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Testvértelepülésünk Nyitracsehi 

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

KELLEMES  KARÁCSONYI ÜNNEPEKET  ÉS 
BOLDOG  ÚJ  ESZTENDŐT  KÍVÁNNAK  A 
RÓLUNK  SZÓL ÉS  A  WWW.VILONYA.EU 
SZERKESZTŐI !

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK: 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK:
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ADY ENDRE:
Karácsony – Harang csendül...

részlet: 

„Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. „



Vilonya Község Önkormányzat képviselő –testülete decemberi ülésén tárgyalta 
a 2010-es év ivóvíz és - szennyvíz szolgáltatás díját. 

Az ivóvíz szolgáltatás díja a következő képpen alakul: 
A településen a következő évre tervezett vízértékesítés 20 000 m3

Az  alapdíjat  nem  változtatva  az  idei  esztendőhöz  képest,  ám  a  fejlesztési 
díjhányad 10 forintos emelését támogatva (így ez 64 Ft-ra változott) nettó 284 
Ft, bruttó 355 Ft /m3  vízdíjat határozott meg Vilonya községben. A vízdíjak 
alakulását  a  Bakonykarszt  Zrt.  terjesztette  elő.  A  javasolt  díjat  egyhangúlag 
fogadta el a képviselő –testület. 
A szennyvíz szolgáltatás 2010-es díja a következő képpen alakul:
A tervezett szennyvíz mennyisége 16 000 m3

Az üzemeltetés  díja  262  Ft  /m3  ,  a  bérleti  díj  41  Ft  /m3  (ez  gyakorlatilag  a 
fejlesztési  díjhányad).  Tehát  a  fogyasztók  felé  érvényesített  szennyvíz-
szolgáltatási  díj  2010  január  1-től:  nettó  303  Ft,  bruttó  379  Ft  /m3 .  A 
szennyvízdíjak alakulását a Bakonykarszt Zrt. terjesztette elő. A javasolt díjat 
egyhangúlag fogadta el a képviselő –testület. 

A fejlesztési díjhányadról: 
A  fejlesztési  díjhányad  hathatós  segítséget  nyújt  azon 
önkormányzatok  számára,  akik  fejlesztési  elképzeléseik 
megvalósításának  érdekében  élnek  ezzel  a  lehetőséggel.  A 
vízdíjba  beépített  összeget  egy  elkülönített  számlán  kezeli  a 
Bakonykarszt Zrt. és ha valami probléma van adott településen 
(csőtörés,  víznyomó  cső  csere,  új  csövek  lefektetése  stb.…) 
akkor ebből az összegből tud dolgozni. Természetesen ez nem 
minden  esetben  fedezni  az  aktuális  kiadásokat,  de  ahhoz 
mindenképp jól jön, hogy egy amúgy gazdaságilag nem túl erős 
önkormányzat  valahova nyúlni  tudjon,  és  ne önerőből  kelljen 
kiküszöbölni a problémákat. 

----   www.vilonya.eu   ----

Vilonya Község Önkormányzat képviselő –testülete decemberi ülésén tárgyalta 
a Vertikál Zrt. javaslata alapján a 2010-es hulladékszállítási díjakat. 

A hulladékszállítási díj a következő költségeket tartalmazza: 
Hulladék begyűjtési költség, hulladékszállítási költség, hulladék ártalmatlanítási/
hasznosítási  költség,  a  hulladékkezelő  létesítményeinek,  eszközeinek  a 
közszolgáltatással  kapcsolatos  üzemeltetési  költsége,  szelektív  hulladék 
begyűjtési, szállítási és kezelési költsége, céltartalék képzés utógondozásra. 
A  képviselő  –testület  a  következő  esztendőre  vonatkozóan  a  heti  egyszeri 
ürítési, szállítási, elhelyezési és ártalmatlanítási díjra vonatkozóan, a 120 literes 
edények esetében nettó 311 Ft, bruttó 389 Ft / alkalom díjat határozott meg.
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Ez éves díjra számítva bruttó 20 215 Ft-ot jelent. A fenti díjat hét igen, valamint 
egy nem arányban szavazta meg a képviselő –testület. 
A  szolgáltató  vállalta,  hogy  további  egy  szelektív  hulladékgyűjtő  sziget 
létrehozását  támogatja  az  edények  Vilonyára  való  leszállításával.  Ennek 
helyszínéről a képviselő –testület dönt. 
A lakosságot  érinti  az a tény is,  hogy az önkormányzat és az Észak-balatoni 
regionális  hulladéklerakó  konzorcium  közti  megállapodás  eredményeként  a 
megépülő  királyszentistváni  lerakó  üzembe  helyezése  után  három  évig 
díjmentesen,  további  három  évig  ötven  százalék  kedvezménnyel  szállítják  a 
vilonyai  lakosok kommunális  hulladékát.  Tehát  a  konzorcium fogja  fizetni  a 
vilonyai hulladék elszállítását akkor is, ha a település a Vertikál Zrt. –vel marad 
szerződésben. 
Fontos megemlíteni, hogy a 2009 –es évközbeni áfaváltozás különbözetét 2010 
–ben fogja számlázni a Vertikál Zrt. egy külön csekken. 

----   www.vilonya.eu   ----

A térítési díjakról: 
A gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló módosított rendelet alapján 
Vilonya  Község  Önkormányzata  oktatási  intézményében,  a  Berhida  Város 
Önkormányzat  költségvetési  szervek  által  biztosított  személyes  gondoskodást 
nyújtó ellátásokért a következő térítési díjat kell fizetni 2010-ben:

1.Napközi otthonos óvoda 
- reggeli, ebéd, uzsonna együtt:      350 Ft
Ebéd (külön)                            :      210 Ft

2. Általános iskola
- reggeli ebéd, uzsonna együtt:       375 Ft
- menza (ebéd)                                240 Ft

A fenti 1 vagy 2 pontban foglalt étkeztetéshez kapcsolódó felnőttek (intézményi 
dolgozók) a háromszori étkezés normáját és a 250 Ft rezsi költséget fizetik, vagy 
az ebéd normáját plusz a 250 Ft rezsiköltséget fizetik

----   www.vilonya.eu   ----

Vilonya Község Önkormányzat képviselő –testülete novemberi ülésén döntött 
arról,  hogy  elfogadja  a  Kereskedelmi  és  Hitelbank  Zrt.  (K&H  Bank) 
számlavezetési  ajánlatát  és  kezdeményezi  a  jelenlegi  számlavezető  OTP 
Banknál a számla megszüntetését. 
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Szintén novemberben került a képviselő –testület elé a 2010. évi költségvetési 
terv.  A  tájékoztató  lesújtó  adatokat  közöl.  A  csökkenő  állami  támogatások, 
normatívák eredményeképpen -  a  jelenlegi  információk és  rendelkezésre  álló 
adatok  figyelembevételével–  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetése  15,  6 
millió  forintos  hiányt  mutat.  Az  előzetes  adatok  szerint  a  következő  évben 
szerény pénzügyi lehetőségekkel  tud számolni  az önkormányzat.  A veszélyes 
helyzetben  az  jelentkezik,  hogy  az  intézmény  fenntartás  költségei  elviheti  a 
várható pénzmaradvány összegét  is.  A jövő évi költségvetési  rendelettervezet 
várhatóan januárban lesz kidolgozva. (ks)

----   www.vilonya.eu   ----

EZ TÖRTÉNT:

Mikulás és télváró ünnepély (december 4-5.):

Kétnapos  télváró  ünnepélyt 
szervezett  a  közelmúltban 
(december  4-5.)  az  óvodai 
szülői  munkaközösség.  A 
rendezvénynek a kultúrház adott 
otthont.

A  pénteki  nyitónapon 
Devecsery  Ildikó,  a  Vilonyai 
Általános  Iskola  és  Óvoda 
intézményvezetője köszöntötte a 
megjelenteket.  A  rendezvény 
mivoltából fakadóan elsősorban 

gyerekek és büszke szülők, nagyszülők töltötték meg a termet. Az óvodások és 
iskolások műsora után érkezett a Mikulás- a gyermekek legnagyobb örömére. A 
Télapó  ajándékosztása  után  játszóházi  foglalkozás  következett,  valamint  a 
várpalotai  Mézengúz  együttes  fellépése.  A  rendezvény  alatt  mindenki 
vásárolhatott  azokból  a  süteményekből,  szendvicsekből,  amit  a  szülők 
készítettek a munkaközösség jótékony segítségére. 
 A  szombati  nap  már  inkább  a  felnőtteknek  szólt.  Ekkor  lépett  színpadra  a 
peremartoni  Varga  József  (szólóénekes),  a  vilonyai  nyugdíjasklub,  de  a 
fiatalabbak is képviselték magukat: Farkas Rebeka műsorszáma, valamint a Kid 
Rock&Roll táncos produkciója is pódiumra került. (kardos sándor)

----   www.vilonya.eu   ----
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II. Gyermekfoci Kupa - (Balatonkenese, november 25.)

A  közelmúltban  második 
alkalommal  rendezte  meg  a 
Vilonyáért  Egyesület  a  Vilonyai 
Gyermekfoci  Kupát.  Az  ősz  egy 
korábbi  időpontjában,  ugyan  már 
történt kísérlet a lebonyolításra, de 
akkor azt megakadályozta a rosszra 
fordult  időjárás.  Ennek eredménye 
lett, hogy végül nem szabad téren, 
hanem  –Küngös 
Önkormányzatának  támogatásával, 
Balatonkenesén  -  terembe  sikerült 

helyet és időt találni a rendezvénynek. A gyerekek többsége ezért még egy extra 
élménnyel is gazdagabb lett, hisz megismerkedhettek az utazás izgalmával, és a 
fedett  csarnok  hangulatával.  A  rendező  Vilonya  két  (Zöld  és  Kék)  csapata 
mellett  Csajág  iskolájának  két  (7-8.  és  5-6.)  korosztályos  csapata,  valamint 
Küngös  srácai  mérték  össze  tudásukat.  A  helyenként  igen  színvonalas 
mérkőzéseket  hozó  tornán  végül  Csajág  7-8.  csapata  diadalmaskodott, 
megelőzve Vilonya két gárdáját. Külön díjazásba részesült Héjja Máté (Csajág 
7-8.) gólkirály, valamint a tavalyi formáját megismétlő, egyöntetű szavazással 
legjobb kapusnak választott  Baliga Antal  (Vilonya Zöld).  A díjakat  Kardos 
Sándor alpolgármester  adta  át,  majd  Nagy  Lajos (Küngös)  felajánlásában 
minden résztvevő csoki-jutalmazásban részesült. A lebonyolításért – a fentebb 
említetteken  kívül  -  köszönetet  mondunk  Ács  Péternek,  Patai  Balázsnak, 
Józsa Péternek, valamint a megjelent szülőknek!

Eredmények: 
1. Csajág 7-8 osztály, 
2. Vilonya „zöld” csapata
3. Vilonya „kék” csapata
4. Küngös
5. Csajág 5-6 osztály. 

  Farkas Béla
Vélemény: 
A második Gyermekfoci Kupa megszervezése ugyanúgy elsősorban Farkas 
Béla érdeme, mint az első alkalommal kiírt torna. Nagyon reméljük, hogy lesz 
folytatása ennek a kiváló kezdeményezésnek. 

Kardos Sándor
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A csitári hegyek alatt – vendégségben a Felvidéken

„….Egy nép, hogyha nem őrzi hagyományát, kihal….”

A közelmúltban (november 21.) a 
felvidéki Nyitracsehin tölthettem 

egy rövid hétvégét ott élő 
barátaimnál. A Varga család 

vendégszeretetén túl egy közeli 
rendezvény színvonalas műsorát 

is élvezhettem. 

Nyitracsehitől  pár  kilométerre 
található Csitár község. Ez a falu 
is  a  Zobor  hegy  egyik 
kistelepülése  (mindössze  650-en 

laknak itt), ám amilyen kicsi, olyan híres. A „Csitári hegyek alatt” című magyar 
népdalt szerte a világon ismerik. Kodály Zoltánt szintén. A legidősebbek még 
emlékeznek Kodályra, ahogy a Nyitra környéki településeket járta, és gyűjtötte a 
népdalokat  az  „eufónos  nagyságos  úr”.  A  felvidéki  gyűjtéseinek,  -  valamint 
annak hogy általa lett világszerte ismert település Csitár - állítottak emléktáblát a 
település kultúrházánál még 2005-ben(a képen az emléktábla látható egy fellépő 
dalkörrel),  és  azóta  minden  esztendőben  megemlékeznek  Kodályról.  Az 
ünnepség  keretében  méltatták  népdalgyűjtő  munkáját,  valamint  verssel 
emlékeztek  rá,  de  természetesen  népdalok  is  felcsendültek  a  gyönyörű 
népviseletbe öltözött asszonyok ajkairól. Az emlékezés koszorúi is elhelyezése 
kerültek, - így került Vilonya község koszorúja is a Kodály emléktábla alá. 
A rendezvény egy könyvbemutatóval  (és  könyvkeresztelővel)  folytatódott.  A 
már Vilonyán is ismert „Emlékező Nyitra” című könyv szerzői, Pindes Ivett és 
Fehér  Sándor  új  szerzeménye  lett  bemutatva  a  közönségnek.  A  „Nyitrai 
sírkövek”  ötven  olyan  ember  életét  és  életútját  illusztrálja,  akik  valamilyen 
módon kötődnek Nyitrához, vagy éppen a nyitrai városi temetőben nyugszanak. 
Keserves dolog, hogy azokon a településeken ahol egykoron Kodály gyűjtötte a 
magyar népdalokat, és az ott élő emberek döntő többsége magyar ajkú volt, ma a 
szlovák erőpolitika mindent,  ami magyar el akar söpörni a föld színérről (de 
legalábbis a Zobor hegy környékéről). Persze, ez nem olyan egyszerű. Bár az 
asszimilálódás sajnos nagyon felgyorsult, de amíg ilyen rendezvények vannak a 
Felvidéken, és olyan emberek, akik őrzik a népdalokat, addig nem tűnik el a 
magyar.  Hiszen  a  rendezvény  címe  is  ez  volt:  „Egy  nép,  hogyha  nem őrzi 
hagyományát, kihal”. Itt őrzik a hagyományokat, tehát nem halhat ki. 

Kardos Sándor
----   www.vilonya.eu   ----

Rólunk szól                                                                                                  Vilonyáért Egyesület6



Évzáró a nyugdíjas klubban: (december 12.)
Lezárták az óévet egy könnyed 
délutáni  műsorral,  egy  jó 
hangulatú  rendezvénnyel  a 
vilonyai nyugdíjasklub tagjai. 
Köszöntő  beszédében  Bódis 
Jánosné, a klub elnöke felsorolta 
az  idei  eredményeket,  hogy 
hova  jutott  el  a  nyugdíjasklub, 
milyen  rendezvényeket 
szerveztek,  vagy  milyen  más 
meghívásnak  tudtak  eleget 
tenni.  Megköszönte  azok 
munkáját,  akik  nélkül  nem 

lehetett  volna eredményesnek tekinteni  az  idei  esztendőt,  valamint  azokét  is, 
akik mindezekek anyagilag támogatták. 
A  színpadon  több  műsorszámmal  szerepeltek  a  rendező  szervezet  tagjai, 
fellépett  a  peremartoni  szólóénekes  -  Varga  József,  de  nagy  sikert  aratott  a 
vilonyai férfi dalkör is. 
A műsorok után vacsora, tombola és kötetlen beszélgetés következett. (ks)

@
Évértékelő – www.vilonya.eu 

Ismét eltelt egy esztendő, ilyenkor az ember számadást készít az elmúlt év 
történéseiről.  Pár  mondat  keretében  engedjék,  meg  hogy  értékeljem  a 
www.vilonya.eu  weboldal  működését.Mint  ahogy  észre  vették  megújult  a 
weboldalunk kinézete, lehet hogy sokaknak a régi jobban kezelhető volt, de az 
újdonságokkal  tudunk  csak  előre  lépni.  A  megújult  oldallal  párhuzamosan 
elindult  útjára  a  foto  galériánk  is  a  foto.vilonya.eu  címen  mindenkit  arra 
buzdítok, hogy ott is nézzenek bátran körül. Igyekszünk mindig napra, készre 
frissíteni,  de néha lehetnek csúszások,  ezért  mindenkitől  elnézést  kérünk.  Az 
oldalunk hamarosan bővülni  fog a Vilonyai  Óvoda életét bemutató független 
oldallal,  ami  az  ovi.vilonya.eu  címen  lesz  elérhető.  Jelenleg  fejlesztési 
stádiumban  van,  de  márt  látogatható,  itt  ragadnám meg  az  alkalmat,  akinek 
javaslata, véleménye lenne az bátran, írja meg, az info@vilonya.eu címre.Mint 
értesültek márt róla, létrehoztunk egy új weboldalt a www.sedvolgy.hu címen, 
az  oldal  célja  bemutatni  a  Sédvölgyi  települések  mindennapjait,  kulturális 
értékeit.  Ezen  oldalon  lehetőség  nyílik  a  reklámozásra  is,  az  aktuális  árak 
megtalálhatóak  az  oldalon,  de  az  info@sedvolgy.hu  e-mail  címen  is  kérhet 
tájékoztatót.

Bízom benne,  hogy  az  előttünk  álló  esztendőben  is  gyakran  látogatják  a 
weboldalainkat.  Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok magam és 
szerkesztő társaim nevében.

Ifj.Takács Béla – a honlap főszerkesztője
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                     FALU KARÁCSONYA

Ünnepeljük  együtt  a  Karácsonyt 
december 20-án (vasárnap) 

Mindenkit,  aki eljön, vendégül lát Vilonya Község 
Önkormányzata a műsor után.

A rendezvény 16 órakor kezdődik a kultúrháznál. 

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

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