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Bizonyára mindenkinek feltőnt a fejlécben látható névváltozás. Az új név nem
egy újonnan létrehozott egyesületet takar, a Vilonyáért Egyesület a Vilonya
Ifjúsági, Kulturális és Sport Egyesület hivatalosan bejegyzett jogutódja. A
Veszprém Megyei Bíróságtól kértük a közhasznú jogállás bejegyzését is, ami
meg is történt. A közhasznúság elınye a bıvebb pályázati lehetıség. Persze,
több munka is jár ezzel együtt, hiszen az adóbevallás idején közhasznúsági
jelentést, és számviteli beszámolót is készíteni kell.
Az április 22-én megtartott egyesületi közgyőlésen egyhangúan lett elfogadva az
új alapszabály, valamint megválasztva a régi-új tisztségviselık. elnök: Ifj.
Kardos Sándor, alelnök: Józsa Péter, elnökségi tag: Vida Katalin.
Az egyesület „szerkezete” sem változik. Ezután is egy számlaszámot és nevet
használ hivatalosan az iskolai és óvodai szülıi munkaközösség, a Vilonyai
Népdalkör, a Vilonyai Labdarúgócsapat, valamint a Vilonyáért Egyesület (eddig
Vilonya Ifjúsági, Kulturális és Sport Egyesület). A névváltoztatást a fent
felsoroltak is indokolták. Az egyesület új alapszabálya hamarosan letölthetı lesz
a www.vilonya.eu honlapról is.
*
A Veszprém Megyei Önkormányzat Kulturális Kisebbségi és Vallásügyi
Bizottsága az idei esztendıben 30.000 Ft-tal járult hozzá a Rólunk szól c lap
kiadási költségeihez. A támogatás utófinanszírozásos, tehát a beszámolóval
együtt benyújtott számlák alapján fogja utalni a támogatást a VMİ.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága
40.000 Ft – tal járul hozzá az idei évben egyesületi rendezvényeinkhez.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága
30.000 Ft – tal támogatja azt a programunkat, amely a Badacsony és környéke
feltérképezésére irányul. Itt kirándulás, és geológiai bemutató szerepel a
programunkban.

Önkormányzati hírek:
Április 28. testületi ülés:
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója megüresedett képviselıi mandátum
betöltésérıl. Képviselı eskütétele.
Elıadó: Kassai József Sándor
Helyi Választási Bizottság elnöke
Kassai József Sándor HVB elnöke
Tisztelt Képviselıtestület!
A 2006. október 01-én megtartott önkormányzati képviselıválasztás után az
alakuló ülésen a legtöbb érvényes szavazatot kapott hét jelölt kapott
megbízólevelet.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény 53. §-ának (3) bekezdése szerint: Ha a települési kislistáról
vagy a kisebbségi kislistáról megválasztott képviselı helye üresedik meg,
helyére a legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
Farkas Béla önkormányzati képviselı halálával megüresedett egy mandátum,
amelynek betöltésére az elıbbiek alapján a következı legtöbb szavazatot elért
jelölt jogosult.
Horváth Ernı a 2006. október 01-én megtartott önkormányzati képviselı
választáson 87 érvényes szavazatot kapott, így neki nyújthatom át a
megbízólevelet.
Kassai József Sándor a Választási Bizottság nevében Horváth Ernı részére
átadta a megbízólevelet.
*

44/2008.(IV.28.) Kt. határozat:
Hittanoktatásban részesülı gyermekek táborozási támogatásáról
Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a hitoktató
táborozási támogatás iránti kérelmét és a következı döntést hozta:
1.) A hittanoktatásban részesülı, vilonyai lakóhellyel rendelkezı 5 gyermek
táborozásának költségét 17.500,- Ft /fı, azaz Tizenhétezer-ötszáz
forint/fı összegben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási keretbıl
fedezi.
2.) A támogatás összege Hujber Ferencné hitoktató részére fizethetı ki 2008.
június 15-ig, felhasználásáról 2008. augusztus 31-ig számlával kell
elszámolni.

40/2008.(IV.28.) Kt. határozat:
a körjegyzıségi feladatok ellátásáról
Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a
körjegyzıségi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és a következı döntést
hozta:
1.) A körjegyzıségi feladatok ellátásáról szóló beszámolót a
beterjesztésnek megfelelıen, változtatás nélkül elfogadja.
2.) Megállapítható, hogy a körjegyzıség tevékenysége jól szolgálja az
önkormányzati feladatellátást és az államigazgatási ügyek intézését.
Berhida településsel való együttmőködése óta Vilonya község
gazdálkodása kiegyensúlyozott, likviditási gondok nem jelentkeztek.
A társulásban való részvétel elınyös az Önkormányzatok számára,
tevékenységük és gazdálkodásuk elkülönül.
Határidı: 2008. május 15.
Felelıs: Faragó Istvánné jegyzı
@
Újra Vilonyán járt a Parlament válogatott
Nagy csapást mért Vilonyára a Parlament labdarúgó válogatottja, ugyanis,
csakúgy, mint az évszázad mérkızése, ez is 6: 3 –as vendégsikert hozott a XIX.
Bohóc Kupa és Sportnap keretében….A három évvel ezelıtti összecsapás 4: 1 –
es vilonyai sikere után joggal hittük, hogy újra elverjük a focipályán a
képviselıket. Nem így történt. A sportnapot a Vilonyáért Egyesület rendezte.
A visszavágó elıtt azonban egy négycsapatos torna is lezajlott a Séd parti
sportpályán, ahol a Trans Keeper csapata veretlenül lett elsı, megelızve
Balatonfőzfı, az FB Denevér és a kupa névadó Bohócok együttesét. Mindegyik
mérkızés szoros eredményeket hozott. Az összecsapásokat Boncz Ferenc
vezette. A foci mellett voltak gyermekprogramok is a szülıi munkaközösség
jóvoltából. Öröm volt látni, hogy sok gyerek jelent meg a rendezvényen
szülıvel, vagy egyedül. A Berhidai Lovasok KSE egy pónilovat hozott
Vilonyára, amit díjmentesen „használhattak” a gyerekek.
Visszatérve a Vilonya – Parlament válogatott mérkızésre, meg kellett állapítani,
hogy ezúttal egy megfiatalított, erısebb csapattal érkeztek a parlamentiek, mint
három éve, és most ık voltak a jobbak. A térség országgyőlési képviselıje, Pál
Béla mindkét csapatban pályára lépett. A mérkızés után az iskolánál
elfogyasztott pörkölt az eredménytıl függetlenül mindenkinek ugyanilyen finom
volt. A pörköltet Szabó Ferenc és id. Kardos Sándor fızte, és mire az éhes
csapatok megérkeztek az iskolához a szülıi munkaközösség tagjai megterítve
várták a sportolókat. Az ebéd elfogyasztásával ért véget ez a sportnap. (ks)

Vilonyai Iskola és Óvoda
Beszélgetés az intézményvezetıvel
Lesz-e iskola, lesz-e óvoda Vilonyán? Remélhetıleg igen. Válaszolja a feltett
kérdésre Devecseri Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tagintézményének, a Vilonyai Iskola és Óvodának a vezetıje. A következı
iskolaévre a fenntartó Vilonyai Önkormányzat támogatását és ígéretét bírják a
finanszírozás tekintetében. Nehéz a felszínen maradni, de az anyaintézménnyel
együtt a kisebb létszám mellett is teljesítve van a létszámkvóta.
Az intézmény 2000 szeptemberében kezdte meg a mőködését az iskolásokkal az
új épületben, majd 2002-tıl csatlakoztak hozzájuk az ovisok, rekordnak számító
36 fıs létszámmal. A csoportok száma az évek során csökkent, s jelenleg 16
kisiskolás és 23-24 fıs óvodás korú gyermekkel foglalkoznak a pedagógusok.
Az új épület szinte minden igényt kielégít. Tágas, jól megvilágított és
berendezett terek, a legújabb elıírásoknak megfelelı orvosi szoba, teljes körő
akadálymentesítés, tornaszoba szolgálja a hasznos idıtöltést. Az épület kellemes
környezetben, kis játszótérrel és két, aszfaltos pályával körbevéve helyezkedik
el.
A létszámcsökkenést demográfiai folyamatok, valamint a falu korösszetételének
negatív jelenségei okozzák. Az új építési telkek kialakítása késik, pedig az
intézmény létszámára biztosan kedvezıen hatna. Az egyéb okok között az
intézményvezetı még megemlítette, hogy a kisgyermekes családok csak
alacsony számban költöznek a településre, s néhányan még akkor sem hagyják
el korábbi óvodájukat, iskolájukat a vilonyai kedvéért. Több szülı, a
munkarendjéhez és munkahelyéhez igazodva, nem tudja megoldani, biztosítani a
helyi iskolába járást a gyermeke számára. Emellett, de ezzel összefüggésben
megemlíthetı, hogy a korábbi években sokan jártak át Királyszentistvánról,
fıleg az óvodába, de az utánpótlás ott is csökkenni látszik, valamint
megfigyelhetı egy Litér irányába mutató változás is. Litéren a fejlesztések révén
bölcsıdei kiscsoport is megkezdte mőködését maximális kihasználtsággal, ami
erısíti a fentebb említett tendenciát. A szomszéd település érintett szülıi
korosztályát kis tájékoztatóval lepték meg, ezzel igyekeztek figyelmüket az
intézményre irányítani, meséli az óvónı.
Ugyancsak a létszámnövelést célozza, hogy szeptembertıl, az óvoda 500-tól
1600-ig várja a picurikat, az iskola pedig 600-1545-ig, a tanítás elıtt és után,
tanulószoba rendszerben felügyeli az isiseket. Ezt a változtatást a szülık
munkarendjéhez való igazodás tette szükségessé, és egy kisebb munkaszervezés
és a tanítónık segítı együttmőködése teszi lehetıvé.
Az iskolásoknál az elsı és második osztály, valamint a harmadik és a negyedik
osztály van egy csoportba összevonva. A kis létszámú osztályok ideálisak a

személyre szabottabb oktatás számára, sokkal inkább, mint a harmincfıs
munkaközösségek. A tanítónık a gyermekek fejlıdését jobban nyomon
követhetik, segíthetik az egyéni felzárkózást, képességek és készségek
fejlesztését.
A kicsiknél kis-középsı és nagy-középsı megosztás van kialakítva. Az ovis
csoportokban a kicsiknél egy, a nagyoknál napi két játékos foglalkozás van. A fı
hangsúlyt az iskolára való felkészítés, ezen belül a környezet megismerése, a
beszédfejlesztés, a testnevelés, a vizuális és zenei készségek fejlesztése jelenti.
A nagycsoportban, alapkövetelmény az egyjegyő számok világában való
eligazodás, hangsúlyozta ki külön is a vezetı. Emellett az egyik óvónı, mint
gyógypedagógus, a másik, mint logopédus – jelenleg GYED-en van, de ıt
határozott idejő szerzıdéssel helyettesítik - is tevékenykedik. Ez a szerencsés
helyzet lehetıvé teszi a gyerekek egészségi, logikai és nyelvhelyességi
nevelését. A nagy-középsıs korosztállyal, rajtuk kívül rendszeresen foglalkozik
fejlesztıpedagógus, aki kis csoportokban, de akár egyénileg is foglalkozik az
apróságokkal. Mellettük a dajka látja el a napi rendszeres teendıket, valamint
mindkét intézményrészben, heti rendszerességgel hittan foglalkozáson is részt
vehetnek a gyerekek.
Minden évben szerepel a programban csoportkirándulás, amikor a szervezık
igyekeznek olyan helyekre eljuttatni a gyerekeket, és nem mellesleg a szülıket
is, ahol hasznos új ismeretekkel gazdagodhatnak. Korábbi évekbıl a dunai
hajózást emelte ki Ildikó, ahol Budapest vízi panorámájával, hídjaival,
jellegzetes épületeivel ismerkedhettek a kirándulók, valamint a tavalyi budapesti
állatkert-látogatás. Az idei évbıl a nagyok Planetárium-látogatását és a kicsik
zirci, múzeumi és arborétumi tervezett utazását említette meg.
A tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban Devecseri Ildikó kiemelte, hogy az évek
folyamán rendszeresen pályázott az intézmény, fejlesztést segítı eszközökre. Az
így megvásárolt írást-olvasást segítı betőképek, a számkártyák, a számítógépek
az iskolások, a mini-konyhabútor, a készségfejlesztı játékok és az óvodai
szınyeg a picurkák mindennapjait teszik szebbé, jobbá. Jelenleg, az
önkormányzat beruházásában az udvari homokozó árnyékolásának tervezése és
kivitelezése zajlik, valamint - a már benyújtott – sikeres pályázat esetén újabb fa
mászókákkal bıvülhet a játszótér. A távolabbi tervek között az óvodabútorzat
cseréje szerepel.
Minden feltétel adott, hogy az intézménybe beíratott kicsik kellemesen, egyúttal
hasznosan töltsék el gyermekkoruk meghatározó éveit. Az iskolai beiratkozás
ugyan március 19-én volt, de az óvodába május 31-ig várják az új
kiscsoportosok jelentkezését, említette meg befejezésként Devecseri Ildikó, a
Vilonyai Iskola és Óvoda vezetıje. (Farkas Béla)

A Vilonya Községi Könyvtár valamint
rajzpályázatot hirdet "Az én falum" címmel.

a

Vilonyáért

Egyesület

Pályázhat bárki óvodáskortól-15 éves korig, bármilyen technikával
készült alkotással. A bírálóbizottság három kategóriára bontva bírálja el a
rajzpályázatokat.
A legjobb képekbıl kiállítást rendezünk a Séd Party 2008 címő rendezvényen,
ahol korcsoportonként díjazásban részesülnek a résztvevık (megfelelı résztvevı
létszám esetén).
Jelentkezni lehet a Vilonya Községi Könyvtárban minden hétfın és szerdán du.
14-órától 1730- ig, illetve az iskolában, óvodában.
Jelentkezési határidı: 2008. június. 15.

*
Lezajlott a gyermeknap:
A
május
24-én
megrendezésre
került
gyereknapot az óvodai és az
iskolai
szülıi
munkaközösség szervezte.
Az
iskolás
gyerekek
öt
állomásból
álló
akadályversenyen
bizonyították tudásukat és
ügyességüket.
Voltak
matematikai, logikai, kvíz
és találós kérdések. Amíg az
akadályverseny zajlott az
ovisokkal az óvó nénik és a szülık papírfigurákat hajtogattak. Ezután
vidám hangulatú sorversenyen vettek részt kicsik és nagyok egyaránt. Minden
gyermek
kisebb-nagyobb
ajándékot
kapott
a
részvételért
és a helyezésért is. A versenyek után szendviccsel, üdítıvel
és jégkrémmel lettek megvendégelve a gyerekek. Az evés-ivás után fociban
mérhették össze tudásukat a gyerekek a vilonyai férfi focicsapattal, majd egy
asszonyokból álló csapat mérkızött meg a férfiválogatottal. Minden
versenyszám nagyon jó hangulatban zajlott és mindenki jól érezte magát.
(Ácsné Török Dóra)

A program:
Június 20. (péntek): helyszín: Vilonya szabadtéri színpad vagy kultúrház
17 óra: Megnyitó (Kovács János polgármester és Pál Béla Országgyőlési
képviselı)
Vilonyai kulturális szervezetek mősora – Vilonyai Népdalkör, Vilonyai
Nyugdíjasklub, Vilonyai Férfi dalkör
18 óra: Forrás Színház mősora: Ponciánus császár históriája. Reneszánsz
komédia 2 részben. A magyar Dekameronnak mondott Heltai Gáspár mővét
adják elı a Forrás Színház színészei.
Június 21. (szombat): Családi délelıtt a Séd parti sportparkban. 8-14 óra
8 órától: Pörkölt fızıverseny kezdete, kispályás labdarúgás – felnıtteknek
póni lovaglás, légvár, arcfestés – gyermekeknek.
Minden kedves érdeklıdı vendégünk egy tál ebédre!
12 óra: fızıverseny zsőrizése.
Délután: Helyszín: Vilonya szabadtéri színpad vagy kultúrház.
17 óra: Kid rock n’ roll Egyesület modern táncbemutatója.
Közte: Vilonyai iskolások, óvodások lépnek fel,
18 óra: Csıgör Géza operettslágereket énekel
Kispályás foci díjátadója.
30
18 óra: Hajmáskéri nyugdíjasklub színdarabja
Fızıverseny díjátadó
19 óra: Kertész Dóra fellépése
A szombat délutáni programot szakaszosan a névre szóló tombolasorsolás
szakítja meg. Értékes tárgynyereményeket sorsolunk!
Mindenkit szeretettel várnak a rendezık!
Vilonya Község Önkormányzata

SÉD PARTY 2008
FİZİVERSENY
2008. június 21.-én 800-kor a Sédparti parkban kerül megrendezésre a már
hagyománnyá váló pörkölt fızı verseny, melyre várjuk jelentkezésüket.
Jelentkezés feltétele a nevezési díj:

2.000 Ft

Jelentkezni lehet:
idıben

Vilonya Község Önkormányzata, Hivatali

Jelentkezés határideje:

2008.06.01. – 2008.06.15.-e között

Alapanyag:
felkockázott sertéshúst kap.

A nevezési díj fejében minden nevezı 3 kg

Fızéshez szükséges további eszközökrıl, valamint a szükséges hozzávalókról a
csapatoknak kell gondoskodni. (Bogrács, főszerek, evıeszközök, stb.).
Az elkészült ételek zsőrizésre kerülnek. A legjobb három étel elkészítıje értékes
tárgynyereményben részesül!!!
Zsőri tagjai:

Árkovics József

borász

Bikádi László

református lelkész

Brenner Ferenc

vállalkozó

Köbli Miklós

Hajmáskér község polgármestere

Ifj. Takács Béla

www.vilonya.eu fıszerkesztıje

Varga József

Sólyi Kertbarát Kör Elnöke

Külön értékeljük a nem vilonyai és a helybeli versenyzıket! A két elsı helyezett a
Takács János által felajánlott MTD-s főkaszát viheti haza ! A versenyen résztvevı
minden nevezı meglepetés ajándékot kap! Eredményhirdetés a délutáni kulturális
mősor keretén belül történik. Ha felkeltettük érdeklıdésüket, várjuk jelentkezésüket!
Vilonya Község Önkormányzatának Képviselı Testülete

WWW.VILONYA.EU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szerkesztı: Harninger Emil és Ifj. Kardos Sándor
készült 210 példányban

