Vilonya Ifjúsági, Kulturális és Sport Egyesület
8194 Vilonya, Hétvezér u.22.
Adószám: 18937765-1-19
http://www.vilonya.eu
e-mail: info@vilonya.eu
„EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK ENNÉL
SOKKAL TÖBB ! ”
2008-04-07.

RÓLUNK SZÓL

IV. év 16.

Vilonya focicsapata megadja a lehetıséget a javításra! Három esztendeje, 2005
májusában 4:1 arányban gyıztük le az Országgyőlés válogatottját, ám a
képviselık 2008. május 10-én újra megpróbálhatják a lehetetlent: legyızni
Vilonyát.

A XIX. Bohóc Kupa és Sportnap keretében! A helyszín a Séd parti sportpálya
lesz. A meghívásos kispályás focikupa mellett gondolunk a kisebbekre is: nekik
póni lovaglást, és egyéb játékos programot szervezünk. A tervek szerint más
sportágak is helyet kapnak a sportnapon.
Rendezı: Vilonya Ifjúsági, Kulturális és Sport Egyesület
Önkormányzati hírek:
Vilonya Község Önkormányzat képviselı-testülete a soron következı, márciusi
testületi ülésén döntött a helyi civil szervezetek 2008-as támogatásáról: A
testület 600.000 Ft-ot szánt idén is erre a célra. A támogatások összegét itt
olvashatják:
Vilonyai nyugdíjasklub 125.000 Ft
Vilonyai Népdalkör 100.000 Ft
Vilonyai kispályás labdarúgó csapat 95.000 Ft
Vilonya Ifjúsági, Kulturális és Sport Egyesület 90.000 Ft
Vilonyai Férfi dalkör 55.000 Ft
Vöröskereszt vilonyai szervezete 30.000 Ft
Iskolai szülıi munkaközösség 50.000 Ft
Óvodai szülıi munkaközösség 50.000 Ft

2/2008.(I.28.) Kt. határozat:
a Vilonyai Általános Iskola és Óvoda főtési rendszerének javításáról
Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Vilonyai
Általános Iskola és Óvoda főtési rendszerének javításáról szóló szóbeli
javaslatot és a következı döntést hozta:
1.) Az iskola és óvoda megfelelı hımérsékletének biztosítása érdekében a
főtési rendszer javítását kezdeményezi.
2.) A javításhoz szükséges anyagok beszerzésére és a munkák elvégeztetésére
költségvetésébıl 150.000,-Ft, azaz Egyszázötvenezer forintot biztosít.
3.) A döntést a 2008. évi költségvetés készítésekor figyelembe kell venni.
Határidı: 2008. február 15.
Felelıs: Kovács János polgármester
*
3/2008.(I.28.) Kt. határozat:
az ételszállítás díjáról
Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Vilonyai
Általános Iskola és Óvodába az étleszállítás díjáról szóló elıterjesztést és a
következı döntést hozta:
1.) A Vilonya Község Önkormányzata és Barthalos János vállalkozó között
2003. február 27-én létrejött vállalkozási szerzıdés 5. pontjában szereplı
havi szolgáltatási díj bruttó összegének módosításához – az ÁFA
változása miatt – hozzájárul.
2.) A Berhidai Süni Óvodában készített étel Vilonyai Általános Iskola és
Óvodába történı szállításáért megállapított 62.500,-Ft szolgáltatási díjat
bruttó 65.600,-Ft-ra emeli.
3.) A testület a 123/2002.(VIII.15.) számú határozatát a fentiek szerint
módosítja, egyúttal a 78/2004.(VI.28.) számú határozatát visszavonja.
Határidı: azonnal
*
6/2008.(I.28.) Kt. határozat:
a vilonyai 027/2 hrsz-ú terület megosztásáról
Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a vilonyai
027/2 hrsz-ú terület megosztásával kapcsolatos javaslatot és a következı döntést
hozta:
1.) A lakótelkek kialakításához a belterületbe vonás érdekében a vilonyai
tulajdoni lapon lévı külterületi 027/2 hrsz-ú, gyepmővelési ágú,
Vilonya Község Önkormányzata tulajdonában lévı terület megosztását
kezdeményezi.

2.)

A földrészlet megosztását a Lovas Sp. Földmérı Kft-vel (8200
Veszprém, Papvásár u. 31.) végezteti.

3.)

A telekmegosztás során felmerülı kiadásokat költségvetésébıl
biztosítja.

4.) A döntésrıl a Veszprémi Földhivatalt értesíteni kell.
Határidı: értesítésre: 2008. február 15.
*
13/2008.(II.25.) Kt. határozat:
a Kultúrház és buszmegálló esıcsatornázásáról
Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az
esıcsatornák javítására és felszerelésére vonatkozó szóbeli javaslatot és a
következı döntést hozta:
1.) A Kultúrház esıcsatorna lefolyóinak felújítását és az egyik Hétvezér utcai
- Újtelep utcához legközelebbi - buszmegálló esıcsatornázását
elvégezteti.
2.) A munkákkal Blaski Gábor bádogost (Balatonakarattya, Hársfa u. 15.)
bízza meg összesen 74.000,-Ft, azaz Hetvennégyezer forint összegért, ami
az anyagköltséget és munkadíjat is tartalmazza.
3.) A szükséges összeget költségvetésébıl biztosítja.
4.) A döntést a 2008. évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni.
Határidı: 2008. március 15.
*
18/2008.(II.25.) Kt. határozat:
a Vilonyai Iskola és Óvoda mőködésérıl
Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Vilonyai
Iskola és Óvoda mőködtetésével kapcsolatos szóbeli javaslatot és a következı
döntést hozta:
1.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Vilonyai Tagóvodájában 2008.
szeptember 1-tıl nyitva tartását meghosszabbítja.
2.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Vilonyai Tagiskolájában 2008.
szeptember 1-tıl a gyermekek reggel 6 órától felügyelettel
tartózkodhatnak az intézményben. Délután 15 óráig tanulószoba
mőködését hagyja jóvá.
3.) A tanulószobai felügyeletet ellátó tanárok részére a 2007. évi
pénzmaradvány terhére biztosítja a napi egy túlóra kifizetését.
4.) A döntést a 2008. évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni.
Határidı: 2008. szeptember 01.

Óvodai beíratás:
Kedves Szülők!
Hamarosan eljön az idı, hogy gyermekét óvodába kell íratni. Tapasztalatból
tudjuk, hogy az óvoda kiválasztása nem könnyő, hiszen minden szülı
gyermekének a legjobbat szeretné. Hogy választását megkönnyítsük, szeretnénk
Önöknek
bemutatni
a
Vilonyai
Óvodát.
A Vilonyai Óvoda 2002. szeptemberében indult. Csendes és szép környezetben,
jól megközelíthetı helyen található. Intézményünkben két óvodai csoport
mőködik: az egyikbe a kis-középsı, a másikba a nagy-középsı csoportos
gyerekek járnak. A csoportok létszáma maximum 15 fı. A gyerekekkel két
óvodapedagógus és egy dajka foglalkozik. Mind a két óvodapedagógus
rendelkezik más, szakirányú végzetséggel (logopédus, gyógypedagógus).
Óvodánkba több éve rendszeresen jár fejlesztı pedagógus is. Ebbıl kifolyólag
lehetıségünk van helyben elvégezni a korai fejlesztést és a beszéd javítását
(logopédiai
fejlesztés)
is.
Csoportszobáink jól felszereltek, esztétikus bútorokkal vannak berendezve.
Kifejezetten olyan játékok beszerzésére fektetjük a hangsúlyt, ami segíti a
gondolkodást, a matematikai kézség, a rajz és íráskézség fejlesztését.
Az óvodához tartózó udvar tágas. Az udvari játékok az EU feltételének
megfelelnek, fából készültek. A gyerekek két nagymérető aszfaltozott pályát is
használhatnak.
Az óvoda nyitva reggel 6 órától- délután 16 óráig, (igény szerint a nyitva tartás
negyed
illetve
fél
órával
is
csúsztatható).
Ha felkeltettük érdeklıdését szívesen várjuk, látogassanak el hozzánk, vagy
érdeklıdhetnek a 06/20/3889-519-es telefonszámon.
A beiratkozás folyamatos május 31-ig.
Devecsery Ildikó
Tagintézmény-vezető
*
Április 10 (csütörtök).:

Lomtalanítás !

A Vertikál Zrt. közremőködésével a településen lomtalanítást szervez Vilonya
Község Önkormányzata. A hulladékok kihelyezési ideje legkésıbb április 10-e
csütörtök reggel 6 óra. Az autók minden utcán csak egyszer mennek végig!
A Vertikál Zrt. munkatársai csak a nem veszélyes hulladékokat szállítják el
(azaz háztartásokból származó, kiselejtezett bútorok, mőanyagok stb..).
Lehetıleg zsákolva kell kirakni a kisebb hulladékokat.
Nem kerül elszállításra a veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem, festékes
doboz, növényvédıszer, állati tetemek stb…).

Elhoztuk a kupákat Öskürıl:
Három
község
csatázott azon a már
hagyományosnak
mondható
tornán,
amelyet ezúttal az
ösküiek
rendeztek
meg. A megjelent
csapatokatSólyt,
Vilonyát,
és
a
helyieketGyapay
Zoltán
öskői
polgármester
köszöntötte.
A
sportemberek sakkban
és asztaliteniszben mérték össze tudásukat. Mindkét számban egyértelmő
fölénnyel nyert Vilonya csapata. A sólyiak által felajánlott Szent Kard Kupát a
vilonyai sakkcsapat (Szabó Ferenc, id.Kardos Sándor, Ifj.Kardos Sándor)
vehette át, a helyiek által átadott Kerektemplom Kupát a szintén vilonyai
asztalitenisz csapat (Józsa Péter, Bakonyi Milán, Tafferner Ádám) vitte el. (ks)
*

Március 8. : Fergeteges nınapot szerveztek a vilonyai férfiak
A kultúrházban
megtartott
rendezvényen az
ünnepélyes
megnyitót Kovács
János
polgármester
tartotta mintegy
kilencven hölgy
elıtt, ezután
következtek a
színpadi
jelenetek. Elsıként a vilonyai férfi dalkör lépett színpadra, ezután vetélkedık, és
találós kérdések következtek. Egy éttermi pincérjelenet vezette fel az est
fénypontját, ami a sajátos stílusban elıadott „Dári-dó” volt. Ezen a
mősorszámon az ismert televíziós dalárda parodizálásán túl, a hangulatot is
sikerült csúcsra járatni, a hölgyek visszatapsolták a dalra fakadó helyi fiatalokat.
Az „Olajos Lajos” (Kovács Kálmán) vezette „Vilonyai Unszimpatikusok” a
koncert végén nevet váltva elhagyhatták az „un” elıtagot. A mősor után
következett az elmaradhatatlan nınapi bál.

RÖVIDEN:
Férfi napi mősor és bál: április 12.
A Vilonyai Iskolai Szülıi Munkaközösség a hagyományokhoz híven 2008.
április 12-én megrendezi a férfinapot. A mősor 18 órakor kezdıdik, majd 20
órától mindenkit szeretettel várunk a bálba. (Török Dóra)
Gyereknap: Május 24.
Az idén újdonsággal készülünk a gyereknapra, amelynek idıpontja május 24-e.
Akadályversenyt rendezünk a gyerekek számára az iskola területén.
Állomásokon bizonyíthatnák a tudásukat, ügyességüket. Majd egy kis pihenés és
szendvicsezés után focimérkızések kezdıdnének. A gyerekekkel egy féri és egy
nıi csapat is megmérkızik. A csapatok kisebb-nagyobb díjazásban részesülnek.
Szeretnénk, ha minél több gyerek eljönne, és mindenki jól érezné magát. (Török
Dóra)
Megszépült a könyvtár helyiség!
Az elmúlt hónapban felújításra került a kultúrházban a könyvtár. Az un.
„mozgókönyvtár” rendszerbıl lettek finanszírozva a kiadási költségek. A falak
hosszú évek után lettek újra meszelve, az aljzat laminált padlóval lett burkolva.
A régi polcok helyét korszerőbbek, és szebbek foglalták el. Az új polcok miatt a
helykihasználtság jelentısen javult, de szükség is van erre, hiszen ide lettek
áttelepítve az e-Magyarország program számítógépei. A könyvek egy része a
könyvtárból selejtezésre került.
Besurranók, és csalók a településen (?)
Többen jelezték az elmúlt hetekben- elsısorban idısek, hogy megállítva ıket az
utcán különbözı kacatokat próbáltak eladni nekik. A trükk az, hogy hazakísérve
a „vevıt” a lakásban megpróbálják meglopni, elszedni az értékeit. Ezek a csalók
idınként az önkormányzatra is hivatkoznak, de ne hallgassanak rájuk, jelentsék
az esetet mielıbb a rendırségnek!
Hirdetés:
Lovagoltatást vállalunk Vilonyán a Kossuth utcában (bolt mellett)! Öt paci várja
a lószeretı fiatalokat, és a bevállalós felnıtteket egyaránt. Egy óra futószáras
oktatás 1000 Ft, a jobbakkal akár terepre is megyünk! Jelentkezni: 06 30/ 262 31
44 (hétköznap inkább a délutáni órákban) vagy személyesen! Üdvözlettel: Zsani,
Gergı és a lovak.

A www.vilonya.eu – ról:
Kedves olvasó!
Elérkezett a várva várt Tavasz, talán az év legszebb évszaka. Tavasszal minden
a megújulásról, az újjászületésrıl szól. Így történt ez a weboldalunkkal is,
részben újjászületett, elsı nézésre nem is tőnik fel, de aki naponta keresi fel,
azok észrevehették a változásokat.
Elıször is kezdjük a kezdıoldalon, a szokásos szlogen és a községünk címere
mellet megtalálhatóak a nyelvválasztási lehetıségek. Itt már lehet e-mail küldeni
a szerkesztıknek az e-mail címre kattintva, elindul a számítógépen mőködı
levelezı program. Mivel az oldal Firefox web böngészıre lett optimalizálva így
márt a kezdı oldalon, mód nyílik a Firefox letöltésére. Az oldal alsó részében
kapott helyet egy kis információs panel ami informál minket a gépünk IP
címérıl, az általunk használt operációs rendszerrıl ill. nyelvezetérıl, s a
böngészınk nevérıl és verziószámáról.
A fıoldal fejlécén újdonság lett egy hivatkozás, amivel a weboldalunkat tudjuk
hozzáadni a könyvjelzıkhöz. További újdonság a „Népszerő letöltések” rovat itt
egy a letöltések számát figyelembe vevı sorrend szerint rendezi a letöltéseket.
Az „Újdonság” rovat sorolja fel az oldalra feltöltött újdonságokat. Következı a
sorban a webfordítás rész, itt lehetıség nyílik az idegen szavak, kifejezések
lefordítására. Ez tulajdonképpen egy beépülı modul, ami átvezeti a látogatót, a
tényleges fordítást végzı weboldalra. S végül utoljára maradt a „Hírek top 10”
itt az oldalon megjelent hírek rangsorolása egy tízes skálán. Az önkormányzati
hírek letöltéseinél fontos változás, 2008 januártól a képviselı testületi ülések
jegyzıkönyvei csak „pdf„ formátumban kerülnek fel az oldalra.
Az oldalhoz tartozó fórum tesztelése a végéhez ér, hamarosan átköltözik a fórum
szolgáltatásunk a weboldalunk szárnyai alá. A költözés némi fennakadással
járhat a fórum mőködésében, de a weboldal mőködését nem befolyásolja.
Végezetül arra kérek minden olvasót, ha teheti, látogassa meg a weboldalunkat a
www.vilonya.eu címen, mert az oldalt mi szerkesztjük, de ÖNÖKNEK.
Találkozzunk akár naponta a www.vilonya.eu weboldalon.
Üdvözlettel:
ifj. Takács Béla
fıszerkesztı

www.sedvolgy.extra.hu
Egy új internetes oldalt szerkesztenek a www.vilonya.eu készítıi.
Az oldal elsıdleges célja hogy összefogja a "Séd völgy" lakóit, valamint
megismertesse e közösség valódi értékeit a környék lakóival, és egyéb
érdeklıdıkkel
Az oldal, ha kompletten felépül, késıbb .eu-ra, vagy .hu-ra változik.
Kattintsanak rá erre is!

RENDEZİ: ISKOLAI SZÜLİI MUNKAKÖZÖSSÉG

1%
Egyesületünk adószáma: 18937765-1-19

Ez a Rólunk szól a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT támogatásával jött létre!

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

