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Vilonya Ifjúsági, Kulturális és Sport Egyesület 
8194 Vilonya, Hétvezér u.22. 

Adószám: 18937765-1-19 
 

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

 
2006-08-09.                      RÓLUNK SZÓL              II. év 5. szám 

 
 
Mint ahogy az 
el�z�leg 
megjelent 
számban már 
jeleztük, 
Egyesületünk 
kezdeményezte 
az Oktatási és 
Kulturális 
Minisztériumná
l kiadványunk 
nyilvántartásba 
vételét.
A bejegyzés 
megtörtént, így 
ez a lap ezen túl, 
mint 
hivatalosan 
kiadott 
tájékoztató 
újság jelenik 
meg.  
Ez a lap Vilonya 
els�- hivatalosan 
bejegyzett- írott 
anyagú 
kiadványa is 
egyben. A 

bejegyzésnek olyan egyszer�, és kézzelfogható el�nye van, hogy mostantól 
kezdve lapunk m�ködési, el�állítási költségeire pályázatok útján részt vehet a 
m�ködtet� Egyesület. Reméljük, hogy pályázatok segítségével sikerül a lap 
küllemét fejleszteni, színvonalasabbá tenni. A lapban nem csak Egyesületünk, 
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hanem a többi vilonyai civil szervezet, valamint az önkormányzat is helyet 
kaphat. 
 

 WWW. VILONYA. TAR. HU         
    …és még egy els�- Vilonya több száz éves történetében, itt az els� internetes 
honlap. 
Készít�je, szerkeszt�je, megálmodója Ifj. Takács Béla. Ezen a még készül�ben 
lév� portálon megtalálható a község története, az ide kapcsolódó anyagok. A 
településen m�köd� civil szervezetek szintén helyet kaptak, és természetesen 
van képtár is. A honlapon megtalálhatóak a soron következ� rendezvények 
id�pontjai, helyszínei. Az egyházak sem maradtak le.  
FONTOS ! : aki látogatja a honlapot, az elérhet�ségeknél megadott e-mail 
címeken szóljon hozzá, formáljon véleményt, mert minden épít� jelleg� kritika 
hasznos lehet!  

@ 
 

FOLYTATÓDIK A PÁLYAÉPÍTÉS ! 
 
A majdani nevén Sport és szabadid�parkban tovább folytatódott a már 
megkezdett füves labdarúgó pályák építése.  
Szerencsére társadalmi munkával többen segítették az épülést, így az összefogás 
szemmel láthatóan jó hatással volt a zöld f�re.  
Akiknek köszönjük önzetlen segítségét: Bódis János (Vilonyára szállította a 
pályahengert), Jáki József (lehengerelte a pályát), Takács János (füvet nyírt), 
Kovács János-polgármester (füvet nyírt), Józsa Péter és Madár Gábor (a 
pálya öntözését tették lehet�vé). 
Ha minden a tervek szerint alakul, akkor szeptember elején a XIV. BOHÓC 
KUPA már az újonnan elkészült pályákon fog zajlani, -két pályán! A 
következ� tornára Vilonyára érkezik az Oltalom SE néven szerepl� hajléktalan 
válogatott Budapestr�l, akik szeptember 20-án Dél-Afrikában lépnek pályára a 
fedél nélkülieknek rendezett kispályás labdarúgó VB-n.  
Óva intenék mindenkit a lebecsülésükt�l, mert bár hajléktalanok, focizni nagyon 
tudnak. Erre bizonyíték több tornagy�zelmük, és �k legalább a labdarúgó 
válogatottunkkal ellentétben részt vehetnek egy foci VB-n.  
 

@ 
 
 
Sikerült újabb szponzort állítani a XIV. BOHÓC KUPA cím� rendezvényünk 
mellé! Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (régi nevén 
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BM) 100. 000 Ft támogatásban részesíti Egyesületünket, melyet a szeptemberi 
kispályás labdarúgó tornára használhatunk fel.  

 
 
Egyesületünk még áprilisban a Veszprém Megyei Önkormányzat 
táborozásokra kiírt pályázatán nyert, ezért most augusztusban három napra 
Esztergomba utazhattunk. A városban megnéztük a Bazilikából csodás látványt 
nyújtó Duna-kanyart, valamint átsétáltunk a Mária Valéria hídon Szlovákiába. 
Dömösre utazva eljutottunk a 680 méter magas Prédikálószékre-embert próbáló 
feladat ilyen meredek hegyre felmászni! Innen leérve, még sikerült a Rám-
szakadék veszélyes, kalandtúrába ill� részein is túljutni. 
                                                                     A Bazilika és a Duna-kanyar 

  
 

@ 
 
A település iskolai sportpályáin, a Nemzeti Sporthivatal „három lépés 
program” nev� pályázatának köszönhet�en még az �sz el�tt elkészül a 
térkivilágítás. A kézilabda pálya négy, a kosárpálya kett� kandeláber 
segítségével lesz megvilágítva. Az NSH-tól elnyert 1 millió forint még néhány 
apró fejlesztésre lesz elég, amit szintén az iskolai pályákra, valamint azok 
környékére fordíthat az önkormányzat. Ez a beruházás jelent�sen növeli az 
ingatlan értékét. 

@ 
 
 

A Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás jóvoltából Vilonya község 
hamarosan újra kap egy korábban már megszokott információs-tájékoztató 
táblát. Az utcanevekkel, nevezetességekkel felvértezett táblát szeptember végéig 
helyezik el a Platán Park el�tti téren. A pályázati úton kapott tábla nem kerül 
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költségébe Vilonya Önkormányzatának, csak fotóanyagot kellett biztosítani, ami 
alapján grafikai eljárással készítik el a kihelyezend� térképet. 
 
 
 

Ez történt Vilonyán: 
 
 IV. VILONYA NAPOK ÉS NAPLÓ NAP 

Június 23-24. 
 

  A legendás LGT zenekar 
frontembere, Somló Tamás lépett 
fel Vilonyán a szabadtéri színpadon. 
Bár a m�vész kitett magáért, a 
közönség létszáma hagyott némi 
kívánni valót maga után…                                                              
 
 
 
   
 
Tény, hogy nagyobb közönséget 
érdemelt volna Éles István is. A 
leginkább a rádiókabaréból 
megismert humorista hozta jól 
ismert m�sorszámait. Az ilyen, 
magyar szinten állócsillagnak 
nevezhet� emberek ritka 
vendégnek tekinthet�k kis 
községünkben. 
A NAPLÓ NAP mindenesetre jó 
hírverést hozott Vilonyának, hiszen 
a megyei napilap öt napon át 
folyamatosan írt településünkr�l. 
 

 
@ 
 

Az idei esztend�ben újra a régi helyén lesz a „búcsú” rendezvény. A régi iskola 
mögötti területen lesznek felállítva a ringlispik, céllövöldék. A földet 
természetesen el kell egyengetni, hogy alkalmas legyen a helyszín az 
alkalomhoz. Ezzel az áthelyezéssel megóvható a jöv�ben remélhet�leg parkként 
üzemel� Séd-parti terület. 
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                                                                                    Szerkesztette: Ifj. Kardos Sándor  


