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8194 Vilonya, Hétvezér u.22. 

Adószám: 18937765-1-19 
http://www.vilonya.eu 

e-mail: vilonyaert@vilonya.eu 

 
„EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK ENNÉL 

SOKKAL TÖBB ! ” 
 

2008-08-21.                      RÓLUNK SZÓL              IV. év 18. 
 
 

Séd Party a patak partján 
 
Második alkalommal zajlott le településünkön a Séd Party elnevezéső 
rendezvény. Az érdeklıdık két napon keresztül (péntek-szombat) élvezhették a 
különbözı programokat. 
 

A rendezvényt Kovács János polgármester és Pál Béla a térség országgyőlési 
képviselıje nyitotta meg. Ezután kulturális mősorok szerepeltek terítéken. A 
helyi civil szervezetek egymást váltották a szabadtéri színpadon (Vilonyai 
Népdalkör, Nyugdíjasklub, Vilonyai Férfi dalkör), majd Ponciánus császár 
történetét adták elı a Forrás Színház mővészei nagy közönségsikert aratva. 
Heltai Gáspár reneszánsz komédiája a nap fénypontja volt.  Szombat reggel a 
Séd parti sportparkban fızıverseny vette kezdetét. A húsz nevezı csapatból 
külön lettek díjazva a legjobb helyi, és a legjobb nem vilonyai induló. Elıbbi 
kategóriában a Trans Keeper csapata, utóbbiban a királyszentistváni Futó Tamás 
vitte el a fıdíjat, ami egy MTD-s főkasza volt Takács János felajánlása alapján. 
Az önkormányzat gulyással telt üstjét Bódis Jánosné kezelte- ebbıl mindenki 
fogyaszthatott díjmentesen. A fızıversenyen kívül voltak még 
gyermekprogramok, és kispályás labdarúgás is. A focipályán a Színes Festékház 
volt a legügyesebb, a legszebb viszont az újonnan alakult nıi labdarúgó csapat a 
Vilonyai Vadmacskák. A szombat délutáni programokat a Kid rock’ roll 
Egyesület modern táncbemutatója nyitotta, ıket a helyi iskolások és óvodások 
követték. Csıgör Géza csodálatos operett slágereket hozott magával 
Nemesvámosról, majd a hajmáskéri nyugdíjasok jelenete következett. A litéri 
Kertész Dóra produkciója zárta a rendezvényt.   
 

AUGUSZTUS 23. (SZOMBAT) 19 órától: CSILLAGTÚRA!                                   
A Séd parti parkban 

Most minden út Vilonyára vezet ! 
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Önkormányzati hírek:  
60/2008.(VI.30.) Kt. határozat: 

a „Vilonyai Iskoláért” Közalapítvány  
Alapító Okiratának módosításáról 

 

Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a „Vilonyai 
Iskoláért” Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására 
vonatkozó elıterjesztést és a következı döntést hozta: 
 

1.) A „Vilonyai Iskoláért” Közhasznú Közalapítvány 2007. augusztus 29-én 
kelt módosító okiratát elfogadja. 

2.) Közhasznú szervezetként kéri az alapítvány nyilvántartásba vételét.  
 

* 
Vilonya Község Önkormányzat Képviselı-testülete kezdeményezi polgárır 
egyesület létrehozását a településen.  
A közbiztonság – különös tekintettel a magántulajdon védelme – megerısítése 
indokolja a polgárır egyesület létrehozását. A Balatonalmádi 
Rendırkapitányság képviselıje elmondta, amennyiben létrejön a településen a 
polgárırség, minden segítséget és együttmőködést felajánlanak az új csapatnak. 
Vilonya Község Önkormányzata természetesen szintén támogatja az egyesületet, 
mind erkölcsi, mind anyagi oldalról.  
Aki rendelkezik megfelelı szabadidıvel, valamint felelısséget érez településünk 
közbiztonsága iránt, az jelentkezzen Vilonya Község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában, ügyfélfogadási idıben, vagy hívja a következı 
telefonszámokat:  
06-88-490-163, vagy 06-30-245-7529.  
Megfelelı létszám esetén megalakítjuk a Vilonyai Polgárır Egyesületet. 
 

* 
Vilonya Község Önkormányzat Képviselı- testülete kezdeményezi 
hirdetıtáblák kihelyezését a település sőrőn látogatott közterületeire. Az ısszel 
kettı hirdetıtábla fog állni a Hétvezér utca buszmegállói mellett, valamint egy 
hirdetıtábla lesz kihelyezve a „hegyháton”. A polgármesteri hivatalnál és a 
kultúrháznál természetesen továbbra is lesz hirdetési lehetıség. Ugyanakkor a 
buszmegállók ablakaira tilos lesz plakátot ragasztani, ez szabálysértési eljárást 
von maga után.  
 

* 
A Séd parti parkban sajnos idırıl-idıre vandálok jelennek meg, akik nem 
kímélik a fákat, és folyamatosan rongálnak. Ezt megelızendı a következı 
hetekben kamerás megfigyelı rendszer lesz kiépítve a parkban. A felvételek 
minden esetben átadásra kerülnek a rendırségnek, és minden rongálás 
feljelentést von maga után, de természetesen kártérítési perre is számíthat a 
tettes. 
A www.vilonya.eu oldalon megtalálhatóak a képviselı-testületi ülések 
jegyzıkönyvei is, sok más friss hír mellett ! 
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Ez történt:  
 
Évet zártak és négyen elballagtak: 
Június 12-én, a 1600-kor kezdıdött kis ünnepséggel lezárult a 2007/2008-as 
tanév a Vilonyai Iskolában. A megjelenteket Devecsery Ildikó intézményvezetı 
köszöntötte és röviden összefoglalta az elmúlt tanév eseményeit. Az évértékelést 
az elsıs-másodikos osztály zenés szereplése, majd a harmadikas-negyedikes 
osztály szavalatai követték. A mősorban búcsúzott az iskola falaitól a négy 
negyedikes Bódis Alexa, Márvány Attila, ifj. Nyári László  és Rácz Katalin, 
akik tanulmányaikat Peremartonban folytatják. Az intézményvezetıtıl, kiváló 
tanulmányi eredményéért Farkas Rebeka elsı osztályos tanuló könyvjutalmat 
vehetett át. A mősor zárásaként a kisdiákok verssel és virággal köszönték meg 
pedagógusaik áldozatos munkáját. Legvégül, bizonyítványaikat is a kezükbe 
foghatták a gyerekek.  (Farkas Béla) 
 

* 

51 évvel a ballagás után találkoztak : 

51 év után tartotta elsı osztálytalálkozóját a Vilonyai Iskolában 1957-ben 
végzett osztály. A szervezést Balogh Zsuzsi, Horváth Zsuzsi és Retkes Irén 
vállalta magára. Régi képeket vettek elı, felkeresték az egykori osztály tagjait, 
kitőzték az idıpontot és a helyszínt, melynek Balogh Zsuzsi vilonyai kistelke 
adott otthont. Kedves kis meghívóval lepték meg, invitálták a többieket. 
Szerencsére senkinek sem kellett kétszer mondani, mindenki szívesen jött. 

Az osztály: 

Balogh Zsuzsi, Nagy Robi, Bakonyi Lajcsi, Kıszegi Feri, Suri Ibolyka, Horváth 
Zsuzsi Kun Irén, Retkes Irén, Aki már nem lehetett velük:†Somogyi Béla. 

Hosszú évek hiányosságát pótolta ez a jól sikerült szombat délután. A fı 
hangsúly a rég nem látott ismerısök viszontlátásában rejlett. Egyesek a ballagás 
óta nem találkoztak, és most, fél évszázad múltán ölelhették meg egymást, 
mesélhettek életük alakulásáról. Nevetés és sírás, nosztalgiaballagás, kedves, 
régi emlékek felidézése  töltötte ki az idıt egészen este 10 óráig. Az osztály 
közösen fogadta meg egymásnak, hogy lesz folytatás. Négy év múlva, tehát 55 
évvel a ballagás után, ismét összegyőlnek ünnepelni. (Farkas Béla) 

* 
Vilonyai gyerekek nyaraltak Nyitracsehin:  
 

Hat vilonyai és négy királyszentistváni gyerek élvezhette szlovákiai 
testvértelepülésünk vendégszeretetét június végén. A gyerekekre vilonyai részrıl 
Takácsné Balogh Adrienn felügyelt. Jövıre mi leszünk a vendéglátók, hiszen 
akkor Csehibıl érkeznek Vilonyára általános iskolás (alsó tagozatos) 
gyermekek. 
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Magyar vendégek Nyitracsehibıl:  
 

(Királyszentistván, Vilonya) Továbbápolva a testvértelepülési kapcsolatot 
Nyitracsehivel, újra határon túli magyar vendégeket fogadott a két település 
lakossága a közelmúltban.  
 

A két és fél napos magyarországi látogatás során a vendéglátók igyekeztek 
színes programokat biztosítani a több mint 40 fıvel érkezı csehiek számára. 
Szombaton együtt indultak Herendre, ahol a Porcelánmővészeti Múzeumot, 
valamint a Minimanufaktúrát tekintették meg. Ezután a pápai termálfürdıhöz 
utazott a társaság. Másnap volt idı a kötetlen beszélgetésekre, együtt tölteni az 
idıt a vendéglátó családoknál szabadprogramként. Este Királyszentistvánon 
búcsúvacsora és bál zárta a rövid látogatást. A vacsora elıtti köszöntıben a 
vendéglátó települések polgármesterei, Kıszegi Ferenc (Királyszentistván) és 
Kovács János (Vilonya) egyaránt azt hangsúlyozták, hogy megpróbálják még 
szorosabbra főzni a kapcsolatot Nyitracsehivel, több közös pontot találni a 
határon túli magyarokkal. Száraz Vendel Nyitracsehi polgármestere 
megköszönte a vendéglátást, majd meghívta a helyieket egy hasonló baráti 
összejövetelre, a következı évre. (ks)   
 

Riport:  
Pál Béla az MSZP alapító tagja, az MSZP Veszprém megyei Területi 
Szövetségének elnöke, a Veszprém megyei közgyőlés tagja, a veszprémi 7. 
számú választókerület országgyőlési képviselıje, a Közép-dunántúli Regionális 
Tanács elnöke, az Országgyőlés Sport- és Turisztikai Bizottságának alelnöke. 

1994-tıl országgyőlési képviselı, és Dr. Csehák Judit - a választókerület akkori 
képviselıje – mellett, élénken foglalkozott a veszprémi 7. számú választókerület 
ügyeivel. A ciklus végére, teljesen át is vette azok intézését. Mint mondta, 
Budapestrıl egy vidéki választókerületet nehéz képviselni. Találkozni kell az 
állampolgárokkal, közöttük kell élni ahhoz, hogy a problémákat, az embereket 
helyben foglalkoztató ügyeket képviselni lehessen. Vilonyával is akkoriban 
került kapcsolatba elıször, és az óta, ez a kapcsolat töretlen. Mindig jön, ha 
hívják, s ez igen gyakorta elıfordul. Sokakkal nagyon jó a kapcsolata, s közülük 
Bódis Jánosnét és ifj. Kardos Sándort, két helyi civil szervezet vezetıjét 
említette név szerint. De nem csak hívásra érkezik, néha átutazóban is benéz az 
ismerısökhöz, például Kovács János polgármester úrhoz. Ez a jó kapcsolat a 
2006-os választások eredményében is megmutatkozott, talán ennek tudható be a 
képviselı meggyızı sikere – a szavazatok 2/3 részét kapta (szerk.) - a faluban. 
A civil szervezetekkel az egész kerületben jó kapcsolatot ápol, hisz ezek a civil 
csoportok a mérce az emberek mindennapjai és a politikusok döntései között. 
Gyakori eset, hogy egy-egy szervezet felvetését támogatva, közösen lépnek fel 
bizonyos ügyek mellett. A civil kontrollt a térségi fejlesztéseknél is érdemes 
figyelembe venni, hangsúlyozta. Az elmúlt másfél évtized az országos 
politizálásában sok eredményt hozott Veszprémnek és környékének. Vilonyán, 
az említett idıszak legnagyobb fejlesztése a szennyvízhálózat kiépítése volt. 
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A Közép-dunántúli Regionális Tanács elnökeként, a szélesebb régió fejlesztési 
terveit, a Regionális Operatív Programban meghatározott célok megvalósítását 
igyekszik segíteni. Pályázatok útján jelentıs tıke áramolhat a térségbe, de ehhez 
jó elképzelések és jól megírt pályázatok kellenek. A képviselı azt elismerte, 
hogy nem mindenhol tudnak megfelelıen pályázni, egyrészt a megírással, 
másrészt az önrésszel akadnak gondok. Az önrész problémájának orvoslására 
már a Veszprém Megyei Önkormányzat is létrehozott alapot, ezzel segítve a 
forráshiányos pályázatokat. A figyelmes önkormányzatok viszont, sok kisebb 
fejlesztés támogatására is képesek lehetnek pénzt nyerni, mert akadnak 70-85%-
os támogatást biztosító kiírások is. A beruházásoknál, fejlesztéseknél egyre 
inkább elıtérbe kerülnek a több települést összekapcsoló régiós fejlesztések, az 
önkormányzatok magánvállalásaival szemben. A közeljövı nagy 
fejlesztéseiként a 8. számú fıút aszfaltozásának megújítását, megerısítését, a 
litéri és hajmáskéri keresztezıdések több szintővé bıvítését, a Bakony-Balaton 
régiót összekötı kerékpárutak, kiépítését említette meg. 

Áttérve az országos politikára, sajnos megállapítható, a korábban is hangoztatott 
korszerőbb és hatékonyabb, takarékosabb államigazgatás, egyelıre, még mindig 
nem valósult meg. A politikai pártok továbbra is elbeszélnek egymás mellett. 
Pál Béla, mint mondja nyitott a párbeszédre, amit az is bizonyít, hogy a szőkebb 
régiót érintı kérdésekben, a más pártokban politizáló kollégáival is megtalálják 
a közös hangot. Ez azonban az országos politikában még nem mőködik. Ennek 
eredménye a politikusok hitelvesztése, az emberek elfordulása a politikától, a 
reformok elutasítása. A kérdésre, hogy nem a politikának kellene elıször példát 
mutatni, egyetértés volt a válasz. Példaként a képviselık utazási illetményét 
hozta fel, mert ott, szerinte a kormányoldalon megvolt az akarat a rendezésre, de 
az sem valósulhatott meg. Sajnos a jelenlegi helyzet rövidtávon való 
megváltozására kevés az esély. Ennek ellenére hisz a megoldásban, a párbeszéd 
újraindulásában. A közelmúlt híre, hogy a Mercedes Kecskeméten épít gyárat, 
valamint az Unió agya – Európai Innovációs és Technikai Intézet - Budapesten 
épül meg optimizmusra ad okot. Ez a két beruházás a magyar gazdaság iránti 
bizalmat jelenti, ami az ország sikere. 

További jó példaként a turizmust lehet megemlíteni. A 2006-os esztendı a 
turizmus éve volt, a 2007-es évben a Balatont fedezték fel újra, és az idei évben 
is Közép-Európa legnagyobb tava lesz a hazai turizmus középpontjában. A kis 
települések részvétele a turizmusból, egy összetett gondolkodást és cselekvést 
kíván. Kellenek nagy kulturális rendezvények, melyeket környezetünkben 
Veszprém biztosítani tud – pl. Gizella-napok, utcazene fesztivál, Veszprém 
aréna, stb.… - és ezek mellé kellenek a kis települések a saját értékeikkel, 
melyek lehetnek kulturális, muzeális, gasztronómiai, geológiai értékek egyaránt. 
Vilonyának is ebben a csoportban van meg a saját helye, hisz a lélekszámához 
mérten igen jelentıs kulturális aktivitással rendelkezik. (Farkas Béla) 



 6 

Egyesületi hírek:  

A Vilonyáért Egyesület pályázatot adott be  Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági 
Tanács 2008. március 31-én megjelentetett, IFJ-GY-KD-08-A kódszámú, a 
„Helyi ifjúsági közösségek építését, megerısítését szolgáló programsorozatok 
támogatására”. Az IFJ-GY-KD-08-A-0014 pályázati azonosítón nyilvántartásba 
vett Együtt Vilonyáért! címő pályázati projektünket a Közép-dunántúli 
Regionális Ifjúsági Tanács  100.000 Ft vissza nem térítendı támogatásban 
részesítette. 

* 

A Vilonyáért Egyesület pályázatot adott be  Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági 
Tanács 2008. március 31-én megjelentetett „Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus 
táborozási programok támogatására” címő projektre. A regionális tanács sajnos 
nem támogatta pályázatunkat.  

 
* 

A Vilonyáért Egyesület pályázatot adott be az FVM „vidéki rendezvények, 
falunapok” címmel kiírt pályázatára. Egyesületünk nyert ezen a pályázaton, ám 
még bizonytalan, hogy lebonyolításra kerül-e a program. Amennyiben igen - ez 
rövidesen kiderül – akkor szeptember 6-án egy Nyárbúcsúztató címő 
rendezvény bonyolítunk le a Séd parti sportparkban. A program része délelıtt 
egy kispályás focitorna, gyermekeknek légvár és lufihajtogatás. Délután 
kulturális mősorok egy mobilszínpadon, este pedig tőzijáték zárja a napot. 
Hangsúlyozandó, hogy ez még nem végleges, elképzelhetı, hogy elmarad a 
rendezvény. A program lebonyolítása attól függ, hogy az eredetileg beadott 
programot engedi-e módosítani a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium.  
 

* 
Szeptember 6-án: XX. Bohóc Kupa és Sportnap. A rendezvény a Séd parti 
sportparkban kerül lebonyolításra.  
 

* 
Önkormányzati rendezvény szeptemberben: 
 
Szeptember 21-én vasárnap kerül megrendezésre községünk híres szülöttjének, 
Pap Gábornak az emléknapja. Pap Gábor 181 éve, 1827. szeptember 10-én 
született Vilonyán. Az egykori dunántúli püspökre és országgyőlési képviselıre 
a református templomban emlékezünk, ott egy rövid mősor, valamint az 
Istentisztelet után megkoszorúzzuk emléktábláját.  
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Ez történt: 

 
 
Az idei Szent Kard 
Fesztivál kispályás 
labdarúgó tornáján 
a második helyet 
szerezte meg 
Vilonya csapata. 
Az elsı helyen a 
rendezı sólyi gárda 
végzett.  
 

 
* 

 
 

Balatonalmádiban 
rendeztek 
halászléfızı 
versenyt 22 
település 
részvételével. 
Azon LEADER 
közösség 
önkormányzatai 
vettek részt a 
versenyben, 
amelyek a 
közelmúltban 
alakultak 
egyesületté „ A 
Bakony és Balaton 

keleti kapuja Egyesület” néven. A versenyen ötödik helyet szerezte meg Vilonya 
csapata. A képen a szakácsok láthatók, akik otthonról hozták a hozzávalót a 
finom ételhez. A fızıversenyt Sóly nyerte Alsóörs, Balatonalmádi és Jásd elıtt. 
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CSILLAGTÚRA 

MOST MINDEN ÚT VILONYÁRA VEZET! 
 

AUGUSZTUS 23. (SZOMBAT) 
 

Este 19 órára várjuk kedves vendégeinket a Vilonya fölött tornyosuló TV-
toronyhoz, ahonnan együtt ereszkedünk alá, és sétálunk le a patak partján 
elterülı Séd parti sportparkhoz.  
 
A helyi lakosok mellett Vilonyára várjuk Királyszentistván, Sóly, Hajmáskér, 
Öskő, Peremarton és Berhida túrázóit is! 
 
A további program szigorúan kötött:  

• Szalonnasütés 
• Beszélgetés  
• Borozgatás 
 

A hozzávalót mi biztosítjuk! 
 
Minden érdeklıdıt nagy szeretettel vár: 
                                                        
                                                                             Vilonya Község Önkormányzata 
 
 

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

 
 

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


