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Tisztelt Váliak!

Bár rendkívüli testületi ülést többet is 
tartottunk február 29. óta, két ülés közti 
beszámolóra azóta nem került sor. 

Március 5-én a fotovoltaikus rendszer 
kiépítéséről,  illetve  a  pályázatok  hiány-
pótlásáról  egyeztettünk  alpolgármester 
asszony és a kivitelezők részvételével. A 
pályázattal  kapcsolatban  azóta  is  folya-
matos  egyeztetések  folynak.  Sajnos 
az  NFÜ  annak  ellenére  nem  utalta 
még az első részletet, hogy a pályá-
zatokat érvényesnek tekintették és az 
önrész is kifizetésre került. Enélkül a 
pénz nélkül a kivitelezés vontatottan 
halad.  A befejezési  határidőt  emiatt 
módosítani kellett május 30-ra.

A rendezési terv kapcsán is több-
ször  egyeztettünk  mind a  tervezők-
kel, mind a szakhatóságokkal. Miu-
tán minden szükséges  dokumentum 
megvan,  várhatóan  május  közepén 
egy rendkívüli  testületi  ülés  kereté-
ben tudjuk véglegesíteni az új rende-
zési tervet.

A pénzügyi  irodánknak  rengeteg 
munkát  adott  a  különböző  önkor-
mányzati  fenntartású intézmények pénz-
ügyi szétválasztása. Mostanra minden in-
tézménynek  külön  adószáma  és  bank-
számla száma van. Március 13-án a bics-
kei K&H bankban kötöttük meg a végle-
ges szerződéseket.

A Jubileumi Vajda-év soron következő 
programján, március 15-én néhány ünne-
pi gondolattal, barátai és tisztelői szavai-
val és kiállítással emlékeztünk Kokas Ig-
nácra születésnapja alkalmából. A nem-
régiben  felfedezett  Kokas-rajzok  közül 
állítottunk ki  24 képet,  melyeket  a  mű-
vész özvegye,  Kósa Judit bocsátott ren-
delkezésünkre. Ezután az általános isko-
lások műsorával és Vajda János korabeli 
visszaemlékezéseivel  idéztük  meg  az 
1848/49-es  forradalom  hangulatát.  Az 
ünneplés után a Váli Polgárőr Egyesület 
„Tavaszköszöntő tábortűz” gyújtására hí-

vott minket, ahol átadtuk  Bereczki Lász-
lónak,  a  polgárőrség  volt  elnökének  a 
Válért emlékérmet. 

Több alkalommal vettem részt kataszt-
rófavédelmi üléseken. A többszöri egyez-
tetésre a katasztrófavédelem országos át-
szervezése miatt van szükség.

A  Vértes  Kistérségi  Társulás  ülésén 
pénzügyi  beszámolókra került  sor,  vala-
mint  a  költségvetést  véglegesítettük.  Ez 

az  ülés  -  rendkívüli  módon -  az  alcsúti 
sportcsarnokban  került  megrendezésre, 
mert előtte a Völgyvidék Leader Egyesü-
let szervezésében egy helyi termék kon-
ferenciát tartottak.

Március 25-én a Fejér Megyei Műve-
lődési Központ ingyenes koncertet  szer-
vezett  a  váli  katolikus  templomban.  Jó 
volt  hallgatni  az  ének-,  orgona-,  fuvola 
darabokat tehetséges fiatal művészek elő-
adásában.

A hónap során több alkalommal egyez-
tettem olyan családokkal, akik rendszeres 
gyermekvédelmi  támogatást  igényeltek 
az önkormányzattól.  Minden esetben si-
került ésszerű kompromisszumokat kötni 
velük.

Az óvoda és az iskola vezetőjével tar-
tott megbeszélések során rengeteg prob-
lémára  derült  fény.  Mindkét  intézmé-
nyünk más-más gondokkal küzd. Míg az 

iskolában gyermeklétszámhiány, az óvo-
dában  létszám  többlet  van.  Rendkívül 
fontos lenne ennek az ellentétnek a felol-
dása.

Április  16-án Kajászó község polgár-
mester asszonya és képviselő-testülete lá-
togatott el hozzánk. Az ismerkedésen túl 
a beszélgetés témája a közös jövő, ill. az 
együttműködés lehetősége volt.

Azon a héten két konferencián vettem 
részt. Az elsőt az Állami Számvevő-
szék  rendezte,  melynek  témája  a 
csőd szélére került önkormányzatok 
lehetőségei volt. 

Gödöllőn tartották a közigazgatás 
átszervezéséről  szóló másik konfe-
renciát, melyet a TÖOSZ rendezett. 
Érdekes  volt  hallgatni  a  külföldi 
példákat.

Beszámolóm végén szeretném el-
mondani,  milyen  aktuális  témákon 
dolgozunk. Sajnos még mindig ren-
geteg adóhátralék van, melyek befi-
zetésére  kimentek  a  felszólítások. 
Gőzerővel halad az ÖNHIKI pályá-
zat anyagának összeállítása. Tárgya-
lásokat  folytatunk a biztonsági  ka-
mera rendszer kiépítése, valamint a 

külterületi földutak és árkok  rendberaká-
sára, kivitelezésére.

Örömteli híreket is kaptunk ezen a hé-
ten. A BOTÉSZ pályázatot nyert rendez-
vény szervezésre, így együttműködés ke-
retében kerül megrendezésre május 19-én 
a Bodzavirág ünnep és a Vajda-nap. Leg-
nagyobb örömünkre a Tűzoltó Egyesület 
közel 16 milliós pályázata is sikeres lett a 
Szent István téri tűzoltó múzeum felújítá-
sára, a Faluszépítő Egyesület pedig a kis-
értékű  Leader-pályázaton  nyert  támoga-
tást táncház rendezésére három alkalom-
mal.  Bár ezeket közvetlenül nem az ön-
kormányzat nyerte, hanem a településen 
működő civil szervezetek, mégis fontos, 
mert helyi értékek teremtődnek, és a váli 
emberek gazdagodnak általuk.

Bechtold Tamás
polgármester
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A TANULÓ ÉS
A SZÜLŐ 

KÖTELESSÉGEI

A tanuló kötelessége, hogy
- részt vegyen a kötelező és a választott 
foglalkozásokon és  szakmai  gyakorlato-
kon;
- eleget tegyen - rendszeres munkával és 
fegyelmezett  magatartással,  képességei-
nek megfelelően - tanulmányi kötelezett-
ségének;
- életkorához  és  fejlettségéhez,  továbbá 
iskolai  és  kollégiumi  elfoglaltságához 
igazodva,  pedagógus  felügyelete,  szük-
ség esetén irányítása mellett - a házirend-
ben meghatározottak szerint  -  közremű-
ködjön  saját  környezetének  és  az  általa 
alkalmazott eszközöknek a rendben tartá-
sában, a tanítási órák, kollégiumi foglal-
kozások,  rendezvények  előkészítésében, 
lezárásában;
- megtartsa az iskolai tanórai és tanórán 
kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglal-
kozások, az iskola és a kollégium helyi-
ségei és az iskolához, kollégiumhoz tar-
tozó területek használati  rendjét,  a  gya-
korlati képzés rendjét, az iskola, a kollé-
gium szabályzatainak előírásait;
- óvja saját és társai testi épségét, egész-
ségét, elsajátítsa és alkalmazza az egész-
ségét és biztonságát védő ismereteket, to-
vábbá haladéktalanul jelentse a felügye-
letét  ellátó  pedagógusnak  vagy más  al-
kalmazottnak, ha saját magát, társait, az 
iskola,  kollégium  alkalmazottait  vagy 
másokat  veszélyeztető  állapotot,  tevé-
kenységet, illetve balesetet észlelt, továb-
bá - amennyiben állapota lehetővé teszi -, 
ha megsérült;
- megőrizze,  illetőleg  az  előírásoknak 
megfelelően  kezelje  a  rábízott  vagy  az 
oktatás  során  használt  eszközöket,  óvja 
az iskola létesítményeit, felszereléseit;

- az iskola, kollégium vezetői, tanárai, al-
kalmazottai, tanulótársai emberi méltósá-
gát és jogait tiszteletben tartsa;
- megtartsa az iskolai, kollégiumi szerve-
zeti és működési szabályzatban, továbbá 
a házirendben foglaltakat.

A szülő kötelessége, hogy
-  gondoskodjon gyermeke testi,  értelmi, 
érzelmi és erkölcsi  fejlődéséhez szüksé-
ges feltételekről,
- biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben 
való részvételét, továbbá tankötelezettsé-
gének vagy fejlesztő felkészítésben való 
részvételi kötelezettségének teljesítését,
- figyelemmel kísérje gyermeke fejlődé-
sét, tanulmányi előmenetelét, gondoskod-
jék arról, hogy gyermeke teljesítse köte-
lességeit, és megadjon ehhez minden tőle 
elvárható segítséget,
- rendszeres  kapcsolatot  tartson  a  gyer-
mekével  foglalkozó  pedagógusokkal,  és 
részükre  a  szükséges  tájékoztatást  meg-
adja,
- elősegítse  gyermekének  a  közösségbe 
történő beilleszkedését,  az óvoda, az is-
kola, a kollégium rendjének, a közösségi 
élet  magatartási  szabályainak  elsajátítá-
sát,
- megtegye  a  szükséges  intézkedéseket 
gyermeke jogainak érvényesítése érdeké-
ben,
- tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, 
kollégium vezetői, pedagógusai, alkalma-
zottai emberi méltóságát és jogait.

Az 1993. évi LXXIX. törvény a köz-
oktatásról alapján összeállította

Lovas Csaba
intézményvezető

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.

KÖSZÖNET

Köszönetet  mondunk  a  Herczeg-csa-
ládnak a márciusi használt ruha adomá-
nyért. A ruhákat a szociálisan rászorulók-
nak  továbbítottuk.  Sokan keresték  fel  a 
ruhabörzét, találtak maguknak megfelelő 
öltözéket.

Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat dolgozói

FELHÍVÁS

Tisztelt  Lakosság!  Egyre több panasz 
és  megkeresés  érkezik Vál  Község Pol-
gármesteri Hivatalához, melyben kifogá-
solják a Válban kereskedelmi tevékeny-
séget  folytató  mozgó  árusok  jelenlétét, 
különös figyelemmel az általuk használt 
figyelemfelkeltő hanghatásokra.

Tájékoztatom Önöket, hogy a kereske-
delmi tevékenység folytatását teljes egé-
szében megtiltani nem áll módunkban, de 
a  hanghatások  használatát,  illetve  azok 
intenzitását meghatározott időpontokra és 
meghatározott  útszakaszokra  vonatkozó-
an korlátoztathatjuk.

Fentieknek megfelelően felhívom a T. 
Lakosságot,  hogy  amennyiben  zavaró 
hanghatásokat  tapasztalnak,  azt  minden 
esetben  írásban  jelezzék  Vál  Község 
Jegyzőjének,  megjelölve  a  hanghatással 
élő mozgó kereskedőt, a zavaró hangha-
tás  használatának  időpontját  és  helyét. 
Ezen  információk  szükségesek  ahhoz, 
hogy a Kereskedőket meghatározott idő-
pontban,  meghatározott  útszakaszra  vo-
natkozóan eltilthassuk a zavaró hanghatá-
sok használatától. 

dr. Balogh Lóránd
jegyző

***

Kedves Váliak!
Ismét  felhívjuk  figyelmüket,  hogy  a 

Polgármesteri  Hivatal  ügyfélfogadási 
ideje:
Hétfő 08:00 – 16:00
Szerda 08:00 – 16:00
Péntek 08:00 – 12:00

Kedden  és  csütörtökön  nincs 
ügyfélfogadás.

Kérjük,  a  folyamatos  és  hatékony 
munkavégzés  érdekében  csak  ügyfélfo-
gadási időben keressék az ügyintézőket.

dr. Balogh Lóránd
jegyző
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Tájékoztatjuk  a  tisztelt  lakosságot, 
hogy társaságunk 2012. április 23-ától a 
Martonvásár – Győr 400 kV-os távveze-
ték  kivitelezését megkezdi. A munkát az 
engedélyes Magyar Villamosenergia-ipa-
ri  Átviteli  Rendszerirányító  Zrt.  (1031 
Budapest, Anikó u. 4.) megrendelésére a 
VGY-4679/2009.  számú vezetékjogi  en-
gedély alapján végezzük. A munka várha-
tó befejezése: 2012.

MVM Ovit Zrt.

(Fenti állami szintű beruházás ideje alatt  
várható, hogy útjaink fokozott igénybevé-
telnek lesznek kitéve. Jellemzően a külső  
falu  főútja,  különösen  pedig  a  Petőfi  
Sándor utca. Kivitelező az építkezés befe-
jezése után az utakat helyreállítja. A vár-
ható eredmény érdekében tehát kérjük tü-
relmüket. - A Szerk.)

Az Ön kéményseprője 2012. május 9-
től  bekopogtat  Önhöz  is.  Kérjük,  tegye 
lehetővé  a  lakásba  való  bejutást,  illetve 
biztosítsa a kémények, valamint szerelvé-
nyeik (pl. koromzsák, bekötések) megkö-
zelíthetőségét, a padlásra való feljutást!

Kémény Zrt.

***

A  tavaszi LOMTALANÍTÁS 2012. 
május  25-én  pénteken  lesz. S  hogy  mi 
számít  lomnak?  Röviden  fogalmazva  a 
lakásban felhalmozódott szilárd hulladék. 
Például  nagyobb  méretű  berendezési  
tárgy,  bútor,  ágybetét,  háztartási  készü-
lék,  rongy,  műanyag,  konzervdoboz, 
edény,  papír …stb.  Kérjük, ne helyezze-
nek ki építésből, bontásból származó hul-
ladékot,  sittet,  veszélyes  hulladékot,  ak-
kumulátort,  fénycsövet,  gyógyszert, 
vegyszeres edényt, kerti hulladékot, autó-
alkatrészt, és  normál gyűjtőedényben ki-
helyezhető hulladékot!

ÉrdKom Kft.

GÓLYAHÍREK
március

Dombi Balázs Ferdinánd

Gratulálunk  az  új  jövevényhez.  Sok 
örömet és jó egészséget kívánunk!
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Várhatóan szeptember 1-jétől indul az 
új orvosi ügyeleti rendszer. Ezentúl Bics-
kére  kell  majd  mennünk,  ha  rendelési 
időn kívül szorulunk orvosi ellátásra. Ti-
zenegy  település  hozta  létre  a  bicskei 
központú  ügyeleti  társulást,  melyhez  a 
mentőszolgálat  diszpécserközpontja  is 
segítséget nyújt. Az előzetes kalkulációk 
alapján Vál községnek ez évente 1,7 mil-
lió forintjába fog kerülni.

***

A  Váli  Tűzoltó  Egyesület  nettó 
12.503.914,- forint Európai Uniós támo-
gatást nyert  a Szent István téri Tűzoltó-
múzeum  felújítására  a  Völgyvidék  Le-
ader Egyesület pályázatán. A tervek sze-
rint a felújítás során megszüntetnék a fa-
lak nedvesedését, új födém és tetőszerke-
zet készülne, az épület visszakapná ere-
deti formáját, azaz visszaépülne az egy-
kori  fatorony  is.  A tetszetős  épületben 

végre méltó helyet kapnának az évek so-
rán összegyűlt relikviák és a községi nép-
rajzi gyűjtemény is. 

***

A katolikus egyházközség fel  kívánja 
újítani a temetőben lévő ravatalozó (Bur-
ger) kápolnát. Az ehhez szükséges pénz 
egy  része  már  rendelkezésre  áll,  de  az 
Önök  segítségére  és  támogatására  is 
szükség  van.  Kérjük,  akinek  lehetősége 
van rá, pénzadománnyal járuljon hozzá a 
felújításhoz.  Segítő  szándékukat  Szabó 
László  sekrestyésnél  jelezzék.  Köszön-
jük!

***

Itt a tavasz, a kertészkedés ideje. Kér-
jük Önöket, viseljék gondját a saját por-
tájuk előtti közterületnek, ároknak, járdá-
nak,  hogy Vál utcáit  járva ne szemetes, 
gazos kép fogadja a látogatót. Mi, itt élők 
is jobban érezzük magunkat  gondozott, 
ápolt környezetben. Ha valakinek gondot 
okoz  a  karbantartás,  fűnyírás,  jelezze  a 
Hivatalban. Biztosan találunk elfogadha-
tó megoldást a Tűzoltóság segítségével. 

2012.  március  1-től  Vál  község  új 
körzeti megbízottja: Bereczki László
Telefonszám: +36 (20) 382-6714
Ügyfélfogadás:
Minden hónap 2. és 4. keddjén
17:00-tól 18:00-ig Válon,
18:15-től 19:15-ig Tabajdon.

***

Vál Község Önkormányzata 49 millió 
forint  igénylésére  ismét  ÖNHIKI-
pályázatot nyújtott be. 

***

Az intézményeink energetikai  fejlesz-
tése  keretében  megpályázott  napelemek 
szerelése folyamatban van, a kivitelezés 
várható befejezése 2012. május 30.

***

Júniusi programelőzetes:
Június 4-én Trianoni megemlékezés
Június 9-én Gyereknap
Június 9-én Szent Martin koncert

Összeállította:
Ádám Zsuzsanna

HÍREK
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 ÜNNEP, 
KÖSZÖNET

"Ha az ünnep elérkezik az életedben, 
akkor ünnepelj egészen. ...  Tisztálkodjál 
belülről  és  kívülről.  Felejts  el  mindent, 
ami  a  köznapok  szertartása  és  feladata. 
Az ünnepet nemcsak a naptárban írják pi-
ros  betűkkel.  Nézd  a  régieket,  milyen 
áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen kö-
rülményesen, mennyi vad örömmel ünne-
peltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep 
a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep 
legyen ünnepies.  ...  mindenek fölött  le-
gyen benne valami a régi rendtartásból, a 
hetedik napból, a megszakításból, a teljes 
kikapcsolásból,  legyen  benne  áhítat  és 
föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, fel-
sőbb értelme. Készülj föl rá testben és lé-
lekben. S nemcsak a naptárnak van piros 
betűs napja. Az élet elhoz másféle, látha-
tatlan  ünnepeket  is.  Ilyenkor  felejts  el 
mindent,  figyelj az ünnepre."

És ünnepekben nincs hiány: ebben az 
évben, május 7-én ünnepeljük Vajda Já-
nos költő 185. születésnapját, mely alka-
lomból  egy  egész  rendezvénysorozattal 
készültünk. Ennek az egyik eleme az is-
kolánk  által  megrendezett  Vajda  János 
szavalóverseny,  amelyre  a  költészet 
napjával egybekötve április 13-án került 
sor.

Ünnep volt számunkra ez a nap, mert 
a mai igazi értékekben sivár világunkban 
sikerült megszólítani több mint 120 alsós, 
felsős és középiskolás diákot, akik vállal-
koztak arra, hogy feltámasztják a szava-
kat. Nem kis feladat ez, Kosztolányi sza-

vaival élve:  „A vers néma. Adj neki han-
got.  A vers  a  könyvben  halott.  Keltsd 
életre. Mi a szavalás? A vers föltámasztá-
sa papírsírjából…”

Egy  ünnep  mégis  attól  válik  igazán 
ünneppé,  ha  megfelelőképpen  rákészü-
lünk. Tanúsíthatom, hogy az idei év sem 
kivétel ez alól. Mindenekelőtt a szavalók, 
a tavaszi szünet ellenére is rengeteg ener-
giát fordítottak arra, hogy elkápráztassák 
a közönséget. Köszönet nekik és felkészí-
tő tanáraiknak.

Ahhoz, hogy ez a rendezvény immá-
ron  húsz  éve  létrejöhessen,  nagyon  sok 
embernek a kitartó munkájára volt szük-
ség. 

Szeretném megköszönni a szervezők-
nek (Kovácsné Darabos Erzsébet,  Szabó 
Éva, Samuné Pásztor Mária) és az iskola 
pedagógusainak  heteken  át  tartó  lelkiis-
meretes munkájukat. Kreativitásuknak és 
a feláldozott délutánjaiknak köszönhető-
en  minden  évben  sikerül  egy  kicsivel 
szebbé,  színvonalasabbá  tenni  szavaló-
versenyünket. Köszönjük a Petőfi Irodal-
mi Múzeumnak a felajánlott ajándékcso-
magokat,  és  neualbenreuth-i  testvértele-
pülésnek  a  különdíjakat,  továbbá  Vál 
Község Önkormányzatának az anyagi se-
gítséget.

A 20. Vajda János Szavalóverseny váli 
nyertesei:
1. helyezett: Kiss Noémi 1.o, Szokó Alet-
ta  2.o,  Kóti  Fruzsina  3.b,  Lukács Ákos 
5.o.
2. helyezett: Tar Anita 3.b, Papp Kristóf 
4.o, Sinkó Laura 5.o.
3.  helyezett:  Koch Dorottya  2.o,  Füredi 
Elina  3.b,  Ihász  Mercédesz  4.o,  Dudás 
Zsuzsa 5.o.
Különdíjasok:  Vranek  Bence  1.o,  And-

rusek  Dorka 2.o,  Kecs-
kés  Vivien  3.a,  Papp 
Nóra 3.b, Dömsödi Sze-
basztián  4.o,  Lukács 
Asztrik  8.a,  Palya  Ár-
pád 8.b
(A  középiskolás-felnőtt  
korcsoportban 2.  helye-
zést ért el Dudás Eszter,  
különdíjat  kapott  Ko-
vács Szilárd - A Szerk.)

Zsűri  nélkül  nincs 
verseny.  Külön  köszö-
nöm, hogy időt szakítot-
tak, és elfogadták meg-
hívásunkat.  Versenyün-
ket  megtisztelő  neves 
vendégeink:

Almádi  Istvánné nyugdíjas  magyartanár, 
szaktanácsadó,  Fébertné  Ág  Erzsébet 
drámapedagógus,  óvónő,  Fiskus  Olga 
ringató  foglalkozásszervező,  a  Vidékfej-
lesztési  Minisztérium  munkatársa,  Ju-
hászné Kékesi Rita tanító, gyógypedagó-
gus,  Kiss  Judit magyartanár,  Érd,  Kör-
mendi  Krisztina óvónő,  Székesfehérvár, 
Tóth  Zoltánné író,  nyugdíjas  tanító,  a 
Vajda  Baráti  Társaság  elnöke,  Zsohár 
Melinda újságíró,  tanító, a Vidékfejlesz-
tési  Minisztérium  munkatársa,  Simon 
Aladár  előadóművész,  középiskolai  ta-
nár, Pap Márió költő, újságíró, dr. Kissné 
dr.  Kovács  Adrienn  középiskolai  tanár, 
Budapest,  Berzsenyi Zoltán színész, elő-
adóművész, Márkó Szidónia középiskolai 
tanár, Bicske,  Csomor Ágnes középisko-
lai  tanár,  Bicske,  Havas  Judit a  Petőfi 
Irodalmi  Múzeum  munkatársa,  előadó-
művész,  Kondor Katalin újságíró, a Ma-
gyar Rádió volt elnöke, dr. Kiss László a 
Magyar  Versmondók  Egyesületének  el-
nöke, Buch Tibor színművész, Vörösmar-
ty Színház.

VISSZHANG

Havas Judit: Jövőre ismét öröm lesz a 
gyönyörű iskolátokban, az izgatott gyere-
kek  között  és  kedves  társaságotokban 
együtt lenni...Köszönöm a meghívást.

Buch  Tibor:  Ilyen  isteni  péntek  13-t 
még nem éltem meg. Köszönöm az aján-
dékokat is, fantasztikusak!!! Tibor

Zsohár  Melinda:  Köszönöm!  Nagyon 
jó volt Nálatok!!! Puszi! Melinda

Fiskus  Olga:  Úgy  gondolom,  hogy 
igen színvonalas versenyen vehettek részt 
a gyerekek és örömmel mentek haza. A 
szervezés gördülékeny volt, mindenki ki-
vette  a  részét  benne,  mindenki  tudta  a 
dolgát, szülők, gyerekek, pedagógusok és 
„civilek" egyaránt. Gratulálhatunk a gye-
rekereknek, a felkészítőiknek is, hiszen a 
versmondók sem teremnek a  fák  ágain, 
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hanem kemény munka gyümölcse 
az, amit mi hallhattunk. ...

Csókás Kati: … adjon egészsé-
get, kitartást az élet, hogy még na-
gyon sokáig tudjatok ilyen színvo-
nalas rendezvényeket szervezni és 
összefogni,  szülőket,  falut  meg-
szólítani!  És  remélem  nekünk  is 
segít, hogy továbbra is részesei, tá-
mogatói lehetünk ezeknek a szuper 
dolgoknak!  Mikor  a  büfében  pa-
koltam ott is köszönték és dicsér-
tek mindent…

Fejér Megyei Hírlap online:  …
verseny mivolta ellenére mégis in-
kább afféle irodalmi találkozó szo-
kott  lenni.  A több  korcsoportban 
zajlott  meghallgatások  zsűrijének 
névsora  is  a  Vajda-versmondóverseny 
rangját  tükrözi  évről  évre,  a  meghívást 
tisztelettel  fogadják  el  a  felkértek.  Az 
idén többek között  Havas  Judit  előadó-
művész, a Petőfi Irodalmi Múzeum főta-
nácsosa, Kondor Katalin újságíró, a Ma-
gyar Rádió volt elnöke jelent meg, s a fe-
hérvári  Vörösmarty  Színház  színészei: 
Buch  Tibor,  Makay  Ferenc,  Berzsenyi 
Zoltán,  valamint  Csomor Ágnes,  Simon 
Aladár  szintén  színművészek.  Vajda  Já-
nos egyik legismertebb, szép, kissé me-
lankolikus költeményét a váli iskola taní-
tói adták elő saját gitárkíséretükben, Gre-
msperger  Szilvia  és  Csapó  Noémi  az 
édesapja,  Csapó  István  megzenésítésé-
ben. A helybéliek csaknem félmillió fo-
rint értékű – pénzbeli és természetbeni – 
adománya  tette  lehetővé,  hogy egyetlen 
versenyző sem távozott üres kézzel, a he-
lyezettek  értékes  ajándékokat  kaptak  a 
házi  süteményes  megvendégelés 
mellett…A  versmondó  versennyel  egy 
időben rajzversenyt is hirdetnek, s a leg-
jobbakat kiállítják ilyenkorra. Lélekeme-
lő háttérként támogatta ím, egyik művé-
szeti ág a másikat!

KOKAS IGNÁC 
RAJZPÁLYÁZAT

Természetesen  ilyenkor  iskolánkat  is 
próbáljuk ünnepi díszbe öltöztetni, nagy 
segítségünkre voltak az idén is a Kokas 
Ignác  emlékére  megrendezett  rajzver-
senybe benevezett  diákok,  és  a  verseny 
szervezői (Kárpáti József, Kovácsné Da-
rabos  Erzsébet).  A  gyerekek  műveiből 
készült kiállítás tette színesebbé iskolán-

kat.   Ugyancsak  köszönetet  szeretnék 
mondani a technikai dolgozóknak, akik-
nek  így  év  közben  is  sikerült  újjávará-
zsolni  egy-egy leharcolt  osztályt,  folyo-
sórészt.

A  váli  gyerekek  ismételten  nagyon 
szépen  szerepeltek,  akikre  büszkék  va-
gyunk. A váli nyertesek:
1. helyezett: Hermann Aisa 2.o, Papp Nó-
ra 3.b.
2.  helyezett:  Trejtnar  Ágnes  3.b,  Fülöp 
Márk 3.b, Sinkó Laura 5.o.
3.  helyezett:  Kóti  Fruzsina  3.b,  Kedves 
Réka 3.b, Vranek Hedvig 6.o.
(A középiskolások közül 2. helyezést  ért  
el Kovács Szilárd - A Szerk.)

TERÜLETI
FUTÓVERSENY

A rendezvénysorozathoz kapcsolódóan 
került  megrendezésre  a  területi  futóver-
seny Jankóné Csapó Noémi szervezésé-
vel, amelyen 121 gyerek vett részt külön-
böző iskolák képviseletében (Bicske, Zá-
moly,  Tabajd).   Nagyon  jó  volt  látni  a 
kollégák  hihetetlen  összefogását,  amely 
lehetővé tette ennek a nagyszabású ren-
dezvénynek  gördülékeny  lebonyolítását. 
Hasonlóan a szavalóversenyhez, támoga-

tókban nem volt  hiány.  A Vál-
völgye Étterem és  Pizzéria  egy 
vándorkupát  ajánlott  fel,  ame-
lyet természetesen nagy fölény-
nyel  a  mi  iskolánk  nyert  el.  A 
versenyen  kiosztásra  kerülő  ér-
meket Molnár Szilárdnak, az el-
engedhetetlen  zsíroskenyér-üdí-
tő párost pedig a Szülői Munka-
közösségnek köszönhetjük.  Ér-
meseink:
1.  helyezettek:  Magyar  Máté, 
Körmendi Dominik, Mihálovics 
Nikolett,  Szendi  Iván,  Papp 
Kristóf,  Dömsödi  Balázs,  Kör-
mendi Sándor.
2. helyezettek: Körmendi Enikő, 
Fellegi  Viktória,  Sinkó  Donát, 

Dömsödi  Szebasztián,  Palya  Boglárka, 
Ábrahám István, Nánási Alexandra.
3. Helyezettek: Jankó Réka, Déri Gergely, 
Vranek  Boglárka,  Schmidt  Gréta,  Kör-
mendi János, Ihász Mercédesz, Tóth Be-
atrix, Póti Eszter, Kiss Sándor.

Gratulálok  minden  helyezettnek  és 
résztvevőnek!

TÁMOGATÓK
Köszönet a szülőknek, Vál lakóinak a 

feltétel nélküli segítségért,  amellyel biz-
tosították a vendéglátást  és a  versenyek 
díjainak nagy részét. Jóleső érzés volt lát-
ni  ezt  a  hihetetlen  összefogást,  aminek 
eredményeképpen,  nap  mint  nap  rácso-
dálkoztunk  a  gyönyörű  költeményekre, 
amelyek  mint  szülői  felajánlások  érkez-
tek az iskolánkba. Megpróbálom a teljes-
ség  igényével  felsorolni  versenyeink 
(szavaló-, futó-) támogatóit:

Válvölgye Étterem és  Pizzéria,  Zsirai  
Győző, Zsebeházy Róbert, Kóti Tamás és  
Kótiné Keresztes Zsuzsanna, Fiskus Béla,  
Bechtold Tamás és Szabó Éva, Nagy Jó-
zsef, Szederkényi Miklós, Gali Rita és a  
Tordasi  Műhely,  Kedves  Imre  Tihamér,  
Grépály András és Fiskus Olga, Németh  
Ildikó, Rajkányi Kata, Körtélyesi István,  
Koch Tamás, Szokó Attila, EFO Kiadó és  
Nyomda, Bali Jánosné Szabó Éva-Zsám-
bék, Molnár Szilárd, Juhász Béla,  Trejt-
nar Anita. Kőszegi László, Dudás Béla,  
Rozbach József  és  Segesdi  Mihály-Neu-
albenreuth  testvérváros  nevében.  Kiss  
Zoltánné,  Mészárosné  Varga  Edit,  Kár-
páti Hajnalka, Csókás Zsolt és Csókásné  
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Kovács  Katalin,  Elekné  Tárnok  Judit,  
Tóth Zoltánné, Kocsis Bálint, Liber And-
rás,  Vranek  Péter,  Prior  Mónika,  Falu-
szépítő és -védő Egyesület, Petőfi Irodal-
mi  Múzeum,  Família  Kereskedés,  Virga  
Gábor,  Körtélyesi  Károly,  Kristóf  Pék-
ség, Horváthné Lerich Rita, Szabó Lász-
ló, Kecskés Béla, Lakatos László.

Dióval támogatott:  Füredi Emil,  Kos-
tyálné  Molnár  Piroska,  Bencsik  Lajos,  
Lakatos  László,  Czeilinger  Péter,  And-
rusekné Juhász Krisztina, Szülői Munka-
közösség.

KÖSZÖNJÜK  MINDENKINEK  AZ 
ÖNZETLEN SEGÍTSÉGET!

VAJDA IRODALMI 
VETÉLKEDŐ

Hogy Vajda Jánost mint költő és mint 
embert  is  jobban  megérthessük,  három-
fordulós irodalmi-műveltségi versenyt is 
rendeztünk.  Nem  titkolt  célunk  volt, 
hogy azt a kort is megismertessük az ér-
deklődőkkel, melyben Vajda élt és alko-
tott.  Az első két  írásbeli  feladatlap után 
egy jó hangulatú helyi  forduló követke-
zett. A versenyzők először Szabó Laci bá-
csi idegenvezetésében a katolikus temp-
lomról és Vál nevezetességeiről  hallhat-
tak.  A versenyben  volt  keresztrejtvény, 
activity, képfelismerés, elrejtett feladatok 
felkutatása,  de  a  legnagyobb  sikere  a 
„Szeretlek  Magyarország”-ból  ismert 
„Szóbeszéd” feladatnak volt. Ebben Vaj-
da-anekdotákat kellett emlékezetből elis-
mételni  minél  pontosabban  a  csapatta-

goknak. 
A  nap  zárásaként  Vajda  emlékének 

tisztelegtünk az emlékház megtekintésé-
vel. A három első helyezett csapat az érdi 
Vörösmarty  Gimnáziumból  érkezett,  a 
negyedik helyezett iskolánk 8.a osztályá-
nak csapata lett.
Jó volt  hallani  gimnazisták magyartaná-
rának összegzését: „A verseny után ezek-
nél a gyerekeknél Vajda János már nem-
csak egy kötelező tananyag lesz, hanem 
az a költő, akit alaposan megismertek és 
megszerettek.  A  ráadás:  kirándultunk 
ebbe  a  csodálatos  faluba.  Jó  lenne,  ha 
lenne folytatása!”

GÁLAKONCERT
Ahogyan ültem a katolikus templom-

ban a Jubileumi Vajda-év Gálaestjén, és 
felhangzott Orlandus Lassus Timor et tre-
mor-a  és  Claude  Goudimel  42.  genfi 
zsoltára,  elfelejtettem,  hogy  kényelmet-
len a keskeny pad, hogy a boltívek alatt 
vacogtató a hideg az áp-
rilis  30-ra  beköszöntő 
nyári  kánikula  ellenére. 
Eltelt  vagy 25 év,  de a 
dallamok,  a  szövegek 
még ma is  ugyanúgy a 
fülemben, az agyamban, 
a  lelkemben  vannak, 
mint akkor,  egykor,  va-
lahol, valamikor, amikor 
én is énekeltem ezeket a 
darabokat.

„Egy őrült” – mondta 
gimnáziumi  évfolyam-
társam, amikor megtud-
ta, hogy Arany János ta-
nár  úr érkezik Válba,  a
Psalterium Hungaricum vegyeskar  élén, 
hogy  gyönyörködtessenek  énekükkel  a 
katolikus templomban. „Zseni” – vágtam 
rá  gondolkodás  nélkül  én,  akit  hosszú 
évekig  dirigált  a  gimnáziumi  kórusban 
„A Tanár  Úr”.  Aki  nem csupán  a  zene 
szeretetét oltotta örök életre a lelkünkbe, 
hanem példamutatást adott az életre: csak 
teljes odaadással, alázattal és hittel lehet 
művelni azt, amit hivatásunknak válasz-
tunk.  Ezért  aztán  volt,  akinek  őrültnek 
tűnt,  vagy  megszállottnak,  azonban  mi, 
akik  vele  énekelhettünk,  tudtuk,  hogy 
zseniális tanár, kiváló zenepedagógus és 
ember.  A  mi  zsebeinkbe  útravalót  tett 
egész  életünkre.  Most  kaphattak  ebből 
azok is, akik eljöttek azon a hétfőn a Gá-
laestre.  Arany  tanár  úr  itt  sem  tagadta 

meg önmagát, így nem csak a dallamokat 
hallgathattuk, hanem megtudhattuk a fel-
csendülő művek mondanivalóját és szer-
zőik történetét is.

Úgy hívta  mindenki:  Jeti.  Mert  nagy 
volt.  Magasságban,  no meg hangban is, 
már akkor is, a gimnáziumi kórusban is. 
Először  műszaki  pályára  készült,  talán 
azért, mert nagyon szeretett rajzolni. De 
aztán – éppen Arany János hatására is – 
pályát váltott. A Műegyetem helyett a Ze-
neakadémiát fejezte be. Mert ha az a bi-
zonyos  művészi  véna  nem tud  kibonta-
kozni a szénnel, tussal és grafittal a papí-
ron, akkor ki kell bontakoznia a hangban. 
Abban az összetéveszthetetlen mély basz-
szusban,  amelyet  Lettner  Zsolt magán-
énekes megmutatott mindenkinek, aki el-
jött  őt  meghallgatni  a  Gálaesten,  ahol 
Mozart Sarastroja után már Verdi Zakari-
ás főpapja állt előttünk, majd Kodály Na-
gyórú  Bóhája  lépett  elő  a  Székelyfonó-
ból,  hogy  aztán  Gershwin  Porgyjaként 
áriában mondja el, hogy nem kapott sem-
mit.

Pedig kapott. Kapott bizony, isteni te-
hetséget,  és lehetőséget arra, hogy átad-
hassa  a  közönségnek  mindazt,  amivel 
megáldotta  a  Teremtő,  vagy  a  Sors,  s 
amit  kitartással,  szorgalommal  és  hittel 
kiművelve átadhatott nekünk a váli temp-
lomban.

Ezen  a  délutánon  meghallgathattuk 
még  Vékey Mariann zongorajátékát,  aki 
Lettner Zsoltot is kísérte, s elsőként a mi 
katolikus templomunk falai között csen-
dült fel Kovács Szilárd Magyar miséje, és 
Mike Ádám 125. genfi zsoltára.

Összeállította:
Antal Zoltán, Kovácsné Darabos

Erzsébet, Szabó Éva és Tarcza Orsolya
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ISKOLA

Akikre büszkék vagyunk!

A második félév folyamán is  nagyon 
sok  versenyen  vettek  részt  gyerekeink, 
ahol a felkészítő tanároknak köszönhető-
en szép eredményeket értek el.

Sajátos nevelési igényű gyerekeknek ren-
dezett megyei szépíró verseny:
3. hely: Kecskés Gabriella 3.a, továbbju-
tott az országos döntőre (Juhászné Kéke-
si Rita)

Területi Mezei Futóverseny, Pázmánd:
1.  hely:  Vranek  Boglárka  2.o  (Jankóné 
Csapó  Noémi),  Dömsödi  Balázs  6.o 
(Krúdyné Kaposvári Ágnes),
2. hely: Papp Kristóf 4.o (Nagy Imréné), 
Póti Eszter 5.o (Nagy Imréné),
3. hely: Körmendi Dominik 2.o (Jankóné 
Csapó Noémi), Palya Boglárka 6.o (Krú-
dyné Kaposvári Ágnes), Nánási Szandra 
8.o (Krúdyné Kaposvári Ágnes).

Területi Sakkverseny, Pázmánd:
felkészítő tanár Zelena Zsolt
1. hely: Körmendi Dominik 2.o, Schmidt 
Ferenc 4.o
2. hely: Kocsis Dávid 5.o,
4. hely: Lukács Levente 6.o

Fejér Megyei Sakkverseny sorozat 
felkészítő tanár Zelena Zsolt
4. hely: Körmendi Dominik két alkalom-
mal

Területi Szavalóverseny, Pázmánd:
1. hely: Kóti Fruzsina 3.b (Kovácsné Da-
rabos Erzsébet), Kiss Noémi 1.o (Fiskus 
Béláné)

Jeles Napok Megyei Néprajzi Vetélkedő:
felkészítő tanár Szabó Éva
3. hely:  Lucaszéke csapat 5.o: Póti Esz-
ter, Dudás Zsuzsa, Mátyási Szintia, Sinkó 
Laura

Országos Közlekedési ismeretek verseny  
a 4. és a 8. osztályosok számára
felkészítő tanár Nagy Imréné
8.  osztályos  Lukács  Asztrik  a  megyein 
11. helyezett lett.
4. osztályos Nagy Benjámin

Vesd bele magad pályázat
65 tanulónak pályáztunk ingyenes vető-
magra. A növények fejlődését a gyerekek 
fényképekkel, naplókkal dokumentálják. 
Résztvevők iskolánk 1-7. osztályos tanu-

lói  Nagy  Imréné,  Oroszi  Lászlóné  és 
Jankóné Csapó Noémi irányításával.

Katasztrófavédelmi verseny
A versenyt  hosszas  felkészülés  előzte 

meg Nagy Imréné segítségével. A csapa-
tok  felkészülését  külsős  szakemberek  is 
segítették: 

A  polgárvédelmi  felkészítést  Dérné 
Sohonyai Ilona főelőadó, Bicskei Polgári 
Védelmi irodavezető végezte.

A  tűzoltási,  vegyvédelmi  feladatokra 
felkészítő Váradi Roland tűzoltó főtörzs-
zászlós volt.

A rendőrség részéről Nagy Tibor Gyu-
la r. főtörzsőrmester és Bereczki László r. 
főtörzsőrmester tartott előadást bűnmeg-
előzés, kábítószer témakörben.

A  versenyen  két  csapattal  vettünk 
részt. 7. és 8. helyezettek lettek a gyere-
kek. 

A versenyen,  a  rendőrségi  állomáson 
legjobban teljesítő csapatnak járó külön-
díjat,  a  hozzá  tartozó  ajándékokat  a  II. 
számú csapatunk:  Dudás  Zsuzsa,  Ábra-
hám  István,  Körmendi  Dávid  és  Garai 
Erik nyerte.
I. számú csapat tagjai: Elek Csaba, Mihá-
lovics Dániel, Mihálovics Zoltán és Lu-
kács Levente. Száguldó Mátrixok,
felkészítő tanár Nagy Imréné

Furfang Kiadó 6.osztályosok számára ki-
írt történelem versenye:
Mihálovics  Zoltán  különdíjat  nyert. 
(Nagy Imréné)

Felnevelő tájunk honismereti verseny
felkészítő tanár Nagy Imréné
Felső tagozat részére történelemmel fog-
lalkozó verseny. Iskolánkat 8 csapat kép-
viselte.  A megye  legtöbb  iskolája  részt 
vesz e vetélkedőn. Az idén is több mint 
száz csapat indult.
A Herczku  Éva,  Almádi  Bianka,  Papp 
Renáta (7. osztály) csapata a megyei dön-
tőbe jutott.

KRESZ és Kerékpáros ügyességi verseny  
területi döntő, Vértesboglár 
felkészítő tanár Nagy Imréné
2. hely: Ihász Mercédesz, Schmidt Gréta, 
Nagy Illés, Körmendi Dominik alsó tago-
zatosok csapatverseny
2.  hely:  Körmendi  Dávid  felső  tagozat 
egyéni verseny

A megyei Kazinczy Szépkiejtési Verseny:
felkészítő tanár Samuné Pásztor Mária
2. hely: Sinkó Laura 5.o., Lukács Asztrik 
8.o. 

Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen  
kimagasló eredményt ért el:
felkészítő tanár Némethné Szabó Anna
Mihálovics Dániel 6.o. 

Atlétika verseny, Alcsútdoboz:
felkészítő tanár Krúdyné Kaposvári  Ág-
nes
1.Dömsödi Balázs 6.o - 60m-600m-ösz-
szett
2. Dömsödi Balázs 6.o – kislabdahajítás
3. Palya Boglárka 6.o – kislabdahajítás

Körzeti atlétikaverseny 5 próba
felkészítő tanár Krúdyné Kaposvári  Ág-
nes
1.  hely:  Körmendi  Sándor  kislabdahají-
tás-súlylökés-egyéni összetett
2. hely: Körmendi Sándor távolugrás
4. hely: Dömsödi Balázs 100m

Országos lovas rajzpályázat
Iskolánkból beküldött 9 rajzpályázat kö-
zül  Palya  Boglárka  rajza különdíjasként 
került kiállításra.

Vadon vetélkedő
Országos  természetvédelmi,  feladatmeg-
oldó verseny a Vadon c. újság alapján
6. osztály 3 csapattal nevezett: 12 fő

PontVelem
vezető tanár: Jankóné Csapó Noémi

Iskolánk  2011  őszétől  részt  vesz  a 
PontVelem Nonprofit Kft. által szervezett 
használtelem gyűjtő  versenyben.  A ver-
seny során  diákjaink  megismerkedtek  a 
szelektív  hulladékgyűjtés  fontosságával, 
és  jelentősen  hozzájárultak  a  közvetlen 
környezetük  megóvásához.  A lelkiisme-
retes munkának köszönhetően iskolánk e 
nagyszabású  országos  vetélkedőn  beke-
rült az első három csapat közé.

Gratulálok  a  versenyben  részt  vevő 
gyerekeknek és a felkészítő tanáraiknak!

Antal Zoltán
igazgató

7. oldal

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

A Vajda János Általános Iskola
és a Szülői Munkaközösség

papír- és vasgyűjtést szervez
2012. május 18-án pénteken.

Kérjük, a hulladékot 
ne tegyék ki az utcára,

hanem iskolánknak jelezzék a
353-428 vagy 243-998-as 

telefonszámon, és mi 12.00 órától 
házhoz megyünk és elszállítjuk.

Segítségüket előre is 
köszönjük!
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Gyermekjátszó táncház

Ezen  az  áprilisi  pénteken  nagy  él-
ményben volt része a váli alsós gyerme-
keknek. A Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával Gyermekjátszó táncházat szer-
vezett iskolánkban a Fejér Megyei Műve-
lődési  Központ.  
Vidám  népzene  hangjaira  gyülekeztünk 
az  aulában,  majd  néhány  alaplépés  be-
gyakorlása  után  egy  hangulatos  játékot 
tanultunk. Később különböző fogásokkal 
bonyolítottuk is ezt. Akik az elején még 
bátortalanok  voltak,  a  végére  már  abba 
sem akarták hagyni a játékot. Lányok, fi-
úk, kicsik és nagyok igyekeztek gyorsan 
párt találni, nehogy ők legyenek a veszte-
sek. Ebben az órában azonban csak nyer-
tesek  voltak.  Mindenki  gazdagabb  lett 
egy vidám népi játékkal.

Kovácsné Darabos Erzsébet

MÁJUSI BOKRÉTA 
OVIS HÍREKBŐL

Anyák napi köszöntés

„Mindannyian  ajándékba  kaptuk  az 
életünket,  s  akkor  lehetünk csak  boldo-
gok, ha továbbajándékozzuk azt”- mond-
ta Kozma Imre atya. Az élet továbbadása, 
a gyermeknevelés a legnagyobb és legne-
hezebb  feladat  a  világon.  Valaki  azt 
mondta, hogy ez a küldetés egyesíti ma-
gában  az  összes  izgalmas  munkahelyet: 
kell ide kreativitás és találékonyság, szer-
vezőkészség és kalandvágy, kézügyesség 
és szakácsművészet, van itt őrszolgálat és 
szoba szerviz,  elsősegélynyújtás és lelki 
tanácsadás,  s  mindez 24 órás készenlét-
ben – anyának lenni kaland a szó legiga-

zibb, legnemesebb értelmében.  Anyának 
és szülőnek lenni, ha az ember jól akarja 
csinálni, nehéz és embert próbáló munka, 
ám ezek mellé szükségeltetik még hegye-
ket mozgató hit, szívbéli jóság és szere-
tet.

Május  első  vasárnapján  szívből  kö-
szönjük az édesanyáknak a feltétel nélkü-
li szeretetet, amivel szeretnek bennünket, 
gondoskodnak rólunk, idejüket, legszebb 
gondolataikat és vágyaikat, reménységei-
ket nekünk adják. Ezt a szeretetet tanulni 
kell  – a gyermekeknek is.  Az óvodások 
anyák napi köszöntésein látott és hallott 
énekek,  táncok,  a  nagy igyekezettel  ké-
szített  meglepetés  ajándékok  reméljük, 
hogy kifejezték a kicsik édesanyjuk iránti 
ragaszkodását és szeretetét.

Óvodai előjegyzés volt

Április  17-18-19-én  megtörtént  az 
óvodai előjegyzés. A következő nevelési 
évre, ha mindenkit fel tudnánk venni, 124 
gyermekünk lenne. Mivel az óvoda befo-
gadóképessége  90  fő,  kértem  a  Polgár-
mester  Urat  és  a  Képviselő-testületet, 
hogy segítsenek óvodai férőhely bővíté-
sével – mert még egy csoportra szükség 
lenne  ahhoz,  hogy  minden  jelentkező 
gyermeket fel tudjunk venni. Polgármes-
ter Úr és a Képviselő-testület keresi a le-
hetőségeket,  és  bár  nagyon  szeretnének 
megoldást  találni,  sajnos  az  ÁNTSZ és 
más  hatósági  engedélyezések  olyan  szi-
gorú feltételeket szabnak, ami szinte le-
hetetlenné teszi átmeneti csoport megnyi-
tását.

A Közoktatási törvény 65.§ (2) bekez-
désének rendelkezése szerint amennyiben 
a jelentkezők száma meghaladja a szabad 
óvodai férőhelyek számát, az óvodaveze-
tő felvételi bizottságot hoz létre. Az óvo-
da vezetése a bizottsági tagokkal közösen 
dönt  a  felvételekről,  figyelembe véve  a 
kötelező  óvodai  felvétellel  kapcsolatos 
előírásokat, a Gyermek és Családvédelmi 
Törvény rendelkezéseit. A bizottság mun-
kájában részt vesznek: 
• A szülők képviselője
• A védőnő
• A Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
• A Polgármesteri Hivatal gyámügyi elő-
adója
• A Váli  Gyermekek Jövője  Alapítvány 
elnöke
• Az óvodai gyermekvédelmi megbízott
• Az óvodavezető
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A felvételnél elsőbbséget élveznek:
• Az 5 évesek és a veszélyeztetett hely-
zetben lévő gyermekek (Kt. és Gy.v.tv.)
• ha mindkét szülő dolgozik, s az édes-
anya  nem jogosult  semmilyen  anyasági 
ellátásra (azaz letelt a GYES),
• nagycsaládos jelentkezők
• a  jelentkezés  időpontjában  legalább  6 
hónapja bejelentett lakcímmel rendelkez-
nek  településünkön  (azonos  feltételek 
esetén)
Jelenleg  111  gyermek  jár  az  óvodába, 
37–en mennek őszre iskolába.

A Köznevelési Törvényről

Biztosan mindenki értesült róla a mé-
diából, hogy új köznevelési törvényt fo-
gadott  el  a  parlament,  amit  2012.  szep-
tembertől  fokozatosan  vezetnek  be.  Az 
első változás, ami az óvodásokat érinti, a 
tankötelezettség alsó határának módosítá-
sa: (2013. január 1-től lép életbe, tehát a 
következő évet már érinti):

45. §  (2) A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik 
életévét betölti, legkésőbb az azt követő 
évben tankötelessé válik. Az a gyermek, 
akinek esetében azt a szakértői bizottság 
javasolja,  további  egy  nevelési  évig  az 
óvodában részesül ellátásban, és ezt kö-
vetően válik tankötelessé.

A másik sokat emlegetett változás, mi 
szerint minden 3 éves gyermeknek köte-
lező óvodába járni:  2014. szeptembertől 
lép életbe:

8.  §  (2) A gyermek abban az  évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti,  a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvo-
dai  foglalkozáson  vesz  részt.  (Indokolt 
esetben  felmentés  kérhető  a  kötelező 
óvodába járás alól)

Kirándulások

Izgalommal várják a gyerekek az autó-
buszos kirándulásokat: A Csigabiga cso-
port  a Tatai  várhoz és a  Turulmadárhoz 
látogat el. Az Alma csoport a Planetári-
umba és a Budakeszi vadasparkba, a Pil-
langó csoport Székesfehérvárra kirándul, 
ahol a Pelikán teremben megnéznek egy 
mese előadást. A Maci csoport a (legki-
sebb  gyermekeink)  még  nem  döntötték 
el, hogy mikor és hová kiránduljanak (le-
het, hogy csak jövőre). A kirándulásokat 

60.000 Ft-tal támogatja a Szülői Munka-
közösség, amit ezúton is köszönünk ne-
kik.

Papírgyűjtés

A papírgyűjtésből várhatóan 120.000,- 
Ft  bevételünk  lesz,  ami  nagyon  nagy 
öröm  számunkra.  Mindenkinek  köszön-
jük, aki részt vett az akcióban. Külön kö-
szönjük a szórólapok nyomtatását, kihor-
dását, és azoknak a szülőknek a munká-
ját, akik segítettek a papírt a konténerbe 
szállítani. A pénzből szeretnénk homoko-
zót készíttetni az óvoda előtti játszótérre, 
mert az nagyon hiányzik a gyerekeknek. 
Az udvari homokozók fölé árnyékoló te-
tőt szeretnénk, hogy a tűző nyári napsu-
garak ne égessék a játszó gyermekek bő-
rét.

Óvodai ballagás

2012. május 25.  ½4 óra ALMA csoport
2012. május 25.  ½5 óra CSIGA csoport
helye: Közösségi  ház  (a  nagyobb  hely 
miatt)

Köszönet az óvó- és a dajka
néniknek

A nevelési  évnek lassan vége.  Május 
végére már felnőtt és gyermek a nyárra, a 
pihenésre vágyik. Izgalmas, mozgalmas, 
változásokkal teli év van mögöttünk. Új 

vezető lett, csökkent a felnőttek létszáma, 
magasak lettek a csoportlétszámok. A tár-
gyi környezetünk szabta korlátok miatt is 
bizony fárasztó volt  ez  az év.  Sorolhat-
nám,  kinek  milyen  nehézséget,  többlet-
munkát  jelentett  ez  az  év.  Köszönöm, 
hogy  mindezt  „helyzetnek”  vettétek,  és 
mindenki  lelkiismeretesen,  nagyfokú 
gyermekszeretettel tette a dolgát.

Mert a pedagógusoknak hivatása van. 
A gyermeknek meg egyszeri és megismé-
telhetetlen  gyerekkora,  amit  mi  széppé 
szeretnénk varázsolni.

Ezzel a verssel köszöntelek benneteket 
Pedagógusnap alkalmából:

Szűcs Imre: A gyermekszem
A gyermekszem: virág, csillag, oltalom,
Csupa játék, csupa mosoly, izgalom
A gyermekszem: tág világ és kikelet,
ha reád néz, földeríti szívedet.
A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető,
Erdőzúgás, tisztított levegő.
A gyermekszem: a legfurcsább hatalom, 
próbáld ki csak másokon, vagy magadon,
mert amikor a gyermekszem kérve kér, 
tőle fordul szebbre, jobbra a világ
A gyermekszem: fényesség és bizalom,
Vezéreljen téged is ez az utadon.

További  információkat  találhatnak  az 
óvodáról a www.valiovoda.hu oldalon.

  
Kocsis Irén

óvodavezető
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BORVERSENY

Katona József, a Váli Faluszépítő és 
-védő Egyesület tagja immár évek óta lel-
kes támogatója és szervezője a váli Bor-
versenynek. A megmérettetésnek idén is 
a Válvölgye Étterem és Pizzéria adott ott-
hont hangulatos terítékével és vendégsze-
retetével. A hagyományoknak megfelelő-
en most sem hiányzott a vers és a dal, né-
hány borról szóló gondolat és Vadvirágos 
nóta után kezdődhetett a mustra. Az évről 
évre  jobb  minőségű  borokat  ezúttal 
Orosz Gyula hegybíró zsűrizte és értékel-
te.  Véleménye  szerint  valamennyi  ver-
sengő nedű megütötte a mércét, egyetlen 
bor sem kapott elmarasztalást az idei me-
zőnyben. Köszönhető ez annak, hogy ke-
gyesebb volt  az  időjárás,  mint  az  előző 
évben, de talán maguk a gazdák is egyre 
több figyelmet fordítanak a helyes borke-
zelésre.  Hiszen  azt  már  megtanultuk, 
hogy a jó termés csak alapja a jó bornak, 
a  végeredmény  nagymértékben  függ  a 
borkészítés technológiájától és a jó minő-
ségű, tiszta hordótól. A 31 versengő „sző-
lőlé” között több vörös is akadt, elmond-
hatjuk,  hogy  a  vörösborok  mezőnye  is 
egyre erősebb, annak ellenére, hogy Vál-
ban elsősorban a fehérborok jellemzőek. 
A minősítés ezúttal is több szempont sze-
rint történt: pontoztunk tisztaság, illat, íz-
zamat és összbenyomás alapján. Az érté-
kelés  összesítése  során  10  bor  kapott 
arany,  13  ezüst  és  5  bronz  minősítést. 
Volt  olyan  gazda,  akinek  négy  borából 
három is helyezést  ért  el.  Gratulálunk a 
remek eredményekhez! A díjazottak okle-
velet és kerámia dísztányért kaptak aján-
dékba.   Ez  évi  rendezvényünket  az 
Etyek-Budai  Hegyközség  is  támogatta 
20.000,- forinttal, aminek egy részét a dí-
jazásra  fordítottuk,  valamint  vendégül 
láthattuk a résztvevőket egy kis pörkölt-
re. Reméljük, mindenki jól érezte magát, 
és  a  sikerélmény valamennyi  résztvevőt 
arra buzdít, hogy jövőre is induljon a váli 
borok versenyén.

Ádám Zsuzsanna

VÉRADÁS
2012. április 25.

Április  közepén  az  idén  már  másod-
szor  kaptak  véradásra  hívó  értesítést  a 
rendszeres véradók.

Többen  meg  is  jegyezték,  hogy  „hi-
szen most volt  véradás” (febr.  1-jén).  A 
tatabányai  Véradó  Állomás  kérése  az, 
hogy 2012 év januárjától évente 4 alka-
lommal szervezzünk véradást. Ez az ápri-
lis 25-i volt a második. Sajnos csak 39-en 
jöttek el. A szigorú orvosi vizsgálatkor az 
orvos úgy ítélte meg, hogy 9 fő nem ad-
hat,  tehát  csak  30  megjelent  véradótól 
tudták  levenni  a  szokásos  vérmennyisé-
get.

Nagyon kéri a Vöröskereszt Szervezet, 
hogy  aki  betöltötte  a  18.  évét  és  még 
nincs 60 éves, ha eddig még nem jött el, 
jelentkezzen  véradásra.  Nem  kell  félni, 
mert alapos labor- és orvosi vizsgálat biz-
tosítja, hogy csak akkor vegyenek vért a 
jelentkezőtől, ha teljesen egészséges.

A következő véradás 2012. július 25-
én szerdán 15-18 óráig lesz az Egészség-
házban.                           Tárnok Lajosné

VK titkár

15 ÉVE
A TELEPÜLÉS 

SZOLGÁLATÁBAN

Szent Flórián napján, május 4-én ünne-
pelte  a  Váli  Önkormányzati  Tűzoltóság 
fennállásának  15.  évfordulóját.  Tizenöt 
évvel ezelőtt az akkori Tűzoltó Egyesület 
és az Önkormányzat vezetése elhatározta, 
hogy  egy  köztestületi  tűzoltóságot  hoz 
létre Vál település, illetve még öt község 
védelmére  (Baracska,  Gyúró,  Kajászó, 
Tabajd, Tordas). A kezdeti nehézségek el-
lenére mára már egy ütőképes, és a kor 
színvonalának megfelelő tudással és esz-
közparkkal  rendelkező  tűzoltóság  véd 
bennünket. A lánglovagok 15 éves áldo-
zatos  munkáját  a  képviselő-testület  egy 
csapatzászló  adományozásával  ismerte 
el, amelyet  ezen ünnepség keretén belül 
adott át  Bechtold Tamás polgármester és 
a képviselők egy kis csoportja.

A zászló átvétele után azt Nagy István 
elnök háromszor lengette meg a felsora-
kozott önkormányzati tűzoltók előtt, akik 
ezt  háromszoros  hajrával  köszöntötték. 
Ez után került  sor az elismerő szalagok 
felkötésére,  majd a csapatzászlót  Hortyi  
Gábor plébános atya szentelte fel.

Az  átadáson  részt  vett  Mihály  János 
ny. tűzoltó ezredes, a Fejér Megyei Tűz-
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Fotó: Simon Máté
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oltó  Szövetség  elnöke,  Fejér  Megye 
Díszpolgára,  Magosi Lajos tűzoltó alez-
redes,  a Fejér Megyei Katasztrófavédel-
mi  Igazgatóság  igazgatója,  Mohácsi  
Györgyné Kajászó polgármestere,  a  társ 
szervek  képviselői,  illetve  a  Tűzoltó 
Egyesület tagsága.

A rendezvény színvonalát az iskola és 
óvoda pedagógusaiból és a szülőkből álló 
énekkar színvonalas előadása színesítette. 
Ezúton is köszönet érte.

A jeles alkalomra való tekintettel elis-
merések átadására is sor került, így a Ma-
gyar Tűzoltó Szövetség részéről a tűzoltó 
mozgalomban végzett példamutató tevé-
kenysége  elismeréséül  Körmendi  János, 
Nagy István, Váradi Endre, Flórián- szo-
bor emléktárgy adományozásában része-
sült.  Vabrik Zoltánnak a Létesítményi és 
Önkéntes  Tűzoltóságok  Országos  Szö-
vetsége az elmúlt évek során végzett ki-
emelkedő, példamutató munkájának elis-
meréseként LÖTOSZ Érdemkereszt  tűz-
oltó  tagozat  arany  fokozata  kitüntetést 
adományozta. A Váli Önkéntes Tűzoltó-
ság  elnöke  Elismerő  Oklevelet  adomá-
nyozott Bodó Gyula, Körtélyesi Dezsőné, 
Lukács András, Német György, Szabó Já-
nos,  Szedlák  Károly,  Tóth  István,  Tóth 
Vilmos,  Váradi  Roland,  Vass  Attila és 
Zsíros György részére több éves kiemel-
kedő teljesítményüknek köszönhetően.

Az ünnepség zárásaként a megemléke-
zés  és  tisztelet  koszorúit  helyeztük  el  a 
hősi halált hallt  Reppman Károly tűzoltó 
hadnagy emléktáblájánál. (kép)

Nagy István
VÖT elnök

FALUTAKARÍTÁS

Az „1 NAP VÁLÉRT” akció keretében 
hirdettük  meg  a  tavaszi  szemétszedést. 
Nagy örömünkre az idén sokkal többen 
eljöttek,  mint  tavaly.  Gyerekek  és 
felnőttek csoportjai  lepték el  Vál utcáit, 
és a dolgos kezek nyomán egyre gyűltek 
a megrakott fekete szemeteszsákok. A két 
konténerbe  alig  fért  el  az  a  rengeteg 
hulladék,  amit  a  lelkes  önkéntesek 
néhány  óra  alatt  összegyűjtöttek.  A 
szorgos  munka  után  alaposan  elfáradva 
tértünk be a Közösségi házba, ahol finom 
gulyással  várt  minket  Erika  és  Teri.  A 
kitartó  gyerekek  pedig  egy  gombóc 
ingyen  fagyira  lehettek  vendégei  a 
cukrászdában Józsi bácsinak. Köszönjük 
szépen!

Sajnos azóta is azt kell tapasztalnunk, 
hogy   a  község  különböző  pontjain 
terjedelmes  illegális  szemétlerakók 
létesültek.   A  kép  a  Kerekdombon 
készült,  ahol  a  sittől  kezdve  a 
kiselejtezett  hűtőszekrényen  át  minden 
megtalálható.  Ennek  a  tetemes 
mennyiségű  szemétnek  az  elszállítása 
több  százezer  forintos  költség  lenne. 
Kérjük  Önöket,  ne  rongálják  ezt  a 
gyönyörű  Váli-völgyet,  vigyázzunk 
együtt környezetünkre!

Ádám Zsuzsanna

PORTA-PORTYA
Előző  számunkban 

hirdettük  meg  a  porta-
szépítő  akciót,  amelyre 
a  jelzett  határidőig  saj-
nos csak négyen jelent-
keztek.  Nekik  köszön-
jük,  hogy  vállalták, 
hogy áprilistól szeptem-
berig  állandóan  rende-
zett a ház-kert-utcafront 
környéke.  Ezért  úgy 
döntöttünk,  hogy  min-
den hónapban végigjár-
juk a település utcáit, és 
értékeljük a szépnek tar-
tott  valamennyi  portát, 

attól függetlenül, hogy nevezett-e az ille-
tő. 

Egy több emberből álló pártatlan zsűri 
értékeli majd minden hónapban az ingat-
lanokat.  Akik  a  legtöbb  pontot  gyűjtik 
össze,  az  akció végén plakettet  kapnak, 
melyet  kitehetnek házuk falára.  A részt-
vevők oklevélben részesülnek.

Ádám Zsuzsanna

VÁLLALJ TE IS VÁLÉRT!
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Ne hagyja elveszni értékeit, biz-
tosítsa nálunk korszerű konstrukci-
ókkal!

Kedvező, teljes körű lakásbizto-
sítások. Nézesse át elavult, esetleg 
drága lakásbiztosítását is! Ha nincs 
lakásbiztosítása,  kérje  díjmentes, 
személyre szabott ajánlatunkat!

Hitelek,  megtakarítások,  életbiz-
tosítások.  Bankszámlák,  14-24 
éves korig díjmentesen.

***

Használja ki az állam által nyújtott 
30%-os támogatást építésre, ottho-
na  felújítására  Fundamentával, 
már havi 5.000 Ft-tól!

Kedvező kamatozású
forinthitelek.

Mindenre kiterjedő
biztosítási ügyintézés!

AKCIÓ!
Minden újonnan létesített

Élet és lakásbiztosítás után
5.000 Ft-ot adunk vissza

készpénzben!*

Forduljon hozzánk bizalommal!    

Csókásné Kovács Katalin
Noda Produkció Kft

30/975-5519

*Az akció időtartama: 2012. 05. 
15-től 2012. 07. 15-ig tart, az újon-
nan kötött  és a meglévő lakás és 
életbiztosítások  új  konstrukcióra 
való módosítása esetén!

Fotó: Bechtold Tamás
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1 %

Ha még nem rendelkezett adója 1%-áról, 
most megteheti. Válasszon a váli szerve-
zetek közül!

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!

***
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Vál Község Önkormányzata
meghívja Önt és családját

10. Vajda-napi
rendezvényére

9.00 órától

Területi sakkverseny megnyitója
a Vajda János Általános Iskolában

10.30 órától

falunap a Szabadidőparkban
Vadvirág dalkör

Válvölgyi showtánc - Tabajd

Rezeda-Rozmaring néptánccsoport
Vajda és a Váliak - kiállítás megnyitó

Vajda szavalóverseny helyezettjei
Váli fiatalok zenekara

Frutti tánccsoport
Szivárvány együttes - tordas

Palánta misszió bábelőadása
Villő néptánccsoport

Válinka felnőtt néptánccsoport
Musickell - Székesfehérvár

Dinasma show- és hastánccsoport
Bagosi alexa koncert
Tűzzsonglőr show

Kézműves- és kirakodóvásár,
játékok, ugrálóvár, arcfestés, kézműves foglakozás

étel, ital, jó hangulat

Mindenkit szeretettel várunk!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk

Az egész település nevében 
köszönetet  mondunk  Kör-
mendi  Tamás polgárőrnek, 
aki helyreállította a Szabad-
időparkban  lévő  szalonna-
sütőt.  Korábbi  lapszámunk-
ban  bemutattuk,  hogy  mi-
lyen  vandál  módon  tették 
tönkre  azok,  akik  nem  be-
csülik a közösség értékeit.
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