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Testvértelepülésünk Nyitracsehi 

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

Újra  itt  van  a  nyár,  és  Vilonyán  már  hagyománnyá  vált  a  június  közepén 
rendezendő Séd Party. Reméljük, az idei évben valóban nyári időben sikerül a 
régi  nevén  falunapot  megünnepelni.  A  június  18-19-ei  rendezvény 
programtervét a lap 7-ik oldalán olvashatják. Az elmúlt esztendőkben a nevezési 
számok  alapján  népszerű  pörköltfőző  versenyre  most  is  az  önkormányzati 
hivatalban lehet jelentkezni. Erről bővebben a hatodik oldalon olvashatnak.
A Veszprém Megyei  Önkormányzat  az  idei  évben 50.000 Ft-tal  támogatja  a 
Rólunk szól kiadási költségeit. 

FELHÍVÁS:  A  hajmáskéri  székhelyű  Pap  Gábor  Missziói  Központ  és 
Népfőiskola  adományokat  gyűjt  az  árvízsújtott  területen  élők  megsegítése 
érdekében.  Minden  olyan  felajánlást  szívesen  vesznek,  ami  ebben  a  nehéz 
időben  segítségére  lehet  a  szerencsétlenül  járt  embereknek  (Meleg  takarók, 
hálózsákok, vízálló ruhák minden fajtája, gumicsizma, sátrak fertőtlenítő szerek, 
vény nélkül kapható gyógyszerek élelmiszerek stb.). És természetesen pénzbeli 
adományokra,  melyet  a  helybéli  lelkészeknek  személyesen  adunk  át!  Az 
adományokat  Hajmáskéren  a  Rákóczi  u.  24  alatti  iskolaépületben  gyűjtjük, 
illetve  a  Szentgál  és  Vidéke  Takarékszövetkezetnél  vezetett  73600077-
15705938 számlára várjuk.
Az adományok átadásáról a www.istentisztelet.net oldalon számolunk be.
A Veszprémi  Református  Egyházmegye Pap Gábor  Missziói  Központja  és  a 
Sólyi  Virtuális  Egyházközség  nevében  Bikádi  László  Károly  -  Lelkész. 
Telefon: 06-30-5455-266.
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Esélytelenek győzelme a XXIII. Bohóc Kupán:

A  nevében  „Esélytelen” 
csapat  győzelmével  ért 
véget  a  huszonharmadik 
Bohóc  Kupa,  amelyet  a 
Vilonyáért  Egyesület 
szervezett.  A  kispályás 
focitorna  a  Séd  Parti 
Sportparkban  került 
megrendezésre  a 
közelmúltban.

A  meghívott  négy  csapat 
körmérkőzéses 

rendszerben mérte össze tudását, így alakult ki a végeredmény. A két győzelmet 
és egy döntetlen elkönyvelő győztes csapat kapitánya, Kovács Kálmán vette át 
az  első  helyért  járó  serleget.  A  második  helyen  a  címvédő  Balatonfüzfő,  a 
harmadikon a Haszkovó végzett, a sort a névadó Bohócok csapata zárta. (Ifj. 
Kardos Sándor)

Gyermeknap az iskolánál:

Május utolsó szombatján, 
az  Iskolai  és  az Óvodai 
Szülői  Munkaközösség 
szervezésében,  a 
tagintézmény 
támogatásával, 
gyermeknapi  vetélkedőn 
vehettek  részt  falunk 
apróságai  a  szüleikkel 
kiegészülve. 
Először az iskolások több 
állomásos  játékos 
vetélkedőn  mérhették 
össze  felkészültségüket, 

míg kicsivel később az ovisokkal és felnőttekkel együtt, izgalmas sorversenyen 
szórakozhattak  az  érdeklődők.  Végezetül  büntetőrúgó  versenyen  mérhették 
össze ügyességüket a vállalkozó szelleműek. Természetesen a jól megérdemelt 
jutalmazás  sem  maradhatott  el,  mindenkinek  jutott  jégkrém,  nyalóka,  üdítő, 
cukorka,  miközben  az  arcfestés  nyomán  feltűnt  több  Batman,  Pókember  és 
pillangó is a sokaságban. (Farkas Béla)
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Felvidéki meghívás:
A  Vilonyai 
Népdalkör,  a 
Vilonyai 
Nyugdíjasklub  és 
a Papkeszi Balaton 
Vidéki  Sorstárs 
Népdalkör  nagy 
örömmel tett eleget 
a  felvidéki  Zsére 
település 
meghívásának  egy 
népdalkörös 
találkozóra.

A  rendezvényt  a 
helyi  önkormányzat  mellett  a  Nyitra  Megyei  Művelődési  Központ  és  a 
Csemadok  Zsérei  Alapszervezete  szervezte.  A  figyelmes  vendéglátók  már 
elkészült  meleg  ebéddel  várták  a  vendégeket,  akik  a  rendezvény  előtt 
megtekintették  a  nyitrai  várat  is.  Zsebi  József  Zsére  község  polgármestere 
köszöntötte a vendégeket, majd kora délután elkezdődött műsor. 
A színpadon egymást  követve léptek fel a fent már említett  folklórcsoportok 
mellett  a  Visszhang  Bédi  Asszonykórus,  a  Zsérei  Zsibrice  Hagyományőrző 
Csoport,  a  Vicsápapáti  Nefelejcs  Folklórcsoport  és  a  Gerencséri  Rozmaring 
Hagyományőrző  Csoport.  A  rendezők  köszöntötték  hetvenedik  születésnapja 
alkalmából  Bencz Bálintot, aki egészen ifjú kora óta tevékenyen részt vett a 
zoboralji  magyar  hagyományok  megőrzésében,  továbbadásában.  A 
folklórfesztivált Daniela Gundová a Nyitra Megye Kulturális Központ (Krajské 
osvetové stredisko v Nitre) vezetője zárta, aki megköszönte a szereplőknek a 
részvételt és különböző emléktárgyakat adott át a fellépő csoportok vezetőinek. 
Ezt  követően  közösen  énekelték  el  a  Gerencséri  utca  kezdetű  dalt,  valamint 
Zoboralja nem hivatalos himnuszát, a Csitári hegyek alatt című népdalt. 
Ez a találkozó nem jött  volna létre a Nyitracsehin élő  Varga Szilvia nélkül, 
akinek segítségével újra közelebb kerülhetett egymáshoz a határ két oldalán élő 
magyarok, ezúttal a kultúra segítségével. A határon túli magyarok szeretetét jól 
jellemezi,  hogy  az  esti  búcsúzáskor  dobbal  és  szaxofonnal  kísérték  ki 
vendégeiket, majd közösen énekelték el a Székely Himnuszt.
A  kapcsolat  tovább  erősödhet,  hiszen  egy  hónap  múlva,  június  közepén  a 
vilonyai  Séd Party keretében felvidéki hagyományőrzők fellépése is  a műsor 
részét képezik. (Kardos Sándor)
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Tisztelt Olvasó!
Engedje  meg,  hogy  a  Bakony  és  Balaton  Keleti  Kapuja 

Közhasznú  Egyesület  LEADER  Helyi  Akciócsoport  nevében 
köszöntsem. 

Egyesületünk  2008-ban  alakult  22  település  önkormányzatainak,  civil 
szervezeteinek és vállalkozásainak együttműködésével. Fő célunk a 2007-2008 
folyamán elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása, településeink 
fejlesztése, a közös gondolkozás, együtt cselekvés igényének megteremtése.

E cél megvalósítása érdekében jelentkezünk rendszeresen a helyi újságok 
hasábjain,  a  helyi  önkormányzatok  honlapjain,  és  a  települések  LEADER 
hírtábláin. A közös célok elérése úgy valósulhat meg, ha Ön is segít ötleteivel, 
javaslataival, észrevételeivel. 

Ha Ön is hozzá szeretne járulni települése fejlődéséhez, forduljon hozzánk 
bizalommal!

Pergő Margit
Berhida Város polgármestere

elnök
Tisztelt Olvasó!

Reményeim  szerint  ismerősként  cseng  az  Ön  számára  is  a  LEADER 
kifejezés.  2007-ben  kezdtük,  lelkes  civilek,  vállalkozók  és  a  helyi 
önkormányzatok  közreműködésével  feltérképezni  azokat  a  fejlesztési 
potenciálokat,  ötleteket,  szándékokat,  melyek településeinket  élhetőbbé,  az itt 
élők és ide látogatók számára vonzóbbá teszi.

Az  Új  Magyarország  Vidékfejlesztési  Program  (ÚMVP)  keretében 
megvalósuló,  az  Európai  Unió  által  támogatott  program  lehetőséget  biztosít 
mikrovállalkozások  fejlesztésére,  a  turisztikai  vonzerő  növelésére, 
falufejlesztésre, megújításra és a vidéki örökség megőrzésére. Ezt egészíti ki a 
LEADER  program,  amelynek  elsődleges  célja  a  közösségfejlesztés  és 
hálózatépítés, a fenntartható együttműködési módok elsajátítása és gyakorlása.

A 2008-as  első  támogatási  periódusban  47  kérelem érkezett  be,  613,5 
millió Ft támogatási igénnyel. Ezek közül 12 db 124,5 millió Ft összegben nyert 
támogatást.  A 2009. évben a LEADER célterületekre 31 pályázat érkezett  be 
370,7 millió Ft támogatási igénnyel.
Helyi  rendezvények  megszervezéséhez  5  helyszínen  összesen  5  millió  Ft 
támogatás odaítélését tette lehetővé az egyesület Döntéshozó Testülete (DT).
LEADER Kultúrparkok és -Központok kialakítását 9 településen 219 millió Ft-
tal támogatjuk, míg a rendezvények lebonyolításához szükséges mobil eszközök 
beszerzésére 35 millió Ft-ot költhetnek a nyertes pályázók.
Célunk,  hogy  ezekről  a  sikeres  pályázatokról  rendszeresen  beszámoljunk 
Önöknek.

Kontics Monika
Munkaszervezet vezető
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Ismét  nyertes  pályázatok  a  Bakony és  Balaton  Keleti  Kapuja  Egyesület 
területén!
A LEADER Kultúrparkok és –központok kialakítása című pályázati célterületre 
beérkezett nyertes pályázók részére az egyesület munkaszervezete megkezdte a 
támogatási határozatok kiküldését.

A  kultúrparkos  pályázaton  közel  nyolcmillió  forintot  nyert  Vilonya  Község 
Önkormányzata is, amelyet a Séd parti sportpark fejlesztésére lehet felhasználni. 
Többek  közt  a  Papkeszi  utca  Újtelep  utca  találkozásánál  a  Séd  patakra  egy 
gyalogos fahíd telepítése része a pályázatnak. 

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása: (részlet)

1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet

a  köztisztasággal  és  a  települési  szilárd  hulladékkal  összefüggő 
tevékenységekről

Az  érdekelt  miniszterekkel  és  országos  hatáskörű  szervek  vezetőivel 
egyetértésben a következőket rendeljük:

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása

6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles 
gondoskodni

a)  az  ingatlan  előtti  járdaszakasz  (járda  hiányában  egy  méter  széles 
területsáv,  illetőleg ha a járda mellett  zöldsáv is  van,  az úttestig terjedő 
teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c)  tömbtelken  a  külön  tulajdonban  álló  egyes  épületek  gyalogos 

megközelítésére és körüljárására szolgáló terület
tisztán  tartásáról,  a  csapadékvíz  zavartalan  lefolyását  akadályozó  anyagok és 
más hulladékok eltávolításáról.

(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartása az utakról 
szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

(3)….
(4)  A  szórakozó-,  vendéglátó-  és  árusító  helyek,  üzletek  előtti 

járdaszakaszt  a  nyitvatartás  ideje  alatt  -  ettől  eltérő  megállapodás 
kivételével - a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

(5)  A  közterület  rendeltetésétől  eltérő  célra  (árusítás,  építési-szerelési 
munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület 
közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.
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P Ö R K Ö L T F Ő Z Ő  V E R S E N Y

A  SÉD  PARTY  2010 
KERETÉBEN  !

2010.  június  19-én  a  VILONYAI  „SÉD  PARTY  2010” 
keretén  belül  4.  alkalommal  kerül  megrendezésre  a 
PÖRKÖLT FŐZŐ VERSENY!

Jelentkezés feltétele a nevezési díj: 2.500 Ft 

Érdeklődni, jelentkezni lehet:Vilonya Község 
Önkormányzata

Jelentkezés határideje: 2010.06.15.– a 1600-óráig

A verseny helyszíne: Vilonya, Séd parti sportpark

Verseny kezdete: 2010. június 19.-a 800

A verseny helyszínén 800-kor kerül sor a hús kiosztására!

Alapanyag: A nevezési díj fejében minden nevező 2 kg 
marhahúst kap, melyből pörköltet kell 
készíteni. (a nevezési díj visszalépés 
esetén nem jár vissza)

Főzéshez szükséges további eszközökről, valamint a 
szükséges hozzávalókról a csapatoknak kell 

gondoskodni. (Bogrács, fűszerek, evőeszközök, stb…).

Az elkészített ételből a hozzáértő zsűri számára 1 
adagot kell átadni értékelésre. 

Az első három csapat értékes tárgynyereményben 
részesül!

Ha felkeltettük érdeklődésüket, várjuk jelentkezésüket!
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Jó versenyzést, jó szórakozást és jó étvágyat kíván 

Vilonya Község Önkormányzat Képviselő- testülete

Június 18  .(péntek)   helyszín a szabadtéri színpad, vagy eső esetén kultúrház

18  óra:  Megnyitó  (Kovács  János  Vilonya  polgármestere  és  Dr.  Navracsics 
Tibor  a  Magyar  Köztársaság  miniszterelnök-helyettese,  Közigazgatási  és 
Igazságügyi minisztere)
1810: Vilonyai Népdalkör
1820: Vilonyai Nyugdíjasklub – jelenet
1830: Vilonya, Királyszentistván – Nyitracsehi barátságszerződésének 
megújítása

Díszpolgári cím átadása
1845: Vilonyai Nyugdíjasklub – „huncutok az ácsok”
1850: Kid Rock &Roll 
1915: Veszprém Táncegyüttes 

Június 19. (szombat):         Helyszín a Séd parti sportpark

Séd Party 2010 és   -nap
8  óra: A  főzőverseny  kezdése.  Kispályás  foci,  gyermekprogramok.  Őrzők 
rendje bemutatkozása.
12 óra: A főzőverseny vége- zsűrizés.

1230: Köszöntő:  -nap (Kardos Sándor Vilonya alpolgármestere és 
Barták Péter a Napló főszerkesztője)
1240: Petőfi Színház premier előtti operett összeállítása
1315: Napló Nap tárgynyeremény sorsolás
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

1800 óra: Zoboralji hagyományőrző csoportok bemutatkozása
1825: Vilonyai Ifjúsági kórus
1835: A peremartoni „Pere- Rúzs” műsora
1845: Csőgör Géza előadása
1910: A peremartoni „Pere- Rúzs” műsora
1920: A főzőverseny és a sportesemények eredményhirdetése
1940: Csőgör Géza előadása
1950: Belle Donne tánccsoport 
20 óra: Bon Bon együttes
2030: Belle Donne tánccsoport 
2035: Sólymos Tóni műsora
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2115 : Irigy Hónaljmirigy
  

22 óra: Tűzijáték
Rendező: Vilonya Község Önkormányzata

Minden program díjmentesen látogatható!
Elszármazottak találkozója:

Második  alkalommal  rendezte 
meg  a  helyi  önkormányzat  a 
Vilonyáról  elszármazottak 
találkozóját.  A  három  évvel 
ezelőtti  találkozóhoz hasonlóan 
most  is  megtöltötték  a 
kultúrházat  az egykori vilonyai 
lakosok. 
A  rendezvény  kezdetén 
Gubiczáné  Kocsis  Irén 

önkormányzati  képviselő,  valamint  Kovács János polgármester köszöntötte a 
vendégeket. Ezután egy rövid fotós- kivetítős összeállítást következett, amely a 
település életéből adott keresztmetszetet.  Az elszármazottak ezután egyenként 
mutatkoztak  be,  valamint  beszéltek  életük  azon  részéről,  amelyet  már  nem 
Vilonyán  éltek  le,  vagy  hogy  milyen  volt  annak  idején  ez  a  település,  ahol 
felnőttek. A megható, kicsorduló könnyek szavak nélkül mondták el azt, hogy 
lélekben mindig vilonyaiak maradtak, és most is hazajöttek, nem is vendégségbe 
érkeztek. 

Felhívás: 
Vilonya  Község  önkormányzata  részt  vett,  és  nyert  a  KEOP  (Környezet  és 
Energia Operatív Program) keretében meghirdetett  „Fenntarthatóbb életmódot 
és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt” 
pályázaton.  Sokan  már  igénybe  vették  azokat  a  komposztáló  ládákat, 
amelyeket egy együttműködési megállapodás után lehetett átvenni a hivatalnál. 
Viszont  sokan  vannak,  akik  még  nem  éltek  ezzel  a  lehetőséggel,  így  ez  a 
felhívás  nekik  szól  elsősorban,  hogy  jöjjenek  be  a  polgármesteri  hivatalba 
ügyfélfogadási időben, és vigyenek magukkal egy komposztáló ládát, ezzel is 
segítve a környezet megóvását. Egy névre egy ládát lehet átvenni, viszont ahol 
több ládára van igény, ott a háztartásban élő egy másik  családtag is igényelhet 
komposztáló edényt.

WWW.VILONYA.EU
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A kiadásért felel: 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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	Jelentkezés határideje:	2010.06.15.– a 1600-óráig

