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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 ! ” 

 
2008-12-10.                      RÓLUNK SZÓL                      IV. év 20. 
                                                                                                                  megjelenik kéthavonta 

 
 
 
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 
BOLDOG ÚJ ESZTEND�T KÍVÁNNAK A 
RÓLUNK SZÓL ÉS A WWW.VILONYA.EU 
SZERKESZT�I ! 
 
 

 
Ez történt a Vilonyáért Egyesülettel 2008-ban, röviden:   
A legfontosabb változás és fejl�dés az elmúlt évhez képest, hogy közhasznú 
jogállást szereztünk, valamint egyúttal nevet is változtattunk (nyár közepéig még 
Vilonya Ifjúsági, Kulturális és Sport Egyesület volt a hivatalos név).  
Az idei évben már nem csak és kizárólag a sport határozta meg a Vilonyáért 
Egyesület tevékenységét. Természetesen a hagyományos Bohóc Kupa és 
sportnapok nem maradhattak el, a májusi rendezvényen újra elhívtuk a 
Parlament fociválogatottját egy visszavágóra, és sajnos vissza is vágtak (6:3 
oda). A május 1-ei erdei foci is egyesületünk nevéhez f�z�dik. Szeptember 
elején pályázat segítségével egy nagyszabású sport és f�leg kulturális programot 
bonyolítottunk le a Séd parti sportparkban, ahol a gyerekeknek és a feln�tteknek 
egyaránt remek kikapcsolódást jelenthetett a Nyárbúcsúztató. Elhoztuk 
Vilonyára Tóth Verát és Nádas Györgyöt is. Szintén a parkhoz köt�dik, hogy az 
áthelyezett mászókákat lefestettük. A nemzeti ünnepeken koszorúztunk, részt 
vettünk rajtuk. A tavaszi n�napi bál megrendezése szintén az egyesület nevéhez 
f�z�dik. A kéthavonta megjelen� Rólunk szól szerkesztése, kiadása, 
finanszírozása ugyancsak a Vilonyáért Egyesület költsége. Természetesen a fent 
felsorolt dolgok nem valósulhattak volna meg az önkormányzat támogatása, 
valamint pályázati lehet�ségek nélkül. Az önkormányzattól kapott pénzt 
legf�képpen pályázati önrészre fordítottuk.  
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Önkormányzati hírek:  
 
A KDRFÜ (Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség) szakbizottsága 
megtárgyalta az általa kiírt TRFC (Terület- és Régiófejlesztési Célel�irányzat) 

pályázatot, és a beérkez� 
projektekr�l a következ� 
döntést hozta: 
 
Vilonya Község 
Önkormányzata számára 
az igényelt teljes összeget 
biztosítja.    
 

Vilonya Község Önkormányzata 2 millió 824 ezer Ft-ot nyert ez alapján a fenti 
pályázaton, amelyhez 706 ezer Ft önrészt biztosít. A pályázat címe: Parkosítás 
és településkép javítás Vilonyán. 
A projekt tartalma nagyrészt a Séd parti sportparkra vonatkozik, ahol további 
padok lesznek kihelyezve, valamint fák ültetve. Továbbá a projekt tartalmaz 
még hulladékgy�jt�ket, virágtartókat, biciklitárolókat. Kihelyezésre kerül a 
tervek szerint 2 db ivókút is.  
A Magyarországért elesettek emlékm�vénél (a református templom mellett) 
templomkert oszlopok lesznek kihelyezve a virágágyás köré. (kardos) 
 

* 
 
Beszámoló a közhasznú és közcélú foglalkoztatás tapasztalatairól (részlet): 

Vilonya községben a munkanélküliség az alábbiak szerint alakult az elmúlt egy 
évben: 

 2007. október 20 2008. szeptember 
20. 

Aktív korú (munkavállaló) népesség száma 441 f� 440 f� 
Nyilvántartott álláskeres�k száma 8 f� 20 f� 
Tartósan (1 éven túl) nyilvántartottak száma 3 f� 3 f� 
Járadék típusú ellátásban részesül�k száma 2 f� 10 f� 
Segély típusú ellátásban részesül�k száma 3 f� 4 f� 
Rendszeres szociális segélyben részesül�k 
száma 

1 f� 1 f� 

Relatív mutató % 1,81 5,68 
Arányszám 0,29 0,89 
Relatív mutató: Nyilvántartott álláskeres�k a munkavállalási korú népesség %-ában. 
Arányszám: A relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya. 
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Vilonya Község Önkormányzat képvisel�- testülete decemberi ülésén tárgyalta a 
2009-es hulladékszállítási díjakat. Eszerint a hagyományos 120 literes 
edényzet ürítési díja a következ� évben bruttó 339,6 Ft /alkalom lesz. Ez éves 
szinten 17660 Ft/ingatlan. A Vertikál Zrt. ajánlatát min�sített többséggel fogadta 
el a testület. Idetartozik, hogy a következ� évben lehet�ség lesz 80 literes 
edényzetet igényelni, amihez a szolgáltató által díjmentesen biztosított átlátszó 
zsákban - PET palackok gy�jthet�k, amit a Vertikál Zrt. szállít el. Ugyancsak 
lehet�ség lesz a zöldhulladék elszállítására is. Ezekr�l mindenki részletes 
tájékoztatást fog kapni a közeljöv�ben.  
Vilonya Község Önkormányzat képvisel�- testülete decemberi ülésén tárgyalta 
2009-es ivóvíz és szennyvízcsatorna térítési díjait is. Eszerint a Bakonykarszt 
Zrt. által javasolt ivóvíz díjat elfogadva, bruttó 321 Ft/m3-ben állapítja azt meg. 
Ebb�l az összegb�l 54, 5 Ft a fejlesztési díjhányad.  
Következ� esztend�ben a szennyvízcsatorna térítési díja 350 Ft/m3 lesz. Ebb�l 
az összegb�l a bérleti díj (fejlesztési díjhányad) 35, 1 Ft.  
Vilonya Község Önkormányzat képvisel�- testülete decemberi ülésén 
módosította a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló rendeletet. Ez 
alapján a következ� évben a napközi otthonos óvoda (reggeli, ebéd, uzsonna 
együtt) térítési díja bruttó 312 Ft. Az általános iskola esetében reggeli, ebéd, 
uzsonna együtt 340 Ft, menza (ebéd) 223 Ft.   

* 
 
„Halál a magyarokra” Nyitracsehin:  
 
A Nemzeti Ellenállás nev� szervezet a „Halál a magyarokra" feliratot 
festette egy buszmegálló falára. Nyitracsehi Vilonya és Királyszentistván 
testvértelepülése 
Nemzeti Ellenállás – Halál a Magyarokra!" Ez a felirat fogadta az embereket 
egy buszmegálló falán  a közelmúltban a többségében magyarok lakta felvidéki 
Nyitracsehin. A szervezet nincs bejegyezve, de már több magyarellenes 
cselekedetet is a számlájára írnak, például a Malina Hedvig elleni támadást is.  

 
A magyar nyelv� településnév 
táblát szintén festékkel fújták 
le.  
A helyiek elmondása szerint a 
feliratot nem csehi lakos 
mázolta a buszmegállóra, 
hanem olyan széls�séges 
csoport tagja(i), akik más 

magyarellenes 
megmozdulásokon részt 
vesznek.  (Kardos Sándor) 
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Ez történt Vilonyán:  
 
Az id�sek világnapja alkalmából köszöntötték a település legid�sebb lakosait a 
helyi nyugdíjasklub szervezésében lezajló ünnepségen októberben. 
 
A vendégeket el�ször Bódis Jánosné a rendez� szervezet vezet�je köszöntötte, 
�t Kovács János polgármester, és Demeter Ferenc a Veszprém Megyei 
Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Szövetségének elnöke 
követte a színpadon. Mindannyian hangsúlyozták, hogy az id�skori magányt 
nagyban ellensúlyozhatja a nyugdíjasklubokban együtt eltöltött id�, ami mindig 
alkotó jelleg�. A köszönt�k után m�sorral lepték meg a szépkorú vendégeket a 
helyi férfi dalkör, a Vilonyai Népdalkör, a berhidai nyugdíjasklub, valamint a 
rendez� szervezet tagjai. A berhidai Varga József magyar népdalokat énekelt 
zenei kísérettel. A m�sor után a település legid�sebb tagjait virágcsokrokkal 
köszöntötték fel a helyi civil szervezetek és az önkormányzat képvisel�i. (ks) 
 

* 
A Magyar Közút Kht. felhívása alapján Vilonya is csatlakozott ahhoz az 
országos szemétszedési akcióhoz, ami október közepén, egy vasárnap délel�tt 
lett lebonyolítva. Sajnos, most nagyon kevesen érezték úgy a településen, hogy 
közös érdekünk összeszedni az eldobált szemetet, valamint megtisztítani a 
környezetünket. Akik eljöttek, közel harminc zsák szemetet szedtek össze a 
Vilonya – Peremarton közti útszakasz árokpartjain, valamint településünk 
belterületén.  

* 
 

Vannak favágók, és vannak faültet�k… 
A közelmúltban újabb harminc darab 
fa került elültetésre a Séd parti 
sportparkban. Ezúttal negyedmillió 
forint értékben vásárolt az 
önkormányzat fákat, amelyek már 
kin�tték a csemete kort, hiszen 3 és 5 
méter közötti növényekr�l van szó. A 
projekt a KDRFU által kiírt TRFC 
pályázatból lett finanszírozva (a 
pályázatról olvashat még a lapban- 2. 
old.). Eddig el�fordult többször, hogy 
fákat törtek ketté, ágakat csonkítottak 

meg a parkban, de ami legutóbb történt, az bizony végképp nem épesz� ember 
cselekedetére vall. Nemrég nyolc fát t�ben kif�részelt valaki – s, ami rosszabb, 
ilyen elkövetésére feln�tt ember kell…(kardos) 
 
A civilek így látták ezt az esztend�t:  
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A Vilonyai Népdalkör tevékenysége 2008-ban 
 
Ismét eltelt egy év, és a Népdalkör m�ködésének 14. évébe lépett. 
Sajnos a 2008. esztend�re mindig szomorú szívvel fogunk visszagondolni. 
Elvesztettük dalostársunkat, Farkas Bélát, aki kezdetekt�l pártfogolt bennünket, 
majd kés�bb egyik meghatározó tagja lett Népdalkörünknek. Emlékét 
meg�rizzük. 
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is próbáltunk eleget tenni azoknak a 
meghívásoknak, amelyeket kaptunk. 
Tagjaink száma 16 f�, de aktívan egy- egy fellépésen 10-13-an tudnak csak részt 
venni munkahelyi, vagy családi okok miatt. Próbáinkat hetente egy alkalommal 
tartjuk, ahol szintén a hiányzás a f� gond. Ezért is nem vállalkoztunk 
min�sítésre, noha a térségi szintr�l továbbjutottunk az országos 
megmérettetésre. A nehézségek ellenére jó néhány sikeres és emlékezetes 
fellépés áll mögöttünk. Ilyen volt a hajmáskéri Tavaszváró, a zánkai 
Katonadalos Fesztivál a rigácsi Falunap a sólyi Szüreti mulatság. 
Számos Szomszédolást is említhetnék, ahová régi, kedves daloscsoportok hívtak 
meg bennünket. A helyi fellépésekre mindig az alkalomhoz ill� m�sorral 
készültünk. Ezek voltak: márc. 15., Falunap, Csillagtúra, Pap Gábor 
emlékm�sor, Id�sek Világnapja. 
Ebben az évben is sok szép népdallal, és közös emlékekkel lettünk gazdagabbak. 
Köszönet a Népdalkör tagjainak azért, hogy szabadidejük egy részét ennek a 
szép feladatnak szentelik. 
Köszönjük az Önkormányzatnak az anyagi támogatást, köszönet mindenkinek, 
aki jó szóval biztatással segít bennünket. 
Kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyt és örömökben gazdag boldog új 
évet! 
 

Csillak Jánosné népdalkörvezet� 
 

* 
Labdarúgó csapat: A keret szinte teljesen kicserél�dött a szezon el�tt. (Akik 
abbahagyták a városi bajnokság III. osztályában való szereplést, azok a szintén 
veszprémi - Szenior B bajnokságban indultak, és azt meg is nyerték.).A vilonyai 
labdarúgó csapat ebben az esztend�ben a Veszprém városi kispályás labdarúgó 
bajnokság III. osztályában vett részt, ahol a bentmaradó 10-ik helyet szerezte 
meg. A csapat az idei évben 9 vilonyai és 2 nem vilonyai játékosból állt.  
A csapat házi gólkirálya Kasza Norbert lett 28 góllal (ez több mint a fele az 
összes szerzett gólnak). A bajnokság vége után, télen Balatonf�zf�n van 
lehet�sége teremben játszani hetente annak is, aki egyébként nem tagja a 
focicsapatnak. (Kardos Sándor) 
 
Vilonyai Nyugdíjas Klub:  
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A vilonyai Nyugdíjas Klub 1996-ban alakult 40 f�vel. Létszámunk stabil, 
összejöveteleinket rendszeresen a hónap els� hétf�jén tartjuk, amelyre várunk 
mindenkit. A programjaink nagyon változatosak, az igényekhez 
alkalmazkodunk. Az id�s emberek szívesen jönnek és töltik el idejüket a 
klubösszejöveteleken. Részesei vagyunk az önkormányzat által szervezett 
nemzeti ünnepek megrendezésén, vagy a falu tisztasága érdekében a 
szemétszüreten. Azonban nem csak helyi rendezvényeink vannak, hanem a klub 
tagsága részt vesz a megyei nyugdíjas eseményeken, fesztiválokon. A nyugdíjas 
klub rendelkezik kulturális csoporttal, akik gyakran adnak el� vidám jeleneteket. 
Sikeres m�ködésünket bizonyítja a sok meghívás, baráti találkozók. Nem csak 
mi megyünk, hanem mi is hívunk vendégeket tapasztalatcsere és baráti 
kapcsolatok kialakítása céljából. Szívesen vagyunk részese a helyi 
rendezvényeknek, ahol igyekszünk a helyi igényeknek megfelelni. Hagyomány 
nálunk a farsang, a nemzeti ünnepeken pedig a megemlékezés koszorúját 
helyezzük el az emlékm�nél. A szeretet ünnepén igyekszünk minél 
embertársunknak örömet szerezni, akik megtisztelik rendezvényünket. Az 
„Id�sek Világnapja”, amely már hagyomány minden id�s ember számára, akik 
megtisztelik rendezvényünket. A 80 év felettieknek a szeretet virágával 
kedveskedik az önkormányzat és a faluban m�köd� szervezetek. Így kívánjuk az 
id�s emberek életét széppé tenni.  
Mindenkinek boldog Karácsonyt, és békés újévet kíván a Vilonyai Nyugdíjas 
Klub! 
Bódis Jánosné - klubvezet� 

@ 

A Falu Karácsonyáról:  

Az idei évben december 21-én délután 15 órakor kezd�dik a rendezvény, ám ha 
az id�járás engedi, akkor rendhagyó helyszínen. A kultúrház háta mögött, a 
szabadtéri színpadnál lesz felállítva a Betlehemes jászol egy kicsinyített 
másolata, így a program egy része szabadtéri lesz. Természetesen rossz id� 
esetén is meg lesz tartva a rendezvény, de akkor a kultúrház nagytermében.  

 
* 

Változik a hulladékszállítás rendje az ünnepek alatt: 
 
A Vertikál Zrt. értesítése alapján Vilonya településen a 2008.12.25-én esedékes 
hulladékszállítást 2008.12.27-én fogják elvégezni, illetve a 2009.01.01-én 
esedékes hulladékszállítás 2009.01.03-án végzik el a cég munkatársai 
 
 
Egyéb hírek:  
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A Megyeházán történt:  
 
Elkészült a jöv� évi költségvetési koncepció 
 
Elfogadta a Veszprém megyei közgy�lés a 2009 évi költségvetés koncepcióját 
december 4-i ülésén a Megyeházán, a Szent István teremben. 
 
Eszerint a tervezési munka legfontosabb célja az önkormányzati feladatok 
biztonságos ellátása érdekében az 1,8 milliárd forint hiány csökkentése a 
koncepcióban elfogadott elvek figyelembevételével.  
Dr. Kovács Zolán, a megyei közgy�lés tanácsnokának kezdeményezésére 
felterjesztéssel fordul a megyegy�lés a miniszterelnökhöz a 8-as számú 
f�közlekedési út márkói elkerül� szakaszának ügyében. Beszámoló hangzott le 
az egészségügyi ellátórendszer megyei integrációjának helyzetér�l, valamint a 
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. üzleti tervér�l. Több 
uniós pályázat benyújtásához is hozzájárultak a képvisel�k. Feladat ellátási 
szerz�dést kötöttek az Alkohol-drogsegély Ambulancia Egyesülettel.  
Módosították a megyei önkormányzat fenntartásában lev� intézmények 
élelmezési nyersanyag költségeit, illetve az önkormányzat tulajdonában lev� 
lakások és helyiségek bérleti díjainak mértékét.  

* 
A véd�n�i ellátásról:  
A korábbi hónapokban az ÁNTSZ az ide vonatkozó törvény miatt a m�ködési 
engedély megvonásával fenyegette azokat a véd�n�i helységeket, amelyek nem 
érik el az el�írt minimális alapterületet- ide tartozott a vilonyai is. A térség 
országgy�lési képvisel�je, Pál Béla levelére reagálva az egészségügyi miniszter 
módosította az ide vonatkozó miniszteri rendeletet, és az új el�írás már nem 
szab meg számszer� alapterületet. Természetesen a többi egészségügyi el�íráson 
nem változtattak, de ez alapján már nincs veszélyben a véd�n�i ellátás. 

* 
 

A „Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Egyesület" elnyerte a 
LEADER akciócsoport címet, 
így az 22 település- köztük 

Vilonya is- amely tagja az egyesületnek részt vehet a további Európai Uniós 
pályázatokban. Az akciócsoprt közel másfél milliárd forintra pályázhat az 
UMVP III-as (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program) tengelyén belül. A 
pályázatok a következ� célokra vannak kiírva: mikrovállalkozások létrehozása- 
és fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás- és 
falufejlesztés, vidéki örökség meg�rzése.  
 
 



Vilonyáért Egyesület                   Rólunk szól 8 

 

                     FALU KARÁCSONYA 
 
 
Ünnepeljük együtt a Karácsonyt december 21-én  
 
Mindenkit, aki eljön, vendégül lát Vilonya Község 
Önkormányzata a m�sor után. 
 
A m�sor 15 órakor kezd�dik a kultúrháznál.  
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

WWW.VILONYA.EU 
 
 
A Rólunk szól cím� lapot szerkeszti és kiadja a Vilonyáért Egyesület. 
Véleményét, ötletét várjuk a vilonyaert@vilonya.eu e-mail címre.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Szerkeszt�: Harninger Emil és Ifj. Kardos Sándor                                  készült 210 példányban 
 


