
A Váli Mesevölgy Óvoda bemutatása 
 

Óvodánk nevét a Váli-völgy, és az óvodás gyermekek egyik legfontosabb mindennapi élmény-

és ismeretszerző tevékenysége, a mese ihlette.  

 
Vál községben, nagyon szép természeti környezetben fekvő településen működik óvodánk. Az 

itt élő emberek többsége igazi lokálpatrióta, ragaszkodnak a faluhoz, büszkék meglévő 

természeti és kulturális értékeinkre. Az autópálya közelsége miatt Budapest és Székesfehérvár 

is könnyen megközelíthető, így a fiatalok is szívesen telepednek le, majd ingáznak a városi 

munkahelyeikre. Sok kisgyerekes család él itt. 

Az intézmény székhely és telephely óvodájának épületei családi házakkal, kertekkel övezett, 

csendes, nyugodt környezetben találhatók a Vajda és a Kossuth utcában.  

Az épületeink régiek, eredetileg nem óvodai funkciójuk volt. Két-két csoporthoz tartozik egy 

mosdó és egy öltöző. Mindkét óvodát felújította és korszerűsítette a fenntartó: A Kossuth utcai 

óvoda pályázati forrásból egy csoportszobával bővült, és az egész épület a felújítási munkák 

során megszépült, megújult 2014-ben. Kicserélték a villanyvezetékeket, új fűtési rendszer, új 

nyílászárók, új vizes blokk és tálaló konyha által javultak a nevelés feltételei.  

A Vajda utcai óvodát szintén pályázati forrásból tudta korszerűsíteni a fenntartó 2015. nyarán: 

új nyílászárók, teljes fűtésrendszer cseréje valósult meg. Mindkét óvoda külső hőszigetelése is 

megtörtént által vált 2015-ben. Napelemek segítik az áramtermelést mindkét óvodában. 2018-

ban a Vajda utcai óvodában a teljes épületben korszerűre cserélték az elavult lámpatesteket.  

2019 -ben a Kossuth utcai óvoda egyik csoportszobájában padlócsere valósult meg.  

Nem rendelkezünk tornaszobákkal, ezért is fontos számukra, hogy a „Magyar Falu Program” 

keretében óvodaudvar fejlesztésre pályázik a fenntartónk. 

  

Madárbarát óvoda és Zöld óvoda címért nyújtottunk be pályázatot. Több éve részt veszünk a 

Bozsik foci és az Ovi zsaru programban. A Pedagógiai Szakszolgálat segítségével meg tudjuk 

valósítani a felzárkóztatást. Néptánc előkészítő, és tehetségfejlesztő foglalkozásokon vehetnek 

részt nagycsoportosaink. 

A gyermekek változó szociokulturális hátterű családokból kerülnek hozzánk: különbözőek a 

családok anyagi lehetőségei, és eltérő nevelési elveket is alkalmaznak a szülők. A különbségek 

kompenzálása érdekében a nevelőtestület szilárd és következetes nevelési elveket vall.  

 

 

Az óvodánk jellemző adatai 

Az óvoda hivatalos elnevezése: Váli Mesevölgy Óvoda 

Címe: 2473 Vál Vajda János u. 45. 

Az óvoda férőhelyek száma: 97 fő         csoportok száma: 4 

Az óvoda vezetője: Kocsis Irén 

Telefonszáma: 06-70/ 489-20-89           e-mail címe: ovodaval@gmail.com 

Az óvoda fenntartója: Vál Község Önkormányzata 

Címe: 2473 Vál, Vajda János u. 2. 

Telefonszáma: 06-22/353-411              e-mail címe: polgarmester@val.hu 


