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

A Vilonyáért Egyesület sikeresen pályázott a
Szerencsejáték Nonprofit Service Kft. –nél, amely 100.000 Ft-tal támogatta a
beadott pályázati programot. A beadott pályázati anyagban többek közt szerepel
a lap negyedik oldalán hirdetett rendezvény támogatása, valamint a Séd parti
parkban a labdarúgó pálya rendbetétele (a pályát újra fel kell szántani,
hengerelni, sportfűmaggal bevetni stb…)
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma alá tartozó Reformáció emlékbizottság
160.000 Ft-tal támogatta a szeptember 10-ei Pap Gábor emléknap rendezési
költségeit. A rendezvényt a református egyház szervezi, de a Vilonyáért
Egyesület a költségek nagy részét ebből a pályázatból fedezni tudja. A
rendezvény szerves részét képezi egy kiállítás a parókián, amely Pap Gábor
életútját fogja bemutatni.
Vilonya Község Önkormányzata 60.000 Ft-tal támogatta 2017-ben a Vilonyáért
Egyesületet, amelyből a fent már említett labdarúgó pálya rendbetétele, ezen lap
kiadási költségei, a vilonyai kispályás labdarúgó csapat veszprémi kispályás
ligában való indulási költségei, és a már szintén érintett július 15-ei rendezvény
költségei számolhatóak el.
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Írásos történelmi dokumentumok
A szeptemberi Pap Gábor-emléknap miatt szükségessé vált a parókia egyes
helységeinek kifestése, rendbe tétele. A munkálatokat Kardos Ernő végzi
társadalmi munkában. A festést megelőző pakolások során több, anyagilag
felbecsülhetetlen értékű irat került napvilágra.
Egy 1851-es kézzel írott végrendelet, amelyen szerepel többek közt egy
1831-es viaszpecsét (Vilonyai Helvét Eclésia Petsétje, és Vilonya Helység
Petsétje) – mindez a leendő Pap Gábor emlékszoba egyik látványossága lesz!
Vilonya írásos emlékéhez tartozik az az eredetiben fellelt levél, amely 1901-ben
íródott az akkori református lelkész Szűcs Béla, és a Magyar Nemzeti Múzeum
igazgatója közt. A levélben a templom egykori ékességéről van szó- a
gyönyörűen festett fakazettás mennyezetről. Régi óhaja a vilonyai
reformátusoknak, hogy egyszer mindezek visszakerüljenek eredeti helyükre –
jelenleg Törökbálinton vannak a Néprajzi Múzeum raktárában.
A talált dokumentumok digitalizálva lesznek, és mindenki számára
hozzáférhetőek lesznek természetesen. A különleges, legérdekesebb darabok
egy állandó kiállítás részeivé válnak.

„Pap Gábor hazatér!” című pályázatot
bírálta el pozitívan a Reformáció
Emlékbizottság, amelyet a reformáció 500
éves évfordulójára írt ki az Emberi
Erőforrások
Minisztériuma.

Önkormányzati hír: 2017. május közepétől Dr. Guti László veszi át a jegyzői
teendőket Berhidán és Vilonyán Dr. Cseh Tamástól, utóbbitól közös
megegyezéssel búcsúzott el Berhida Város Önkormányzata.
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A Vilonyáért Egyesületnek
2016-os
pályázati
pénzmaradványból sikerült
vásárolni
négy
darab
facsemetét, amelyeket a Séd
parti
parkban
kerültek
elhelyezésre közvetlen a
folyóparttal párhuzamosan.
A facsemeték fajtájukat
tekintve
–
fűz,
nyír,
szomorúfűz, és eperfa.

Május 20án a
csehországi
Otice nevű
településen
járt a
vilonyai
kispályás
labdarúgó
csapat és
nyert meg
egy
négycsapat
os tornát. A
helyieken túl Nyitracsehi csapata, Vilonya és a lengyel Borki Wielkie vett részt
a tornán. Jövőre a tervek szerint Vilonya ad otthont a rendezvénynek – ennek
alapvető feltétele, hogy készüljön el a parkban lévő pálya „rehabilitációja”.

„Nagyanyám életútja” Vilonyán július 15-én (szombat) 17:00 –kor a
kultúrházban. A műsor a XX. századi Zoboraljáról szól, arról, hogy éltek őseink
azon a magyar vidéken. A fellépők testvértelepülésünkről Nyitracsehiről,
Nagycétényből, Csitárról, Zséréről érkeznek. Mindenkit szeretettel várunk!
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