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Testvértelepülésünk Nyitracsehi 

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

Zsúfolt telt ház a nőnapi köszöntőn!

Évtizedes hagyományt folytatva az idei 
esztendőben is köszöntötték a település 
hölgyeit a Vilonyáért Egyesület 
rendezésében megtartott ünnepségen. 
A  kultúrházban  megtartott 
rendezvényen az ünnepélyes megnyitót 
Ifj.  Kardos  Sándor  alpolgármester,  és 
Pál  Béla  országgyűlési  képviselő 
tartotta  mintegy  százhúsz  hölgy  előtt, 
Ezt  követően  kezdődtek  a  színpadi 
műsorszámok.  Először  egy  ismert 
televíziós  tehetségkutató  műsor 

paródiája  került  előadásra.  A  „Hullócsillag  születik”  darab  nagy  sikert  aratott  a 
közönség körében,  amelynek műsorvezetője „Stohl Buci”(Kovács Kálmán) volt.  A 
színdarab része volt többek közt a „Bad Boys” tánccsoport, énekes paródiák, hastánc, 
dobolószám. 
Ezután  pódiumra  került  még  egy  vetélkedő,  vidám  találós  kérdések,  zenés 
összeállítás. Az előadások után vacsora következett az ünnepelt hölgyek részére, majd 
pedig hajnalig tartó bál zárta a napot. 
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A Húsvétról:
Új teremtmény Krisztusban

Az  Ősegyház  Húsvét  ünnepének  vigíliáján  szolgáltatta  ki  az  iniciációs  (beavató) 
szentségeket  a  katekumeneknek  (hittanulók),  akik  legalább  három évig  készültek, 
legelőször is a keresztség szentségében részesültek, majd meg lettek bérmálva és a 
szentmisében  elsőáldozók  is  lettek.  Milyen  csodálatos  ajándékai  Istennek  a 
szentségek!  Milyen  csodálatos  méltóság  a  keresztségben  való  újjászületés!  -- 
hallgassuk csak az egyik nyugati egyházatya, Szent Ágoston beszédéből azt a részt, 
amit a húsvétkor megkereszteltekhez írt.
    „ Hozzátok szól beszédem, akik most született gyermekek vagytok, Krisztusban 
kicsinyek,  az  Egyház  új  hajtásai,  kik  az  Atya  kegyelme,  az  Anyaszentegyház 
termékenységének bizonyságai vagytok, szent sarjadék, új csapat, megtiszteltetésünk 
virága és munkák gyümölcse, örömünk és koszorúnk vagytok mind, akik itt álltok az 
Úrban.
     Apostoli  szavakkal  fordulok  hozzátok:  Öltsétek  magatokra  Urunkat,  Jézus  
Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen (Róm 
13,  14),  hogy  az  életben  is  felöltsétek  azt,  akit  a  szentségben  felöltöttetek.  Mert 
mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. 
Nincs  többé  zsidó  vagy  görög,  rabszolga  vagy  szabad,  férfi  vagy  nő,  mert 
mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban (Gal 3, 27-28).
     Ugyanaz az ereje a szentségnek; ugyanis ez az új élet szentsége, és ez az új élet 
most azzal kezdődik, hogy minden eddig elkövetett bűn bocsánatot nyer, s ez az élet 
tökéletessé lesz a halottak feltámadásakor.  A keresztségben ugyanis eltemetkeztetek 
Krisztussal együtt a halálba, hogy miként Krisztus feltámadt a halálból, úgy ti is új  
életre keljetek (vö. Róm 6, 4).
     Most pedig éljetek majd a hitünk szerint, ameddig csak az Úr engedi, hogy ebben a 
halandó testben zarándokoljatok: a ti biztos utatok pedig, akihez törekedtek is, maga 
az  emberré  lett  Jézus  Krisztus,  aki  oly  kegyes  volt,  hogy  értünk  emberré  lett.  Ő 
ugyanis sok kedvességet tartogat azok részére, akik őt félik, és ezt majd azok elé tárja, 
és tökéletessé teszi  azoknak, akik benne remélnek, hiszen az, amit most még csak 
reményben kaptunk meg, majd valóságban is a mienk lesz.
     Ma van újjászületésünk nyolcadik napja; ma kapjátok meg hitünk látható jelét, 
miként az ősatyák korában is a testi születés nyolcadik napján volt a körülmetélés. 
Ezért maga az úr  is  testi  halálával  magát kiüresítette,  és ugyanabban a testében – 
amely többé már meg nem hal – feltámadt, és a vasárnapi napot megpecsételte a saját 
feltámadásával.  Ez a  nap a  szenvedése  utáni  harmadik nap,  a  napok sorrendjében 
pedig szombat után a nyolcadik nap, vagyis a hét első napja.
     Ezért  ti  is,  mivel  megkaptátok ezt  a  szentséget,  és  a  Szentlélek foglalóját  is 
lelketekbe vettétek,  még nem a teljes  valóságban,  de már a biztos reményben,  ha 
feltámadtatok Krisztussal, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján.  
Ami ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. 
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Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd 
Krisztus, a ti életetek megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen (Kol 3, 1-
4).” Mi is akik megvagyunk keresztelve kell, hogy Húsvétkor még jobban átérezzük 
kiválasztottságunkat és azt, hogy Isten mennyire szeret, igen nagy volt váltságunknak 
díja  Jézusnak  az  egyszülöttnek  szenvedése  és  halála.  Ha  vele  együtt  hordozzuk 
keresztünket itt a földön vele együtt fel is támadunk.

A Feltámadt Krisztus világossága űzze el a bűn sötétségét mindannyiunk lelkéből, és 
töltse el lelkünket a feltámadás örömével, ezt kívánom minden vilonyai testvéremnek.

                                                                                                   Ferenc atya
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Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről (részlet): 
„… Előző évekhez képest  nőtt  az idős és a nagyon idős kori  halálozás.  A stressz 
hatásfokozódott, ennek okai: munkahelyek megszűnése, kilátástalan jövő, értékrend 
válság,  ami gyakran depresszióhoz,  lelki megbetegedéshez vezet, s ezek enyhítése, 
kivédése igen fontos és nehéz feladat számunkra.
Megjelent az influenza-hisztéria: ezzel kapcsolatban elmondható, hogy járványt nem 
tapasztaltam,  uralni  tudtuk  az  influenzaszerű  megbetegedéseket  és  esetleges 
szövődményeit.  Az oltással  kapcsolatos  felvilágosítást  megadtuk oltási  kérelmeket 
teljesítettük. 
Jelentősen nőtt a légzőszervi megbetegedések és a daganatos megbetegedések száma. 
Egyre több a mozgásszervi betegség, ami részben idült megbetegedés, de sok volt a 
balesetből származó mozgásszervi betegség.
A terhesek száma szinte megszűnt az év végére. 
Többen  voltak  táppénzen,  ami  a  „passzívtáppénzre”  vezethető  vissza,  a  hosszú 
táppénz számának növekedése pedig a gyakoribb daganatos betegség és a több súlyos 
baleset miatt keletkezett. 
…. Új gondozott betegszám 65, ezen belül a magas vérnyomás és a zsíranyagcsere 
zavar dominál. A lakosság körében a magas vérnyomás és ennek következményei a 
vezető  megbetegedés.  Sorrendben  következik  a  zsíranyagcsere  zavar  és 
cukorbetegség, ezen belül egyre több az inzulinkezelésre szoruló beteg. A légzőszervi 
és  daganatos  betegségek  száma  jelentősen  nőtt  akárcsak  a  mozgásszervi 
megbetegedéseké.
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….  2009-ben  405  táppénzes  esemény  fordult  elő,  átlagosan  17  napig  tartott  egy 
esemény.  Rendelésen  kívüli  betegellátás,  látogatás,  hívás  összesen  185  esetben 
történt. 
Tevékenységünkben az önkormányzat jóindulatúan segít, ott ahol tud. 

Dr. Izsák Dénes

Tájékoztató a védőnői szolgálat 2009. évi munkájáról (részlet):
Már  négy  éve  látom el  Vilonyán  a  védőnői  tevékenységet.  A  községbe  általában 
hetente  két  alaklommal  jövök  át,  hétfői  napokon  látogatok,  illetve  óvodai-
iskolaegészségügyi munkát végzek. 
Páros hetek szerdai napján 8 ó 30-tól 12 ó 30-ig önálló védőnői tanácsadást tartok 
várandós  kismamáknak,  csecsemőknek,  kisgyermekeknek,  ugyanekkor  nővédelmi 
gondozás is folyik igény szerint. 2009-ben nyolc gyermek született a körzetben. 
Létszámok 2009. december 31-ei állapot szerint:

Várandós anya: 1 fő
Csecsemő: 8 fő
1-3 éves gyermek: 8 fő
3-7 éves gyermek: 27 fő.

… Az első és második osztályos tanulóknak előadást tartottam a helyes fogápolásról 
és a fogbarát élelmiszerekről. Minden kisdiák fogkefét és fogkrém mintát kapott.
… A Peremartonban szervezett programokra vilonyai gondozottjaimat is meghívom 
és várom. 
Babamasszázs tanfolyamokon vilonyai  gondozottjaim is részt  vesznek,  sajnos nem 
mindenki  tudja  megoldani  az  utazást.  A tanfolyamok minden szempontból  ideális 
helye a peremartoni tanácsadó, itt minden feltétel adott. … A csecsemőmasszázs egy 
szeretetmasszázs,  amelynek  elsődleges  célja  a  baba  és  a  mama  közötti  kötődés 
elmélyítése. 
Apró-Talpak  Baba-Mama  klub  is  a  gyártelepen  lévő  Petőfi  Sándor  Művelődési 
Házban tartja összejöveteleit.  A peremartoni  általános iskola felújítása miatt  a  ház 
foglalt,  így  október,  november,  és  december  hónapokban  a  vilonyai  iskola 
tornatermében  kaptunk  helyet.  Ezúttal  szeretném  megköszönni  a  lehetőséget  a 
polgármester úrnak és a képviselő testület tagjainak. 

Székelyné Kendi Ildikó
                                                  

                     védőnő
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A fás szárú növények védelméről

A következőkben a vonatkozó jogszabály, „a fás szárú növények védelméről” szóló 
346/2008.  (XII.30.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Kr.)  rendelkezéseinek 
ismertetésével foglakozik.

A Kr. szabályozási körébe nemcsak a fák, hanem – a települési környezet kedvező 
kialakításában betöltött szerepükre tekintettel – a cserjék is beletartoznak. 
A  Kr.  a  telepítési,  fenntartási,  kezelési  feladatokat  (Kr.  2-5.  §)  tulajdonosi 
viszonyoktól,  belterületi,  külterületi  elhelyezkedéstől  függetlenül,  általános 
tulajdonosi  kötelezettségként  fogalmazza  meg,  amelyeknek  kikényszerítése 
érdekében az érintett földrészlet fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője – 
a Kr. 5. § (4) bekezdése értelmében - mérlegelési jogkörében határozatot hozhat.
A  jogalkotó  közművezeték-elhelyezés,  síkosság-mentesítés,  burkolatépítés  és  –
felújítás,  továbbá a  kivágás  és  pótlás  tekintetében közterületre  szűkíti  a  rendelet 
hatályát.
„Közterületen közművezetéket – a 8. § (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – úgy 
kell  elhelyezni,  hogy  az  a  fás  szárú  növényt  ne  veszélyeztesse,  közvetlenül  vagy 
közvetetten  ne  károsítsa.”  Belterületi  közterületen  -  a  közúti  forgalom  számára 
igénybe vett terület (úttest) kivételével - a síkosság-mentesítésre 2010. szeptember 1-
jétől  olyan  anyag  használható,  amely  a  közterületen  vagy  annak  közvetlen 
környezetében  lévő  fás  szárú  növény  egészségét  nem  veszélyezteti.  „Közterület 
burkolatának építésénél és -felújításánál a fás szárú növény töve körül legalább 2,25 

m2 víz- és légáteresztő felületet kell hagyni.”

A Kr.  a fás szárú növény kivágására és pótlására előzetes engedélyezési  rendszert 
alakított ki, melynek – közterület esetén - hatásköri címzettje a fás szárú növény helye 
szerinti  illetékes jegyző.  A Kr.  6.  §-a tartalmaz rendelkezéseket  arra vonatkozóan, 
hogy a fás szárú növény kivágása iránti engedély-kérelemnek mit kell tartalmaznia, a 
jegyző  mikor  utasítja  el  a  kérelmet,  illetve  mikor  kell  az  engedélyt  megadottnak 
tekinteni, valamint mi a követendő eljárás a település szempontjából kiemelt szakmai, 
tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágása 
esetén.

A Kr. 7. § (1) bekezdése szerint a település belterületén a fás szárú növénynek az 
élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból – a 6. §-ban foglaltaktól eltérően, tehát 
engedély nélkül - történt kivágása esetén a jegyző felé bejelentési kötelezettség terheli 
az azonnali intézkedést foganatosítót, valamint a 7. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
jegyző a tulajdonost a kivágott fa pótlására kötelezheti.
A  Kr.  7.  §  (2)  bekezdése  –  folytatva  az  (1)  bekezdés  gondolatmenetét  –  arról 
rendelkezik, hogy amennyiben a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot 
veszélyezteti,  és  e  veszély  másként  nem  hárítható  el,  akkor  a  jegyző  kivágásra 
kötelezi a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat. 
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Hangsúlyozni  kívánjuk,  hogy  a  Kr.  7.  §-ának  rendelkezései  csak  a  település 
belterületén található közterületen lévő fás szárú növényekre vonatkoznak.

A  Kr.  a  természetbeni  pótlást  részesíti  előnyben.  A  fás  szárú  növény  pótlását 
lehetőség  szerint  ugyanazon  a  földrészleten  kell  teljesíteni,  amennyiben  ez  nem 
lehetőséges,  a  jegyző  által  kijelölt  más  ingatlanon  (pl.:  közintézmény  udvarán). 
Amennyiben ilyen ingatlan nem jelölhető ki, a jegyző a használót az önkormányzat 
rendeletében meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezheti. 
A növény pótlásának költsége a kérelmezőt terheli. A kivágott fás szárú növények 
pótlását a jegyzőnek ellenőriznie kell. A pótlás céljából történő telepítést meg kell 
ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem 
ered meg.
Eljárási szabályok:
Közterületen a fás  szárú növény kivágását  a jegyző engedélyezi.  A Kr.  felsorolja, 
hogy  az  ilyen  irányú  kérelemnek  mit  kell  tartalmaznia.  Amennyiben  a  jegyző  az 
ügyintézési határidőn – a Ket. 33. § (1) bekezdése alapján 22 munkanap - belül nem 
dönt, akkor az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.
45 nap az eljárási határidő olyan fás szárú növény esetén, amely kiemelt szakmai, 
tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képvisel. Ebben az esetben a jegyző 
az eljárás megindításáról szóló értesítést 3 napon belül hirdetményi úton, s ha van a 
településnek hivatalos honlapja, akkor azon is közzéteszi.
Élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt fakivágás esetén ezt a jegyző felé 
3 napon belül kell bejelenteni, s ha a feltételei adottak, akkor a jegyző a tulajdonost 
pótlásra kötelezi.
A szabálysértési  tényállást  „az egyes szabálysértésekről”  szóló 218/1999. (XII.28.) 
Korm. rendelet tartalmazza igazodva a Kr.-hez, mely a fás szárú növény jogellenes 
kivágásán  túl  külön  szankcionálja  a  telepítésre,  fenntartásra,  kezelésre  vonatkozó 
kötelezettség  nem  teljesítését.  A  szabálysértési  bírság  felső  határa  tényállástól 
függően ötven- illetve százezer forintig terjedhet.
A fakivágási kérelem illetékköteles. Az illeték mértéke az Itv. 29. § (1) bekezdése 
alapján: 2.200 Ft.
Fentiektől  el  kell  határolni  azt  az  esetkört,  amikor  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlanon (nem közterületen) történik a fakivágás. 
Ezen  esetben  a  képviselő-testület  dönt,  egyebekben  a  Kr.  2-5.  §-ait  a  fás  szárú 
növények telepítésére, fenntartására és kezelésére vonatkozóan alkalmazni kell.
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Férfinapi köszöntés: 

Férfinapi  ünnepséget 
rendeztek  a  településen  a 
szülői  munkaközösség 
szervezésével.
A  rendezvényt  Devecsery 
Ildikó köszöntője nyitotta, aki 
a férfiak és a nők különleges 
kapcsolatáról  beszélt.  A 
színpadon  egymást  követve 
léptek  fel  a  helyi  lányok  és 
asszonyok  különböző 

műsorszámokkal.  Énekelt  a Népdalkör „asszonykórus” változata,  volt  fiatal  lányok 
által  előadott  zenés  táncprodukció,  valamint  tréfás  találós  kérdések  is.  A 
Nyugdíjasklub is képviselte magát két vidám jelenettel. Zárásként a rendező szervezet 
vezetője, Ácsné Török Dóra köszönte meg, hogy a férfiközönség hálás tapssal éltette 
a fellépőket. Ezt követte a vacsora, majd a hajnalig tartó bál. (ks)

Akikre büszkék lehetünk: 

Miniszteri  dicsérő  oklevelet  kapott  a  Vilonyai 
Népdalkör és a Vilonyai Nyugdíjasklub (a képen a 
népdalkör és a nyugdíjasklub vezetői láthatóak). A 
közelmúltban  megrendezett  dalostalálkozón  Pál 
Béla  országgyűlési  képviselő  adta  át  a  kitüntető 
díjakat.
A  rendezvény  kezdetén  Bódis  Jánosné  a 
nyugdíjasklub elnöke, valamint Ifj. Kardos Sándor 
alpolgármester köszöntötte a közönséget. A műsort 
megelőzően került  sor az egyaránt tizenöt-tizenöt 
éves  szervezetek  díjazására.  A  színpadon  ezután 
egymást  követték  a  meghívott  vendég  dalkörök. 
Először  a  vilonyai  ifjúsági  kórus,  majd 
balatonfűzfői  és  a  márkói  népdalkör  következett. 
Varga József szólóénekes után a helyi népdalkör és 
a nyugdíjasklub produkciója zárta a rendezvényt.
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Május 1.: Újra együtt az erdei tisztáson!
Május  1-én  a  hagyományoknak  megfelelően  a  vilonyai  erdei  tisztáson  lesz 
lehetősége főzőcskézni, kikapcsolódni, megülni a munka ünnepét valamint az Eu-
csatlakozás évfordulójára emlékezni mindeninek, aki eljön. A délelőtt folyamán lesz 
légvár és arcfestő a gyermekek részére Vilonya Község Önkormányzata jóvoltából. 
Kispályás focira is lesz lehetősége a mozogni vágyóknak.

Júniusi programelőzetes:
Vilonya Község Önkormányzata által az idei évben is megrendezésre kerül a Séd 
Party. A június 18-19-én (péntek-szombat) sorra kerülő programok közt újra lesz 
főzőverseny,  amire  majd  előzetesen  lehet  jelentkezni.  A  szombati  kulturális 
programok  része  lesz  többek  közt  a  Bon-bon  együttes,  valamint  az  Irigy 
Hónaljmirigy fellépése. 

WWW.VILONYA.EU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A kiadásért felel: Ifj. Kardos Sándor  
Szerkesztők: Harninger Emil és Ifj. Kardos Sándor  
Fotó: Ifj. Takács Béla                               
Kiadó: Vilonyáért Egyesület                                                                   készült 200 példányban
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