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Nyárbúcsúztató a parkban sok érdeklıdıvel
Több száz embert vonzott a Vilonyáért Egyesület rendezvénye
Több száz embert vonzott a Séd parti sportparkba a Vilonyáért Egyesület
által rendezett Nyárbúcsúztató címő kulturális és sport rendezvény. A
rendezvény az FVM által kiírt „vidéki rendezvények, falunapok”
pályázatból lett finanszírozva az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Programnak köszönhetıen.

Délelıtt a sport és a gyermekprogramoké volt a
fıszerep. A XX. Bohóc Kupán az FB Denevér
csapata vitte el a gyıztesnek járó serleget. Volt
légvár, mászófal, de az ügyesebbek íjászaton is
próbára tehették tehetségüket.
Délután a parkban felállított mobil színpadon
következtek a kulturális programok. A megjelent
nagyszámú közönséget Ifj. Kardos Sándor a
rendezı Vilonyáért Egyesület elnöke és Kaszás
Balázs a Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetıje köszöntötte. Elsıként a vilonyai
férfi dalkör lépett színpadra, ıket követte a helyi népdalkör és a nyugdíjasklub.
A balatonkenesei Szivárvány Népdalkört a hastáncos Sahira és Tanítványai
váltotta, akik fergeteges hangulatot varázsoltak a közönség soraiba. Csıgör
Géza egy operett slágerekbıl álló csokrot hozott Vilonyára, akit a
peremartongyártelepi Moulin Rouge csoport színvonalas mősora követett a
színpadon.
Este nyolcra érkezett Nádas György a humor egyik nagyágyúja, a rendezvényt
pedig Tóth Vera az elsı Megasztár gyıztese már az éjszakába nyúló fantasztikus
mősorával zárta. (Harninger Emil)
Vilonyáért Egyesület
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További egyesületi hírek:
Levélben küldte meg az adóhatóság az adó 1 % -ról szóló tájékoztatóját. Ebben
leírják, hogy a Vilonyáért Egyesület 25. 849 Ft -ra jogosult a 2008-as évben.
A felajánlott összeget októberben utaja az APEH a Vilonyáét Egyesület Forrás
Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára. Mindenkinek, aki élt a lehetıséggel,
köszönjük a felajánlást. A Vilonyáért Egyesület pályázati önrészre fordítja a
befolyó összeget.
Önkormányzati hírek:
64/2008.(VIII.25.) Kt. határozat:
beiskolázási segélyrıl
Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a beiskolázási
segélyre vonatkozó szóbeli javaslatot és a következı döntést hozta:
1.) Az általános iskolás, középiskolás és nappali iskolarendszerő
felsıoktatásban részt vevık számára egységesen 4.000,-Ft/fı, azaz
Négyezer forint/fı összegő beiskolázási segélyt nyújt a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás elıirányzat 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
55.301,-Ft-tal, azaz Ötvenötezer-háromszázegy forinttal kiegészíti,
hogy a jogszabályban megfogalmazott ingyenes tankönyvellátást az
érintett tanulók részére biztosítsa.
*
77/2008. (IX.29.) Kt. határozat:
pályázati önrész biztosításáról
Vilonya Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a KDRFÜ
(Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség) által kiírt TRFC pályázat
tartalmát, és a következı döntést hozta:
1.) A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kiírt
pályázathoz szükséges 750.000,-Ft-os, azaz Hétszázötvenezer forintos
önrészt a 2008. évi költségvetésbıl biztosítja.
2.) A pályázat benyújtásának feltételeként a megpályázott összeg 1%-át,
azaz 27.797,-Ft-ot a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség 10029008-00280958-00000000 számú bankszámlaszámára
2008. szeptember 30-ig átutalja.
Vilonyáért Egyesület
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A projekt címe: Parkosítás és településkép javítás Vilonyán
A következı dolgokra adtuk be pályázatunkat:
A településkép, valamint a helyben lakók életkörülményeinek jelentıs javulását
tőzi ki célul ez a pályázat. A helyszín legnagyobb részt a Séd partján elterülı
csaknem három hektár nagyságú Séd parti sportpark.
A parkban jelentıs mértékő fásítás a cél, olyan fajtájú és mérető csemetékkel,
amelyek hamar megnınek, és árnyékot adnak.
Az egyszerő támlás padok elhelyezése a következı lépés a gondolatmenetben, a
telepített fák közé padokat helyezünk, amelyek megadják a parki hangulatot a
területnek. A fémedényes hulladékgyőjtık a természet megóvása érdekében
elengedhetetlen kellékek egy parkban, ezért ezeket a padok mellé telepítjük.
A kerékpártárolók és a virágtartók telepítése esztétikai szerepet, mégis fontos
szerepet töltenek be a parkban. Az ivókutak jelentıs kihasználtságot fognak
betölteni, hiszen a park rendelkezik kispályás labdarúgó pályával, valamint
homokos röplabda pályával is, így ez nagyon is indokolt.
A Magyarországért elesettek emlékmővénél templomkert oszlopokat helyezünk
ki, a méltó megemlékezés miatt.
A pályázati önrész mellé 2.779.680 Ft- ra pályázik az önkormányzat, így a
projekt teljes értéke 3.529.690 Ft –ot tesz ki, természetesen pozitív elbírálás
esetén. Döntés október végén, eredményhirdetés november közepéig
várható.(ks)
*
70/2008.(VIII.25.) Kt. határozat:
Pataki György r. alezredes
rendırkapitánnyá történı kinevezésének támogatásáról
Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Veszprém
Megyei Rendır-fıkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának kérését és a
következı döntést hozta:
1.) A Rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján Pataki György rendır alezredes rendırkapitányi
beosztásba történı kinevezését támogatja.
2.) A döntést a Veszprém Megyei Rendır-fıkapitányság Humánigazgatási
Szolgálatához meg kell küldeni.
*

Vilonyáért Egyesület
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Szemétszüret október 12-én (vasárnap):
Vilonya Község Önkormányzata szemétszüretet hirdet a fent jelzett idıpontra.
Kérünk mindenkit, aki fontosnak érzi lakóhelye tisztaságát, az jöjjön el, és
közösen szedjük össze az eldobált hulladékot községünkben, és környékén.
Szemetes zsákot és kesztyőt a rendezık biztosítanak!
Az összegyőjtött hulladékot a Magyar Közút Kht. munkatársai elszállítják a
településrıl!
*
66/2008.(VIII.25.) Kt. határozat:
a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról
Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Bursa
Hungarica pályázathoz való csatlakozásról szóló elıterjesztést és a következı
döntést hozta:
1.) A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009.
évi fordulójához is csatlakozik.
2.) Az elbírálás kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétıl függetlenül történik, a novemberi ülésen a beérkezı
pályázatok alapján.
3.) A Csatlakozási nyilatkozatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelı Igazgatósága részére meg kell küldeni.
A pályázatról részletesen:
6. § A pályázati kiírásnak kötelezıen tartalmaznia kell az alábbiakat:
a.) A pályázatot a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva,
egy példányban kell benyújtani. A benyújtott pályázatról az önkormányzat
átvételi elismervényt ad a pályázónak. A pályázati őrlap csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A
pályázati kiírásban meg határozott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minısül. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik oktatási
azonosító számmal, és emiatt azt nem tünteti fel, a pályázat nem minısül formai
hibásnak.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 31.
b.) Az ösztöndíj idıtartama:
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév (a
2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév elsı féléve);
"8" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követı tanulmányi félév (a
2009/2010. tanév, a 2010/2011. tanév, és a 2011/2012. tanév).
c.) Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkezık részesülhetnek.

Vilonyáért Egyesület
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A www.vilonya.eu oldalon megtalálhatóak a képviselı-testületi ülések
jegyzıkönyvei is, sok más friss hír mellett !

14/2008.(VIII.27.) rendelete
a 2008. évi költségvetés módosításáról
Vilonya Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a módosított l990. évi
LXV. tv. 91. §.-a, valamint a módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 81. §.-a alapján
a 2008. évi költségvetésrıl szóló 3/2008. (II.29.) rendeletét a következık szerint
módosítja:
1. §. Az 3/ 2008. (II.29.) rendelet (továbbiakban: Ör.)
1. §. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
" 1. §. (1) A 2008. évi gazdasági programot és költségvetési tervet
a.) 61.651 ezer Ft bevétellel az 1. sz. melléklet szerinti,
b.) 61.651 ezer Ft kiadással a 2. sz. melléklet szerinti bontásban és feladatokra
hagyja jóvá.
(a jelzett mellékletek megtekinthetıek a polgármesteri hivatalban,
ügyfélfogadási idıben)
*
Pap Gábor emléknap:
A település híres szülöttjére
emlékeztünk a közelmúltban a
református templomban megtartott
ünnepségen.
Pap Gábor 1827. szeptember 10-én
született Vilonyán. A község
hírnevét öregbíti azzal, hogy
pályafutása
során
református
püspökké,
sıt
országgyőlési
képviselıvé
választották.
Pap
Gábor részt vett az 1848-as
szabadságharcban is. Kulturális munkássága révén maradt az utókorra sok
költeménye, valamit prózai tudósításai. A felsorolt pályaképrıl Farkas Béla
beszélt, aki feldolgozta Pap Gábor életét szakdolgozatában.
A templomban ezután hazafias énekek hangoztak el a Vilonyai Népdalkör,
valamint a Férfi dalkör elıadásában.
Bikádi László református lelkész az Istentiszteleten arra utalt, hogy meg kell
ırizni Pap Gábor szellemét, valamit bízni kell benne, hogy napjainkban is élnek
ilyen szellemi és erkölcsi óriások, akik példát tudnak mutatni. A megemlékezés
koszorúzással végzıdött. (ks)
Vilonyáért Egyesület
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Ez történt: Osztálytalálkozó
Negyven évvel ezelıtt ballagott az a vilonyai osztály, melynek tagja a
közelmúltban újra találkoztak.
Az

egykori
társakat
Horváth
Jánosné
és
Szabó Ferenc
győjtötte újra
egy csokorba.
A
volt
általános
iskolánál, amely
jelenleg
katolikus
kápolnaként
mőködik
találkoztak
hosszú
idı
után az az óta már ötvenes éveikben járó osztálytársak. Az egykori csapatból
sajnos négyen már nincsenek az élık sorában, értük egy-egy szál gyertyát
gyújtottak az emlékezık. A megjelent 24 fıs társaság köszöntötte egykori
tanáraikat is. Jelen volt az ünnepségen Orovecz Tamásné, Németh Ferencné és
Bilku Roland is. Az emlékek felidézése, valamint az életpályák beszámolói után
közös vacsorával zárták a napot az egykori osztálytársak. (ks)
*
Megalakult a Vilonyai Polgárır Egyesület:
Vilonyai Polgárır Egyesület néven új civil szervezet alakult a településen. A
tizenhét fıs tagság az alakuló ülésen elfogadta az egyesület alapszabályát,
valamint megválasztotta a tisztségviselıket. A Vilonyai Polgárır Egyesület
elnöke Ifj. Kardos Sándor, alelnöke Hujber Ferenc, elnökségi tagja Ifj. Takács
Béla lett a közgyőlés egyhangú szavazása alapján. Megállapításra került a tagdíj
mértéke is, ez alapján az egyesület tagjai havonta 200 Ft-tal járulnak hozzá a
polgárırség fenntartásához.
A litéri Varga Mihály felajánlásának köszönhetıen felirattal ellátott láthatósági
mellénnyel gazdagodott az egyesület, ugyanakkor az alakuló ülésen Ifj. Takács
Béla az egyesület nevével ellátott pólók legyártását ígérte a tagságnak. A
felajánlásokat köszönjük szépen.

Vilonyáért Egyesület
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A Csillagtúrát ugyan
elmosta az esı ( a képen
látható ételek azért a
kultúrházban elfogytak),
de a cél feltétlen az,
hogy
minél
több
rendezvényt tudjunk a
Séd parti sportparkban
lebonyolítani. Ezt segíti
a
közelmúltban
betonozott szalonnasütı
helyek
kialakítása,
valamit a folyamatos
fásítás, parkosítás, amin
a fentebb jelzett TRFC
pályázat nagymértékben lendíthet, hogy egy gyönyörő szabadidıparkja legyen a
településnek.
Még egyszer a Nyárbúcsúztatóról:
Köszönet és hála jár
azoknak, akik nélkül nem
tudtuk volna megrendezni
ezt
az
egész
napos
mősorzuhatagot. Név szerint
csak azért nem sorolom itt
fel ıket, mert félek, hogy
valaki kimaradna a sorból.
Szóval
a
pályázat
elkészítése, lebonyolításán
túl a kivitelezés az, ami
hatalmas munkával járt.
Gondolok itt a délelıtti
sportprogramok
lebonyolítására, a délutáni mősorokra való elıkészületre, az áramforrás
problémájának megoldására, a vendégszereplık fogadására, a padok, asztalok
szállítására, a rendezvény utáni takarításra és még sok-sok napközben fellépı,
megoldásra váró feladatra. Ezeket csak csapatban lehetett megoldani, és úgy
tőnik ez sikerült. Mindenkinek, aki ebben részt vett, nagyon köszönöm az
áldozatos munkáját, azt hiszem, az a seregnyi ember, aki ott volt a
rendezvényen, sokáig nem felejti el ezt gyönyörő a napot.
(Kardos Sándor)

Vilonyáért Egyesület
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Október 23. 15 óra
A forradalom 52. évfordulója
Vilonyán is megemlékezünk a magyar történelem egyik legnagyobb
eseményérıl. Vilonya község lakossága fejet hajt a magyar szabadság hısei
elıtt.
Az ünnepi megemlékezés helyszíne a kultúrház, majd egy rövid mősor után
megkoszorúzzuk a Magyarországért elesettek emlékmővét.
*
Október 11. 20 óra. Kultúrház: Szüreti bált rendez közösen az óvodai és az
iskolai szülıi munkaközösség.
*
Október 12. 10 óra. Szemétszüret. Találkozó a Kultúrháznál.
*
Október 18. 15 óra. Kultúrház: Idısek világnapja. A rendezvényt a vilonyai
nyugdíjasklub szervezi.
*

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

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