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RÓLUNK SZÓL

III. év 12.

Továbbápolva a már több mint tízéves testvértelepülési kapcsolatot, tíz általános
iskoláskorú gyermeket látott vendégül Vilonya község a szlovákiai
Nyitracsehib l egy hétig.
A remek nyári id járást kihasználva a gyerekek kirándultak a Bakonyban, a
Balatonon strandoltak és hajókáztak, de veszprémi városnézés is szerepelt a
programban. A helyi Varga-malomnál lehet ség volt tófürdésre, valamint
esténként szalonnasütésre is.
A szlovákiai gyerekekkel részben közösen élvezték a programok el nyeit a
vilonyai gyerekek is, így remélhet en már most, ilyen fiatalon megbarátkoznak
a testvértelepülési, határon átnyúló kapcsolatok ápolásának fontosságával.
A következ évben tovább folytatva a gyerekcsere üdültetést, a tervek szerint
Vilonyáról utazhatnak Nyitracsehibe hasonló korú gyerekek.
A fotó az
érkezés
pillanataiban
készült. A
gyerekek
az
általános
iskola
óvoda
részében
voltak
elszállásolva.
Egy hetet
töltöttek
nálunk.

SÉD PARTY 2007

Június 22-23.:
A rendezvény neve egyértelm en utalt arra, hogy ezúttal a patak mellett él
településeket várták Vilonyára a rendez k.
A péntek délutáni kezdéskor Pál Béla országgy lési képvisel és Kovács János
települési polgármester nyitotta meg a rendezvényt. Ezután következtek a helyi
és a meghívott dalkörök, valamint kulturális m vészeti csoportok. Kezdéskor a
Vilonyai Népdalkört konferálta színpadra Fés s Katalin m sorvezet , majd ket
követte sorrendben a helyi iskolások el adása, valamint a vilonyai
nyugdíjasklub fergeteges táncos m sora. A hajmáskéri nyugdíjasok a borivók
táncát adták el , a helyi férfi dalkör katonadalokkal szórakoztatta a
közözönséget. A peremartongyártelepi szi Napfény nyugdíjasklub szintén
táncos m sorral érkezett, az utánuk következ papkeszi Baksa Árpád
szájharmonikával lépett fel, és egy vidám jelenet tagjaként is színpadon maradt.
A pénteki napot a Blues Caravan együttes koncertje zárta.
Akikre büszkék lehettek a
szüleik!

Szombat
délel tt
családi
programok
várták
az
érdekl d ket. A Séd parti füves
sportpályán volt f z verseny,
kispályás labdarúgás (a Színes
Festékház
csapata
diadalmaskodott),
légvár,
valamint póni lovaglás gyermekeknek. Köszönet jár Boncz Ferencnek, aki a
labdarúgó mérk zéseket vezette
le önzetlenül.
A f z verseny zs rije

Délután került megrendezésre a
Vilonyáról
elszármazottak
találkozója. Azokat vártuk újra
a településre, akik legalább
harminc éve elköltöztek már
onnan. Az érdekl désr l csak
annyit:
az
elszármazottak
zsúfolásig megtöltötték a kultúrházat. A meghatott vendégek sokszor a
könnyeikkel küszködtek, amikor felelevenítették a régi emlékeiket.

Vilonyáról
elszármazottak
találkozója

A délutáni kulturális
m sorfolyamot
a
Dal-ma
m vészeti
csoport
nyitotta
Völler
Adél
vezetésével.
ket
karate
bemutató
követte a közben teljesen megtelt szabadtéri színpad el tti téren. Három helybeli
kislány (Tóth Darinka, Vincze Kata, Bódis Alexa) táncos produkciója után
következett a f z verseny díjátadója. Az MTD és Takács János által felajánlott
f díjat, egy damilos f kaszát Zsámbók József vihette haza, a képzeletbeli
dobogón állhatott még a Párizsi SG nev baráti társaság, és a királyszentistváni
Tánczos Renáta. A versenyre összesen tizenhárom csapat nevezett. Az
önkormányzat által meghirdetett tombolasorsoláson, lakcím alapján lehetett
részt venni. Itt egy bárány volt a f díj, amit Jáki József vitt el, Dobó István
jóvoltából. Színpadra léptek még a bándi dobkör tagjai, a peremartongyártelepi
iskolások, záráskánt pedig három gyönyör hölgy az ajkai Bahar hastánc
csoportból. A rendezvényt utcabál zárta.
@
Következ rendezvények:
Augusztus 26. (vasárnap): Vilonyai búcsú a régi iskola mögötti területen
Szeptember 15.(szombat): XVII. Bohóc Kupa és Sportnap (Ifjúsági civil nap)
Szeptember 22.(szombat). : Pap Gábor emléknap
Kezdés 16: 00 óra, helyszín: kultúrház.
1. Pap Gábor életútjának ismertetése Ifj. Farkas Béla el adásában
2. A költ verseinek el adása a Forrás Színház színészének el adásában.
3. Szentgáli táncosok m sora
Ezután kivonulás Pap Gábor szül házához, a jelenlegi parókia udvarba, ahol az
emlékezés koszorúit helyezzük el. A kivonulást korh ruhába öltözött
nemzet rök teszik még ünnepélyesebbé. A koszorúzás el tt egy Pap Gábor
által írt verset szaval Bódis Jánosné.
17: 00—a megemlékezés a református templomban folytatódik.
A templomi m sort a Vilonyai férfi dalkör nyitja, majd utánuk újra Pap Gábor
verseib l idéznek szavalók, ezt követi a Vilonyai Népdalkör el adása.

A m sorok után az 1848-as szabadságharchoz, és Pap Gáborhoz köt d kiállítás
következik. Az ünnepi megemlékezést Istentisztelet zárja. Bikádi László
református lelkész köszönti az egybegy lteket, majd igét hirdet Nagy Lajos a
református egyházmegye esperese.
@
Vilonya a világhálón- Egy évesek lettünk
Hogy mi is történt velünk az elmúlt egy évben? Talán nem is olyan egyszer
megfogalmazni. A történet 2006 június elején indult, amikor megpróbáltam
készíteni egy saját internetes oldalt. De kir l s mir l szóljon. Én a szül falumra
szavaztam, s elkezdtem a szerkesztést, sok éjszakába nyúló munka után
megszületett a m . Elkészült a Vilonya községr l szóló els weboldal, igaz még
elég kezdetleges volt, de a saját gépemen már m ködött. Itt jött a nagy ötletmások számára is elérhet vé kellene tenni. Két alternatívát láttam: az els a saját
domain név, a második egy ingyenes társzolgáltató. Az els t próbáltam véghez
vinni, de itt jöttek a gondok- a www.vilonya.hu néven nem tudtam
regisztrálni(adott önkormányzatnak van fenntartva a település neve). A második
alternatíva az ingyenes társzolgáltató volt. 2006 június 30-ával elérhet vé vált a
www.vilonya.tar.hu. Az oldal szlogenje Ifj.Kardos Sándorhoz f z dik, akivel a
mai napig közösen szerkesztjük a weblapot. Az ingyenes szolgáltatónál ezután
jöttek a gondok, megállt az oldalunk, s nem tudtuk frissíteni, (eladták a tárhely
szolgáltatót) mint utóbb kiderült. Ez id ben kaptam egy ismer sömt l egy
domain nevet tesztelésre, két hónapra. Ezután vittem át az oldalunk a
www.vilonya.extra.hu címre, itt márt az új rendszerrel készült el az oldalunk.
Itt említeném meg azt az óriási segítséget, amit ifj. Eleven Lajostól kaptam az új
rendszer beállításával kapcsolatban.
Az www.vilonya.hu domain név leregisztrálását sajnos nem tudtuk elérni.
Ekkor döntöttem el, hogy majd magam leregisztrálom a domain nevet, így
született meg a www.vilonya.eu , ami 2007 Április 1-vel indult
útjára(érdekesség képpen megjegyzem, hogy éves szinten 8000 Ft-ba került a
regisztrációs díj) . Idén húsvétkor rajzpályázatot hirdettünk a Vilonya Ifjúsági,
Kulturális és Sport Egyesülettel karöltve, amire nagyon sok pályamunka
érkezett. Az új oldalunk látogatottsága jónak mondható, több mint 10000
látogatónk volt az indulás óta, az el z oldalakat beleértve, több mint 15000
látogató olvasta az oldalainkon megjelen írásokat. Látogatóink a világ minden
pontjáról voltak, (Szlovákia, Japán, Románia, Ausztria, Németország,
Törökország, Nagy-Britannia) a teljesség igénye nélkül.
Az egyéves születésnapra elészült egy fórum, ahol megvitathatjuk a községünket
érint kérdéseket. Itt megragadva kérek minden fórumozót a kulturált
szóhasználatra, a fórum szabályzatát megsért k ki lesznek tiltva az oldalról.

A honlapot szabad id nkben szerkesztjük, ezért kérünk mindenkit, hogy legyen
türelmes, minden Vilonyával kapcsolatos dolog felkerül az oldalunkra.
A véleményeket továbbra is várjuk az info@vilonya.eu e-mail címre.
Írta: Ifj. Takács Béla
@
Önkormányzati hírek: Testületi döntések:
a település forgalmi rendjének változásáról
Vilonya Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta a település
forgalmi rendjének megváltoztatására vonatkozó szóbeli javaslatot és a
következ döntést hozta:
1.) Vilonya Község Önkormányzata tulajdonában lév belterületi utakra
súlykorlátozást elrendel táblákat helyez ki. Az úthálózat megóvása
érdekében a 3,5 tonnánál nehezebb járm vek behajtását – az
engedéllyel rendelkez k kivételével – táblák kihelyezésével megtiltja.
2.) A tiltás alóli kivételt – a polgármester, távollétében alpolgármester által
írásban kiadott – engedély jelenti.
Az engedélyt azon vilonyai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkez személyek részére lehet adni, akiknek járm ve után a
településre fizetik a gépjárm adót.
(hibaelhárítást, mentést és kommunális szolgáltatást végz k külön
engedély nélkül)
Határid : 2007. július 1.
Gyakorlati értelemben ez azt jelenti, hogy ha valaki pl. fát hozat a házához,
akkor el tte keresse fel a polgármesteri hivatalt, és ott természetesen
megkaphatja erre az engedélyt. Ez a rendelet els sorban a település környékén
dolgozó mez gazdasági gépek önkormányzati utakról való kitiltását
szorgalmazza.
@
Vilonya Község Önkormányzata részt vett és nyert a Veszprém Megyei
Közgy lés Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága által kiírt verseny- és
tömegsport beruházások támogatása 2007. elnevezés pályázatán.

Eszközbeszerzésre húszezer, létesítményfejlesztésre ötvenezer forintot szavazott
meg a bizottság. Ezek az összegek természetesen csak egy csipetnyi töredékét
fedezik azoknak a céloknak, melyet az önkormányzat célul kit zött maga elé,
ezért jelent s öner t kell hozzárakni a fentiekhez.
Ugyanez a bizottság huszonötezer forintot szavazott meg a Nyitracsehi gyerekek
Vilonyán történ nyaralásuk támogatására.
Vilonya Község Önkormányzata részt vett a Közkincs II. és a Közkincs III.
pályázaton is. El bbit a Veszprémi Kistérségi Társulás által beadott pályázatán
keresztül, és itt 250.000 Ft-ot sikerült elnyerni. Ezen összeget a szeptember 22én tartandó Pap Gábor emléknapra lehet felhasználni.
A Közkincs III. pályázatot majd augusztus végén bírálják el. Ennek keretében
négy és félmillió forintra pályázott az önkormányzat, ehhez 450.000 Ft önrészt
kell biztosítani. Ha sikerül elnyerni a támogatást, akkor a kultúrház küls és
bels felújítását lehet elvégezni ebb l az összegb l.
@
83/2007.(VI.25.) Kt. határozat:
érintésvédelmi felülvizsgálat elvégeztetésér l
Vilonya Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta Király József
villamosmérnök érintésvédelmi mérések elvégzésére vonatkozó árajánlatát és a
következ döntést hozta:
1.) A balesetek megel zése érdekében az önkormányzati létesítményeknél
a lejárt határidej , kötelez en elvégzend
érintésvédelmi
szabványossági
felülvizsgálattal
megbízza
Király
József
villamosmérnök-szakért t (Balatonkenese, Mikes Kelemen u. 18/3.) az
árajánlatban szerepl 72.400 Ft + ÁFA, együttesen 86.880,-Ft
összegért.
2.) A döntést a 2007. évi költségvetés módosításakor figyelembe kell
venni.
Határid : Értesítésre: 2007. július 15.
@
89/2007.(VI.25.) Kt. határozat:
a Polgármesteri Hivatal küls vakolat-javításáról
Vilonya Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta a
Polgármesteri Hivatal (8194 Vilonya, Kossuth u. 18.) küls vakolatának
javítására vonatkozó szóbeli javaslatot és a következ döntést hozta:

1.) A Polgármesteri Hivatal küls vakolatának javítására 100.000,-Ft, azaz
Egyszázezer forint felhasználásához hozzájárul.
2.) Az összeget költségvetéséb l biztosítja.
Határid : 2007. július 30.
@
Szeptember 3án kezd dik az
új tanítási év a
vilonyai általános
iskolában.
Az
iskolások
várhatóan 22-en
lesznek.
A
tagóvoda várható létszáma 23 f .
@
A
július 7-én készült a fotó a n napi
bál utóélete. Egyesületünk azon
tagjai, akik részt vettek a márciusi
n nap
megrendezésében,
lebonyolításában,
erdei
partit
szerveztek. A kép nem teljes, mert
sajnos nem tudott mindenki részt
venni az erdei tisztáson zajló bulin.

Ez a kiadvány a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT támogatásával jött létre!

Életképek a nyárról:

A Séd Party
kispályás labdarúgó
torna gy ztese a Színes
Festékház csapata
2. Vilonya
3., Sóly

A varga-malomnál
készült fotón a
Nyitracsehi gyerekek
fürdenek a
mesterségesen
kialakított tóban.

Egyesületünk következ rendezvénye:
Szeptember 15. : XVII. BOHÓC KUPA ÉS SPORTNAP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szerkeszt : Harninger Emil
készült 200 példányban

