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RÓLUNK SZÓL

III. év 13.

PAP GÁBORRA EMLÉKEZTÜNK
Megtelt a kultúrház. Pap Gábor emlékezetére megtöltötték az emberek a
nagytermet, akik jöttek Vilonyáról, a szomszédos településekr l, de még a
szomszéd országból is. A révkomáromi püspök-helyettes szintén megtisztelte az
ünnepélyt jelenlétével. A m sorvezet Fés s Katalinnak ritkán kell egyszerre
ennyi vendéget bemutatnia vilonyai rendezvényeken.
A megnyitót dr. Ács Anna muzeológus tartotta, aki a Pap Gáborhoz f z d
kiállítást vezette fel. Megtekinthettük azokat a könyveket, képeket, szobrot, amit
a Pápai Református Levéltár, a Veszprém Megyei Könyvtár, valamint a vilonyai
református egyház bocsátott rendelkezésünkre, hogy mindenki, aki eljött, egy
kicsit bepillanthasson Pap Gábor munkásságába, életútjába ilyen módon is.
A kiállítást követ en Ifj. Farkas Béla tartott el adást Pap Gábor életútjáról.
Korábban feldolgozta ezt a témát már f iskolai szakdolgozatához, és most
nem csak szóban került nyilvánosságra ez a dolog, hanem írásban is, hiszen 150
példányban egy tömörített változat nyomtatásra is került. A színvonalas el adást
közrem ködésével segítette Simon Rita, egy az ünnepelt által írt vers
el adásával, valamint a Forrás Színház m vésze is.
A kultúrházból ezután az ünnepl k kivonultak Pap Gábor szül házához, a
mostani parókia épülethez, és koszorúkat helyezetek el emlékére. Itt verset
szavalt Bódis Jánosné, a Nyugdíjasklub elnöke.
Megtelt a református templom. Az ünnepl k tömege megtöltötte széksorokat. A
karzaton foglalt helyet a Vilonyai Férfi dalkör, valamint a Vilonyai Népdalkör.
Mindkét együttes hazafias, az ünnephez méltó dalcsokorral állt el . Farkas
Béláné az ünnepelt versét szavalta el. Bikádi László református lelkész
köszöntötte az egybegy lteket, majd Nagy Lajos a református egyházmegye
esperese hirdetett igét, ezzel zárult a nap.(kardos)

Önkormányzati hírek:
Csatlakozás Leader akciócsoporthoz:
95/2007.(VIII.27.) Kt. határozat:
„Bakony és Balaton Keleti Kapuja”
Leader Akciócsoporthoz való csatlakozásról
Vilonya Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta a Leader
akciócsoporthoz történ csatlakozás lehet ségét és a következ döntést hozta:
1.) Kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a „Bakony és
Balaton Keleti Kapuja” Leader Akciócsoporthoz.
2.) Nyilatkozik arról, hogy megismerte az Európai Mez gazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 52-65. cikkelyeit.
3.) Kinyilvánítja, hogy a potenciális LEADER helyi akciócsoport
alakulásához szükséges szervezeti forma létrehozásában alapító tagként
kíván részt venni.
Információk szerint nem egy, hanem akár kett milliárd forinti is nyerhet a
program keretében. Ennek nagy része vállalkozásélénkítés formájában vehet
igénybe. Az akciócsoportban 27 település vesz részt.
Az akciócsoportnak tagja a Vilonya Ifjúsági, Kulturális és Sport Egyesület
is.
@
2008. évre is meghirdette az Oktatási Minisztérium a Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben való részvétel lehet ségét. Vilonya már
évek óta részt vesz a programban és most is csatlakozott. A nappali tagozaton
fels oktatásban tanulók részére kiírt pályázati adatlapok a Polgármesteri
Hivatalban vehet k át.
@
101/2007.(VIII.27.) Kt. határozat:
beiskolázási segélyr l
Vilonya Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta a beiskolázási
segélyre vonatkozó szóbeli javaslatot és a következ döntést hozta:
1.) Az általános iskolás, középiskolás és nappali iskolarendszer
fels oktatásban részt vev k számára egységesen 4.000,-Ft/f , azaz
Négyezer forint/f összeg beiskolázási segélyt nyújt a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás el irányzat terhére.
A beiskolázási segély felvételéhez az általános iskolás tanulók
kivételével iskolalátogatási igazolást kell benyújtani.
2.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába, illetve a vilonyai
tagintézménybe járó vilonyai gyermekek részére az állami támogatást –
szükség esetén – kiegészíti, hogy a jogszabályban megfogalmazott
ingyenes tankönyvellátást az érintett tanulók részére biztosítsa.

111/2007.(IX.24.) Kt. határozat:
gépi hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákra pályázat kiírásáról
Vilonya Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkákra pályázat kiírására vonatkozó
javaslatot és a következ döntést hozta:
1.) Pályázatot hirdet Vilonya község területén található közterületek gépi hóeltakarítási és gépi síkosság-mentesítési munkáinak elvégzésére.
2.) A pályázatról hirdetést jelentet meg.
3.) Pályázni csak érvényes szakirányú vállalkozói engedéllyel, írásban lehet
2007. 10. 29-én 1200 óráig. Pályázati dokumentáció átvehet Vilonyán az
Önkormányzat épületében.
4.) A beérkezett pályázatokról a testület október 29-i ülésén dönt.
112/2007.(IX.24.) Kt. határozat:
Pap Gábor emlékszoba kialakításáról
Vilonya Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta a Pap Gábor
emlékszoba kialakítására vonatkozó szóbeli javaslatot és a következ döntést
hozta:
1.) Pap Gábor születésének 180. évfordulója alkalmából rendezett
emlékrendezvény el készítése során fogalmazódott meg az igény, hogy
Pap Gábor szül házában emlékszobát rendezzen be az önkormányzat.
2.) Pap Gábor a Református Egyház tulajdonában lév Vilonya, Kossuth u.
45. szám alatt lév ingatlanban született. Amennyiben a református
egyház az ingatlant emlékszoba céljára rendelkezésre bocsátja, az
önkormányzat a bérleti díj fizetését – külön szerz dés alapján – vállalja.
114/2007.(IX.24.) Kt. határozat:
Királyszentistván községben házi segítségnyújtás biztosításáról
Vilonya
Község
Önkormányzata
Képvisel -testülete
megtárgyalta
Királyszentistván községben házi segítségnyújtás biztosítására vonatkozó
szóbeli javaslatot és a következ döntést hozta:
1.) Támogatja, hogy a Családsegít Központ m ködési területét módosítsa, és
Királyszentistván községben is biztosítsa a házi segítségnyújtást, illetve a
szociális és gyermekjóléti feladatok ellátását.
2.) Felhatalmazza Kovács János polgármestert, hogy a mikro-térségi
társulásról szóló megállapodás módosítását aláírja.

Országos szemétgy jt akció
A Magyar Közút Kht. felhívását elfogadva a vilonyai önkormányzat is
csatlakozott az országos szemétgy jt akcióhoz. A kit zött dátum október 20.
(szombat). Reggel 8-tól délután 14-óráig lehet gy jteni a szemetet - els sorban
a közutak mellett-, amit az akció szervez i szállítanak el. A Magyar Közút Kht.
minden résztvev nek térítés nélkül biztosít véd keszty t, láthatósági mellényt,
illetve a szükséges szemétgy jt zsákokat. Sajnos, a kit zött dátum munkanap,
de remélhet leg így is sokan gy jtjük Vilonyán az eldobált szemetet.
Felhívás:
Vilonya községben rendszeresen visszatér probléma az állattartási szabályok be
nem tartása. Sok esetben el fordul, hogy a kutyák nem megfelel en vannak
elzárva a kerítésen belül, ennek hiányában nincsenek megkötve. Amennyiben
probléma merül fel, és szükséges kihívni a gyepmestert, ennek minden költségét
a kutya tulajdonosának kell megtérítenie!
Több utcában is a járdára kilógó ágak, bokrok okoznak közlekedési nehézséget a
településen. Ezek karbantartása a tulajdonos feladata, az ágak visszametszése
ugyanolyan kötelessége, mint a téli hóeltakarítás. Elmulasztása felszólítást von
maga után, ezt követ en pedig bírságra jogosult a helyi önkormányzat.
@

Egyesületi hírek:
Az idei évben is több helyre adott be pályázatot a Vilonya Ifjúsági, Kulturális
és Sport Egyesület, és ezek között úgy, mint korában volt sikeres próbálkozás
is.
Rólunk szól „cím lap kiadásához, el állításához 30.000 Ft-tal járult
hozzá a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007-ben.
Rendezvények szervezéséhez szintén a Veszprém Megyei Önkormányzat
biztosít 30.000 Ft-ot az idei esztend ben. Egyesületünk ebb l az
összegb l sportnapok lebonyolítását valósítja meg.
Pályáztunk szintén rendezvényszervezésre az országos hatókör ESZA kht-nál,
itt 105.000 Ft-ot nyerhetünk pozitív elbírálás esetén. Döntés két hét múlva
várható.
Volt természetesen elutasított pályázatunk is. Az NCA (Nemzeti Civil Alap)
m ködési költségre kiírt pályázatát sajnos elbuktuk.

A Vilonyai Népdalkör miután kezdeményezte a Veszprém Megyei Bíróságnál,
hogy mint jogi személyt töröljék a nyilvántartásból csatlakozott
Egyesületünkhöz. Augusztus 27-t l csakúgy, mint a focicsapatnak, valamint a
két szül i munkaközösségnek a Vilonya Ifjúsági, Kulturális és Sport
Egyesületnek a Forrás Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára érkezik a
nekik járó önkormányzati támogatás. (kardos)
Felhívás: A Vilonya Ifjúsági, Kulturális és Sport Egyesület tagjai az
elkövetkez hétvégéken társadalmi munkában javítják a Séd parti sportpálya
állapotát földegyengetéssel, és f mag vetésével. Aki fontosnak tarja, hogy
milyen min ség pályán rúg labdába, vagy fontosnak tarja, hogy a gyermeke,
unokája hol játszik, azokat várjuk szeretettel a következ hétvégi napokon:
október 14., október 21. A munka mindkét esetben 8óra 30perct l kezd dik.
El zetesen érdekl dni lehet Ifj. Takács Jánosnál, vagy Ifj. Kardos Sándornál.
@

Sok résztvev a sportnapon

A XVII. BOHÓC KUPA
Tizenhetedik alkalommal került megrendezésre a községben a Bohóc Kupa
elnevezés sportnap. A rendezvényen a hagyományoknak megfelel en nem csak
a helyi, hanem a környez települések sportkedvel i is részt vettek.
Az általános iskola sportpályái adtak helyszínt a programoknak. A kispályás
labdarúgás vonzotta természetesen a legtöbb érdekl d t, ebben a kategóriában
az FB Denevér csapata vihette el a serleget, megel zve a rendez , és egyben
névadó csapatot, a Bohócokat, de a képzeletbeli dobogóra felállhatott még a
veszprémi Haszkovó együttese is. A játékvezet i feladatokat közmegelégedésre
a helyi Boncz Ferenc látta el.
Asztalitenisz egyéni kategóriában Albertus Attila gy zött, Bakonyi Milán és
Krautheim László el tt. Streetball-ban a peremartoni egység diadalmaskodott,
ebben a kategóriában gyerekcsapatok mérk ztek egymással. A rendez k
reményei szerint a következ sportnap legalább ugyanilyen érdekl déssel zajlik
le, mint az ez évi. (kardos) Szeptember 15.
@
Ez történt Vilonyán:
Szoros kapcsolatban
A kultúrházban látta vendégül a helyi nyugdíjasklub a hajmáskéri szépkorúak
egyesületét, a két szervezet tagjai megtöltötték a nagytermet.
A program Bódis Jánosné köszönt jével indult, a vilonyai klubvezet arról
beszélt, hogy hajmáskéri kortársaikkal ápolják talán a legjobb viszonyt a
vilonyai nyugdíjasklub tagjai, hiszen a kapcsolat oda-vissza évek óta egyre
szorosabb.

A színpadon egymást váltották a vendég, és a helyi klub tagjai, akik
népdalokkal, vagy vidám jelenetekkel kápráztatták el a jelen lév ket. A
hajmáskériek Móricz Zsigmond Kvitt cím darabját adták el , ami hatalmas
közönségsikert aratott. Az el adások után az estét vacsora, majd közös dalolás
zárta.(kardos) Szeptember 29.
*
Színes népdalkörös találkozó
Újra a népdalokat jöttek össze ünnepelni, ha úgy tetszik, a hagyományos magyar
népzenét életben tartó rendezvény vendégei voltak a meghívott pávakörök
Vilonyán.
Csillak Jánosné köszöntötte az egybegy lteket. A rendez Vilonyai Népdalkör
vezet je elmondta, hogy jó érzés újra látni azokat a dalköröket, amelyekkel már
hosszú évekre nyúlik vissza a kapcsolatuk, de ugyanilyen szeretettel fogadják
természetesen az újonnan megismert együtteseket is. A színpadon a Berhidai
Búzavirág nyugdíjasklub nyitotta a sort, akik tánccal és dallal készültek. ket
követte a szápári népdalkör, akik szlovák nyelv dalcsokrot állítottak össze. A
Vilonyai férfi dalkör katonadalokat adott el . A nagyvázsonyi népdalosok német
eredet , de magyar nyelv dalokkal szórakoztatták a közönséget. A m sort a
rendez Vilonyai Népdalkör zárta.
Az este baráti beszélgetéssel és közös dalolással ért véget.(kardos) Október 6.
*
Sportnap a pályán: kispályás labdarúgó minitornát rendezett a Vilonya Ifjúsági,
Kulturális és Sport Egyesület az iskolánál. A négy csapat részvételével lezajlott
kupacsata az FB Denevér sikerével zárult, második lett a Bohócok csapata.
Utánuk következett a Vilonya FC és a Közgáz együttese. Október 13.
@
OKTÓBER 23. ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
30
Kezdési id pont: 14
Vilonyán is megemlékezünk a magyar történelem egyik legnagyobb
eseményér l. Vilonya község lakossága fejet hajt a magyar szabadság h sei
el tt.
Az ünnepi megemlékezés helyszíne a kultúrház, majd a m sor után
megkoszorúzzuk a Magyarországért elesettek emlékm vét.
Az ünnepi m soron közrem ködik a Vilonyai Népdalkör, a helyi iskolások,
valamint a Forrás Színház m vészei.

KATALIN BÁL
November 10-én (szombat) Katalin-bált rendez a kultúrházban az iskolai szül i
munkaközösség. Zene és ajándéksorsolás várja az érdekl d ket.
A rendez k felhívják a figyelmet, hogy az épületben tilos a dohányzás, valamint
a tánctérre (nagyterem) tilos üveget bevinni.
@
A
református
templom
ból több,
mint
száz éve
eladott
festmény
kazetták
a
Néprajzi
Múzeum
ban
hevernek
A Pap Gábor emlékm sorra készülve, láthattuk a Néprajzi Múzeum törökbálinti
raktárában azokat a festménykazettákat, melyeket a református egyház a
templom felújítása céljából adott el a múzeumnak még az 1900-as évek elején.
A festménykazetták az 1700-as években készültek. Reméljük, egyszer
visszakerülhetnek eredeti helyükre, a vilonyai református templom falaira.
@
Az elmúlt hétvégeken társadalmi munkában
került javításra a Séd parti labdarúgó pálya
állapota. A lerostált földet elterítettük, majd
f magot szórtunk rá. A munkában részt vettek:
Farkas Kevin, Ács Péter, Ifj. Takács János, Vida
Gábor, Gubiczáné Kocsis Irén, Ifj. Farkas Béla,
Patai János, Ifj. Vincze Zoltán, Kardos Ern ,
Fés s Katalin, Ifj. Kardos Sándor.
A parkban ezen kívül még padok lettek
elhelyezve, valamint hamarosan további fásítás
következik.

Fát ültettek a temet ben is. A ravatalozó el tt Hujber Ferenc ültetett csemetéket.
@

A képen a

XVII.BOHÓC

KUPA ÉS
SPORTNAP
streetball
tornájának
résztvev i.

EZ ITT AZ ÖN HELYE! HA SZERETNE BÁRMIT HÍRDETNI, MI
SEGÍTÜNK. A KÉTHAVONTA MEGJELEN
RÓLUNK SZÓL
RENDELKEZÉSÉRE ÁLL MINEN VILONYAI LAKOSNAK!

Ez a Rólunk

szól a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT támogatásával jött létre!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szerkeszt : Harninger Emil és Ifj. Kardos Sándor
készült 200 példányban

