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V. évfolyam, 2. szám

Az Olvasóhoz!
„Csak hallgat, és tőr és szomorú…”
(Wass Albert: Csaba)

Címsor

(Vilonya község címere)

(Vilonya látkép)

S valóban így van: csak hallgatunk, és tőrünk és szomorúak vagyunk, mi Magyarok.
Hallgatunk, mikor éppen szívünkre szorított kézzel a Himnuszt kellene
énekelnünk.
Tőrünk, télen a hideg lakásban.
Tőrünk, mikor emberek lesznek öngyilkosok, mert elvesztették munkájukat. Tőrünk, mikor nem tudunk
gyógyszert venni beteg gyermekünknek.
S szomorúak vagyunk. Szomorú a
minimálbéren bejelentett diplomásszámítógépes grafikus; a munkanélküli
fotómővész édesanya; a szobájában vacogó nyugdíjas; a piac nélküli kézmőves; a munkáért kolduló cserépkályhás.
„Ha kürtöm lenne, riadót fújnék rajta nappal és éjszaka. […] De csak a szó maradt meg
nyelvem gyökerén, s a hang, mely beleordítja ebbe
a megkergült világba: SEGÍTSÉG, EMBEREK!”
(Wass Albert: Zsoltár és trombitaszó)

Valami nincs rendjén!!!
(A testvértelepülés, Nyitracsehi község
címere)

T. Fésüs Erika
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Egyesületi hírek
Zsúfolt telt ház a nınapi mősoron
(Vilonya) Hosszú évek hagyományait
folytatva az idei esztendıben is vidám
mősorral kedveskedtek Vilonya férfitagjai a hölgyeknek a nemzetközi nınap alkalmából az elmúlt hétvégén.

Telt ház a nınapi mősoron (Foto: Takács Béla)

karaokés mősorszám.
Az ál-zenészek csoportját az a Kovács
Kálmán vezette, aki mint televíziós riporter szerepelt a darabban. Fellépett
többek közt dalaival az ál- Pataki Attila,
Bunyós Pityu, Fásy Ádám, valamint a jól
öltözött televíziós guru Joshi Bharat is.
Az ünnepelt hölgyek is kipróbálhatták,
milyen a színpadon karaokézni, de a vetélkedık keretében egyéb ügyességi számok is voltak.
A mősor végén közös énekléssel és
tapsviharral hálálta meg a szépszámú
hölgysereg a nınapi elıadást. Ezután következett a könnyő vacsora a hölgyek
számára, majd hajnalig tartó bál zárta a
napot.
(Harninger Emil)

A kultúrházban megtartott rendezGyermeklabdarúgó torna
vényen az ünnepélyes megnyitót Ifj.
Kardos Sándor a rendezı Vilonyáért
2009.04.26-án, vasárnap délelıtt, egy
Egyesület elnöke, és Pál Béla országgyőszínvonalas labdarúgótornán mérhették
lési képviselı tartotta mintegy százhúsz
össze ügyességüket falunk fiatal labdahölgy elıtt, ezután következtek a színparúgói.
di jelenetek.
Kiváló idıben, remek környezetben,
üdítı és szendvics társaságában vehették
fel a küzdelmet a gyızelem reményében.
A vilonyaiak két – 3-4-5. és 6-7. osztályos csapata mellett Csajág két - 5-6. és 7-8.
osztályos - csapata alkotta a négyes mezınyt. Öt mérkızést Patai Balázs és egy
összecsapást Ifj. Kardos Sándor dirigált.
Fiataljaink Ács Péter irányításával egy
hete készültek elsı kupaszereplésükre,
Az ál-zenészek (Foto: Takács Béla)
míg meghívott ellenfeleink rendszeres
edzésmunkával, évek óta együtt gyakoElsıként a vilonyai férfi dalkör lé- rolnak Nagy Imre tanár úr vezetése melpett színpadra, ezt követte egy zenés -
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lett. A mérkızések a fentiek tükrében a
„papírforma” végeredményt hozták, kidomborodott a rutinosabb, összeszokottabb csapatok fölénye, de szinte egyik
találkozó sem volt elıre lefutottnak nevezhetı, többször egy-egy gól döntött a
szerencsésebb együttes mellett.

sület, valamint munkájukkal a Szülıi
Munkaközösség több tagja is segítette.
Vida Gábornak a pályavonalzó „gép”
megszerzését köszönjük. Végezetül külön köszönet minden érdeklıdınek,
hogy kilátogattak rendezvényünkre!
Reméljük lesz folytatás …
(Farkas Béla)

Végeredmény:
 IV. Helyezett: Vilonya (3-4-5) A „kicsik”
lelkesen küzdöttek, életkoruk és gyengébb fizikai adottságaik ellenére is tisztesen helytálltak. Egyetlen találatukkal,
átmenetileg még a vezetést is megszerezték a Vilonyiak idısebb csapata ellen.
 III. Helyezett: Vilonya (6-7) Az ı szereplésük a jó példa arra, hogy milyen kevésen
múlott a jobb helyezés, hiszen az utolsó
összecsapáson 0-0-s döntetlennel, s így
rosszabb gólkülönbségükkel szorultak
vissza a harmadik helyre.
 II. Helyezett: Csajág (5-6) Az elsı mérkızés utolsó perceiben 1-2-es állásnál egy
„ordító” helyzetet puskáztak el, ami miatt nem tudtak 2-2-es meglepetésdöntetlent szerezni az idısebbekkel
szemben.
 Helyezett: Csajág (7-8) A Csajágiak
„nagyobbik” csapata, végig magabiztos
játékkal, megérdemelten nyerte meg a
kupát.

A torna gólkirálya Márkus András
(Csajág 7-8) lett, míg az edzık egyöntető
véleménye alapján a torna legjobb kapusa díjat Baliga Antal (vilonya 6-7) vihette
haza. A díjakat Kovács János polgármester úr adta át a játékosoknak.
A díjkiosztó után sor került még egy
– tét nélküli -összecsapásra a csajági vegyes és a vilonyai nagyobbak között, melyet a hazaiak alakulata 4-2-re megnyert.
A rendezvényt a Vilonyáért Egye-

Önkormányzati hírek
Sikeres pályázat
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által
kiírt „Vidéki rendezvények, falunapok
szervezésére” címő pályázatra az idei
évben Vilonya Község Önkormányzat is
adott be pályázatot.
Az április 23-án
ismertetett nyertesek
sorában ott olvasható
településünk neve is. A
pályázat alapján a tavalyi évben a Vilonyáért Egyesület által
lebonyolított Nyárbúcsúztatóhoz hasonló rendezvény lesz június 20-án az Séd
Party 2009-en.
(Kardos Sándor)
17/2009.(II.23.) Kt. határozat:
Általános Iskola és Óvoda épületének tőzvédelmi
szabványossági
és villámvédelmi felülvizsgálatáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete
megtárgyalta Király József villamosmérnökszakértı tőzvédelmi szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálattal való megbízására vonatkozó
tájékoztatót és a következı döntést hozta:
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1. A vilonyai Általános Iskola és Óvoda épületének lejárt határidejő, kötelezıen elvégzendı: 1000 V-nál nem nagyobb feszültségő erısáramú villamos berendezések idıszakos felülvizsgálatával és a Villámvédelmi Berendezések Felülvizsgálatával
megbízott Király József villamosmérnökszakértı (Balatonkenese, Mikes Kelemen
u. 18/3.) részére az elvégzett munka díjazásaként 67.400 Ft + ÁFA, együttesen
80.400,-Ft, azaz Nyolcvanezer-négyszáz
forint kifizetését engedélyezi.
2. A döntést a 2009. évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni.

***
19/2009.(II.23.) Kt. határozat:

csapadékvíz elvezetés terveztetésérıl
Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete
megtárgyalta a település csapadékvíz elvezetés terveztetésére vonatkozó javaslatot és a következı
döntést hozta:

szakaszának vízelvezetése a Séd
patakig a Kossuth utcai szakaszon
burkolt folyókával. Tervezési díj:
100.000,-Ft + ÁFA.
d.) 7202 sz. közút 28+450 km szelvénye – Kossuth u. északi burkolt
árok átépítése a 353 hrsz. utcáig
Kossuth utcai csatlakozási szelvénynél rácsos folyóka vagy új áteresz tervezése. Tervezési díj:
120.000,-Ft + ÁFA
4.

A tervezés díját költségvetésébıl biztosítja.

5.

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

***
VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
4/2009.(II.25.) számú rendelete
a 2009. évi költségvetésrıl

1.) Vilonya község csapadékvíz elvezetési tervének elkészítésével megbízza a BESZT KFT.
Beruházó, Szolgáltató, Tervezı Vállalkozást
(8200 Veszprém, Stadion köz 5.) összesen
500.000,-Ft + ÁFA, azaz 600.000,-Ft, azaz
Hatszázezer forint díjazásért.

Vilonya Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a módosított 1990. évi LXV. Tv.
91. §.-a, valamint a módosított 1992. évi
XXXVIII. Tv. 65. §.-a alapján a 2009. évi
költségvetését a következık szerint állapítja
3. A tervezéssel érintett területek és a hozzájuk meg :
tartozó tervezési díj:

I.
a.) 7202 sz. közút 28+450-28+900 km:
FİÖSSZEGEK
a jelenlegi eliszapolódott árkok
tisztítása, út alatti átereszek készítése a 2 db buszmegálló alá, a Petı- 1. §. (1) A 2009 évi gazdasági programot és
fi utcával szemben levı útlejáró alá költségvetési tervet
az útcsatlakozások kiépítésével. Új
út alatti áteresz tervezése a Kossuth
a. 59.911 ezer Ft bevétellel az 1. sz.
utca csatlakozásánál. Tervezési díj:
melléklet szerinti,
160.000,-Ft + ÁFA.
b.) 59.911 ezer Ft kiadással a 2. sz.
b.) Vasút utca déli szakaszának vízelvezetése a Séd patakig lehetıleg
felszíni elvezetéssel. Tervezési díj:
120.000,-Ft + ÁFA.
c.) Kossuth utca Vasút utca - 317 hrsz.

melléklet szerintibontásban hagyja
jóvá, melybıl Áht. 8/A § (3)
bek.b.pont szerinti összeg 3.095 ezer
Ft
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(2) Az önkormányzati költségvetés cím- anyagilag támogatja Vilonya Község Önrendjét szakfeladat szerinti tevékeny- kormányzata is, elsısorban a polgárır
ségi körei alkotják.

egyenruha megvásárlásával.

Civil szervezetek

(Kardos Sándor)

A férfinapi ünnepség
A szülıi munkaközösség rendezvénye:
Május 23-án Gyermeknap
A Séd parti sport parkban!!!

(Vilonya) Férfinapi ünnepséget rendeztek a településen az iskolai szülıi munkaközösség szervezésével.

A szokásos sorversenyeken és játékokon kívül jön Várpalotáról az "İrzök
rendje" Egyesület. Korhő ruhákban rövid harci bemutatót fognak tartani. Felállításra kerül egy hatalmas Jurta sátor,
amit meg lehet tekinteni kívülrıl, belülrıl. Különbözı fegyvereket (kardokat,
dárdákat, íjakat) mutatnak be, amelyeket
kipróbálhatnak a gyerekek, lesz A hölgyek is kitettek magukért… (Foto: Takács Béla)
íjászkodás is. Berhidáról két lóval érkezA rendezvényt Csillak Jánosné könek a Lovas Egyesülettıl lovagoltatni.
szöntıje nyitotta, aki a férfiak és a nık
Ezen kívül sok ajándékkal kedveskekülönleges kapcsolatáról beszélt.
dünk a gyerekeknek.
A színpadon egymást követve lépSzeretettel várunk minden korosztek fel a helyi lányok és asszonyok kütályt.
(Ácsné Török Dóra) lönbözı mősorszámokkal. Énekelt a
Népdalkör „asszonykórus” változata,
Javulhat a közbiztonság községünkben volt zenés táncprodukció, tréfás vetélkedı. A Nyugdíjasklub is képviselte magát
Hivatalosan is bejegyzett szervezet- egy vidám jelenettel és egy cigánytáncté vált a Vilonyai Polgárır Egyesület, az cal.
Zárásként a rendezı szervezet veerrıl szóló bírósági végzést április utolsó
napjaiban küldte meg a Veszprém Me- zetıje, Ácsné Török Dóra köszönte meg,
gyei Bíróság. A tizenhat taggal alakult hogy a férfiközönség hálás tapssal éltette
egyesület elnöke Kekk Norbert, alelnöke a fellépıket. Ezt követte a vacsora, majd
Józsa Péter, elnökségi tagja Ifj. Takács a hajnalig tartó bál.
Béla lett.
Az újonnan alakult egyesületet

(kardos sándor)
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Pap Gábor sírjánál
(Révkomárom) A közelmúltban a leghíresebb vilonyai születéső polgár végsı
nyughelyénél tett látogatást egy csoport
emlékezı kései utód a szülıfaluból a
révkomáromi sírkertben.

kezés koszorúját - nemzeti színő szalaggal ellátva.
A látogatók nevében Kovács János
polgármester szólt, aki emlékeztetett,
hogy Vilonya nem felejti leghíresebb
szülöttjét, és minden évben megemlékezik Pap Gáborról.
(kardos sándor)

Tisztújítás a vilonyai
református egyháznál

Síremlék a révkomáromi sírkertben (Foto: Kardos Sándor)

Pap Gábor 1895. november 2-án
hunyt el Komáromban. Errıl és a még
sok másról, de röviden összefoglalva
Pap Gábor életútját Farkas Béla beszélt a
révkomáromi református temetıben.
A Vilonyáról érkezı csoportot Fazekas László a Szlovákiai Református
Egyház nemrég megválasztott új püspöke fogadta. A látogatók részt vettek a
délelıtti Istentiszteleten, ezután mentek
ki a temetıbe, ahol elhelyezték az emlé-

Református erıdtemplom (Foto: Kardos)

Tisztújítás volt a vilonyai református egyházközösségnél. Új gondnokot és
négy új presbitert választottak az arra jogosult reformátusok (szavazati joggal
azok élhetnek, akik rendszeresen befizetik az egyházfenntartói hozzájárulást).
A gondnoki tisztérıl leköszönı
Velegi Hajnalka utódja Vida Gábor lett.
Presbiternek választották Gubiczáné
Kocsis Irént, Vida Katalint, Kocsis
Viktornét és Szonda Istvánt. Pótpresbiter lett Velegi Hajnalka és Kasza
Kálmánné.

A vilonyai csoport (Foto: Kardos Sándor)

(kardos sándor)
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Sikeres iskolásaink
II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született. Ennek emlékére a
peremartongyártelepi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola minden évben megrendezi az immár hagyománnyá vált Rákóczi - napokat, melyen színes programokkal
várják mind tanulóinkat, mind az ide látogató vendégeket.
Az idei rendezvényen az vilonyai tagiskolából is volt résztvevı tanuló.
A mese – és versmondó verseny helyezettjei (megosztott elsı hely)
1 – 2. osztály:
I. hely: Reider Virág Zsófia
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. és Farkas Rebeka
Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Vilonyai Tagiskola.

II.

A tájfutóverseny helyezettjei
Lányok: 5- 6. osztály
III. Berkes Georgina
7-8 osztály:
I. Vincze Kata
Fiúk, 7.-8. osztály:
II. Szikszai Norbert
(Forrás: www.rakoczi-pmgyt.sulinet.hu)

HÍ RDET ÉS

Világháborús katonai sisakot, szuronyt, ruházatot,
egyéb felszerelési tárgyakat keresek megvételre,
romos állapotban is.
Elérhetıség: 06-70-224-2256.
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A Vilonyáért Egyesület rendezvénye:

XXI. BOHÓC KUPA

Május 9-én (szombat) reggel 8:30-tól
meghívásos kispályás labdarúgó tornát rendez
a Vilonyáért Egyesület a Séd parti sportparkban.
***
A vilonyai Szülıi Munkaközösség rendezvénye:

GYERMEKNAP
2009. Május 23-án
A Séd parti sport parkban!!!

SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!!!

Ez a Rólunk

szól a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT támogatásával jött létre!

WWW.VILONYA.EU
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