünk.  Ha valamivel  elégedettek,  azt  is  szívesen fogadjuk.  A kitöltött  papírokat  bedobhatják az
Hivatalban,  a  Spájz  élelmiszerboltban és  Vranek  Péternél kihelyezett  dobozokba  április  15-ig.
Együttműködésüket köszönjük!
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