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Kellemes Karácsonyt és Boldog új évet
kívánnak, a „Rólunk szól”, és az első vilonyai
internetes
honlap,
a
„www.vilonya.eu”
szerkesztői !
A következő esztendőben, csakúgy, mint eddig
olvashatják írott és elektronikus formában a
települést érintő híreket, információkat. A honlapon
a friss önkormányzati jegyzőkönyvek, rendeletek,
aktuális napi hírek, valamint fotógalériák tölthetők
le sok más egyéb mellett. A Rólunk szól, ami már
harmadik esztendeje készül, kéthavonta kerül
kiadásra. Az idei évtől kezdve nemcsak az
Egyesületei, hanem a település dolgaival
kiegészülve, hiszen így teljes a kép.
A Vilonya Ifjúsági, Kulturális és Sport Egyesület 2007-es éve, röviden:
Az Egyesület fő profilja a sportnapok szervezése volt az idei évben is. Három
Bohóc Kupa és Sportnapot rendeztünk, ebből az egyik este zajlott, ez volt a
villanyfényes pályaavató. Szerveztünk túrákat a Bakonyba, ám azok sajnos
kevés érdeklődőt vonzottak. A legkisebbeknek rajzversenyt hirdettünk. A nőnapi
bál lebonyolítása az Egyesület nevéhez fűződik. A focicsapat tagjainak
segítségével javítottuk a Séd parti sportpálya állapotát. A „Rólunk szól” című lap
kiadása, készítése és a nyomtatási költségek szintén az Egyesület számláját
terhelik. Szerencsére az idei évben is eredményesen pályáztunk a Veszprém
Megyei Önkormányzathoz, és ennek segítségével könnyebben valósítottuk meg
a fent felsoroltakat. A megyei közgyűlés ebben az évben támogatta a
sportnapjainkat, és lap kiadási költségeit is. A helyi önkormányzattól kapott
támogatási összeget így részben pályázati önrészként tudtuk felhasználni.

Lezárva a 2007-es esztendőt megkérdeztük a helyi civil szervezeteket, mondják
el véleményüket az évről és összegezzék azt:
A Vilonyai Népdalkör működéséről:
A Vilonyai Népdalkör működésének 13. évébe lépett.
Az idei évben is megvalósította fő célkitűzéseit, melyek közül az egyik, a helyi
ünnepségek műsorainak színesítése. Valamennyi ünnepségre az alkalomhoz illő
műsorral készültünk. Másik célkitűzésünk a magyar népdalkincs megőrzése,
ápolása és továbbadása. Színes dalcsokrainkat leggyakrabban vidéki
népdalkörös találkozókon tudtuk bemutatni. Jelentkeztünk a KOTA Országos
minősítőjére, ahol az elődöntőből az országos döntőbe jutottunk.
Egyik nagy eredményünknek tartjuk, hogy taglétszámunk 17 főre gyarapodott.
Próbáinkat hetente egyszer tartjuk, amelyek nagyon jó hangulatban telnek.
Köszönetet mondunk az Önkormányzatnak az anyagi támogatásért, és
mindenkinek, aki tapssal, jó szóval támogat bennünket.
Csillak Jánosné
népdalkörvezető

Vilonyai Nyugdíjas klub:
A vilonyai nyugdíjasklub 11 éve, 1996-ban alakult. Tagja az „Életet az
éveknek”, valamint az „Érdekvédelmi Szövetségnek”. Igen mozgalmas klub
éltet élünk sok színes programmal. Kis művészeti csoportunk nagy sikereknek
örvendhet. Egymás után lép fel a különböző rendezvényeken, találkozókon.
Mottójuk az egymás iránti tisztelet és megbecsülés. A klub programja sokrétű,
például farsangoló batyus bál, szomszédolás, vers és prózaíró találkozó (amely
megyei szintű). Falunkban rendezendő események rendszeres résztvevője.
Kirándulást szervezünk meleg fürdőre, de az „idősek napjának” megrendezése is
hagyomány a klub részéről, természetesen együttműködve a települési
egyesületekkel és az önkormányzattal. Év végén tartunk egy záróünnepséget.
Reméljük ez az összefogás, a közös munka az elkövetkező évben is jellemző
marad, hogy az elvárásoknak meg tudjunk felelni. Ezúton köszönjük az
önkormányzatnak, hogy támogatásukkal meg tudjuk valósítani a terveinket. Úgy
érzem az összefogás, a szeretet erőt ad az elkövetkező időszakra is, hogy
terveink megvalósuljanak.
Mindenkinek békés boldog ünnepeket kíván
Bódis Jánosné/Marika
a vilonyai nyugdíjasklub elnöke.

Vilonyai Férfi Dalkör:
A Vilonyai Férfi Dalkörnek 2007-ben 14 fellépése volt. Ezeknek a fellépéseknek
a túlnyomó része sikeres volt. Kiemelkedik a szereplések közül a „Zánkai
katonadalok találkozója”, a balatonkenesei Életet az éveknek nyugdíjas
gálaműsora, valamint a balatonfüredi nyugdíjas szomszédolás. Részt vettünk
nemzeti ünnepeink megemlékezésén, valamint a környező települések
szomszédolásain (pl: Pétfűrdő, Hajmáskér, Márkó, Berhida stb..). Sajnos
létszámunk kevesebb lett elköltözés és halálozás miatt.
Az önkormányzattól kapott támogatásból tudjuk működtetni a Dalkört, amit
ezúttal is nagyon köszönünk.
Farkas Béla
Dalkörvezető
@
A vilonyai könyvtár jelentős változáson megy át:
A vilonyai Községi Könyvtár működéséről:
A települési könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok feladata.
Igazodva az Eu-s országok szolgáltató rendszereihez, településünkön létrehoztuk
a mozgókönyvtári ellátást.
Ezt a szolgáltatást a Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás keretében az
Eötvös Károly Megyei Könyvtártól, mint szolgáltatótól vesszük igénybe.
Ez azt jelenti, hogy jelentős fejlesztés válik lehetővé, melynek első lépése,
számítógépes rendszer kiépítése, internetes hozzáféréssel. Ez részben
megtörtént.
Könyvtári állományunk korszerű. Megtalálhatja benne minden korosztály a
neki megfelelő irodalmat. Az általános iskolások gyakran kapnak
könyvtárhasználathoz kapcsolódó feladatokat, amelyeket közösen oldunk meg.
A gyerekek a kölcsönzés után még társasjátékokkal szórakozhatnak. Időnként
vetélkedőt, vagy az ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozást is tartunk.
A könyvtár jelenleg hetente egyszer, szerdán ½ 4-től ½ 6-ig tart nyitva,de jövő
évtől bővítését tervezzük.
Szeretettel várok minden érdeklődőt.
Csillak Jánosné
Könyvtáros

A Vilonyai Általános Iskola értékelése:
A Vilonyai Általános iskolába 20 alsó tagozatos gyermek jár. Két tanuló
csoportban tanulnak a gyerekek: az egyikben az első-és második osztályosok, a
másikban a harmadik- és negyedik osztályosok. A gyerekek mindennapjaikat
lakóhelyükhöz közel, családias légkörben, számukra ideális, ismert és
megszokott környezetben tölthetik. Az intézmény körül tágas udvar, két
aszfaltos pálya áll a gyerekek rendelkezésére. Iskolai osztálytermeink jól
felszereltek, a pedagógusoknak lehetőségük van többféle oktatási segédeszközt
használni, csak néhányat említenék: (abakusz, írásvetítő, különböző matematikai
diasorozatok, számképek, hívóképek, óriás betűtartó stb.), ez által színesebbé és
változatosabbá tehetik az oktatást. A kis létszámú osztályok és a változatos
technikai eszközök azoknak a gyerekeknek is biztosítják a sikeres és
eredményes tanulást, akik valamilyen problémával, tanulási nehézséggel
küzdenek. A gyerekek heti három órában veszik igénybe a tornatermet, ami
szintén a gyerekek életkorának megfelelő sporteszközökkel van felszerelve.
Iskolánkban a kötelező tananyagon kívül már első osztálytól tanulhatnak idegen
nyelvet (németet) a diákok. A gyerekek számára igen közkedvelt informatikai
oktatást 2006. szeptemberétől helyben tudjuk megvalósítani, két újonnan
vásárolt számítógép segítségével. A Vilonyai Iskolába járó gyermekek számára
napi egyszeri étkezést (menzát) tudunk biztosítani.
Minden évben a diákjaink több iskolai és a község által szervezett ünnepségeken
és rendezvényeken fellépnek. A következő programjaink: Mikulás ünnepség,
Télváró ünnepség, karácsony, farsang. Évente egyszer tanulmányi kirándulásra
mennek a gyerekek.
Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt, aki szeretné közelebbről
megismerni intézményünket.
Írta: Devecsery Ildikó- intézményvezető
Ez történt Vilonyán:
Katalin bál: (november 10.)
Ez év szeptemberében újjá alakult az iskolai szülői munkaközösség. Az ő
szervezésükben került megrendezésre az őszi-téli szezon első bálja, a Katalin
bál, amelyen a zenét Volein Viktorék szolgáltatták. A rendezvényen főként a
fiatalabb korosztály képviseltette magát és gondoskodtak a jó hangulatról. A bál
zavartalan lebonyolításában segítettek a vilonyai foci csapat tagjai, akiknek
ezúton szeretnénk köszönetet mondatni. A bevételt a vilonyai iskolások
karácsonyi ajándékaira és az év végi kirándulásra fordítja a szülői
munkaközösség.
Írta: Török Dóra

Zarándoklat Komárnóba :
Falunk szeptemberben Pap Gábor református püspök születésének 180.
évfordulójára emlékezett. Az ünnepi év folytatásaként november 1-én
Nemesvámos Község Önkormányzatának meghívására Pap István megújított
síremlékénél koszorúzott falunk kis küldöttsége majd november 13-án
Komárnóban, a püspök síremlékénél helyezte el az emlékezés koszorúit.
Vendéglátóink, Révkomárom lelkésze Fazekas László és felesége, valamint a
gyülekezet két gondnoka, a Református Kollégium épületében fogadtak
bennünket.. A körülbelül ötven fő befogadására alkalmas terem falait, a
korábban e helyütt alkotó püspökök festett képei díszítették, életük,
munkásságuk időrendjébe sorakoztatva. A harmadik festmény ábrázolta a
Vilonyán született, majd lelkészkedett, és végül püspöknek választott Pap
Gábort.
A látogatás programjaként a XVIII. század végén felépült, majd 1818-ban
toronnyal bővített templomot volt szerencsénk belülről is megtekinteni.
Megismerhettük az imahely nevezetességeit. E helyütt hirdette Isten igéjét 1878tól haláláig Pap Gábor is.
Vendégségünk zárásaként felkerestük a városi temetőt, ahol sok híres, tehetséges
és alkotó ember alussza örök álmát.
Pap Gábor feleségével, fiával és három menyével nyugszik e helyen. A sírokat
kovácsolt kerítés szegélyezi, jelezve összetartozásukat. A családfő sírköve sérült,
tetejét egy gránát vitte le, még a háború éveiben. Ezt a sérülést tekinthetjük
jelképesnek, szimbolizálva a szabadsághős, író, költő és lelkész életét.
Személyes és közösségi veszteségek kovácsolták egyéniségét, jellemét, melyek
a céltól, tenniakarástól, ember- és hazaszeretettől őt soha el nem tántorították,
sőt inkább megerősítették. Emlékezve falunkhoz fűződő kapcsolatához,
tisztelegve egész élete előtt, Kovács János polgármester úr és Gubiczáné Kocsis
Irén képviselő a településünk nevében, majd Velegi Sarolta a vilonyai eklézsia
nevében helyezték el koszorúinkat.
A hazafelé vezető utat – ha már a közelben voltunk – Ószőny felé vettük, ahol
szerencsésen otthon értük – ugyanis bejelentkezés nélkül toppantunk be Kovács Zoltán lelkész urat. Pap Gábor, hogy püspöki hivatalát elfoglalta, a nagy
távolságra való tekintettel tette át lelkészi hivatalát Vilonyáról Ószőnybe. 18741878-ig, a Komáromba való megválasztatásáig pásztorkodott a gyülekezet
mellett. A csinos, szépen felújított kis templomot a lelkész úr büszkén nyitotta
meg előttünk. Kedvességét a püspök életéről szóló kiadvánnyal köszöntük meg.
Komárnóban és Ószőnyben is azzal tudtuk látogatásunkat lezárni, hogy ezt egy
folyamat kezdetének lehet és kell tekinteni. A kapcsolat létrejött, s a további
közös emlékezések, látogatások, és múltunk kutatása, még sok együttes örömöt
fog jelenteni lakosaink, gyülekezeteink számára.
Írta: Ifj. Farkas Béla

Idősek világnapja:
Ahogy az elmúlt évtizedben mindig, az idén is köszöntötték a legidősebb
embereket Vilonyán, a nyugdíjasklub által szervezett „Idősek világnapja”
alkalmából. Az ENSZ által létrehozott világnapot az elmúlt hétvégén rendezték.
A rendezvényt megnyitó Bódis Jánosné klubvezető, és Kovács János
polgármester egyaránt a tiszteletre, és a soha el nem múló fiatalosságra hívta fel
a figyelmet, hiszen lehet bármilyen idős az ember, lélekben örökre megőrizheti
fiatalságát. A színpadon, a rendező szervezeten kívül a férfi dalkör, és a Vilonyai
Népdalkör szórakoztatta a megjelenteket, valamint Szikszai Norbert egy verset
szavalt. A műsor után az önkormányzat és a település civil szervezetei
virágcsokrokkal, ajándékokkal lepték meg az ünnepelteket. (kardos)
@

Önkormányzati hírek:
December 16-án (vasárnap) rendezi Vilonya Község Önkormányzata a „Falu
Karácsonya” című ünnepi megemlékezését. A korábbi évekhez képest változást
jelent, hogy a jogszabályok változása miatt megszűnik a vásárlási utalvány
(korhoz kötve lehetne adni, amiből kiszorulnának a meghatározott kor alatt
lévők, vagy segély formájában, akkor viszont papírokkal igazolni kellene a
jogosultságot). A jelzett problémák miatt így a vásárlási utalvány helyett a műsor
után minden megjelentet vendégül lát az önkormányzat. A rendezvény délután
15 órakor kezdődik a kultúrházban.
*

Vilonya Önkormányzat Képviselő-testülete decemberi ülésén tárgyalta a 2008-ra
tervezett hulladékszállítási díjat. A testület elfogadva a Vertikál Rt. ajánlatát a
következő szállítási díjakat határozott meg:
120 literes edényzet ürítési díja: 287 Ft (bruttó)/alkalom
60 literes (kedvezményes) edényzet: 200 Ft/alkalom
240 literes edényzet: 572 Ft/alkalom
*
Vilonya Önkormányzat Képviselő-testülete szintén decemberi ülésén tárgyalta a
következő évre vonatkozó víz és szennyvíz szolgáltatási díjakat, melyeket a
Bakonykarszt Zrt. javaslatai alapján állapított meg. Ezek a következők: (bruttó
értékben):
Ivóvíz szolgáltatási díj: 299 Ft/m3, ebből 49, 5 Ft a fejlesztési díjhányad.
Szennyvíz szolg. díj: 323 Ft/ m3, ebből a bérleti díj fajlagos mértéke: 29, 9 Ft.

FELHÍVÁS!
Vilonya weblapján és a „Rólunk szól” hasábjain egy új sorozatot tervezünk
indítani. Célunk, hogy olyan emberekkel ismerkedhessünk meg ezen
fórumokon, akik valamilyen oknál fogva nekünk, vilonyaiaknak érdekesek,
valamiért fontosak. Legyen szó akár életinterjúról, vagy egy konkrét
eseményről, élményről, mi szeretnénk az érintetteket megszólaltatni, bemutatni
Önöknek. Kérjük, írják meg, jelezzék részünkre, milyen eseményről, kiről
szeretnének többet megtudni, interjút olvasni, s mi igyekszünk a kéréseket
teljesíteni. Visszajelzéseiket várjuk a: vilonyai@gmail.com, vagy az
info@vilonya.eu e-mail címeken, valamint a 06-20/417-6169 telefonszámon.
Elsőként, kit is választhattunk volna riportalanynak, mint falunk első emberét,
Kovács János polgármestert.
A falu polgármesteréről, magáról az emberről, családjáról, Vilonyához
kötődő kapcsolatáról keveset tudunk.
FB: Hol születtél, milyen családi háttérrel indultál az életbe, hányan
voltatok testvérek és miként kerültél Vilonyára?
KJ: … „Jött-ment” vagyok… ezt már tősgyökeres barátaimtól viccesen többször
megkaptam. Nagycsaládból származok, nyolcan voltunk testvérek, s én vagyok
a legfiatalabb. Nem oly rég derült csak ki számomra, hogy egyedül én születtem
Veszprémben, míg nővéreim és bátyáim közül négyen Békés megyébe, hárman
Papkeszin látták meg a napvilágot. Mostanában kutakodni kezdtem a családi
gyökerek után, mivel nagyon keveset tudok, tudunk a békésben maradt
rokonokról. Sajnálom, hogy amíg éltek a szüleim, főleg édesapámtól, eziránt
kevésbé érdeklődtem. Ezt most igyekszem pótolni. Édesapám a
munkalehetőséget követve került a környékre, s őt kis idő múlva követte a
család is a fűzfői szőlőhegybe. 1978-ban ide – Vilonyára – nősültem, s egészen
1989-ig itt éltünk, amikor átköltöztünk a Balatonalmádiba felépült házunkba.
Hamarosan, körülbelül fél év múlva vissza is költöztünk…
FB: Egy ember, egy család jobb esetben is legfeljebb egy házat épít fel egy
életben. Miért csak fél évig éltetek az új szerzeményben?
KJ: … ez hosszú… Nagy munka volt, hiszen 83-tól építgettük kalákában a
szomszédokkal a hatos sorházunkat, mire 89 körül elkészültünk vele. Sajnos a
nejem nem tudta megszokni az új környezetet, ezért jöttünk haza. Akkor nagyon
nehéz volt ezt feldolgozni, de összességében örülök, mert Vilonyán sokkal jobb
lakni, mint a balatoni zsúfoltságban. Ott a lakásokhoz minimális terület tartozott,
kis elő és hátsó kerttel.
FB: Hazaköltöztetek, és az építkezés nem állt le, mert…?
KJ: Kezdhettem elölről. Az eladott ház után adózni kellett volna, és ezért inkább
azt a pénzt beleforgattuk a vilonyai ház felújításába. Tetőcsere, tetőtér beépítés,
aztán mire végeztünk, „sikerült” szétbomlania a családnak.

FB: Az évekig tartó építkezés eredményessége, ellenkezőleg hatott a családi
életre?
KJ: Igen. … Tipikus „magyaros történet”.
FB: Ezzel egy időben egyéb komoly változások is bekövetkeztek az
életedben. Nem lehetett, csak a magánéletben bekövetkezett fájó veszteség
sebeit nyaldosni, hisz nyakadba szakadtak a polgármesteri teendők.
KJ: 2000-ret írtunk. Márciustól, egészségügyi probléma miatt az elődöm nem
tudta a továbbiakban ellátni hivatali teendőit, s egyik napról a másikra kellet az
ügyeket átvennem alpolgármesterként, munka mellett. A családi háttér
problémái miatt a munkába temetkeztem, mert még mindig jobb volt a hivatalba
lenni, mint otthon. Azt mondom, és ezt nyugodtan ki merem jelenteni, hogy ha
ez nem így történik, akkor én most nem lennék polgármester. 2001. őszén,
időközi választás eredményeként lettem hivatalosan is polgármestere a
településnek.
(A teljes interjú szövege olvasható a www. vilonya.eu oldalon!)
A rovatot szerkeszti Ifj. Farkas Béla
@

December 16. (vasárnap) 15 óra: Falu Karácsonya ünnepély a kultúrházban
Mindenki, aki eljön, vendéglátásban részesül a műsor után.
Rendező: Vilonya Község Önkormányzata

Ez a Rólunk

szól a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT támogatásával jött létre!

WWW.VILONYA.EU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szerkesztő: Harninger Emil és Ifj. Kardos Sándor
készült 200
példányban

