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2006.  szeptember  9-én  rendezte  Egyesületünk  a  XIV.  Bohóc  Kupát,  amely 
pályaavató is volt egyben, hiszen elkészült a két kispályát lefedő füves terület.
A  tornán  vendégcsapatként  pályára  lépett  a  Hajléktalan  válogatott  is.  A 
végeredmény  alakulásába  mégsem  tudtak  beleszólni,  csak  ötödik  helyen 
végeztek, kilenc csapat közül.
A XIV.  Bohóc Kupa végeredménye:  1.  Párizsi  SG,  2.  Haszkovó,  3.  Sóly,  4. 
Balatonfüzfő…
A Hajléktalan válogatott szeptember végén két hetet töltött Dél-Afrikában, ahol 
a fedél nélkülieknek megrendezett VB-n 38-adikak lettek.

A  következő,  XV.  Bohóc  Kupát  november  19-én  (vasárnap)  rendezi 
Egyesületünk, Veszprémben a Táncsics Iskola tornatermében. 

Egyesületünk  november  25-én  (szombaton)  Katalin-bált  rendez. 
Mindenkit  szeretettel  várunk  a  kultúrházban.  Zenélni  Sziránszki 
Krisztián fog. 

Megtisztultak  a  buszmegállók  Vilonyán.  Mindez  Simon  Ritának,  Gubiczáné 
Kocsis Irénnek, és Madár Tündének köszönhető, akik szabadidejüket áldozták a 
várók lepucolásáért. 



   
         A győztes Párizsi SG                                    Hajléktalanválogatott
Önkormányzati hírek:
Október  16-án  tartotta  alakuló  ülését  az  újonnan  megválasztott  képviselő-
testület.  A  képviselők  esküt  tettek,  majd  meghallgatták  a  polgármester 
programját, megállapították illetményét. Ezután titkos szavazással választották 
meg alpolgármesternek Ifj. Kardos Sándort. Megállapították az alpolgármester 
és a képviselők tiszteletdíját. 

Ezután már érdemi munkával folytatódott az első testületi ülés. A Bakonykarszt 
Rt. javaslatát elfogadva, 215,80 Ft +ÁFA /m3  áron  határozták meg a képviselők 
a  szennyvízcsatorna  használati  díját.  Ez  az  ár  megegyezik  Sóly,  Litér  és 
Királyszentistván csatornahasználati díjával. 
Határozat született, hogy Vilonya Község Önkormányzata statisztikai kistérséget 
váltva  csatlakozik  a  várpalotai  kistérséghez,  elhagyva  a  veszprémit.  Mindezt 
azzal  a  feltétellel,  hogy  az  egészségügyi  ügyeleti  ellátást  továbbra  is 
Veszprémben veszik igénybe a vilonyai lakosok.

November 3-án történt a csatornahálózat műszaki átadás-átvétele. Elkészült és 
végleg átadásra került a szennyvízcsatorna rendszer. A felvágott útszakaszokon 
kívül  új  aszfaltréteget  kapott  a  „hegyen” a  Petőfi  utca,  az  Arany János  és  a 
Bocskai utca is. Így elmondható, hogy a település legnagyobb része portalanítva 
lett. Az Arany János és a Bocskai utca aszfaltozásáért 3, 6 millió forintot fizetett 
az önkormányzat. 
Vilonyán  2006  novemberéig  már  több,  mint  60-an   kötöttek  rá  a 
szennyvízcsatorna  rendszerre.  Díjmentesen  2007.  április  6-ig  veszi  át  a 
Bakonykarszt, ezután már fizetni kell érte. 

Túl  van  a  földhivatali  bejegyzésen  az  a  földterület,  melyet  a  Varga-
malommal szemben vásárolt meg az önkormányzat. A több mint 4 hektáros 
területért  600.000 ezer  forintot  fizetett  az  önkormányzat  hektáronként(  ez  60 
Ft/m2 árnak felel meg). Ezután fog történni a művelésből való kivonás, majd a 



földmérés,  tervezés,  parcellázás.  Itt  mintegy  38  telek  kerül  kialakításra, 
remélhetőleg már jövő tavasszal, nyáron! 
Döntött  a  testület  a   hóeltakarítás  kérdéséről  is:  A következő  négy  évben 
Vilonyán  Bódis  János  fogja  ezt  elvégezni,  ahogy  tette  ezt  a  korábbi  téli 

szezonokban is. 
 
Elvégezték  a  Petőfi 
utca  aszfaltozását  is. 
Ez  a  kép  a 
hengerezésről  készült. 
A  Betonút  Zrt. 
munkatársai  voltak  a 
kivitelezők. 
Mivel  az  ÁNTSZ 
felszólította  az 
önkormányzatot  az 

orvosi rendelő akadálymentesítésére, erre rövid időn belül sort kell keríteni. A 
napokban befejeződik az épület csatornahálózatra való csatlakoztatása, ezután 
fog elkészülni  az  új  bejárati  ajtó.  A kivitelezést  magára  vállalta  Tóth Zoltán 
(Tóth  Bt.)  teljesen  díjmentesen,  az  önkormányzatnak  csak  az  anyagot  kellet 
beszerezni. 
Megkezdődött a kivitelezés az iskolánál az aszfaltos pályák térkivilágítására. A 
tervek szerint már a nyáron elkészült volna mindez, hiszen az NSH pályázatát 
már áprilisban elnyerte az önkormányzat, de a szerződés aláírására csak október 
közepén került sor az ide vonatkozó minisztérium részéről, és a pénzt is csak 
ezután utalták. 
Az  önkormányzat  családsegítő  szolgálat  helyiségébe  Takács  János  felajánlott 
egy  gázkonvektort,  ami  így  ebbe  az  eddig  fűtetlen,  és  kihasználatlan 
épületrészbe lesz beépítve.

Rendezvények Vilonyán: mindkettő a kultúrházban lesz megtartva.
Nyugdíjasklub -- október 10-én (péntek): Vers és prózaíró találkozó 
Vilonyai  Népdalkör –  október  11-én  (szombat)  népzenei,népdalkörös 
találkozó.

Vilonya  községbe  is  szállít  házi  tejet  Szabó  Árpádné  Csajágról.  Kedden, 
csütörtökön,  és  szombaton  érkezik  a  friss  szállítmány,  a  délelőtti  órákban. 
Megrendelhető telefonon is: 30-336-6567, 70-363-8503, és 88-440-518. A tej 
ára: 160 Ft/liter. 



        
Október 23. ünnepély—A Vilonyai Népdalkör is fellépett

Az 1956-os forradalom és szabadságharcról Vilonyán is megemlékezhettek az 
érdeklődők. A polgármester köszöntő beszéde után Andorkáné Kati néni szavalt 
egy verset, majd az Ösküről érkezett Nemes Ferenc történész tartott egy rövid 
áttekintést  az  ’56-os  eseményekről.  Fellépetek  a  vilonyai  iskolások,  és  a 
Vilonyai Népdalkör is. A műsor után az ünneplők kivonultak az emlékműhöz, 
ahol a helyi  civil  szervezetek és az önkormányzat helyezték el az emlékezés 
koszorúit. Az ünnepély műsorvezetője Fésűs Katalin volt.

@



Október 17-én ünnepelte 10. születésnapját a vilonyai Nyugdíjasklub
@

RENDEZVÉNYEINK NOVEMBERBEN:

NOVEMBER 19. : XV. BOHÓC KUPA 
ÉS

NOVEMBER 25.: KATALIN BÁL!
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