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Az elmúlt időszak legfontosabb fel-
adata önkormányzatunk 2012. évi költ-
ségvetésének megalkotása volt. A munka 
alapjait még Kochné Köntös Etelka tette 
le, mely munkáért ezúton is köszönetemet 
szeretném kifejezni. A véglegesítést már 
Zsebeházyné Bozóki Erika és Pillmajer 
Csilla, a két új pénzügyis kollegina segí-
tették. A legnagyobb igyekezetünk ellené-
re is még mindig jelentős hiánnyal tud-
tunk csak tervezni. A legfrissebb számítá-
sok szerint 28,5 millió forint a kifizetetlen 
számlák összege 2012 februárjáig. Ebben 
a félévben 23 millió forint a kivetett adó. 
A korábbi időszakból származó adóhátra-
lék összege 5,5 millió forint. Ebből az 
látszik, hogy ha az összes kintlevőségünk 
egyszerre befolyna, ki tudnánk fizetni az 
összes adósságunkat. Persze ez sajnos 
csak a papírforma szerint van így.  

Január 24-én kihallgatáson vettem 
részt a várpalotai rendőrkapitányságon. 
Kiss Tamás volt jegyző ugyanis feljelen-
tést tett Ősi község jegyzője ellen. A 
rendőrség azt vizsgálja, hogy jogosan 
jutott-e birtokunkba a volt jegyző bünte-
tett előéletét igazoló bírósági ítélet. 

Aznap délután egy sokkal kelleme-
sebb feladatnak is eleget tettem: a Lánc-
híd Rádiónak adtam interjút a Jubileumi 
Vajda-év programjairól. 

25-én a művészeti iskola társulási ülé-
sére voltam hivatalos. Ennek legfőbb 
témája a társulás 2012. évi költségvetése 
volt. A délutáni kistérségi ülésen szintén a 
2012-es költségvetést tárgyaltuk, melyet a 
jelenlévők egyhangúlag megszavaztak. 
Aznap tárgyaltam még a VHG Kft. képvi-
selőjével a szemétszállítás jövőbeni lehe-
tőségeiről. 2013. január 1-től a hulladék-
szállítást egy konzorcium veszi át. Sajnos 
azt nem lehet még tudni, mennyiben fog 
változni az új szolgáltatás munka- és 
árszínvonala. 

Január 31-én a helyi védelmi bizottság 
ülésére voltam hivatalos, ahol az akkor 
még várhatóan nagy hóra és hidegre hív-
ták fel figyelmünket. Itt szeretném el-
mondani, hogy ezeket az akadályokat 
sikeresen vettük a településen. Köszönet 
Bencze Dezsőnek, valamint a közmunká-
soknak, akik a hóeltakarításban részt 
vettek.  

Február 1-jén a Vöröskereszt váli 
alapszervezete rendezett véradást. A 
kezdeményezés mindig nagyon sikeres 
Válban. Köszönet a rengeteg munkáért, 
melyet a tagok végeztek, és köszönet a 
véradóknak is a segítségért. 

Február 2-án szintén egy katasztró-
favédelmi gyűlésen vettünk részt Nagy 
István elnök úrral és Vabrik Zoltán pa-
rancsnokkal Székesfehérváron, ahol a 
katasztrófavédelem átszervezéséről 

kaptunk tájékoztatást. A Tűzoltóságok 
finanszírozása jelentősen változik, ezen-
túl önkormányzati tűzoltóságként mű-
ködnek majd. 

Február 3-án a Kastély Kft. új rész-
tulajdonosával tárgyaltunk Ádám Zsu-
zsanna alpolgármester asszonnyal. Az új 
tulajdonos referenciaként a cége által 
Mátraházán épült Hotel Ózont említette, 
mely elnyerte a Magyar Szállodaszövet-
ség "Zöld Szálloda 2011-12" címet.  
Nálunk is hasonló nagy terveket szeret-
nének megvalósítani az elkövetkező 8 
évben. Reményeim szerint a tervek nem 
csak tervek maradnak.  

Február 6-án a rendezési tervvel 
kapcsolatban tartottunk egyeztető tár-
gyalást a szakhatóságok képviselőivel. A 
megbeszélés során a jelenlévők össze-
foglalták véleményüket a tervezetről. A 
tervet a törvény szerint 30 napra ki kell 
függeszteni a hivatal épületében, ez 
február 17-én megtörtént, melyről szó-
rólapon értesítettük a lakosságot. Ezzel 
kapcsolatban lakossági tájékoztatást 
tartottunk március 6-án 18 órakor, ahol 
az érdeklődök választ kaphattak kérdé-

seikre. Ha minden jól megy, hamarosan 
elfogadott rendezési terve lesz újra köz-
ségünknek, melyre öt éve várunk. 

Február 8-án Sáfár Ferenccel, a kony-
ha üzemeltetőjével tárgyaltam a Közössé-
gi Ház közműdíjairól, melyet aztán a 
képviselő-testület elé vittem. A testületi 
döntésnek megfelelően a következőkép-
pen módosítottuk a szerződést: a Faluhá-
zat egész évben bérleti díj nélkül használ-
hatják az intézmények és a szervezetek, 
cserébe a gázszámla 50%-át vállalja az 
önkormányzat (ez kb. 300.000,-Ft/év, 
melyet a költségvetésbe beterveztünk). A 
villany-, víz- és szennyvízdíjat teljes 
egészében továbbra is a Bio Gastro Kft. 
fizeti. 

9-én a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségének közgyűlésén 
vettem részt, melynek témája a járási 
rendszer kialakítása és annak feladatai 
voltak. Sajnos rengeteg kérdés maradt 
még megválaszolatlanul. A Nemzeti Erő-
forrás Minisztérium munkatársai arról 
tájékoztattak, hogy júniusban dönt végle-
gesen az Országgyűlés a járásokról, és 
azok 2013. január 1-től kezdik meg mű-
ködésüket. Az előzetes tervezet alapján 
Vál a martonvásári járáshoz tartozna. Itt 
szeretném elmondani, hogy a Fejér Me-
gyei Hírlapban megjelent cikkel ellentét-
ben, nem a váli képviselő-testület kérése 
volt, hogy a martonvásári járáshoz tartoz-
zunk, de nincs ellenünkre, amennyiben az 
egyéb szolgáltatások (pl. egészségügyi 
ellátás, rendőrség, stb.) nem változnak. 

Hamarosan elkészül a napelemek fel-
szerelése intézményeinkre. Az előkészítő 
munkák már megkezdődtek, és az E-On 
engedélye is megérkezett. 

Sajnos a térfigyelő kamerákra indított 
pénzgyűjtés nehézkesen halad. Az eddig 
összegyűlt mintegy 220.000,- forintot 
elkülönített számlán kezeljük. Ez az ösz-
szeg csak töredéke a szükséges kivitele-
zési költségnek, pedig a kezdeményezés 
sajnos továbbra is nagyon aktuális, hiszen 
azóta is történtek hasonló esetek. Ha 
önerőből nem tudjuk megvalósítani a 
beruházást, megpróbálunk pályázati lehe-
tőségeket keresni. Köszönjük eddigi 
adományaikat, hozzájárulásaikat, támoga-
tásaikat továbbra is várjuk a 10402001-
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50526565-56671036 számú közbiztonsá-
gi számlára. 

Február 14-én Tóth Ferencné munka-
ügyi perének soron következő tárgyalásán 
vettem részt. A beidézett tanú Csókás 
Zsolt képviselő volt, aki részletesen be-
számolt az előző testület és az önkor-
mányzat korábbi vezetőinek tevékenysé-
géről. Köszönöm kimerítő beszámolóját! 

A 15-i ülésen a testület hat igen, egy 
nem szavazattal fogadta el a 2012. év 
költségvetését. A testületi ülés előtti Tele-
pülésfejlesztési és Kulturális Bizottsági 
ülésen Csókás Zsolt képviselő lemondott 
bizottsági elnöki posztjáról, valamint 
bizottsági tagsásáról is, így a kellő lét-
szám hiányában a bizottságot feloszlott. 
Az egyetlen bizottságunk munkájába 
ezentúl nem csak a pénzügyi és alapellá-
tási feladatok, hanem a településfejleszté-
si és kulturális ügyek is beletartoznak. 
Sajnos február 26-án Kovácsné Darabos 
Erzsébet jelezte, hogy ilyen módon nem 

kíván külső tagként részt venni a bizott-
ság kibővített munkájában. Sajnálattal 
veszem tudomásul és hálásan köszönöm 
idáig végzett kiváló munkáját! 

Február 21-én Kiss Tamás volt jegy-
ző munkaügyi perén vettem részt. A 
következő tárgyalásra június elején 
kerül sor. Sajnos az ideiglenes intézke-
dés felfüggesztése március 31-én lejár, 
így nagy valószínűséggel újra inkasszó 
kerül a számlánkra. Eladásra meghirde-
tett ingatlanjainkra elidegenítési tilalmat 
vezettetett rá a volt jegyző, így sajnos 
ezek értékesítése lehetetlenné vált. 

23-án újabb állampolgársági esküté-
tel volt településünkön, másnap Vereben 
jártam egy rendkívül hasznos találkozón 
a „Verebi esték” rendezvénysorozat 
alkalmából. Témája a Vereb és szom-
szédságában lévő települések bemutatá-
sa, azok problémái és a problémák meg-
oldási lehetőségei voltak. Sokat hallhat-
tunk az önfenntartó és élhető települé-

sekről. 
Február 25-én este feledhetetlen él-

ményben volt részünk, amikor Eperjes 
Károly előadói estjén vettünk részt. Na-
gyon örültem, hogy a közönség teljesen 
megtöltötte a Faluház emeleti termét, 
ahová nem csak Válról érkeztek vendé-
gek. Remélem, a Jubileumi Vajda-év 
során még sok ilyen élménnyel leszünk 
gazdagabbak! 

A napelemes pályázatainkkal kapcso-
latban hiánypótlásra szólította fel az ön-
kormányzatot a támogató szervezet, 
melynek március folyamán eleget tettünk. 
Ennek során főként a közbeszerzési eljá-
rások hiányzó dokumentumait kellett 
pótlólag beküldenünk, valamint a pályá-
zatok elbírálásának késedelme miatt mó-
dosítanunk kellett a kivitelezővel kötött 
szerződéseket. 

Bechtold Tamás 
polgármester 

Bechtold Tamás polgármester tiszteletdí-
ját 2012. február 1-jétől az adható maxi-
mumra, azaz bruttó 251.000,-Ft-ra emelte 
a testület. Ádám Zsuzsanna alpolgármes-
ter tiszteletdíjának emeléséhez a képvise-
lő-testület nem járult hozzá. 

*** 
Kenyeressy Károlyt a gyöngyösi reformá-
tus gyülekezet február 5-én 
megválasztotta lelkipásztorának. Február 
26-tól szolgál az igealkalmakon, nemcsak 
a gyöngyösi templomban, hanem 11 
faluban és idősek otthonaiban is. Család-
jával március 1-jén költözött Gyöngyösre. 
Váli búcsúztatása február 19-én vasárnap, 
az utolsó istentisztelet után volt. Vál 
Község Önkormányzata Válért Érdem-
éremmel ismerte el és köszönte meg 
Kenyeressy Károly református lelkész 17 
éves közösségteremtő munkáját. 

*** 
A Bicskei Rendőrkapitányság 2012. már-
cius 1-jétől Bereczki Lászlót nevezte ki 
Vál és Tabajd községek Körzeti Megbí-
zottjának. Kinevezéséhez gratulálunk! Új 
beosztása miatt a Polgárőrség vezetéséről 
lemondott, így az elnöki posztot ez időtől 
Hoppár György tölti be, akinek sok sikert 
kívánunk a szervezet élén. Nagy János 
leköszönő rendőrünknek köszönjük eddi-
gi munkáját! 

*** 
Vál Község Önkormányzata Válért Em-
lékéremmel jutalmazta Bereczki Lászlót, a 
Polgárőrség volt elnökét. Bereczki László 

a váli Polgárőrség alapító tagja, hat évig 
alelnöke, majd 16 éven át elnöke volt. 
Az elismerést a településért végzett 
munkájáért adományozta a testület. 

*** 
2012. március 6-án lakossági tájékozta-
tást tartottunk az elfogadás előtt álló 
Rendezési Tervvel kapcsolatban. 
Tapolczai Tiborné ismertette a változá-
sokat, majd az érdeklődök választ kap-
hattak kérdéseikre. A tájékoztatón a 
Kastély Kft. képviseletében jelenlévő 
Komlós András az új résztulajdonosi 
háttérről és annak fejlesztési elképzelé-
seiről beszélt. A hallgatóság soraiból 
néhányan kifogásolták a kastélyterület 
besorolását, ennek nyomán az a téves 
információ terjedt el, hogy ott villa-
lakópark épül majd. A szabályozási terv 
nem teszi lehetővé, hogy a fenti területet 
felparcellázzák, hiszen minimum 4000 
m
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-es teleknagyságot ír elő. 

*** 
Elkészült a régi hulladéklerakó rekulti-
vációja. Március 19-én kisebb minőségi 
kifogásokkal átadásra került a beruhá-
zás. 

*** 
Március 21-én a Katasztrófavédelem 
bejárást és felmérést végzett Válban, 
melynek során vízügyi szempontból 
vizsgálták a települést. Ezen a vízügyi 
igazgató, a szakaszmérnökség vezetője, 
valamint a Megyei Katasztrófavédelem 
vezetője vett részt. A veszélyek és koc-

kázatok alapján döntenek Vál katasztró-
favédelmi besorolásáról. 

*** 
Március 22-én 11 település polgármestere 
ült össze Bicskén, hogy az átalakuló or-
vosi ügyelettel kapcsolatban tárgyaljanak. 
Mint ismeretes, az ÁNTSZ korábban 
kifogásolta a Vál-Tabajd-Alcsútdoboz-
Felcsút-Vértesacsa körzetben működő 
változó telephelyű orvosi ügyelet műkö-
dését, mivel az nem felel meg a törvényi 
előírásoknak. Ezen települések csatlakoz-
ni szeretnének a Bicske és környéke 
(Óbarok, Csabdi, Mány, Szár, Újbarok) 
körzethez, mivel anyagi okok miatt sza-
bályosan nem tudják tovább működtetni 
saját ügyeletüket. Még nem tudni, hogy a 
11 település által létrejövő bicskei orvosi 
ügyelet finanszírozása mennyibe kerül 
majd a településeknek, de az már szinte 
biztos, hogy július 1-jével indulna az új 
rendszer. 

*** 
Varga Tímea és Kerekes Kornél, Szent 
István téri ingatlan tulajdonosok a közbiz-
tonság javításának elősegítése céljából 
mintegy 230.000,- Ft értékben az alábbi 
eszközöket adományozták Vál Község 
Önkormányzatának: 2 db spektív, 2 db 
keresőtávcső, 1 db éjjellátó. 
Az eszközöket a Polgárőrség és a körzeti 
megbízott kapja használatra. 
Az adományt köszönjük! 

Összeállította: 
Ádám Zsuzsanna alpolgármester 

Ö N K O R M Á N Y Z A T U N K  

H Í R E K  
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Ahogy hallgattam val-
lomásait hazáról és ma-
gyarságról azon a hideg és 
havas február 5-i délutá-
non, az jutott eszembe: 
Simon Aladár alázatos 
szívű művész. A mondani-
való vonalát húzta meg 
azokkal a versekkel, pró-
zai idézetekkel, melyeket 
Kölcseytől Arany Jánoson 
és Petőfin keresztül Márai 
Sándorig megosztott ve-
lünk: haza nélkül az ember 
nem egyszerűen hontalan, 
hanem gyökértelen. Elérte, 
amit akart, hiszen a kö-
zönség csak az előadás 
végén vett lélegzetet, s 

közben együtt élt az elő-
adóval. A megrendültség 
érezhető volt, a percekig 
tartó tapsban is, melyben 
a közönség a maga fe-
szültségét is levezette. 

Vers és elemzés: re-

mek kombináció. Persze 

csak úgy, ahogy Eperjes 

Károly csinálja. Ő maga 

süt és világít a kompozí-

cióból – az arányok tisz-

ták, az építkezés logikus. 

Nem lehet nem odafigyel-

ni rá. Bár eddig is tudtam, 

február 25-én, szombaton 

a Közösségi Ház zsúfolá-

sig telt termében mind-

annyian személyesen 

érezhettük: nagy színész, 

szuggesztív, karizmatikus 

személyiség, páratlanul jó 

előadó, színes mesélő. 

Mi a hit, ki a keresz-

tény, és ki a magyar – 

egyebek között ezekre a 

kérdésekre kereste a vá-

laszt „Istenes versek” 

című előadói estjén a 

Kossuth- és Jászai-díjas 

színművész. „Magyarnak 

sokféleképpen lehet lenni – 

vallja –, de csupán egy helyes 

identitás van az emberiség 

számára: Isten, család, haza… 

hogy eljussunk az örök életbe.” 

A hittel, szívvel előadott 

verseket sajátos versmagyará-

zatok, értelmezések kísérték. A 

példákat Petőfi, Ady, Babits, 

Tóth Árpád, József Attila, Pi-

linszky, Nemes Nagy Ágnes, 

Kányádi Sándor versei szolgál-

tatták. Jó volt, ahogy vallott, s 

ahogy elemzett. Így volt hite-

les, közvetlen és lenyűgöző. 

Ennyi embert irodalmi esten 

feszülten figyelni még soha 

nem látott a Faluház. A két és 

fél órás előadás után valaki azt 

mondta: ”a filozófiájával nem 

értek egyet, de a hitelessége 

lenyűgöz.” Így valamennyien 

életre szóló élményt kaptunk. 

Artainé Deák Anikó 
 

 

*** 
 

 

20. Vajda János 

Szavalóverseny 
 

Minden középiskolás és felnőtt 

szavalót szeretettel várunk a 20. 

Vajda János Szavalóversenyre. 
 

Időpont: 2012. április 13. 

péntek 09:00 óra 

Helyszín: Közösségi Ház, 
 

1. korcsoport: középiskolások 

2. korcsoport: felnőttek 
 

Mindkét korosztály számára 

egy Vajda-vers és egy szabadon 

választott magyar vers 
 

Nevezés: 2012. április 1-ig 
 

Kapcsolat: 

Vajda János Általános Iskola 

E-mail: iskola@val.hu 

Telefon: (22) 243-998 

Ö N K O R M Á N Y Z A T U N K  

 

JUBILEUMI VAJDA-ÉV 2012 

Versben mondták el 
Átmelegíti a szívemet, amikor verset hallok. A vers számomra több, mint csupán rímek ritmusba foglalt üteme. Ér-
zéseket, emlékeket bont ki. Ezért is örültem, hogy az elmúlt időszakban két nagyszerű művész, Eperjes Károly és 
Simon Aladár is elhozta hozzánk, Válba, a Közösségi Házba önálló estjét a Jubileumi Vajda-év rendezvénysorozat 
keretében. 
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14 órakor Kokas Ignác szülőháza előt-

ti emléktáblánál gyülekeztek a mester 

tisztelői. Bechtold Anna és Palya Árpád 

egy-egy verset adtak elő, Kovács Szilárd 

pedig a művész emlékirataiból idézett 

gondolatokat. Ádám Zsuzsanna alpolgár-

mester visszaemlékezésében Náci bácsi 

közvetlen, mindig hiteles, 

ember-, és természetbarát 

alakját elevenítette fel. Az 

emléktáblánál koszorút 

helyeztek el a falu vezetői 

és dr. Kőnig Frigyes, a 

Magyar  Képzőművészeti 

Egyetem rektora. 

Ezt követően a Közös-

ségi Házban nyílt kiállítás Kokas Ignác 

eddig még nem látott rajzaiból. A csa-

ládtagok, érdeklődők, tisztelők mellett 

meghívott vendégek emlékeztek Vál 

híres szülöttére: Kokasné Kósa Judit, a 

művész özvegye, Rózsa Gyula művé-

szettörténész, Kocsis András Sándor, a 

Kossuth Kiadó vezérigazgatója, valamint 

Kárpáti József tanár-festőművész szemé-

lyes gondolataikat osztották meg a jelen-

lévőkkel. 

16 órától az általános iskola 4. és 5. 

osztályos tanulói zenés-irodalmi összeál-

lítással emlékeztek az 1848-as  forrada-

lom és szabadságharc eseményeire. Fel-

készítő tanáruk Gremspergerné Sáfrán 

Szilvia volt. Bechtold Tamás polgármester 

Vajda János szabadságharccal kapcsolatos 

visszaemlékezéseiből olvasott fel részle-

tet. 

17 órától a váli polgárőrség szervezé-

sében tavaszköszöntő tábortűz várta a falu 

lakóit, ahol a szalonnasütés mellett lán-

gost, palacsintát, 

forralt bort, teát 

lehetett fogyasztani.  

Bereczki László 

leköszönő elnököt 

Zsirai Győző méltat-

ta, majd az új elnök, 

Hoppár György 

átadta a polgárőrség 

kitüntetését, végül 

Bechtold Tamás 

polgármester a tele-

pülés elismerését 

tolmácsolva Válért 

Emlékéremmel 

köszönte meg a több 

évtizedes közössé-

gért végzett munká-

ját. amihez szívből 

gratulálunk! 

 

Az óvodai 

munkaközösség nevében 

Fébertné Ágh Erzsébet 

(Fotók:Szabó Éva és 
Pásztor Lajos) 

Ö N K O R M Á N Y Z A T U N K  

 
Március 15. 
Az idei március 15-i rendezvények a jubileumi Vajda-év keretén belül valósultak meg.  
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FELHÍVÁS 

 

Vál Község Önkormányzat Képvise-

lő-testülete úgy döntött, hogy a további-

akban nem időszakos kiadványként, ha-

nem a településen 

kéthavonta megjele-

nő újságként kívánja 

kiadni a VálInfót, 

mely minden párat-

lan hónap végén jelenik meg. Lapzárta az 

adott hónap 15-én. Célunk, hogy a lapban 

az önkormányzat hírei és rendezvényei 

mellett a település civil életéről, esemé-

nyeiről is minél több információ jusson el 

az olvasókhoz. Annál színesebb egy új-

ság, minél többen írják, ezért várjuk be-

számolóikat, közérdekű írásaikat. 

A rendszeresen megjelenő újsághoz 

keressük azt a személyt vagy céget, aki 

díjazás nélkül vállalná az újság szerkesz-

tését, tördelését, nyomdából való szállítá-

sát (a nyomdaköltséget az önkormányzat 

állja), hirdetések ügyintézését, a lapszer-

kesztéssel járó teljes adminisztrációt (a 

feladatok közé tartozik a cikkek, fotók 

megrendelése, begyűjtése, a rendszeres 

kapcsolattartás az intézményekkel, a civil 

szervezetekkel és a nyomdával). A jelent-

kezéseket írásban várjuk április 20-ig a 

Polgármesteri Hivatalba vagy az 

info@val.hu email-címre.  

 

 

 

 
 

„1 NAP VÁLÉRT”  
 

TAVASZI NAGY 

FFAALLUUTTAAKKAARRÍÍTTÁÁSS  
  

HA BÁNTJA A SZEMÉT… 
 

TALÁLKOZZUNK 

2012. MÁRCIUS 31-ÉN 

SZOMBATON 8.00 ÓRAKOR 

A HIVATAL ELŐTT! 

Konténert, szemeteszsákot 

az önkormányzat biztosít, 

szerszámot, kesztyűt 

mindenki hozzon magával! 

Munka után minden szorgos résztvevőt 

szívesen látunk egy közös 

bográcsozásra. 
 

VÁLLALJ TE IS VÁLÉRT! 
 

 

 

GÓLYAHÍREK 

 

Szeretettel köszöntjük Vál legifjabb pol-

gárait! 
 

2011 
január 

Kun Hanna 
március 

Tóthi Milán, Drozdik Benett, 
Deák Roland 

április 
Szili Zoltán Kevin, Tóth Henriett, 

Molnár Jázmin 
május 

Ruff Anna, Virga Szonja 
június 

Németh Boglárka 
július 

Csicsó Benedek 
augusztus 

Nagy József, Becsei Zalán 
október 

Szabadi Petra, Somlai Ákos, 
Petényi Dorina 

november 
Kerekes Alíz, Busch Bence 

december 
Molnár Dóra Bella, Diósi Villő Kinga 

2012 
január 

Takács Zsombor, Mayer Leila Emma 
február 

Székács András, Mákszem Balázs 

 

 ÓVODA 

 

„Fuss el február, 

süss fel napsugár…” 
 

A hosszú és hideg telet az óvodában 

farsangi maskarázással, csúfolókkal, 

vidám játékokkal próbáltuk elűzni. Miu-

tán a csikorgó hideg miatt a február elejé-

re tervezett „nagy” óvodás farsang elma-

radt, a csoportok későbbi időpontokban 

ünnepeltek, szüleik, testvéreik körében. A 

névcsúfolók, tréfás mondókák, versek és 

énekek a vidámság, a tánc, a játékos ver-

senyek kicsiket-nagyokat örömmel és 

elégedettséggel töltötte el. 

 

Az óvodának eddig nem volt interne-

tes honlapja. Ebben a nevelési évben 

szülői segítséget ajánlottak az elkészíté-

séhez. Örülünk a lehetőségnek, mert 

szeretnénk az óvodáról, a csoportok 

életéről, örömeinkről, mindennapjaink-

ról, nevelésről több információt biztosí-

tani a szülőknek (és az érdeklődőknek).   

http://val.hu/intezmenyek/ovoda 

 

*** 

 

Az óvodai nevelés a családi nevelés 

kiegészítője, ezért számunkra nagyon 

fontos a szülőkkel való kapcsolat. Az 

eredményes együtt nevelés érdekében 

minden évben megkérdezzük vélemé-

nyüket az óvoda működéséről, az óvodai 

nevelésről. „Elégedettségi” mérést vég-

zünk. Így történt ez az idén is. 

A kérdőívet 70 –en töltötték ki. Kö-

szönjük! A válaszok összesítése alapján 

elmondhatjuk, hogy a szülők elégedettek 

az óvodánkban folyó munkával. Erősség-

ként fogalmazzák meg a szülők az óvó-

nők szakmai felkészültségét, az érzelmi 

nevelést, a családias légkört, a kedvessé-

get. A nevelési programról és az alkalma-

zott nevelési módszerekről is elismerő 

véleményeket kaptunk. Gyengeség: az 

épületek állapota, szűkössége, a tornate-

rem hiánya, a kevés mozgásfejlesztési 

lehetőség. Az udvari játékok is felújításra 

szorulnak. Többen megfogalmazták, hogy 

új ovi kell. 

Köszönetüket, elismerésüket is kifeje-

zik többen, aminek nagyon örülünk. 

A véleményeket az óvoda további cél-

Figyelem! 
 

A törvényi változások lehetővé te-

szik, hogy nyilvánosságra hozzuk az 

adóhátralékosok névsorát. Mivel 

nagyon sok az elmaradás, élni fogunk 

ezzel a lehetőséggel. Májusi szá-

munkban közzé tesszük, hogy kik az 

5.000 Ft-nál több tartozással rendel-

kező magánszemélyek, és a 10.000 

Ft-nál többel tartozó cégek. 

Ö N K O R M Á N Y Z A T U N K  

 

I N T É Z M É N Y E I N K  É L E T É B Ő L  
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jainak és feladatainak meghatározásánál 

figyelembe fogjuk venni. Az elégedettségi 

vizsgálat összegzését megtekinthetik az 

óvodában, a csoportok információs táblá-

in. 

 

*** 

 

Kedves Váliak! Az óvoda 4 csoportjá-

nak 90 a férőhelye. Jelenleg 110 gyermek 

jár az óvodába. Szomorú, hogy felvételi 

igényeket kellett elutasítani, (mostanában 

újra), ezt nagyon rossz még kimondani is, 

de nincs több helyünk. Kedves érdeklő-

dők, a két és fél éves gyermekek felvétele 

csak és kizárólag akkor lehetséges az 

óvodába, ha már minden három éves 

gyermek fel van véve. Nálunk 11 gyer-

mek lett elutasítva az előző évi felvételi-

nél, tehát erre most nincs lehetőségünk. 

 

*** 

 

Kedves Szülők és Adományozók! 

„A Váli Gyermekek Jövője” alapít-

vány nevében köszönjük az előző évek-

ben nyújtott támogatásukat, melynek 

eredményeként községünkben megépült 

két új játszótér, aminek költségét pályázat 

útján nyertük. A beérkező 1 %-ot a pályá-

zat önrészére fordítottuk. 

Kérjük, ha tehetik ebben az évben is 

támogassák alapítványunkat, hogy jobb és 

biztonságosabb feltételeket tudjunk te-

remteni az óvodás kisgyermekeknek. 

 

*** 

 

Vendég vagy a világban, és ez a világ, 

szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, 

pillangója, madara. Van virágja, rengeteg 

sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz 

többet törődni azzal, ami még a világ 

szépségeiből csodálatosképpen  megma-

radt, az emberiség minden pusztításai 

mellett is.                             (Wass Albert) 

 

Mindenkinek szép tavaszi színeket, il-

latokat, bizakodó jókedvet kívánunk, 

(ezzel a kis verssel is). 

A napi gondjainkat néha elfeledve 

örüljünk együtt a kisgyermekekkel a 

megújuló, kivirágzó természetnek, az 

előttünk álló Húsvétnak. 

Kocsis Irén 

óvodavezető 
 

 

 

 

 

 

ISKOLA 

 

 

Akikre büszkék vagyunk 
 

Bolyai matekverseny 2. helyezett 

csapata a 4.osztályból: Tulipán Dániel, 

Schmidt Ferenc, Nagy Benjamin, Ihász 

Mercédesz 

Márton napi szavalóverseny, Alcsútdo-

boz: 1. Kedves Réka 3.b, Szokó Aletta 

2.o, 2. Andrusek Dorka 2.o 

Kápolnásnyéki matekverseny: 1. Prior 

Martin 3.a, 3. Nagy Benjamin 4.o, 5. 

Kedves Réka 3.b, Tulipán Dániel 4.o 

Úszóverseny, Bicske: 1. Molnár Bence 

3.a, 2. Szendi Iván 3.a 

Herman Ottó Megyei Szavalóverseny, 

Székesfehérvár: 2. Kóti Fruzsina 3.b 

Zrínyi Ilona Megyei Matematikaver-

seny: 8. Trejtnar Ágnes 3.b, 13. Nagy 

Benjamin 4.o 

Bugát Környezetvédelmi Megyei Ver-

seny 8.a csapata: 3. Körtélyesi Réka, 

Kenyeressy Kálmán, Körtélyesi Benja-

min 

Kazinczy Területi Szépkiejtési Verseny: 

2. Lukács Asztrik, Sinkó Laura 8.a 

 

Antal Zoltán 

igazgató 

 
 

HIVATAL 

 

Bemutatkoznak a hivatal 
új munkatársai 

 

Pillmajer Csilla 
vagyok, 42 éves, 

családommal 4 

éve költöztünk 

Kajászóra.  

Érettségi után 

szállodatitkár-

ként dolgoztam, 

majd a legidő-

sebb lányom 

születése után a 

Fényes Elek Közgazdasági Szakközép-

iskolában kiegészítő érettségit tettem. A 

mérlegképes könyvelői tanfolyam el-

végzését követően a gyöngyösi Károly 

Róbert Főiskolán államháztartási szak-

irányon közgazdász diplomát szereztem. 

Néhány évig egy könyvelőirodában, 

majd Érd Megyei Jogú Város Hivatásos 

Tűzoltóságánál dolgoztam, melynek ál-

lamosítása miatt más munkalehetőséget 

kerestem. 

Vál Község Önkormányzata megtisztelt 

bizalmával, így a polgármesteri Hivatal-

ban február közepétől a pénzügyi ügyin-

tézői feladatokat látom el. 

 

 

Zsebeházyné 

Bozóki Erika 

vagyok, 51 éves. 

20 éve élek Vál-

ban, 1 gyerme-

kem van. 30 éve 

dolgozok munka-

ügyi, illetve 

könyvelési terüle-

ten - főként isko-

lákban - mérlegképes könyvelőként. 

Az elmúlt évek során Bicskén dolgoztam, 

majd megpályáztam a váli Polgármesteri 

Hivatalban a pénzügyi előadói állást, 

melyet február közepétől töltök be. Úgy 

gondoltam, hogy munkámmal hozzájá-

rulhatok lakóhelyem sikeres fejlődéséhez. 

Munkatársaim kitartó, lelkiismeretes, 

segítőkész embernek ismernek. Jó kom-

munikációs készségemnek köszönhetően 

remélem gyorsan be tudok illeszkedni új 

környezetembe.  
 

 

Miklósi Tibor 

vagyok, okleve-

les építészmér-

nök. Diplomá-

mat 2010. janu-

árjában védtem 

meg a győri 

Széchenyi Ist-

ván Egyetemen, 

de már 2007 óta 

folyamatosan 

tervező építészként dolgoztam különböző 

budapesti építészirodákban és magánter-

vezőként. Az építészet mellett foglalko-

zom belsőépítészettel, bútortervezéssel, 

tárgytervezéssel, designnal, grafikával is. 

Baracskán élek, ahova a családommal 

2009. augusztusában költöztem. 2011. 

szeptembere óta dolgozom a váli Építés-

hatóságon, mellyel az a régi vágyam is 

valóra vált, hogy a szűkebb és tágabb 

lakókörnyezetem fejlődéséért tehetek, 

valamint már nem csupán tervezőként, 

hanem Hatóságként is hozzájárulhatok az 

általános építészeti kultúra fejlesztéséhez, 

I N T É Z M É N Y E I N K  É L E T É B Ő L  
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lakókörnyezetünk színvonalassá tételé-

hez, a magyar kortárs építészet fellendíté-

séhez. Abban a szerencsés helyzetben 

vagyok, hogy a hobbijaim és a szakmám 

között jelentős az átfedés, így a szabad-

időmben – amikor egyébként nem a két 

fiammal vagyok – gyakran alkotok, – 

általában a feleségemmel, aki szintén 

építész – de szívesen kertészkedek és 

barkácsolok is. 

Építéshatósági ügyekben (építési en-

gedélyek, használatba vételi engedélyek, 

stb.) szívesen állok rendelkezésükre, 

bármilyen építéshatósági problémával, 

kérdéssel keressenek bátran munkaidőben 

a Polgármesteri Hivatal emeleti Építésha-

tósági Irodáján, vagy a településen tartott 

ellenőrző körútjaim, helyszíni szemléim 

során! 

 

 

 

Rajzpályázat 

Kokas Ignác emlékére 
 

A váli Vajda János Általános Iskola a 

Vajda-napok keretében országos rajzpá-

lyázatot hirdet minden általános iskolai 

évfolyam és a  középiskolások számára. 

Kérjük a rajzos kedvű diákokat, 

hogy a tetszőleges technikával és tetsző-

leges méretben (legalább A/3)  készült 

legszebb alkotásaikat április 1-ig küld-

jék el nekünk. 
 

Beküldési határidő: 2012. április 1. 

Címünk: Vajda János Általános Iskola, 

2473  Vál, Szent István tér 1. 
 

A művekből készült kiállítás április 

13-tól május 7-ig megtekinthető isko-

lánkban. 

 

 

 
 

 

VÁLLALJ TE IS VÁLÉRT! 
 

Itt a tavasz, kezdődik a 
„PORTA-PORTYA” 

 

Áprilisban indul a „Vállalj Te is Vá-

lért!” akciósorozat újabb eleme: a porta-

portya. Várjuk azon ingatlantulajdonosok 

vagy lakóközösségek nevezését, akik 

vállalják, hogy áprilistól szeptemberig 

állandóan rendezett a ház-kert-utcafront 

környéke. Egy több emberből álló pártat-

lan zsűri értékeli majd minden hónapban 

a pályázó ingatlanokat. Akik a legtöbb 

pontot gyűjtik össze, az akció végén pla-

kettet kapnak, melyet kitehetnek házuk 

falára. A résztvevők oklevélben részesül-

nek. 

Nevezési szándékukat április 20-ig 

jelezhetik személyesen vagy telefonon 

(353-411) a Polgármesteri Hivatalban, 

illetve e-mailben az info@val.hu címen. 

Fontos, hogy adják meg a tulajdonos 

nevét és az ingatlan pontos címét. Remél-

jük, minél többen részt vesznek a porta-

portyán! 

 

 

 

 

 

BORVERSENY 
 

 
 

 

2012. március 31-én szombaton 

17.00 órakor 

a Vál Völgye Étteremben. 

 

A borokat 13-16 óráig 

lehet leadni a helyszínen, 

címke nélküli palackokban. 

Nevezési díj: 400,- Ft/palack 

 

A zsűriben Orosz Gyula hegybíró, 

Juhász Tibor borász, és Katona József 

főszervező foglal helyet 

 

Szeretettel várjuk a borbarátokat! 

Váli Faluszépítő és -védő Egyesület 

 

 

 

KŐKERESZT 

AZ ÚJHEGYEN 

 

A Váli Faluszépítő és -védő Egyesület 

szeretné rendbe tenni és felújítani az 

Újhegyen lévő kőkeresztet. Előzetes 

felmérés alapján a helyreállításhoz szük-

séges anyagok kb. 100.000,- Ft-ba kerül-

nek. A munkálatokat az ősz folyamán 

társadalmi munkában végezzük majd. 

Kérünk mindenkit, aki szívén viseli Vál 

megmaradt értékeit, támogassa kezdemé-

nyezésünket! Anyagi hozzájárulásukat a 

58300086-12005851 Buda Takarék szám-

laszámra várjuk (a közlemény rovatban 

tüntessék fel: Kőkereszt) vagy személye-

sen átadhatják Dudásné Viktóri Katalin-

nak, illetve Barnáné Ravasz Ágnesnek. 

Segítségüket előre is köszönjük! 

 

Pásztor Mária 

alelnök 

 

 

TENISZ VÁLON! 

 

Kifejezetten jól teniszező partnereket 

keresek, hívok saját salakos pályámra 

költségmentesen. 

Telefon: 06 (30) 931-0003 

 

Lapzártakor kaptuk a szomorú 

hírt, hogy elhunyt Bencze Gyulá-

né. 

Klári néni évtizedekig szívvel-

lélekkel tanított az iskola alsó 

tagozatában, majd napközizett. 

Generációk kerültek ki a keze 

alól. Nyugdíjba vonulása után is 

aktívan részt vett a falu közéleté-

ben, szinte élete végéig a gyere-

kek közelében maradt: társadalmi 

munkában foglalkozott Vál ifjú 

sakktehetségeivel, akikkel szép 

eredményeket ért el. A települé-

sen tisztelet övezte. Nyugodjék 

békében! 

 

I N T É Z M É N Y E I N K  É L E T É B Ő L  

 

C I V I L E K  O L D A L A  
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MARADJON 

HELYBEN A PÉNZ! 

 

Adója 1%-át az alábbi váli szervezetek-

nek ajánlhatja fel: 

 

Váli Tűzoltó Egyesület 

18499993-1-07 

Táncos Lábak Alapítvány 

18492082-1-07 

A Váli Gyermekek Jövője Alapítvány 

18494613-1-07 

Váli Faluszépítő és -védő Egyesület 

18502521-1-07 

Szülőföldem Vál Alapítvány 

18491593-1-07 

Vál Községi Sportbarátok Egyesülete 

18482540-1-07 

Váli Vadásztársaság 

18499924-1-07  

 

*** 

 

 
 

Házi tej kapható! 
140 Ft/liter 

minden nap 

reggel 6.00-tól és este 18.00 órától 

Oroszi Ferenc, Kossuth L. u. 31. 

(22) 559-461 

(20) 491-6929 

Házhoz szállítás! 

 

 
BESZÉLGETÉS A FACEBOOKON 

 

Zsolt: Gratulálok a tetteseknek! Volt egy 

rövid ideig egy kulturált parkunk, amit 

mára sikerült lerombolni. 31-én 

szükségünk lenne a szalonna sütőre, ha 

esetleg visszaépítenétek... 
 

József: Sajnálatos!!!! Most jönne jól a 

térfigyelő, aztán 30 nap közmunka a 

faluban az elkövetőknek, csak úgy 

mindenki szeme előtt... 
 

Anikó: Ez valóban nagyon szomorú, kár 

érte! 

 

Erzsébet: Van aki csak a rombolást 

élvezi. Jó lenne, ha kiderülne és 

nyilvánosságra lehetne hozni.... 
 

Róbert: Most verték szét harmadszor, én 

jelentettem a rendőrségnek, hiszen a mi 

alapítványunk tulajdona. Azok verik 

szét, akiknek készült. Nem tudunk őrt 

állítani mellé. Borzasztó kép, aki ezt 

tette egy barom! Merem remélni, hogy 

nem váli lakos. 

 
 

 

Zsuzsanna: Ennyire útban volt, 

gyerekek...??? Gyertek, a jövő heti 

szemétszedésen levezethetitek a fölös 

energiáitokat! Várunk benneteket!!! 
 

Szilvia: Az aki ilyet tesz még nem tudja 

hogy vele is ilyen lesz az élet,mert amit 

sugároz kifelé,azt kapja vissza.Ez a 

vonzás törvénye. És majd ha visszakapod, 

gondolj vissza a tetteidre és megérted. 

 

(Fotó: Ádám Csaba, Csókás Zsolt) 
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