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Tisztelt Váliak!

A szokásos beszámolóm helyett szeret-
ném megosztani  azokat  a  gondolatokat,
melyek mostanában foglalkoztatnak. Saj-
nálatos  módon  néhány  ember,  néhány
család  egyáltalán  nem veszi  figyelembe
azt,  hogy egy falu közösségében él.  Az
égetési  napon,  vagy még rosszabb eset-
ben másik napon elégetett műanyag hul-
ladék elégetéséből származó fojtó fekete
füst  szerintem nem csak  nekem csípi  a
szememet. Az ebben lévő cianotikus gá-
zok tüdőrákot okoznak. Nem tartom nor-
mális dolognak, hogy a szelektíven gyűjt-
hető műanyagtól égetéssel akarnak egye-
sek megszabadulni. 

Az  illegálisan  lerakott  sitt  és  szemét,
továbbra  is  rombolja  környezetünket.
Nincsen  hét,  hogy  ne  hívna  fel  valaki,
hová tehetné az elbontott épületet, járdát.
Jó  esetben  megérti,  ha  elmondom,  ren-
deljen konténert, rosszabb esetben kérde-
zés nélkül kerül a sitt közterületre. 

A  közlekedési  morállal  is  komoly
problémák vannak. Körzeti megbízottunk
tájékoztatása  szerint  megint  egyre  több
esetben színeződik el az alkohol szonda a
gépjármű vezetők ellenőrzésekor. A kihe-

lyezett 30-as táblákra fittyet hányva szá-
guldoznak  egyesek  az  utcán,  ezzel  ko-
moly veszélynek kitéve az ott kerékpárral
közlekedő gyermekeket, időseket. A zöld
területen parkolás továbbra is elfogadott,
normális dolognak számít. Sok kellemet-
lenséget okoz a traktorok által felhordott
sár is.

Az  autóból  vagy egyes  ingatlanokból
bömbölő zene is sokakat zavar. A notóri-
us hangoskodók nem értik, mi a problé-
ma. Azt az elvet vallják, hogy a saját au-
tómban, telkemen azt csinálok, amit aka-
rok. A hang azonban nem ismer határo-
kat.

A hatóságilag bezárt dögkútba tovább-
ra is nagy mennyiségben hordanak elhul-
lott állatokat, vagy a vágásból származó
hulladékot. Ezeket - a kút megtelte miatt
- mostanság annak környékére vagy fel-
púpozva helyezik el. Ez rendkívül veszé-
lyes  közegészségügyi  szempontból.  Az
állattartás is sokaknak csak üzletet, vagy
megszokást jelent. Az embertelen körül-
mények  között  tartott  kutyák  és  egyéb
haszonállatok tartását törvények szankci-
onálják. Valljuk be őszintén, nem normá-
lis dolog egy két méteres láncon szenve-
dő kutya, vagy a hasig sárban álló mar-
hák. Ha utóbbiak még ráadásul a szom-
szédos  veteményeket  is  megjárják  nem
kifejezetten boldog tőle az ember. 

A község lakóinak javarésze be tudja
és be akarja tartani a lakóközösségre vo-
natkozó  írott  vagy  íratlan  szabályokat.
Tesznek szűkebb, vagy tágabb környeze-
tükért és örömüket lelik benne, hogy azt
rendben  tarthatják.  Néhány  embernek
azonban rendszeresen el kell magyarázni,
miként illik viselkedni. 

A közös önkormányzati hivatalnak sok
feladata van, köztük hatósági  munkát  is
ellátunk. Nem szívesen rovunk ki bünte-
téseket, de sajnos előfordul, hogy a kéré-
sek,  felszólítások süket fülekre találnak.
A kiküldött csekk persze rögtön eléri az
ingerküszöböt és felháborodva jön be az
ügyfél. 

Szeretnék  megkérni  mindenkit,  hogy
próbáljuk meg megőrizni Vált olyannak,
amilyennek szerettük! Egy csendes, tisz-
ta, jó levegőjű vidéki falunak!

POLGÁRMESTERI GONDOLATOK

v á l I n f óv á l I n f ó

Falunapok testvérvárosokkal
„Ha vigyázunk rá, ezen a - valós és képzeletbeli - hídon min-
dig át tudunk menni egymáshoz...” - A kapcsolatok fontossá-
gáról és azok megéléséről mesél Gali Rita.

6-7. oldal

Összefogás a fejlődésért
Bemutatkozik  a 23 települést  érintő Pannónia Szíve Turiz-
musfejlesztési Program.
    

5. oldal

G Ó L Y A H Í R E K

MÁJUS

Füleki Kevin
Tunikolt Mária

Heim Olivia Lilla
Petényi Krisztián

Zsirai Zoé
Vörös Brendon Patrik

JÚNIUS

Varga Dominika Dóra
Kecskés András

GRATULÁLUNK!

A kerti hulladék nyílttéri égetése
2017-ben az alábbi

pénteki és szombati napokon
08.00-20.00 óráig megengedett:

   január 6-7. és 20-21.
   február 3-4. és 17-18.
   március 3-4. és 17-18.
   április 7-8. és 21-22.
   május 5-6. és 19-20.
   június 2-3. és 16-17.
   július 7-8. és 21-22.
   augusztus 4-5. és 18-19.
   szeptember 1-2. és 15-16.
   október 6-7. és 20-21.
   november 3-4. és 17-18.
   december 1-2. és 15-16.

Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a kijelölt időpontokban

KIZÁRÓLAG KERTI
ZÖLDHULLADÉK ÉGETHETŐ!

T á j é k o z t a t ó



Beszámoló a beruházásainkról

Bár  a  nyári  időszak  sokak  szerint
„uborkaszezon”,  ez  az  építőiparra  nem
igazán jellemző, így a jó idő beköszönté-
vel nem álltak le a folyamatban lévő be-
ruházásaink  sem.  Sőt,  ekkorra  pörögtek
fel csak igazán!

A legutóbbi  lapszám megjelenése  óta
elkészült  a  „nagy  váli  járdaprojekt”,
melynek  eredményeként  új  járda  van  a
Vajda János utca páros oldalán a Bem és
a Kisköz utcák közötti szakaszon, a Bem

utcában a Vajda utcától a Malom utcáig a
Malom utca  felé  eső oldalon,  a  gyógy-
szertártól  pedig a  gyógyszertár  felé  eső
oldalon. Elkészült a járda a Széchenyi ut-
cában is a Vajda János utcától a kétlyukú
hídig,  melynek eredményeként  immár a
teljes  Széchenyi  utca  biztonságosan  vé-
gigjárhatóvá vált. A járda mindenhol kis-
elemes térkő burkolattal, beton szegéllyel
készült, ahol szükséges volt, a csatlakozó
utak,  árkok,  kapubeállók  is  rendezésre
kerültek. A projekt közel 18 millió forint-
ba került, melyhez 15 milliónyi pályázati
forrást nyertünk.

Szintén átadtuk a forgalomnak az „új”
Újhegy utcát, ugyanis a Tordasi úttól egé-

szen  a Magyar  közig többrétegű  murva
burkolatot kapott.

Ha már úgy is útépítés, megépítettük a
Szabadhegyi  út  murvaburkolatát  is,  ez
már régi vágya volt mind az ott lakóknak,
mind  a  szabadhegyi  pincetulajdonosok-
nak,  mind  az  Önkormányzatnak.  A két
szakasz  murvázása  együttesen  kicsivel
több mint 10 millió forintjába került  az
Önkormányzatnak.

Forgalmi rend változások

A településen több helyen is megválto-
zott/megváltozik a forgalmi rend mosta-
nában.

A járdaépítési  projekthez  kapcsolódó-
an  sebességkorlátozás,  útszűkület  és
megváltozott  elsőbbségadási  rend  lépett
életbe  a  Széchenyi  utcában  a  kétlyukú
híd  térségében.  Hamarosan  útburkolati
jelek felfestésére is sor kerül a járda hí-
don való átvezetése miatt.

Megállni tilos táblák kerültek kihelye-
zésre a Széchenyi utca Vajda János utca
felé tartó oldalán az Iskola közelében. A
forgalmi rendet a rendőrséggel egyeztet-
ve, az iskolás gyermekek védelme érde-
kében  alakítottuk  ki,  elkerülendő  egy
esetleges balesetet a reggeli „terhelt” idő-
szakban. Kérjük a szülőket, hogy vegyék
igénybe az Iskola előtt  lévő parkolókat,
illetve az Iskola főbejárata előtt kialakí-
tott megállóhelyeket.

Változtak  az  elsőbbségi  viszonyok  a
Burgondia  utca  –  Ady  Endre  utca  –
Templom sor kereszteződésben. A táblák
kihelyezésével  az  eddig  hivatalosan
„jobbkezes” kereszteződésben a Burgon-
dia utca védetté vált a csatlakozó utcák-
kal szemben.

Sajnos a korábbi enyhébb szabályozá-
sok arra vonatkozóan, hogy egyes gazdák
ne a Burgondia utcát használják tranzitút-
vonalnak a földjeikre való kijutáshoz, on-
nan való hazajutáshoz nem értek célt (a
Burgondia utca elejére traktorral behajta-
ni  tilos  táblát  raktunk  ki,  viszont  azok
akiknek  nagyon  szükséges,  kerülő  úton
az Ady Endre utcán keresztül, vagy „há-

tulról”  a  Külterületek  felől  legálisan  be
tudtak hajtani).  Ezért  az útburkolat és a
közcélú  infrastruktúra  védelme  érdeké-
ben csak engedéllyel lehet majd behajtani
mezőgazdasági vontatóval 2017. augusz-
tus 1-től az Ady Endre és a Burgondia ut-
cákba. Kérjük azokat az érintett utcákban
ingatlannal vagy telephellyel  rendelkező
tulajdonosokat, akik traktorral rendelkez-
nek és szeretnének a továbbiakban is az
utcákba  behajtani,  forduljanak  engedély
kérelemmel a Jegyzőhöz.

Kérjük  Önöket,  hogy  a  megváltozott
forgalmi rendre tekintettel (is) óvatosan,
ne megszokásból közlekedjenek, és foko-
zottan figyeljenek egymásra!

Ingatlanok karbantartásával
kapcsolatos gondolatok

Felhívjuk  a  váli  Ingatlantulajdonosok
figyelmét arra, hogy az ingatlanjaikon és
az ingatlanok előtti közterületeken az al-
lergizáló  gyomnövényeket,  füvet  rend-
szeresen vágják le, a telkeiket folyamato-
san tartsák karban!

Kérjük önöket,  hogy allergiás  ember-
társaik és saját maguk érdekében is for-
dítsanak különös figyelmet a ritkán hasz-
nált,  külterületi,  zártkerti  földterületek
rendszeres kaszálására is, azokat is rend-
szeresen vágják, vagy kaszáltassák.

Mivel az ingatlanok karbantartása min-
den esetben a tulajdonos feladata és fele-
lőssége, ezért hamarosan megkezdődik a
gyomos rendezetlen ingatlanok felderíté-
se és szankcionálása.

Kérjük továbbá önöket, hogy amennyi-
ben  elhanyagolt,  gyomos  területről  tud-
nak – legyen az akár Önkormányzati tu-
lajdonban  –  jelentsék  felénk,  hogy  a
szükséges lépéseket megtehessük.

Az  elmúlt  évek  tapasztalatai  alapján
kérjük önöket, hogy az önök kezelésében
lévő  vízelvezető  árkokra,  átereszekre  is
fordítsanak különös figyelmet. Az ingat-
lanjaik  előtti  árokszakasz  takarítása  és
karbantartása ugyanis az Ingatlantulajdo-
nos feladata! Azoknak az ingatlantulajdo-
nosoknak, akiknek az ingatlana több köz-
területi csatlakozással is rendelkezik, saj-
nos nagyobb a karbantartandó közterületi
és árokszakaszuk is, de kérjük ne felejt-
kezzenek el  a  kevésbé  frekventált,  nem
fő utcai szakaszokról sem. Ilyen problé-
más pontok például a Katona Lajos és az
Ürményi  utcák  páratlan oldali  telkeinek
Újhegy utca felé eső telekvégei,  vagy a
Kossuth utca páros oldali telkeinek Ady
Endre utca felé eső telekvégei is.
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III. Néptánctábor Válon
..ahol az emberek egymással találkoznak,
ismerkednek, sőt a generációk közötti kü-
lönbséget is leküzdik.            8-9. oldal

Újdonságok és változások
Az alábbi összefoglalóban szeretném felhívni a figyel-
müket  a  település  mindennapjaiban  zajló,  mindenkit
érintő közügyekre.

MIKLÓSI TIBOR műszaki előadó



Mi is az a TAK?
Készül a Településképi Arculati

Kézikönyv és a Településképi Rendelet

A 2016.  december 30-án hatályba  lé-
pett új szabályozás célja, hogy – széles-
körű társadalmi bevonással – a települési
közösségek  hatékonyan  tudják  megóvni
környezeti  kultúrájukat  és  hozzásegítse
őket annak fejlesztéséhez, javításához. 

A  településkép  védelme  a  település
vagy a településrész jellegzetes, értékes,
illetve hagyományt  őrző építészeti arcu-
latának és szerkezetének – az építészeti,
táji érték és az örökségvédelem figyelem-
bevételével  történő  –  megőrzését  vagy
kialakítását  jelenti.  A Törvény 16. § (2)
bekezdése értelmében az Önkormányzat-
nak új településképi eszközöket kell lét-
rehoznia: településképi rendeletet és tele-
pülésképi arculati kézikönyvet.

A Településképi Rendelet az építési te-
vékenységgel érintett építmények telepü-
lésképhez  való  illeszkedését  biztosító
anyaghasználatára,  tömegformálására,
homlokzati kialakítására és a zöldfelüle-
tek  kialakításának  módjára,  a  település-
képi szempontból meghatározó területek-
re, a helyi építészeti örökség egyedi és te-
rületi  védelmére,  védetté  nyilvánítására
és a védettség megszüntetésére, valamint
a reklámok, reklámhordozók, cégérek és
egyéb  műszaki  berendezések  elhelyezé-
sére  és  alkalmazására,  illetve  tilalmára
vonatkozó  követelményeket  tartalmazza
majd.

A  Településképi  Arculati  Kézikönyv a
településképi  rendelet  szakmai  megala-
pozása érdekében készül, és a település-
képi jellemzők bemutatásának és minősé-
gi  formálásának  eszköze.  A  kézikönyv
feltárja  és  ismerteti  a  településen  belül
jól  elkülönülő  egyes  településrészek  ar-
culati jellemzőit és értékeit, ennek figye-
lembevételével szöveges és képi megjele-
nítés formájában javaslatot tesz a telepü-
léshez illeszkedő építészeti elemek alkal-
mazására.

A Kézikönyv és a Rendelet megalkotá-
sához szükséges egyeztetési eljárás teljes
körű  nyilvánosságának  biztosítása  érde-
kében Vál Község Önkormányzata meg-

alkotta a partnerségi egyeztetés szabálya-
iról  szóló 11/2017.  (VI.  13.)  számú ön-
kormányzati  rendeletét  (a  továbbiakban:
Partnerségi rendelet). 

2017.  június  28-án  Tájékoztató  Fóru-
mot  tartottunk  a  Polgármesteri  Hivatal
Dísztermében. A résztvevő érdeklődők az
előadásból megtudhatták, hogy mi is az a
TAK, hogyan vehetnek részt annak elké-
szítésében, miért fontos a településnek a
Településképi Rendelet, és milyen lehető-
ségeink vannak a település épített értéke-
inek megőrzésére, a településkép hangu-
latának megtartására. Rengeteg ötlet, ja-
vaslat merült fel, melyeket mind megfon-
tolunk,  és  az  arra  érdemeseket  a  Kézi-
könyvbe és a Rendeletbe beépítünk.

Az  egyeztetési  eljárásba  -  nagy  örö-
münkre - számos váli civil  szervezet és
magánszemély jelentkezett be, mely szá-
munkra azt mutatja, hogy az itt élő embe-
reknek fontos a településük arculata, esz-
tétikai kultúrája.

Vegyenek részt  önök is  Vál  arculatá-
nak megalkotásában. Mondják el, írják le
milyennek  szeretnék  látni  a  települést,
mit szeretnének és mit nem szeretnének
látni a településen. Akár készítsenek fotó-
kat  az  Önök  által  jónak  vagy  rossznak
tartott  példákról,  megoldásokról.
Amennyiben építő jellegű ötletük, javas-
latuk, véleményük van a TAK és a Tele-
pülésképi Rendelet készítéséhez, tovább-
ra is küldjék el azokat elektronikusan az
ephat@val.hu címre!

Fotó: illusztráció
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ÜVEGHULLADÉK GYŰJTÉSE
Tájékoztatjuk, hogy a  VHG Nonprofit Kft. 2017. szeptemberétől tovább bővíti a házhoz menő
rendszerben gyűjthető hulladékok körét a csomagolási üveghulladékkal, amely a jövőben negyed-
évente kerül begyűjtésre.

Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok: 
befőttes  üvegek,  ásványvizes  üvegpalackok,  röviditalok  üvegpalackjai,  borosüvegek,  sörösüvegek,
szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek.

Nem kerül elszállításra: 
ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, gyógyszeres üvegek, porcelán, ke-
rámia, jármű szélvédő.

A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni.
A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti követelményeknek, Társaságunknak nem áll módjában
azokat elszállítani!

Házhoz menő üveghulladék gyűjtési napok:
szeptember 01., december 05. és január 02.

Az üveghulladék elszállítása díjmentes, mennyiségi korlátja nincs.
Kérjük a szelektíven gyűjtött csomagolási üveghulladékokat legkésőbb a szállítás napján reggel 07.00
óráig műanyag áttetsző zsákban az ingatlanuk elé kihelyezni, hogy az se a gyalogos-, se a járműfor-
galmat ne akadályozza.

VHG Nonoprofit Kft.



FONTOS!
Változás a közétkeztetésben

Tisztelt  Szülők!  2017  júliusától  a
martonvásári  szolgáltató  HPM  Plus
Kft. vette át a köz-, szociális- és lakos-
sági étkeztetést Válon. Az ételszállítás
módja és személye nem változik. Kér-
jük, figyelmesen olvassák el az új szol-
gáltató tájékoztatását! Az  étkezési  dí-
jak  befizetése  az  étkezést  megelőző
hónap 10-e, tehát a szeptemberi étke-
zést aug. 10-ig kell befizetni.

ÉTKEZÉSEK LEMONDÁSÁÉRT ÉS
SZÁMLÁZÁSÉRT  FELELŐS:  Schumy
Anikó. Étkezések lemondása, felrendelé-
se telefonon vagy e-mailben a tárgynapot
megelőző 7:00 - 11:00 -ig. SMS-ben, il-
letve hangpostára történő lemondásokat,
felrendeléseket  nem  fogadunk  el!  Tele-
fonszám:  06-30-558-29-16  (hétközna-
ponként 7 00 - 1100 -ig.) E-mail: hpm-
pluskft@gmail.com  Web:  https://hpm-
plus.qb.hu

TÉRÍTÉSI DÍJAK:
Óvodás  Tízórai  79,-  Ft/fő/nap  Ebéd

418,-  Ft/fő/nap  Uzsonna  68,-  Ft/fő/nap
Összesen 565,- Ft/fő/nap

Iskolás  Tízórai  86,-  Ft/fő/nap  Ebéd
450,-  Ft/fő/nap  Uzsonna  81,-  Ft/fő/nap
Összesen 617,- Ft/fő/nap 

A térítési díjak összegét általunk kikül-
dött fizetési értesítőn kapják meg, melyen
feltüntetjük a fizetési határidőt is. A spe-
ciális táplálkozási igényű gyermekek ét-
kezési díja azonos a fent leírtakkal. 

TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSE:
1. Átutalással: Havi egyenlegét átutalás-
sal rendezheti. Számlaszámunk:
OTP Bank – 11705008-20503086
2. Webes felületen: a https://hpmplus.qb.-
hu egyéni kód igénylésével, bankkártyá-
val  is  kiegyenlítheti  számláját.  
Egyéni kód igénylése telefonon vagy e-
mailben lehetséges.
3. Személyesen: minden hónap 10.-e kö-
rül az étteremben is befizethető kolléga-
nőnknél a térítési díj. A pontos dátumok-
ról hamarosan értesítjük Önöket, illetve a
HPM Plus kft – Közétkeztetés Facebook
oldalán  is  meghirdetésre  kerül.  
Felhívjuk  továbbá  figyelmüket,  hogy  a
kijelölt napokon kívül, személyes befize-
tésre nincs lehetőség. Az étteremben dol-
gozó kolléganőinknél a befizetés nem le-
hetséges.

SZAKORVOSI  IGAZOLÁS  SZÜK-
SÉGESSÉGE  TÁPLÁLÉKALLERGIA
ÉS INTOLERANCIA ESETÉN:

A közétkeztetésre vonatkozó táplálko-
zás-egészségügyi  előírásokról  szóló
37/2014.  (IV.  30.)  EMMI rendelet  sze-
rint:  

„15.  §  (1)  A fekvőbeteg-ellátást  nyújtó
intézményben,  személyes  gondoskodást
nyújtó  gyermekjóléti  alapellátást,  gyer-
mekvédelmi szakellátást, illetve szociális
szakosított ellátást nyújtó intézményben,
valamint  a  nevelési-oktatási  intézmény-
ben minden, szakorvos által igazolt diétás
étkezést igénylő személy számára az álla-
potának  megfelelő  diétás  étrendet  kell
biztosítani  a  (2)–(5)  bekezdésben,  vala-
mint a 16. § (5) és (6) bekezdésében fog-
laltak betartásával.”

Ezen rendelet nem határozza meg pon-
tosan, hogy mely szakorvosi igazolásokat
lehet elfogadni, ugyanakkor: A magasabb
összegű családi  pótlékra jogosító beteg-
ségekről  és  fogyatékosságokról  szóló
5/2003.  (II.  19.)ESZCSM rendelet  2.sz.
melléklete  szerint  a  magasabb  összegű
családi pótlékra jogosító betegséget vagy
fogyatékosságot megállapító igazolás ki-
adására jogosult szakorvosok a követke-
zők:
 endokrinológus szakorvos, 
 gyermek gasztroenterológus szakorvos, 
 gyermekpulmonológus szakorvos, 
 gyermekneurológus szakorvos (ha a be -

tegnek neurológiai tünetei is vannak), 
 csecsemő- és gyermekgyógyász szakor -

vos allergológiai és klinikai immunológi-
ai ráépített szakképesítéssel táplálék al-
lergia esetén. 

Tehát, a rendelet szerint minden közét-
keztető köteles a szakorvos által igazolt
diétás  étrendet  biztosítani.  Ezen  felül
azonban a közétkeztető felelőssége arról
dönteni, hogy nem a szakorvos által jel-
zett diétás igény kiszolgálását fel kíván-
ja-e vállalni. 

Cégünk megítélése szerint az egyes di-
étás  igényekről,  allergiás  megbetegedé-
sekről  egy  szakorvos  képes  megfelelő
vizsgálatokkal pontos diagnózist felállíta-
ni. Minden, a szakorvosok diagnosztikai
módszerei hiányában megállapított, vagy
vélelmezett  allergia,  az  adott  élelmiszer
eliminálásán  keresztül  hiánybetegségek
kialakulásához vezethet. Ennek ódiumát,
felelős közétkeztetőként, cégünk nem kí-
vánja magára vállalni. 

Ennél fogva a diétás igények kiszolgá-
lásának szükséges és elégséges feltétele-
ként  a  szakorvosi  igazolás  meglétét  to-
vábbra  is  fenntartja,  egy évnél  nem ré-
gebbi  orvosi  dokumentummal.  Kérem,
hogy gyermeke allergiás megbetegedésé-
nek diagnosztizálására keressen fel meg-
felelő szakorvost. Az általa kiállított iga-
zolás megléte esetén örömünkre szolgál-
na,  ha  gyermeke elégedett  fogyasztóink
népes táborát bővítené.

Martonosi Tamás
HPM Plus Kft.
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KÉRHETŐ IDŐPONT
A LOMTALANÍTÁSRA
2017-ben nem lesz az egész telepü-

lésre vonatkozó közös lomtalanítás.
Az Önök által fizetett hulladékszállí-

tási díj évi egy alkalommal ingatlanon-
ként 3 m3 lom elszállítását tartalmazza.

A  lakóknak  maguknak  kell  kérni,
hogy saját ingatlanuknál mikor legyen a
lomtalanítás.  A  Szolgáltatóval  előre
egyeztetni  kell  az időpontot,  az igényt
15  nappal  előbb  be  kell  jelenteni.
Időpontot egyeztetni az ügyfélszolgálati
irodákon lehet:

Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38. 
hétfő: 800-1200,   szerda: 700-1900 ,   pén-
tek: 800-1200

telefon: 22/579-185,   06 30 7434 903
Fax: 22/579-186 
e-mail cím: info@vhg.hu

Velence, Tópart u. 26. 
szerda: 800 – 1200

telefon: 22/579-185
e-mail cím: info@vhg.hu
Honlap: www.deponia.hu ; www.vhg.hu

Ádám Zsuzsanna

KUTYÁK
Ismét felhívjuk a tisztelt kutyatartók

figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek
állataikra! A kutyatulajdonos (és termé-
szetesen minden más háziállat gazdájáé
is) kötelezettsége biztosítani azt, hogy
az állat a tartására szolgáló ingatlanról
kijutni ne tudjon! Hogy ezt milyen mó-
don oldja meg, az az állattartó választá-
sától  függ,  a lényeg az,  hogy az állat
közterületen, más ingatlanán önállóan,
felügyelet nélkül nem tartózkodhat! 

Felhívjuk  az  ebtulajdonosok figyel-
mét, hogy az Önkormányzat szigorúb-
ban fel fog lépni a kóbor kutyák tartói-
val szemben. Minden esetben, amikor
közterületen  kóbor  kutyával  találko-
zunk, a gyepmesteri telep munkatársai-
val el fogjuk szállíttatni azt. Amennyi-
ben az állat tulajdonosa megállapítható,
a felmerülő költségeket az állat tulajdo-
nosán behajtatjuk. A visszaeső ebtulaj-
donosok szabálysértési bírságra számít-
hatnak, és az állatot a jegyző – hatás-
körével élve – elszállíttatja.

Ezenkívül  az állat  tulajdonosa fele-
lősséggel  tartozik a kutyája által  oko-
zott  károkért,  balesetekért  is!  Kérünk
mindenkit,  hogy a szabályokat  tartsák
be, vigyázzanak állataikra és embertár-
saikra is!

mailto:info@vhg.hu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhpmplus.qb.hu%2F&h=ATOaUS3-8VW1b3yIi265kimfoY9shwFaYLMV-3K-kO1NeORJ_PlFjwW75JJjY1oe83o56cWerDkewa4BjLUXr8rbQ-6uuVfetaFeqB4xaos5WPvfjF3bs4s7JlG0cX2VKV1vNmxJXMOVzSOOqOIg4gcqmQ&enc=AZO0b_XB_1HFC9FrkoEs0E1i6_aiD4nTkz9QPQnbfx7bTPiXICNZ0s9D22xQ-0FPUHPKF4L-SrcU99Pw4vsDqViuUa0GekqCJcBmp-2SCSIarjl2dsX7wwlbb8wlTsbIMZQexC-pnwl6fvJN5115aDAVJJO4nI-zOPzZfE1SU8MVXXc_X40Ipm6gSA80hdBJHCCaTIfI1B_KiZi-1v1m6UL_&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhpmplus.qb.hu%2F&h=ATOaUS3-8VW1b3yIi265kimfoY9shwFaYLMV-3K-kO1NeORJ_PlFjwW75JJjY1oe83o56cWerDkewa4BjLUXr8rbQ-6uuVfetaFeqB4xaos5WPvfjF3bs4s7JlG0cX2VKV1vNmxJXMOVzSOOqOIg4gcqmQ&enc=AZO0b_XB_1HFC9FrkoEs0E1i6_aiD4nTkz9QPQnbfx7bTPiXICNZ0s9D22xQ-0FPUHPKF4L-SrcU99Pw4vsDqViuUa0GekqCJcBmp-2SCSIarjl2dsX7wwlbb8wlTsbIMZQexC-pnwl6fvJN5115aDAVJJO4nI-zOPzZfE1SU8MVXXc_X40Ipm6gSA80hdBJHCCaTIfI1B_KiZi-1v1m6UL_&s=1
https://hpmplus.qb.hu/
https://hpmplus.qb.hu/
http://www.vhg.hu/
mailto:info@vhg.hu


Közös  célok  érdekében  közösen  kell
cselekedni  –  ezt  ismerték  fel  Bicske,
Martonvásár  és  Vál  polgármesterei  még
2015-ben. Úgy döntöttek, nem külön-kü-
lön próbálnak forrásokat szerezni a tele-
pülésük  fejlesztésére,  hanem  összehan-
golják az elképzeléseiket és közösen lép-
nek fel azok megvalósításáért. Így indult
el a Pannónia Szíve program.

Jelenleg 23 település  működik együtt
Fejér megye északi részének fellendítése
érdekében.  A kitörési  pontot  az  idegen-
forgalom jelentheti: ezekben a falvakban,
városokban minden együtt van, ami egy
izgalmas  nyaraláshoz kellhet.  Gyönyörű
természeti környezet, műemlékek, színes
kulturális  programok,  bor  és  gasztronó-
mia néhány kilométeren belül.

A  Mánytól  Ráckeresztúrig,  Gánttól
Etyekig terjedő  Pannónia  Szívében nin-
csenek komoly ipari  hagyományok és a
szakemberek  egyet  is  értenek  abban,
hogy a tájat elcsúfító üzemek építése he-
lyett a környezet viszonylagos érintetlen-
ségét és nyugalmát kell megőrizni és ki-
használni.

Ehhez azonban fejleszteni  és bővíteni
kell a meglévő turisztikai kínálatot. Mi-
közben a program zászlóshajójának szá-
mító  Etyeken  már  zajlanak  is  az  első
építkezések,  elkészült  a  Pannónia Szíve
Turizmusfejlesztési  Koncepció.  Ez  a  do-
kumentum a  benne foglalt  elképzelések
valóra váltásával évekre meghatározhatja
a bekapcsolódó települések jövőjét. Alap-

elve, hogy minden közösség számára le-
hetőséget teremt saját értékeinek, egyedi-
ségének  reflektorfénybe  helyezésére.  A
beruházások egyszerre célozzák a meglé-
vő látványosságok megőrzését és fejlesz-
tését, valamint újak építését.

Rövid ízelítő a legfontosabb tervekből:
Etyeken jelenleg is folyik az országosan
is ismert újhegyi Gasztrosétány és a többi
helyi borászati központ fejlesztése, vala-
mint a falut Bicskével és Tarjánnal össze-
kötő kerékpárút építése. A távlati tervek
között  szerepel  egy  borászati  látogató-
központ és a Törleyek nevével fémjelzett
pezsgőkultúrát  a  vendégekhez  közelebb
hozó helyszínek is. 

Felújítás  után  új  funkciót  kapnak  a
gyönyörű főúri kastélyok. Bicskén, Csák-
váron,  Martonvásáron,  Ráckeresztúron,
Tordason  és  Válon  pompás  barokk  és
klasszicista  stílusú  épületek  állnak  ki-

használatlanul,  helyenként  nagyon rossz
állapotban. Ezek nemzeti kulturális örök-
ségünk részei, megmentésük mindannyi-
unk érdeke. 

Több lehetőség lesz szabadidős prog-
ramokra: lovagláshoz, horgászathoz, ext-
rém sportokhoz és túrázáshoz kapcsolódó
beruházások lesznek Bicskétől Lovasbe-
rényig számos helyszínen. Tovább bővül
a kerékpárút-hálózat: a cél, hogy Pannó-
nia  Szíve  összekapcsolódjon  a  főváros-
sal,  a  Velencei-tóval  és a  Balatonnal  is.
Szerepel a tervek között erdei iskola, iro-
dalmi turistaszálló Vajda János szellemé-
ben, múzeumok, fürdők és szállodák épí-
tése  és  bővítése  több  településen,  vala-
mint  a  közlekedési  lehetőségek  javítása
is.

Tessely  Zoltán országgyűlési  képvise-
lő, a térség fejlesztéséért felelős minisz-
terelnöki biztos és dr. Molnár Krisztián, a
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vér-
tes Térségi Fejlesztési Tanács elnöke tá-
mogatásának és munkájának köszönhető-
en egyre több forrás is rendelkezésre áll a
program  megvalósításához.  A  közel
négymilliárd  forintos  etyeki  beruházás
legtöbb eleme a nyáron befejeződik és a
következő lépések további településeken
is  előkészületben  vannak.  A  Pannónia
Szíve program ráadásul továbbra is nyi-
tott. Az eddigi ötletek is az itt élők közös
gondolkodásának gyümölcsei, és a jövő-
ben is lehetőség lesz új és előremutató el-
képzelések megvalósítására.

További információ:
www.pannoniaszive.hu
www.facebook.com/pannoniaszive

Fotó: Internet
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Köszönjük a beszámolókat,
híreket, meghívókat!

A Válinfó következő lapzártája:

2017. szeptember 13.
szerda

Várjuk írásaikat, beszámolóikat,
olvasói leveleiket, fotóikat,

melyeket az
alpolgarmester@val.hu

e-mail címre küldhetnek el.

PANNÓNIA SZÍVE – ÖSSZEFOGÁS A FEJLŐDÉSÉRT

http://www.pannoniaszive.hu/
mailto:alpolgarmester@val.hu


Váli falunap

Ebben a melegben, gondoltam én, ki-
nek lesz kedve ott aszalódni a műsoron,
nézve  a  melegtől  elpilledt  szereplőket.
Mondom, ezt gondoltam előtte. Már este-
ledett, mikor eljöttem, azt is csak egy kö-
telezettség miatt, szívesen maradtam vol-
na tovább.

Miért  is  maradtam  fél  napon  át  és
fényképeztem is lelkesen? Leírom. 12 óra
30 perc. A reggeli tréfás feladatokban is
bővelkedő  sportvetélkedő  részvevői  el-
mentek felfrissülni, az étkezésről gondos-
kodók tették a dolgukat, mások szorgal-
masan hozták a hideg vizespalackokat, a
Szivárvány Együttes  tagjai  a  színpadon
rendezkedtek, a Noda produkció pedig a
technikáról  gondoskodott,  hogy  minden
hang – is - a helyén legyen. A nézőtéren
alig voltunk néhányan. Falunap ide-vagy
oda, nyár van, hétvége, szerteágazó csa-
ládi  programok,  otthoni  teendők  vagy
csak  a  forróság,  kinek  mi  a  fontosabb.
Árpi, a bohócruhás zenész, aki valójában
egy polihisztor, viccesen próbálta magya-
rázni, hogy nem is baj, ha nem vagyunk
olyan  sokan.  Miután  megállapították  a
zenekar tagjai  -  Ádám Zsuzsa alpolgár-
mester asszony segítségével -  merre van
Észak no meg Dél, persze ezt már zené-
vel  egybekötve,  mosolyogtak  a  farnadi
vendégek is, és kezdetét vette az előadás.
Ahogy jöttek egymás után a zeneszámok,
úgy érkeztek lassan a nézők is.

A következő fellépőket is észlelni  le-
hetett a mozgó kézzel varrott kalocsai vi-
seletek mögött, érkezett a Bíbor Néptánc-
csoport!  Ihos  József   „Katónéni-bácsi”
műsorvezető járt körbe egy mikrofonnal,

kérdezősködött, beszélgetett, ismerkedett
a fellépőkkel és a közönséggel is. 15 óra-
kor körülnézve már mindenhol élet volt,
a nézőtéri sátorban is alig volt üres szék,
a sportpályán, a Vöröskereszt helyi szer-
vezetének a sátrában, ki fel-, ki lepakolta
a ruháit, a hangszereit, kis csoportokban
rég nem látott ismerősök örültek egymás-
nak. A fellépők is a kiírásnak megfelelő-
en érkeztek, ott volt mindenki és hozta a
legjobb formáját. A testvértelepülések kis
kiállítóstandjait  is  sokan  nézegették,
fényképezték.  A Bíborok  két,  rajongók
által már ismert, de mégis mindig kicsit
más,  koreográfiájukat  előadva siettek  is
tovább.  Rendezvényszezon  van,  igény
van rájuk máshol is. A Dinasma kápráza-

tos ruháiban, no meg táncprodukciójában
is gyönyörködhetett a közönség. A férfiak
arcára volt írva a tetszésnyílvánítás, még
a taps előtt. A Vadvirág nélkül nincs ün-
nep, kellemes volt ismét hallgatni őket.

17 óra körül az Örömtánc roll-upja is
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A váli gótikus torony
A torony másik három homlokzatának felső részén
...mechanikus toronyórák maradványai vannak... –

Takács Zsuzsanna kutatása              13. oldal

Falunapok testvérvárosokkal
Végül is csak néhány fényképet szerettem volna a
Tordasi  Szivárvány  Együttes  műsoráról,  ezért  ér-
keztem délben a váli falunapra.

GALI RITA - „Jövőt nekik is” Alapítvány        Fotó: Gali Rita



kihúzásra  került  a  színpad  elé,  amit  ol-
vasva  néhány  információval  gazdagab-
bak  lettünk,  és  az  is  egyértelmű  volt,
hogy fergeteges táncgála várható. Ez már
a  harmadik,  és  volt  szerencsém  mind-
egyiket  látni,  végigtapsolni.  A Válinka
néptánccsoport  tagságának és a támoga-
tóknak köszönhetően ez egy testet moz-
gató-lelket szépítő-fiatalokat nevelő kez-
deményezés. Idén a balánbányai és farna-
di  gyerekek,  fiatalok remekeltek a szín-
padon! Az már magától értetődik, hogy a
Vox Váli, a helyi gyermek tánccsoport is
a színpadon volt, a Villő és a Válinka is
szerepelt. Élő zene is volt a Levelünye,
valamint  Csőgör  Róbert  és  tanítványai
személyében.  Az  estet  már  más  műfaj
zárta,  két zenekar közreműködésével le-
hetett  lazulni,  szórakozni,  táncolni.  Egy
remek szervezésben - főleg Csókás Zsolt-
nak  köszönhetően  -  lezajlott  rendezvé-
nyen  vehettem  részt,  változatos  műfaj-
ban, élvezetes színpadi produkciókat lát-
va, nemcsak egyszerűen egy előadás él-
ményével  távoztam.  A táncosokról  és  a
produkciókról sokat lehetne írni. A Bíbor,
a Válinka története, a tánc és a zene sze-
retete,  a  közösség  összetartó  ereje,  az
akarat,  a kitartás példája.  A fiatalabbak-
nál a testi-lelki fejlődés nagyon fontos fo-
lyamata ez... Annyi minden volt ebben a

fél napban, amit a szervezők és a fellépők
hoztak magukkal: közösség – muzsika –
inklúzió – fiatalság – barátok – határtala-
nul – vidámság – színek – energia – ki-
tartás – öröm... és a jövőbe vetett hit. 

Farnadi látogatás:
híd ami összeköt

Két héttel a váli Falunap után, a farna-
di Polgármester Asszony meghívására, a
Rainbow  Band  -  Szivárvány  Együttes-
Tordas  július  8-án  délelőtt  muzsikált  a
farnadi Falunapokon. Az Együttes a „JÖ-
VŐT NEKIK IS” Alapítvány szervezésé-
ben érkezett az eseményre. A taps, a siker
nem marad el, a nagy meleg ellenére is
sokan eljöttek megnézni a 19. évében já-
ró Szivárvány előadását.

Jó alkalom volt az időpont az Alapít-
vány és Farnad község együttműködésé-
nek -  szó szerint  -  megpecsételésére  is,
egy  megállapodást  írtunk  alá,  melyben
kulturális  és  szociális  téren kölcsönösen
segítjük  egymás  tevékenységét  az  elkö-
vetkezendőkben.
Egy  rövid  munka-
megbeszélésre is sor
került a helyi szociá-
lis nappali foglalkoz-
tató  munkatársaival.
A  tapasztalatcsere
augusztusban  Torda-
son  folytatódik  :)
Olyan  jó  érezni,
hogy  a  nagyvilág
olykor  milyen  kicsi
tud  lenni  :)  Tanúja
voltam a farnadi for-
róságban  két  úriem-

ber találkozásának, akik életüket 15 kilo-
méterre élik egymástól, és három évtize-
de nem találkoztak, ezért Farnadra kellett
utazniuk :)  Szabadidejükben mindketten
a  zene  vonzásában  élnek.  További  jó
egészséget Jodes és Viktor :)

A váli  és  farnadi  labdarúgók is  talál-
koztak egy baráti mérkőzésre. Akadt né-
ző a két csapat küzdelmének követésére
is, fiatalok lendületes játékát  láthattuk a
pályán. A szombati nap, a farnadi színpa-
don, rögtönzött váli kulturális találkozó is
volt egyben. A Vadvirág Dalkört, a Válin-
ka néptánccsoport és a Villő fiatal tánco-
sait is láthatta a közönség, többek között.
A  nagy  körhinta  "ringlispíl"  repült,  a
szalmabálákban jókat játszottak a kisebb-
nagyobb gyerekek, népi játékokkal vagy
egyszerűen csak vidáman ugrándozva. A
sör hideg volt, a gulyásfőző verseny kör-
nyékén forróság. Vendégszerető gondos-
kodás, figyelmes házigazdák vették körül
az oda érkezőt. Jó volt ott lenni!

Hazafelé  egy  fagylaltra  és  egy  rövid
sétára  megálltunk Párkányban.  A Duna-
korzón  sétálva,  az  esztergomi  Bazilika
látványától  minden  alkalommal  lenyű-
gözve, a Duna fölött átívelő Mária-Valé-
ria hídra esett a tekintetem. Igen, a mai
nap olyan volt, mint egy híd, ami össze-
köt! Farnad, Vál,  Tordas,  zene, tánc, fi-
nom ételek, hideg sör, fagylalt, taps, mo-
solyok, tájak, szokások, korosztályok, fo-
gyatékkal  élők,  színvonalas  kultúra  és
színes  bazári  forgatag.  Mindig  más  és
folyton  ugyanaz....események,  melyek
mögött emberek vannak, szervezőként és
résztvevőként, barátsággal, jószándékkal,
figyelemmel egymás iránt, őrizve a ma-
gyarságunkat, de nyitottan más kultúrák,
nemzetiségek iránt  is.  Ha vigyázunk rá,
ezen  a  -  valós  és  képzeletbeli  -  hídon
mindig át tudunk menni egymáshoz, ci-
vilként,  szervezetként,  sportolóként,  ze-
nészként,  táncosként,  a  saját  lábunkon
vagy kerekesszékkel közlekedve.
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Az erdélyi balánbányai Ördögborda
néptáncegyüttes mellett a Felvidéki Far-
nad község Nádas néptáncegyüttese ven-
dégeskedett  Válban.  A Váli  Út  Hagyo-
mányőrző Egyesület fontos szerepet vál-
lalt abban, hogy a testvértelepülések kö-
zött gyümölcsöző kapcsolatok alakulhas-
sanak  ki,  a  tábor  is  ennek  adott  teret.
Több olyan család is van Válban, amely a
korábbi években nála vendégeskedő fia-
tallal folyamatosan tartja a kapcsolatot és
így élő barátságok alakultak ki.

A  tábor  vezérgondolata  az  egymás
néptáncának megismerése  és  megismer-
tetése.

Vendégeink június 22-én,  csütörtökön
érkeztek (közel 60 fő), akiket családoknál
és a Szent Mihály Major vendégházban
szállásoltunk el. A tábor szabadtéri tánc-
házzal  kezdődött  Csapó Noémiék udva-
rán, ahol a talpalávalót a Levelünye ban-
da húzta. A táncházat jó barátunk, Wág-
ner Zoltán vezette. Amíg a társaság egyik
része a táncot ropta,  a másik a vacsorát

készítette, közben régi ismerősök egy-
mással  beszélgettek,  új  ismeretségek
bontakoztak  ki.  Az  esemény késő  estig
tartott.

A másnapi program (június 23-án, pén-
teken) délelőtt népi játékokkal és kézmű-
ves foglalkozással kezdődött Fekete Dá-
niel vezetésével. A foglalkozást a Válinka
néptánccsoport női csapata segítette, lufi
festést  és  levendulavirágból  dísztárgyak
készítését  mutatták  a  résztvevőknek.  A
délelőtti  programokba  bekapcsolódtak  a
Váli Önkéntes Tűzoltók is, akik a tűzol-
tásnál, mentésnél használt eszközök, be-
rendezések bemutatása után egy rögtön-
zött tűzoltó versenyt is rendeztek a részt-
vevőknek, akik sugárcsövek gyors össze-
szerelésével és a vízsugárral célbalövés-
sel  mérték  össze  tehetségüket.  Minden
résztvevő csapatot  egy-egy emléklappal,
az  első három helyezettet  ajándékkal  is
díjaztak a tűzoltók a másnapi gálaműsor
után. Délután a táncé lett  a főszerep. A
tánccsoportok egymásnak tanítottak a sa-

ját tájegységükre jellemző táncokat. A
balánbányai  Ördögborda  ördögi  módon
felcsíkit,  a  farnadi  Nádas  tánccsoport
Vág és Garamközi táncokat, a házigazda
Válinka és Villő tánccsoportok mezőföl-
dit tanítottak. Közös vacsora után hajna-
lig  tartó  táncházzal  folytatódott  a  prog-
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Sporthírek
Eredmények és személyi változások – Klein Károly
összefoglalója a tavaszi idényről.

14-15. oldal

III. Néptánctábor Válon
Idei  évben június  22-26.  között  a  harmadik  alka-
lommal szerveztünk néptánc tábort

MOLNÁR SZILÁRD főszervező



ram, ahol a talpalávalót a Bajkó zenekar
húzta.

Június  24-én  a  Váli  Önkormányzat
megszervezte a falunapot, amelyen a tá-
bor  résztvevői  is  aktívan  vettek  részt.
Reggel, a kezdődő falusi olimpiára a far-
nadiak és a balánbányaiak két-két csapat-
tal  neveztek, Válból is  két  csapat  neve-
zett:  a  Válinka  néptánccsoport  csapata,
valamint egy váli fiatalokból összeverbu-
válódott  csapat.  A csapatok  talicskával
való szlalomozás bekötött szemmel, bor-
lopó használatán át a tojással való célba-
dobás, kukoricamorzsolás, és a gumicsiz-
ma hajításban mérték össze a tehetségü-
ket. A délutáni néptánc gála előtt a szer-
vezők díjaztak a teljesítményeket. A ván-
dorserleget  a  balánbányai  Ördögborda
csapata vihette haza. A tánccsoportok az
Szülői  Munkaközösség  által  elkészített
ebéd után próbát tartottak, felkészülve a
délutáni Örömtánc Gálaestre. Öt óra előtt
120 néptáncos gyerek,  fiatal  és  idősebb
várta  népviseletben  a  gálaműsor  kezdé-
sét. A gálaműsor közös Mezőségi tánccal
kezdődött,  amelyet  a  környékbeli  fiata-
lokból  összeverbuválódott  „Majd
holnap…zenekar” kísért. A műsor folyta-
tásában a Vox Váli vette birtokba a szín-
padot,  népzenei  átdolgozásokkal  szóra-
koztatták  a  közönséget.  A Martonvásári
Művészeti Iskola Czifra néptánccsoportja
következett  Moldvai táncokkal, akiket  a

Levelünye banda kísért, a sort a farnadi
Nádas  néptáncegyüttes  tagjai  Bukovinai
táncokkal  folytatták,  akiket  a  házigazda
Válinka  néptánccsoport  Mezőföldi  tán-
cokkal követett, utánuk a Villő néptánc-
csoport Méhkeréki táncokat mutatott be.
A  műsort  a  balánbányai  Ördögborda
folytatta  Marossárpataki  táncokkal,  aki-
ket  Vajdaszentiványi  táncokkal  a  Nádas
néptáncegyüttes  követett,  majd  a  Villő
néptánccsoport Mezőségi táncokkal szó-
rakoztatta a közönséget. A hangulatot az
Ördögborda néptáncegyüttes fokozta Vá-
laszúti táncokkal, majd a gálaműsor utol-
só számaként  a  házigazdák következtek
Kalotaszegi táncokkal.

Az este is tánccal folytatódott, ahol a
talpalávalót a Bajkó zenekar húzta. Min-
denki kedvére múlathatott hajnalig.

Vasárnap (június 25.) ez előző esti fá-
radalmak kipihenése után délután termé-
szetesen ismét a táncé lett a főszerep, a
zenét a „Majd holnap…zenekar” szolgál-
tatta.

Hétfőn  a  tánccsoportok,  vendégfoga-
dók és  kísérőik az  Agárdi  Termálfürdő-
ben pihenhették ki az előző napi fáradal-
makat.  A fürdőzés  után közös ebéd kö-
vetkezett, ahol már a jövő évi tábort be-
szélgették a résztvevők. A késő délutáni
órában eljött a nem várt búcsúzás pillana-
ta,  ahol  a  vendégek,  vendégfogadók
könnyes szemekkel köszöntek el egymás-

tól a mielőbbi viszontlátás reményében.
Vendégeket  fogadtak:  Molnárné  Kör-

mendi Erika, Szendi Iván, Csapó Noémi,
Körmendi Erzsébet, Dudás Katalin, Geb-
auer  Istvánné,  Körmendi  Istvánné,  Do-
makné Szendi Erika, Lakatos Zita, Bara-
nyai Mária és a Szent Mihály Major ven-
dégház

A Néptánctábort  támogatta:  Vál  Köz-
ség  Önkormányzata,  Fejér  megyei  köz-
gyűlés, Familia kereskedés, Kolcsár pék-
ség, BOTÉSZ, Falusibolt KFT, Vál Ön-
kéntes  Tűzoltóság,  Vál  Völgye  Gasztro
KFT, Sigmond Péter, Fiskus Béla, Kissné
Magyar  Katalin,  Vranek  Péter,  Szendi
Antal és Antalné, Virga Gábor és Reszler
Szilvia, Váli Faluszépítő és -védő Egye-
sület,  Liber  András,  Mihálovics  Lászl-
óné, Tóthi Gáborné.

Külön köszönet jár a Válinka néptánc-
csoportnak,  akik  ismét  bebizonyították,
hogy egységben gondolkodva, közös erő-
vel  hatalmas  dolgokra  képesek.  Olyan
dolgoknak biztosítanak teret a mai roha-
nó világunkba, amit semmiféle közösségi
médiával,  vagy  virtuális  világgal  még
nem sikerült pótolni, a személyes emberi
kapcsolatok  kialakulása,  megmaradása,
ahol az emberek egymással  találkoznak,
ismerkednek, sőt a generációk közötti kü-
lönbséget is leküzdik.

Fotó: Baranyai Mária
Fiskus Olga
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Eredmények

A Litterátum megyei angolversenyen:
2. Kerekes Zsófi

A " Ki a mester két keréken" verseny or-
szágos döntőjében:
6. Nagy Borbála 3. a

Az országos "Kerékpáros kupán":
3. Nagy Illés 8. o.

A "Pannónia Szíve" helytörténeti vetélke-
dőn:
1. Kóti Fruzsina, Kostyál Csenge, Papp 
Nóra 8. o.
2. Schmidt Gréta 8.o., Schmidt Ferenc, 
Ihász Gréta
3. Bencsik Alexandra, Kecskés Vivien, 
Mihálovics Nikoletta 8. o.
Gratulálunk!

A ballagó 8. osztály

Megemlékezés Trianonról

97  éve  már,  hogy  Franciaországban
megkötötték  a  trianoni  békediktátumot.
Június 3-án kora délelőtt  tartottuk meg-
emlékezésünket  erről  a  szomorú  ese-
ményről.  Forró  napra  ébredtünk,  már
ezekben a korai órákban is megközelítet-
te a hőmérséklet a 25 fokot.

Iskolánkat az 5.b osztály és az 5.a osz-
tály  tanulói  képviselték  műsorukkal  a
községi  megemlékezésen.  Rendhagyó
előadást  láthattak azok, akik megtisztel-
ték jelenlétükkel a megemlékezést, mely-
ben helyet kapott a zene, a tánc, a vers is!
Rövid műsorunk után tanulóink elhelyez-
ték  koszorújukat  az  emlékművön.  Kö-
szönjük  a  Váli  Faluszépítő  és  –védő
Egyesület meghívását és a megemlékezés
megszervezését.

Némethné Szarka Szilvia

10  intézményeink életéből
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Eljött végre a szünidő...
Tanév végi események a Váli Vajda János Álta-
lános Iskolában

Az iskola pedagógusai és diákjai

PEDAGÓGUS
ÁLLÁSOK

A Váli Vajda János
Általános Iskola

az alábbi tanári állásokat
hirdeti meg

2017.08.21-i belépéssel:

1 fő matematika-informatika/ké- 
mia szakos tanár
1 fő tanító (testnevelés művelt-
ségterület előny)
1 fő rajz-bármely szakos tanár
1 fő angol nyelvtanár

Jelentkezés: vjaival@gmail.com
telefon: 70/490-3874

mailto:vjaival@gmail.com


Pannónia Szíve vetélkedő

A 23  település  térségéről  szólt  az  a
rendhagyó  helyismereti  vetélkedő,  ame-
lyet több mint kéttucat iskola 7-8. osztá-
lyos diákjai számára szervezett a Velen-
cei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Tér-
ségi Fejlesztési Tanács. A benevezett há-
romfős  csapatoknak  három  online  fel-
adatsort kellett megoldaniuk. A kérdések
természetesen Pannónia Szíve települése-
inek nevezetességeiről,  történetéről  és  a
térség természeti kincseiről szóltak. A két
hónapos  vetélkedés  végén  a  legjobb  öt
csapat kapott meghívást a döntőbe.

A finálét  a  bicskei  Batthyány-kastély
patinás dísztermének falai között rendez-
ték meg. A tudást, ügyességet, gyors gon-
dolkodást  és egy csipetnyi  szerencsét  is
igénylő  feladatok  révén  a  versenyzők
időben  és  térben  is  bejárták  Pannónia
Szívét a római kortól napjainkig, Bicské-
től Martonvásárig. A diákok alaposan fel-
készültek a kifejezetten sokoldalú isme-
retanyagból, így szoros verseny döntött a
helyezésekről. Az első helyen a Váli Vaj-
da  János  Általános  Iskola  VajdáSOKK
nevű csapata (Kostyál Csenge, Kóti Fru-
zsina, Papp Nóra, felkészítő tanáruk Sa-
muné Pásztor Mária) végzett, akik mind-
annyian egy-egy okostelefont vehettek át.

A díjakat átadó Tessely Zoltán, a tér-
ség fejlesztéséért  felelős miniszterelnöki
biztos a döntő után a versenyzők felké-
szültségét és a téma fontosságát hangsú-
lyozta. „„Nagyon  fontos,  hogy  megis-
merjük a világot, de még fontosabb, hogy
megismerjük  a  saját  településünket  és
szűkebb környezetünket.  Pannónia Szíve
hagyományait nekünk, az itt élőknek kell
megőriznünk, hiszen ezt helyettünk senki
más nem fogja megtenni. Akik részt vet-
tek ebben a vetélkedésben, maguk is fon-
tos szereplőivé váltak értékeink megőrzé-
sének és továbbadásának. Szeretnénk, ha
a jövőben is jó hírét keltenék Pannónia
Szívének.”

Samuné Pásztor Mária

Egy versenyző szemével

Ez az egész úgy kezdődött, hogy vala-
mikor március végén-április elején Mari-
ka néni „talált” számunkra egy „búcsúve-
télkedőt” a ballagásunk előtt. A verseny
címe  Pannónia Szíve  volt, aminek a lé-
nyege,  hogy  22  településről  (Alcsútdo-
boz,  Bicske,  Bodmér,  Csabdi,  Csákvár,
Etyek,  Felcsút,  Gánt,  Gyúró,  Kajászó,
Lovasberény,  Martonvásár,  Mány,  Óba-
rok, Szár, Tabajd, Tordas, Újbarok, Vasz-
tély,  Vál,  Vértesacsa  és  Vértesboglár)
kellett kitölteni az interneten egy 3 fordu-
lós  tesztet.  Erre  átlag  10-10  nap  állt  a
rendelkezésünkre.

A huszonkét település iskoláiból össze-
sen  10  csapat  jelentkezett  a  versenyre,
abból 6 váli volt. Az első fordulót majd-
nem  lekéstük,  de  Marika  néni  segített,
ahogy végig az összes fordulónál buzdí-
tott bennünket. Változatos feladatok vol-
tak, mint például: ismerd fel hol található
a  képen szereplő  építmény,  mi  a  neve?
Vagy:  egészítsd  ki  a  mondatokat,  kiről
szólnak az állítások, találd meg a hibát,
javítsd, stb. A 3 forduló több mint 60 fel-
adata  segítségével  képzeletben  bebaran-
goltuk az egész térséget,  sok érdekessé-
get megtudva a völgyvidék természeti és
építészeti örökségéről,  történelméről, hí-
rességeiről. Örültünk és büszkék voltunk,
ha Válról szólt egy-egy feladat. Meggyő-
ződhettünk róla,  hogy nagyon sok érté-
künk van!

Mindig  nagy  izgalommal  vártuk  az
eredményeket. A 3 online forduló után az
első  5  csapat  jutott  tovább  a  döntőbe,
amiből négy váli volt!!!, az ötödik pedig
etyeki.  Meg is  jegyezte a  verseny házi-
asszonya, hogy szinte „házivetélkedővé”
vált  a  döntő.  A döntőre  minden  csapat
nagy buzgón készült, térképek, honlapok
böngészésével…

A döntő napja május 18-ra esett. Sze-
rintem az az izgalom, amit az odaúton a
kocsiban  éreztünk,  nagyon  durva  volt.
Minden  csapatot  egy-egy  családtag  és
Marika néni fuvarozott, akik szerencsére
végig bent lehettek és szurkolhattak ne-
künk. A döntő helyszíne a pazar bicskei
Batthyány-kastély volt. Ahogy beléptünk
a  kastélyba,  kedvesen  útba  igazítottak
minket.  Nagyon méltó helyen,  a  díszte-
remben rendezték a vetélkedőt. Mindenki
külön asztalt és csapatonként különböző
színű  pólót  kapott.  A  verseny  nagyon
profi szervezésű volt, a zsűriben a térség
legnagyobb  településeinek  polgármeste-
rei  ültek,  digitális  kijelzőn  követhettük
nyomon  az  eredményeinket,  ill.  néhány
feladatot. A vendéglátásra is nagy gondot
fordítottak.

A verseny két felvonásban zajlott le.
Rajzolós "Activity" volt a kezdő feladat,
amin jól szórakoztunk, így legalább csök-
kent a lámpalázunk is. Igaz-hamis állítá-
sok, képkirakás, keresztrejtvény is volt a
változatos és cseppet sem könnyű felada-
tok között. Választhattunk nehézségi fo-
kot is, az utolsó feladatnál pedig - ha jól
válaszoltunk - képzeletbeli utazáson vet-
tünk részt, s az nyert, aki legtovább jutott
a térség falvai között. Az izgalmas és vál-
tozatos feladatok után, míg a zsűri össze-
sítette a pontokat,  Tessely Zoltán ország-
gyűlési képviselő úr beszélgetett velünk.

Majd  jött  az  eredményhirdetés!  Na-
gyon boldogok voltunk, mert megtartot-
tuk az első négy helyezést. Minden csa-
pattag  és  a  felkészítő  tanáruk  egy-egy
Pannónia  Szíve  csomaggal  gazdagodott,
amikben értékes  ajándékok vártak  ránk:
okostelefonok,  akciókamerák,  aktivitás-
mérő karpántok, és külső akkumulátorok
telefonhoz, valamint a vetélkedőről emlé-
kül bögrék, matricák, tollak, pólók stb…
Az eredmények:

4. helyezettek a  Váli Vagányok lettek:
Balogh Kornél, Körmendi Dominik, La-
katos László

3. helyen a Három Grácia csapata vég-
zett: Bencsik Alexandra, Kecskés Vivien
és Mihálovics Nikolett

A dobogó második fokára a  Váli  hon
csapata állhatott:  Ihász Mercédesz, Sch-
midt Gréta és Ferenc

Az első helyezettek a  VajdáSOKK let-
tek:  Kostyál  Csenge,  Kóti  Fruzsina  és
Papp Nóra

Nagyon boldogok voltunk mindannyi-
an, hogy ilyen szép eredményt értünk el
Vál színeiben! Ezt követően mindenkivel
fotózkodtunk, majd nagyon jó hangulat-
ban indultunk haza, Értékes ajándékokkal
és  tudással  lettünk  gazdagabbak,  remek
zárása  volt  ez  az  általános  iskolai  évek
versenyeinek.

Jó volt bebizonyítani, hogy a mi falunk
PANNÓNIA SZÍVE”CSÜCSKE”.

Kostyál Csenge
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Kedves Olvasók!

Ilyenek voltunk – Ilyenek vagyunk! Az
elmúlt  időszakban állandó programjaink
mellett bekapcsolódtunk a május 8. és 14.
között  hagyományteremtő  céllal  indult
országos  rendezvénysorozatba,  mely  a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Nemzeti
Művelődési Intézet és az Országos Szé-
chényi Könyvtár együttműködésében va-
lósult meg. A Közösségek Hete elindítá-
sával egy olyan új hagyományt szeretné-
nek teremteni, amely ráirányítja a figyel-
met  a  közösségi  kezdeményezésekre,  a
közösségekben rejlő értékekre,  az intéz-
ményekben  működő  közösségek  tevé-
kenységeire,  közösségépítő  erejükre.  A
kulturális  intézmények  nemcsak  helyet
adnak egy-egy közösségi programnak, de
maguk  is  a  közösségek  felkarolásának,
ösztönzésének,  támogatásának  motorjai
lehetnek. A Közösségek Hete során ezek
a  kezdeményezések,  közösségi  progra-
mok, jó gyakorlatok, intézmények kaptak
teret, hogy megismertethessék tevékeny-
ségüket, céljaikat, és ezáltal olyan célcso-
portokat is  elérjenek, amelyek korábban
nem látogatták az adott intézményt.   - A
közönségprogramok célja, hogy az intéz-
ményekben  dolgozó  baráti,  olvasó-  és
egyéb  körök,  csoportok,  klubok  megis-
merjék egymás tevékenységét, kapcsola-
tot  alakítsanak  ki  egymással.  A rendez-
vénysorozat ugyanakkor arra is alkalmas
volt,  hogy ezek  a közösségek,  intézmé-
nyek a településen lakók számára is meg-
mutassák  magukat,  történetüket,  tevé-
kenységeiket. 

Minden  évben  elérkezik  az  Ünnepi
Könyvhét ideje, idén június 9. és 13. kö-
zé esett. 

Az  ünnepi  könyvhét  egyedülálló
magyar  kulturális  rendezvénysorozat,
évről  évre  töretlen  sikerrel  és
népszerűséggel.  Supka  Géza  kezdemé-
nyezésére  tartották  meg  a  Magyar
Könyvkiadók  és  Könyvterjesztők  Egye-
sülete  szervezésében  az  első  ünnepi
könyvhetet 1929. május 12. és május 20.
között.  A rendezvényhez  2001-től  kap-
csolódnak a gyermekkönyvnapok. Mi az
új könyvek bemutatójával, a saját fejlesz-

tésű társasjátékkal ünnepeltük. Ismét éne-
kelt  és  zenélt  nekünk  Gremspergerné
Sáfrán  Szilvia  és  Csapó  Noémi.  Még
egyszer köszönjük! 

Az idei  könyvtári  tábor  témája  a  ha-
gyományos  játékon  kívül  a  kékfestés,
gyöngy, fa, papír, gyógynövény, és a ki-
rándulás  volt.  Az  általunk  összeállított
fejlesztő  folyamatban  játszva  ismerked-
hettek meg a résztvevők a szűkebb kör-
nyezetükben lévő tárgyakkal, játékokkal,
hozzájárulva  a  gyermekek  szabadidejé-
nek  hasznos  és  értelmes  eltöltéséhez.
Még egyszer köszönöm Dancsi Tiborné,
Szalai Hajnalka, Kostyál Csenge és Mi-
hálovics Nikolett barátságos, vidám han-
gulatú kreatív munkáját. 

Szeptemberben két  programot  is  hoz-
nak a Könyvtármozi keretében a Vörös-
marty Mihály könyvtárból, amelyre sze-
retettel várjuk az érdeklődőket! Egyik so-
rán  a  megyei  könyvtár  munkatársai
könyvtári órát tartanának alsós osztályok-
nak, a másik alkalommal pedig a Könyv-
tármozi program keretében megtekinthe-
tő a Vad Magyarország – A vizek birodal-
ma, Török Zoltán számos nemzetközi és
hazai  díjat  elnyert  természetfilmje.  A
filmvetítést követően dr. Berkényi Tamás
segítségével  az  érdeklődők  megismer-
kednek a természetvédelemmel, a külön-
böző  madárfajokkal,  valamint  a  madár-
mentéssel – a sérült madarak gyógyításá-
val és utógondozásukkal.

Bővebb információ a Községi Könyv-
tárban (Vajda János u. 36.),
telefon: 30/86-86-876,
e-mail: konyvtar@val.hu
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KÖNYVTÁRI KÖZLEMÉNYEK
Szeptemberben két programot is hoznak a Könyv-
tármozi keretében a Vörösmarty Mihály könyvtár-
ból

CSÓKÁS ELEKNÉ könyvtáros

Toronyóra láncostul

Továbbra is várjuk a felajánláso-
kat a toronyórára, mert még nincs
meg az induló összeg. Ígéretünk-
höz híven beszámolunk az eddigi
eredményről.

További támogatók:

Kerekes Tibor és családja
Mátyási Gábor és családja

Hegyi Dóra
Kun István és családja

Kóti Józsefné
Becsei Ferenc
Almádi István

Az eddig összegyűlt összeg

470.500,- Ft

A támogatást a Váli Faluszépítő
és  -védő   Egyesület  10700440-
68907419-51100005  CIB  Bankos
számlaszámára utalhatják, a köz-
lemény rovatba tüntessék fel: „to-
ronyóra”, vagy felajánlásukkal ke-
ressék  meg  Ádám  Zsuzsannát,
Pásztor Máriát vagy Szabó Évát. A
támogatókról és a befolyt összeg-
ről a következő lapszámban is be-
számolunk.

Ádám Zsuzsanna

Előrefizetős villanyórával
rendelkezők számára a

váli benzinkúton lehetőség van
feltöltőkód vásárlására.



A  katolikus  templom  szomszédságá-
ban található torony csonkatorony, mely
„Vál ősi” elpusztult templomából maradt
fenn. 

A templomról feljegyzés nem maradt,
csupán az  emlékezetben egy családi  in-
formáció, mely szerint Domak József is-
kolagondnok  már  szétesett  házának  le-
bontásakor  az  egyik  ágason
„A(nno)D(omini)  1181."  (Az  Úr  1181.
éve) felirat volt belevésve. A történet sze-
rint a gerenda az ősi templom bontásából
való volt.

A torony körül a 70-80-as években vé-
geztek kutatásokat, ásatásokat. A kutatá-
sok eredményei alapján a templom több
periodusban  épült  fel.  A 12-13.  század
fordulóján  egyhajós  épület  állt,  majd  a
15. század végén bővítették háromhajós-
sá.  A tornyot még a középkor végén az
Ákosházi  Sárkány család  birtokszerzése
után a 16. század elején emelték.

1550-ben  a  törökök  a  templom  köré
palánkot  építettek,  ekkor a torony őr és
kaputoronyként működött. 

A toronynak az új templom felé eső ol-
dalán napórának a maradványai láthatók.
1829-ben így említik: „Még ma is restau-
rálni lehetne a napórát". Jelenleg a torony
DK-i falán balra 5 m magasan van egy 1
x  1,2 m-es  téglalap  alakú  vakolt  mező.
Ez lehetett idefestett, de lekopott napóra
nyoma, vagy falra szerelt, de levett nap-
óra-tábla  helye.  A torony  másik  három
homlokzatának  felső  részén  1772-ben
felszerelt mechanikus toronyórák marad-
ványai vannak, azaz az említett napóra a
XVIII. század első felében készülhetett.

1747-ben a temető a templom körül te-
rült el. A templom zsindellyel volt fedve.
A törökök lőport helyeztek el benne, fel-
robbant és az égés során kettéhasadt. Há-
rom harangja volt, az elsőt 1732-ben vet-
ték, a másodikat 10 évvel később, a leg-
kisebbet (60 fontos) Cserkó István a ko-
máromi  rendház  főnöke  ajándékozta  a
templomnak.  A templom  tornyát  1753.
május 28-án kezdték javítani és augusz-
tus 11-ére be is fejezték. Ekkor került fel
a  toronyra  a  kettőskereszt,  melynek
gömbjére  ónpikszist  tettek  ereklyékkel,
szent  képekkel,  irattal.  Az  1747.  június
14-ei  canonica vizitatio feljegyzése sze-
rint a templom egykor gyönyörű látványt
nyújtott. A templomot a török átalakította
és erődöt készített belőle. Az erődöt Buda
visszavétele  után  felgyújtották.  A török
után  kálvinista  lakosok  a  régi  templom
jobb oldalán lévő kápolnát, amely épség-

ben megmaradt, kijavították és abból ora-
tóriumot hoztak létre saját részükre. Ké-
sőbb innen a kálvinistákat kiűzték, majd
1722-re a katolikus papok vezetésével ki-
javították a török által megrongált temp-
lomot, A kápolna elbontásra került, anya-
ga pedig a templom építésénél került fel-
használásra. A templom szentélye bolto-
zatosan épült, a többi része famennyezet-
tel, amelyet gerendák támasztottak fel. A
kórus festett és fából készült, négy faosz-
lopon állt. A kóruson öt változatú orgona,
a szószék felett pedig Assisi szent Ferenc
vászonképe függött. 

A torony alatt két kriptáról írtak a fel-
jegyzések. Az egyiket Mária Terézia ren-
delete alapján megszüntették, a másikat a
katolikus birtoklás idején építették. A to-
rony alsó két szintje az alatta lévő kriptá-
val együtt 1746-ra készült el, de a helyre-
állítás 1753-ban fejeződött be. 1746-ban
a déli és a keleti ajtó, a keleti oldal első
emeletéről  a  karzatra  vezető  ajtó  és
ugyanazon a szinten, a déli oldalon nyíló
ablak  mai  formája  ekkor  alakult  ki.  A
harmadik emelet nyugati ablakát befalaz-
ták  és  ekkor  épült  a  kripta,  valamint  a
földszint  boltozata.  Dravetz  József  váli
plébános több canonica vizitatioban emlí-
tést tesz a kripta építéséről, többek között
az  1745-1747,  1753.  éviekben,  későbbi
feljegyzések említik még az 1765. és az
1778. éviekben, amelyek szerint: Benicz-
ky Sándor kriptát  építtetett  a torony alá
saját  maga és
felesége  ré-
szére,  úgy
hogy  négy
koporsót  le-
hessen  elhe-
lyezni  benne.
A későbbi be-
jegyzések
alapján  Be-
niczky  Sán-
dor és család-
tagjai  nyug-
szanak a krip-
tában.

Beniczei és
micsinyei Be-
niczky  Sán-
dor (168?) ré-
gi  felső-ma-
gyarországi
nemesi család
sarja,  aki
Brunszvikok
előtt  1730.

november 21-én kapta meg Martonvásárt
feleségével. Elődje Sajnovics halála után
vette  feleségül  özv.  Sajnovicsné  Komá-
romy Évát ezzel 1731-1761 között meg-
szerezve és uralva Martonvásárt. Felesé-
ge  1745-ben  meghalt,  ő  pedig  Győrbe
költözik,  1759-ben átengedi  20 ezer  fo-
rintért  Martonvásárt  eddigi  bérlőjének
Brunszvik  Antalnak.  Két  évvel  később
1761-ben meghalt.

 Említést érdemel az Ürményi család-
fában megjelenő Ürményi-Beniczky csa-
lád között létrejött házasság is. Ürményi
Pál (1669) első felesége  beniczei és mi-
csinyei  Beniczky Anna (1686) volt,  há-
zasságukból  négy  gyermek  született:
Ádám, Ferenc, Imre és Margit. Ők képvi-
selték az Ürményi család Felvidéki oldal-
ágát.

 Mind ezek alapján talán elmondható,
hogy az Ürményi nemzetség számára, jö-
vetelük előtt sem volt teljesen ismeretlen
hely Vál. 

Ürményi József gondolatával élve, ki a
templom tornyát mint a múlt jeles emlé-
két  megőrizte,  folytatásként  a  jövő  fel-
jegyzései  talán  büszkén  tesznek  majd
említést Vál ősi templom tornyáról, mely
hosszú idő  óta  ismét  gyönyörű  látványt
nyújt,  melynek ismét  óra díszíti  tornyát
és Vál e jeles emlékét a falubeliek tovább
őrzik és nem feledik.

Takács Zsuzsanna
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TABELLÁK
felnőtt csapat

ifi csapat

öregfiúk csapat



► A VÁL KSE sporthírei

Június  6.-ával  véget  értek  a
2016/2017-os  évi  bajnokságok.  Felnőtt
csapatunk a 9. helyen, ifjúsági csapatunk
az 5. helyen, öregfiúk csapatunk pedig a
8. helyen végzett a bajnokságban. 

A Bozsik-programban szereplő csapa-
taink  kiváló  teljesítmény  nyújtottak.  A
bajnokság  befejeztével  6  napos  edzőtá-
borban vettek részt Mezőkövesden. 

2017. 07.09.-én (szombaton) felnőtt és
ifjúsági csapatunk Farnadon járt egy kis-
pályás labdarúgó tornán, melyen mindkét
csapat I. helyezést ért el. 

Távozókról  beszámolni  nem  tudok,
mert szerencsére nincsenek, de érkezők-
ről  igen,  mert  azokkal  büszkélkedhet  a
klub.  Visszatér  Bicskéről  Szarvas  Péter,
aki  remélhetőleg  nagy  hasznára  lesz  a
csapatunknak. A másik érkező a Kápol-
násnyék csapatától jön vissza Válra Mol-
nár Péter személyében. A harmadik érke-
ző Dudás András, aki a Dunaharaszti csa-
patától igazol vissza. A felkészülések el-
kezdődtek már edzések és edzőmérkőzé-
sek keretein belül. 

Edzőváltás történt  a felnőtt csapatnál.
Sinkó  Csaba  lett  az  edző,  az  ifistáknál
változatlanul Toller József készíti fel őket
a bajnokságra. A 2017/2018. évi bajnok-
ságok augusztus közepe felé kezdődnek,
pontos időpontot még nem tudunk, de jú-
lius 30-án lesz az első Fejér Megye Kupa
mérkőzés. 

Köszönjük az edzőknek a kiváló mun-
kát a 2016/2017. évi bajnokságra: Antal
Mártonnak,  a  felnőtt  csapat  edzőjének;
Toller Józsefnek, az ifjúsági csapat edző-
jének  és  a  Bozsik-programban  szereplő
csapatok edzőinek: Sinkó Csabának, Ma-

gyar Balázsnak és Somlai Tibornak.
Az  egyesület  nevében  köszönjük  az

egész  éves  támogatást  és  szurkolást!
HAJRÁ VÁL, HAJRÁ FIÚK!!!

Klein Károly

► Református gyermek-
hét

Hagyományainkhoz  híven  július  első
hetében tartottunk hittantáborunkat 30 ál-
talános iskolás hittanos és két középisko-
lás segítő részvételével. 

A reformáció  500  éves  évfordulóján
református  hitünk  öt  alapigazságát  -
egyedül hit által, egyedül Krisztus, egye-
dül  kegyelemből,  egyedül  a  Szentírás,

egyedül Istené a dicsőség - ismertük meg
öt bibliai történeten keresztül. Feladatok,
kézművesség,  aranymondások,  kiscso-
portos foglalkozás és sok-sok ének segít-
ségével mélyítettük el a tanultakat. 

Délutánonként kézművesség, kisvona-
tozás,  számháború,  vetélkedő  várta  a
gyerekeket.  Szerdán  egész  napos  csalá-
dos  kirándulást  tettünk  a  nagyvázsonyi
templomban és várban. 

Hálásak  vagyunk  Istennek  megtartó
szeretetéért, a testvéri közösségért, a szép
élményekért!  Hálásan  köszönjük  a  sok
tárgyi és anyagi felajánlást a gyermekek
számára!

Egyedül Istené a dicsőség!
Újkenyér  ünnepén,  augusztus  20-án,

vasárnap  hálát  adunk az  aratásért,  hogy

Isten  gondoskodását  évről  évre,  napról
napra megtapasztaljuk. Az ünnepi isten-
tiszteleten megterítjük az Úr asztalát, így
az  úrvacsorai  közösségben  a  hálaadás
mellett újra átélhetjük a bűnbocsánat örö-
mét is, amelyet Jézus Krisztus által meg-
kapunk, Isten kegyelméből. 

Testvéri köszöntéssel:
Farkas Balázs református lelkész

► A római katolikus plé-
bánia hírei

A nyári szünet előtt május utolsó hét-
végéjén volt az utolsó plébániai gyerek-
programunk,  amelynek  keretében  Mari-
anna-pusztára látogattunk, ahol Vigh Laci
bácsi  és  neje,  Márta  bemutatta  nekünk
biofarmjukat. A gyerekek sok érdekessé-
get láttak, és nagyon örültünk, hogy Zol-
tán atya is velünk tartott!
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Pünkösdhétfőn néhány család egyház-
községünkből is részt vett Székesfehérvá-
ron az Egyházmegyei Napon. A nap püs-
pöki szentmisével kezdődött, majd utána
gyermekek  és  felnőttek  számára  tartal-
mas programok és  műsorok voltak,  fel-
léptek az egyházmegye iskolásai, házas-
sággal  kapcsolatos  előadást  hallhattunk,
bemutatkoztak  az  egyházmegyénkben
működő intézmények, illetve a gyerekek
sok-sok  játékot  próbálhattak  ki.  A nap
szentségimádással zárult.

Június  második  vasárnapján  a  neual-
benreuthi  települési  testvérkapcsolat  ke-
retében érkező német barátainkkal együtt
vehettünk részt  a  szentmisén,  amelynek
keretében németül  hallgathattuk meg az
egyik szentírási olvasmányt.

Köszönetünket  szeretnénk  kifejezni
azoknak, akik Úrnapján virágaikkal, ado-
mányaikkal,  imáikkal,  valamint  munká-
jukkal hozzájárultak ahhoz, hogy idén is
szép ünnepünk legyen. Az időjárás, a ke-
vés fű és virág ellenére is szép virágsző-
nyegünk volt!

Június utolsó vasárnapján az idei tanév
lezárásaként hálát adtunk az év folyamán
kapott  kegyelmekért,  és  a  hittanra  járó
gyerekek áldásban részesültek a szentmi-
se keretében.

Egyházközségünk  augusztus  1-6.  kö-
zött ismét hittantábort szervez, amelyre a
tábor  megvalósításában  közreműködő
szülők és fiatalok nagy lelkesedéssel ké-
szülnek. A táborban több mint 30 gyer-
mek fog részt venni, kérjük a kedves test-
vérek imáját azért, hogy a hét folyamán
minden rendben legyen és a gyermekek
megtapasztalhassák a Jóisten szeretetét!

Ruff Tamás

► 7. VVV

Ha elérkezik a nyár vége, be-
köszönt a Vigasságok. Immár a
7.  Váli-völgyi  vigasságokat ren-
dezi  meg  a  Bíbor  néptánccso-
port, szeptember 1-2-án. A hely-
szín és az időjárás a szokásosak;
a helyszín: Válon a Szent István
tér, az időjárás pedig: napos me-
leg (legalábbis ezt rendeltük is-
mét). 

Az  eddigieknek  megfelelően
színes  színpadi  programok  vár-
ják  az  érdeklődőket.  Mára  már
megszokott,  hogy  a  vigasságok
nemzetközi fesztivál lett. Az idén
is jön Csehországból, Lengyelor-
szágból egy-egy néptánccsoport,
(nem az elmúlt évi csoportok) és
természetesen jönnek Szlovákiá-
ból a felvidéki martosi barátaink
is.

Nagyon  sok  hazai  csoport  is
részt vesz a fesztiválon. Mára a
rendezvénynek nagyon nagy si-
kere lett, jóleső érzés, hogy már
kora tavasszal vagy még inkább
az  előző  vigasságon  jelentkez-
nek szerepelni vágyó csoportok,
szinte minden műfajból.

A  gyermekekre az  idén is  ki-
emelt  figyelmet  fordítunk,  lesz-
nek óriás játékok, körhinta és a
nagysikerű  Dotto  vonat,  vala-
mint kézműves foglalkozások, és
mint  eddig  mindig,  most  is  in-
gyenesen. 

A  szokásoknak  megfelelően
péntek  este  a  cseh  és  lengyel
csoportok egy rövid bemutatko-
zó előadás után táncházat tarta-

nak. A tavalyi nemzetközi tánc-
ház nagyon nagy siker volt.

Szombaton,  szintén  a  szoká-
soknak megfelelően a körülbelül
300  fős  színpadi  sereglet  egy
színes  kavalkádban  felvonul  az
színpad elé. Este pedig a mindig
nagy sikerű magyar táncházban
lehet ropni a talpalávalót.

Az  előkészületek  a  tavalyi
fesztivál  óta  zajlanak.  Nagyon
sok  anyagi  segítséget  kaptunk
eddig is és nagyon köszönjük az
eddigi támogatásokat.

Kétkezi segítséget is kérnek a
Bíbor néptánccsoport tagjai pén-
teken  délelőtt  és  kora  délután,
valamint  vasárnap délelőtti  idő-
szakokban.  A  Szent  István  tér
lezárása  után  lehet  csak  elkez-
deni  a  tér  berendezését,  ezért
nagyon sok erős kézre lesz szük-
ség rövid  idő  alatt,  szeptember
1-jén pénteken délelőtt és kora
délután, hogy a sátraktól a szín-
padon át az árusító bódékig min-
den a helyére kerüljön délután-
ra,  és  vasárnap délelőtt  meg a
visszarendezéshez kellene segít-
ség. Várnak minden segíteni vá-
gyó,  jó  fizikummal  rendelkező
embert.

Nagyon jóleső érzés volt egész
évben,  amikor jöttünk mentünk
a  faluban  vagy  a  környéken,
rengetegen gratuláltak  a  feszti-
válunkhoz,  a  magas  színvonal-
hoz. Bízunk benne, hogy az idei
fesztiválunk (a 7. Váli-völgyi vi-
gasság)  is  elnyeri  a  közönség
tetszését.

Csókás Elek
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