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Nyitracsehi község

„EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK 
ENNÉL SOKKAL TÖBB ! ”

Október 23. Te csillag! 

Vilonya  község  is 
megemlékezett  a  magyar 
történelem  egyik 
legjelentősebb 
eseményéről.  A 
kultúrházban  megtartott 
megemlékezésen  Kovács 
János  polgármester 
köszöntötte  a 
megjelenteket,  valamint 
beszélt  október  23 
nagyságáról.  Az  ünnepi 
műsor része volt a vilonyai 

férfi dalkör előadása, valamit a Forrás Színház Kossuth-díjas előadóművésze 
Huzella Péter fellépése.
A  színpadi  műsorok  után  a  megemlékezők  kivonultak  a  Magyarországért 
elesettek emlékművéhez, ahol koszorúkat helyeztek az 56-os hősök emlékére. 
(k)
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Önkormányzati hírek: 
Kivonatok: 

92/2009.(VIII.31.) Kt. határozat:
az iskola és óvoda fűtéskorszerűsítéséről

Vilonya  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Vilonyai 
Általános Iskola és Óvoda fűtéskorszerűsítésére vonatkozó szóbeli javaslatot és 
a következő döntést hozta: 

1.) Tekintettel a benyújtani tervezett pályázat elkészítésének nehézségeire 
és  bizonytalan kimenetelére, az Általános Iskola és Óvoda melegvízzel 
való ellátásának és fűtésének felújítását, korszerűsítését önerőből oldja 
meg az elkészíttetett tervek alapján.

2.) Az elvégzendő munkákkal – árajánlata alapján – megbízza Győri Jenő 
8181 Berhida, Rózsa F. út 16. szám alatti vállalkozót bruttó 960.000,-Ft 
díjazásért.  

3.) A korszerűsítéshez  szükséges  összeget  (2.130.752,-Ft  + ÁFA anyag-
költséget  a  szállítási  díj  nélkül,  munkadíjat) együttesen  3.623.440 Ft 
ráfordítást költségvetése tartalmazza. 

4.) A vállalkozóval a munka elvégzésére szerződést kell kötni.

Határidő: 2008. november 15. 

98/2009.(VIII.31.) Kt. határozat:
beiskolázási  támogatásról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a beiskolázási 
támogatásra vonatkozó szóbeli javaslatot és a következő döntést hozta: 

1.) Az  általános  iskolás,  középiskolás  és  nappali  iskolarendszerű 
felsőoktatásban  részt  vevők  számára  egységesen  4.000,-Ft  összegű 
beiskolázási támogatást nyújt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
előirányzat terhére.
A  beiskolázási  támogatás  felvételéhez  az  általános  iskolás  tanulók 
kivételével iskolalátogatási igazolást kell benyújtani.

2.) A  II.  Rákóczi  Ferenc  Általános  Iskolába  járó  vilonyai  gyermekek 
részére  az  állami  támogatást  13.329,-Ft-tal  kiegészíti,  hogy  a 
jogszabályban  megfogalmazott  ingyenes  tankönyvellátás  az  érintett 
tanulók részére biztosítsa.
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101/2009.(VIII.31.) Kt. határozat:
földmérő megbízásáról

Vilonya  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
telekalakítással kapcsolatban új földmérő megbízására vonatkozó javaslatot és a 
következő döntést hozta: 

1.) A lakótelkek mielőbbi  kialakítása  érdekében a  Vilonya 027/2  hrsz-ú 
terület  belterületbe  csatolásával  és  a  telekalakítással  összefüggő 
földmérési feladatokkal megbízza a MÉRFÖLD Kft-t (8200 Veszprém, 
Lahner  György  u.  2/2.  B/3.)  az  árajánlatában  szereplő  (összesen 
558.000,-Ft + ÁFA) összegért.

2.) Az árajánlatban szereplő díjat költségvetéséből biztosítja.

3.) A  027/2  hrsz-ú  ingatlan  belterületbe  vonásáról  készült  vázrajzot 
elfogadja

4.) A  döntést  a  2009.  évi  költségvetés  módosításakor  figyelembe  kell 
venni.

Beszámoló a tanévkezdés tapasztalatairól (részlet):

Az  alábbiakban  szeretném  tájékoztatni  a  Tisztelt  Képviselőtestületet  a 
2009/2010.  tanév  személyi  és  tárgyi  feltételeinek  alakulásáról,  valamint  a 
tanévkezdés tapasztalatairól.

A peremartongyártelepi iskolában az idei tanévben 20 vilonyai diák tanul.

A Vilonyai Általános Iskolában a tavalyi tanévhez képest személyi változás nem 
történt.  A tagintézmény tanulói  számára is  biztosított  a  logopédiai  ellátás.  A 
gyógypedagógus  végzettségű  óvónő  látja  el  az  óvodáskorú  gyermekeket 
munkaidejében,  az  iskolásokat  pedig  heti  2  túlórában.  Az  idei  tanévben  is 
megszervezzük a fejlesztő foglalkozásokat heti 2-2 órában.

Mindenképpen említésre és tiszteletre méltó, hogy a tagiskola tanítói – az 
intézmény fennmaradása érdekében – vállalták, hogy napi 1 túlóráért 15 óráig 
tanulószobai foglalkozást tartanak, ahol segítik a tanulók másnapi felkészülését.

A  német  nyelv  oktatását  ebben  a  tanévben  is  az  anyaintézményben 
dolgozó német szakos kolléganő látja el heti 2 túlórában, ami a tagintézmény 
költségvetését terheli. 
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Az informatika-oktatás  is  megoldott,  hiszen a  helyettesítő  pedagógusnak van 
számítógép-kezelői  képesítése.  Így  a  vilonyai  tanulók  számára 
megkönnyíthetjük a felső tagozatos iskolaváltást.
A tagintézmény dolgozói létszáma: iskola: 2 tanító

1  félállású 
takarító

óvoda: 2 
óvodapedagógus

1 dajka

A tagintézmény vezetője rendelkezik közoktatási vezető szakvizsgával. 
Az iskola 2 összevont tanulócsoporttal működik, a tanulók létszáma 1-2. 

osztályban 4+4, 3-4.  osztályban 5+6 (kettőnek számít  2)  tanuló.  Az óvoda 1 
összevont  csoportjában  jelenleg  18  kisgyermek  van,  egy  gyermek  az 
átlaglétszám számításánál 3 főnek számít.

A heti ellátandó feladatok a következők:
Óratervi órák:   46 óra (némettel együtt)
Tanulószoba:                 5 óra  
Összesen:   51 óra

A pedagógusok kötelező óraszáma: (2 x 22 óra)   44 óra

Összes ellátott óra:   51 óra
Pedagógusok kötelező óraszáma   44 óra
Heti túlóra:     7 óra

Az óvodában a tagintézmény-vezető órakedvezményéből adódik a heti  2 
túlóra.

Az anyaintézmény (peremartoni) szakos ellátottsága 93%, azaz nagyon jó, 
tagintézményünk (vilonyai) szakos ellátottsága 100%. 

Köszönöm a  Tisztelt  Képviselő  Testületnek  eddigi  segítő  támogatását, 
bízva a további harmonikus együttműködésben kérem tájékoztatóm elfogadását.

2009. szeptember 29.
Csibra Ferencné – igazgató

Ez történt: 
Pap Gábor emléknap (szeptember)

A  település  híres  szülöttjére  emlékeztünk  szeptemberben,  a  református 
templomban megtartott ünnepségen. 
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Pap  Gábor  1827.  szeptember  10-én  született  Vilonyán.  A  későbbi  dunántúli 
református püspök és országgyűlési képviselő életútját Farkas Béla mutatta be 

röviden az ünnepség kezdetén. 
A  megjelent  vendégeket 
Kovács  János  polgármester 
köszöntötte.  A  templomban 
ezután  hazafias  énekek 
hangoztak  el  a  Vilonyai 
Népdalkör,  valamint  a  helyi 
ifjúsági kórus előadásában. Az 
emlékezők  közül  Bódis 
Jánosné egy Pap Gábor verset 
szavalt  el  a  templom  falai 
közt, ahol egykor a vers írója 
is  gyakran  megfordult.  A 
megemlékező  műsor  után 

Bikádi László református lelkész igét hirdetett, majd elmondta, hogy szomorú 
dolog, hogy Pap Gábor ott van eltemetve (Révkomáromban), ahol jelenleg nem 
szerencsés azon a nyelven beszélni, amit annak idején Pap Gábor is használt. 
A megemlékezés koszorúzással végződött. (k)

Az időseket köszöntöttük (október):

Az  idősek  világnapja 
alkalmából  köszöntötték  a 
település  legidősebb  lakosait  a 
helyi  nyugdíjasklub 
szervezésében  lezajló 
ünnepségen októberben.

A  vendégeket  először  Bódis 
Jánosné  a  rendező  szervezet 
vezetője köszöntötte, őt Kovács 
János polgármester, és Tremmer 
Lászlóné  az  Életet  az  éveknek 
Nyugdíjas  Szövetség  megyei 

szervezetének elnökségi tagja követte a színpadon. Mindannyian hangsúlyozták, 
hogy  az  időskori  magányt  nagyban  ellensúlyozhatja  a  nyugdíjasklubokban 
együtt eltöltött idő, ami mindig alkotó jellegű. A köszöntők után műsorral lepte 
meg  a  szépkorú  vendégeket  a  helyi  férfi  dalkör,  a  Vilonyai  Népdalkör,  az 
ifjúsági énekkórus, valamint a rendező szervezet tagjai. A műsor után a település 
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legidősebb tagjait virágcsokrokkal köszöntötték fel a helyi civil szervezetek és 
az önkormányzat képviselői. (k)

Parkavató és Bohóc Kupa (szeptember):

Kedvezett az időjárás a szabadtéri rendezvényhez, így ennek megfelelően szép 
számmal gyűltek össze a Séd parti sportpakban a szeptemberi TRFC- napnak 
elkeresztelt parkavatón. 
Vilonya község három és félmillió forintot nyert a Közép-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács által kiírt TRFC (Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat) 
pályázaton,  ebből  hétszázezer  forint  önrészt  az  önkormányzat  biztosított.  A 
támogatásból  többek közt  kültéri  asztalokat,  padokat,  hulladéktárolókat,  fákat 
vásároltak,  ezeket  telepítették,  ültették  a  parkba.  A  parkavató  ünnepségen 
megjelent Pál Béla,  a KDRFT elnöke is,  aki  elismerően szólt  a  helyiek által 
gondosan karbantartott parkról, valamint annak kialakításáról. 
A  parkavató  délutánján  a  Vilonyáért  Egyesület  rendezésében  zajlott  egy 
kispályás  labdarúgó  torna,  a  XXII.  Bohóc  Kupa,  amelyen  a  kupa  története 
során először a balatonfüzfőiek győztek. A rendezvény alatt az óvodai szülői 
munkaközösség  egy  standot  állított  fel,  ahol  üdítőket  és  süteményeket, 
szendvicseket  lehetett  vásárolni.   A  fentieket  követően  késő  estébe  nyúló 
szalonnasütés vette kezdetét. (k)

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

WWW.VILONYA.EU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szerkesztette: Talabérné Fésűs Erika 
Szerkesztők: Harninger Emil és Ifj. Kardos Sándor  
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Fotó: Ifj. Takács Béla                                
Kiadó: Vilonyáért Egyesület                                                                   készült 200 példányban
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