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Önkormányzati hírek:
Mint közismert, május 31-én lejárt az a türelmi moratórium, mely szerint
a Bakonykarszt Zrt. díjmentesen átveszi a csatorna rákötéseket. Június 1-t l már
fizetni kell a kiszállási díjat, amely.: 7950 Ft. Ezen felül annak érdekében, hogy
októberre teljesüljön a céltámogatás feltétele, mely 80%-os rákötést követel meg
a településen lév 234 bekötési egységt l- Vilonya Község képvisel testülete
döntött a talajterhelési díj bevezetésér l, amely 2007 július 1-t l lép hatályba.
A rendelet hatálya kiterjed azokra a kibocsátókra, akik a településen m szakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá, és helyi vízgazdálkodási
hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak- magyarán
szólva a régi szikkasztókat használják. A díj mértékét a szolgáltatott víz
mennyisége alapján kell meghatározni. Súlyosabb retorziókra jogosult a
Környezetvédelmi Felügyel ség, mely pusztán a szikkasztók használata esetén
illetékes bírságolni. Ennek az alsó határa 100.000 Ft. Mindazonáltal a terveknek
megfelel en alakul a bekötések száma, hiszen a napokba elérte a 189-edik
egységet!
Elkészültek, és leszállításra kerültek azok a súlykorlátozást jelz táblák,
melyek az elkövetkez hetekben lesznek kihelyezve Vilonya belterületiönkormányzati kezelés utcáira. A 3,5 tonnánál súlyosabb tehergépkocsik
kitiltását jelz táblák azokra nem lesznek érvényesek, akik Vilonyára bejelentett
telephellyel rendelkeznek, valamint helyi lakosok is egyben. A kivételt
élvez knek mindazonáltal Vilonya Önkormányzatánál kell ezt az engedményt
kérelmezni.
Eladó telek: Vilonya Község Önkormányzata értékesíteni kívánja a
Hétvezér utcában található 424/2. hrsz-ú építési telket. A közm nélküli telek
eladási ára: 1, 5 millió forint. Minden további információ a polgármesteri
hivatalban kérhet .

Vilonya Önkormányzata nyáron vendégül lát tíz, a szlovákiai
Nyitracsehib l érkez gyermeket. A gyermekcsere üdültetésre július 22 és 28
között kerül sor. Az önkormányzat különböz , helyben rendezett programokkal,
valamint a Balaton-felvidék kínálta kirándulási lehet ségekkel próbálja színessé
tenni a testvértelepülésr l érkezett gyerekek itt tartózkodását.
Ez történt Vilonyán:
Május 1. – erdei tisztás: Az idei májusi elsejei programokat a hagyományoknak
megfelel en az erdei tisztáson tölthették a vilonyaiak. A Vilonya Ifjúsági,
Kulturális és Sport Egyesület által felajánlott serlegért léptek pályára a
labdarúgást kedvel k, a gyerekeknek pedig a szül i munkaközösség tagjai
szerveztek elfoglaltságot.
Május 19.—XVI. Bohóc Kupa: Villanyfényes pályaavató:
A Nemzeti Sporthivataltól nyert pályázati forrásból készült el a település
iskolai sportpályáinak térkivilágítása, melynek az avatóját hatcsapatos kispályás
labdarúgó torna keretében, XVI. Bohóc Kupa elnevezéssel rendezte a Vilonya
Ifjúsági, Kulturális és Sport Egyesület. A rendezvény délután kezd dött, amikor
a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal jóvoltából a sport és a drog
szembeállításáról tekinthettek meg három kisfilmet az érdekl d k. Ezután Pál
Béla országgy lési képvisel és Kovács János polgármester köszöntötte a
megjelenteket. Sötétedéskor felkapcsolásra kerültek az új lámpatestek. Az
éjszakába nyúló kispályás focitorna végeredménye:
1. Vilonya, 2 Berhida,
3. Párizsi SG, 4. Tóth Bt, 5. Balatonf zf , 6. Bohócok.
Május 26. – Gyermeknap: A szül i munkaközösségek az általános iskolai
sportpályákon rendezték az idei gyermeknapot. A sorversenyeken és az
ügyességi játékokon túl a balatonalmádi rend rkapitányság jár rei tették még
színesebbé a napot. A villogó rend rautókba nagy érdekl déssel ültek be a
gyerekek.

Június 4. -- Nyugdíjasok férfinapi ünnepsége:
Hagyomány, hogy a
nyugdíjasklubon belül külön is köszöntik egymást a klub tagjai, legyen szó
n napról, farsangról, vagy adott esetben férfinapról. Sajnos a vártnál kevesebben
jelentek meg a rendezvényen, pedig a klub aktív tagjai m sorral, vacsorával
készültek. Bódis Jánosné köszöntötte azokat, akik elfogadták a meghívást, majd
a szervezet nosztalgia csoportja lépett színpadra, Andorkáné Kati néni verset
szavalt, majd három fiatal hölgy (Tóth Darinka, Vincze Kata, Bódis Alexa)
táncos jelenetét láthattuk. A program vacsorával zárult.
Köszönet a Veszprém Megyei Önkormányzatnak:
Egyesületünk is adott be pályázatot a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgy lésének Kulturális, Kisebbségi, és Vallásügyi bizottsághoz, amely
„Média pályázat” címen lett meghirdetve. A kiíró az írott és elektronikus
megjelenés tájékoztató sajtóterméket kívánta támogatni. Egyesületünk által
kiadott Rólunk szól cím lap el állítási költségeihez a 2007-es évben 30.000
forinttal járul hozzá a megyei önkormányzat. Természetesen ezt az összeget a
nyomtatási költségek fedezésére tudja fordítani Egyesületünk.
@
Az idei esztend t l változott a „falunap” elnevezése. A „Séd party” név a patak
mellett él településekre utal, akiket Vilonyára várunk rendezvényünkön.
Az idei Séd party - n pörkölt f z versenyt hirdet Vilonya község
önkormányzata. A nevezési feltételekr l: - 2000 forint nevezési díj ellenében
kap 3 kg húst minden induló, legyen az egyéni, vagy csapat versenyz . Az
ízesítésr l a versenyz knek kell gondoskodni. A verseny helyszíne a Séd parti
füves sportpálya. Az elkészült finomságokat zs ri bírálja el, legkés bb 1215- kor.
A verseny f díja egy damilos f kasza lesz, amit Takács János ajánlott fel!
Az idei Séd party keretében lesz lebonyolítva a Vilonyáról elszármazottak
találkozója. Azokat a korábban Vilonyán élt embereket várjuk újra
településünkre, akik legalább 35 éve elköltöztek a községb l. A találkozóra a
mai napig több mint harmincan jelezték érkezésüket.
Újdonság még az idei esztend ben a névre szóló tombola utalvány. A szombat
délutáni m sorszámok közt lesznek kisorsolva az ajándéktárgyak, melyek csak
személyesen a helyszínen vehet k át, és a tombola szelvény másra át nem
ruházható. Minden vilonyai lakás egy szelvényt kap, egy lakás egy szelvény
tulajdonosa lehet.

Séd Party 2007
Vilonya
Június 22-23.
Programterv:

Péntek: kezdés: 1700 (helyszín: szabadtéri színpad vagy kultúrház)
Megnyitó: Kovács János és Pál Béla
1710: Vilonyai Népdalkör
1720: Vilonyai óvodások és iskolások m sora
1735: Vilonyai nyugdíjasklub m sora
1745: Hajmáskéri nyugdíjasok (borivók tánca)
1755: Vilonyai férfi dalkör
1805: Peremartoni szi Napfény nyugdíjasklub (tánc)
1815: Papkeszi nyugdíjasklub (jelenet)
1930: Blues Caravan együttes koncertje
Szombat: Családi délel tt
Kezdés: 0800: (helyszín: füves sportpálya)
F z verseny kezdete, kispályás labdarúgás, sorversenyek, póni lovagláslégvár gyerekeknek.
Délután: helyszín a szabadtéri színpad v. kultúrház
1500: Vilonyáról elszármazottak találkozója
1700: Völler Adél dalcsoport
1730: Karate bemutató
1745: tánc (Tóth Darinka, Vincze Kata, Bódis Alexa)
1755: F z verseny díjátadó
1810: Perget dobosok- Bándi dobkör
1840 Peremartongyártelepi iskolások - Dzsungel könyve, részlet
1855: Ajkai Bahar hastánc csoport.
( a szombat délutáni m sort el re nem jelzett id pontban megszakítja a névre
szóló tombola sorsolás)
2100: Utcabál az iskolánál vagy a kultúrháznál (zene: Stammer Tamás-Jásd)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szerkeszt : Harninger Emil
készült 200 példányban

