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Vendégségben Dudincén
Szlovákiai testvértelepülése meghívásának örömmel tett eleget
Királyszentistván és Vilonya képvisel -testülete. Nyitracsehivel már több mint
tíz éve tartja a kapcsolatot a két falu.
A meghívó most viszont nem Nyitracsehibe szólt, hanem a szintén
szlovákiai Dudincébe (magyar megfelel je Gyügy), ahol a helyi gyógyfürd
területén voltak elszállásolva a vendégek. A vendéglátók polgármestere Száraz
Vendel egy kristályvázát vett át K szegi Ferenc királyszentistváni, és Kovács
János vilonyai elöljárótól. A díszes vázába a három település címere van
begravírozva. A kapcsolat kiszélesítésér l beszéltek a képvisel k, megemlítve a
gyermekcsere üdültetést, valamint a hasonló profilú civil szervezetek
találkozását.
A helyszín adottságaiból adódóan, nem kötött, protokolláris hangulatban,
hanem laza beszélgetésekkel telt el az ott együtt töltött három nap. Folytatása
jöv re, Magyarországon. (kardos)

1995: Testvértelepülési szerz dés aláírása

2006: Szlovákiai meghívás Dudincére

Elkészült Vilonya internetes oldala
Tisztelt olvasó engedje meg e pár sort. Mint arról már értesültek, elindult
Vilonya község internetes oldala az indulásakor nem hittem, hogy ilyen rövid
id alatt ennyi látogatója lesz. Túl vagyunk az 1300. látogatón (összesített adat).
Az oldal el ször a „tar. hu” ingyenes webtárhely szolgáltató szerverén lett
elhelyezve, de egyéb gondok (lassú hozzáférés, nem lehetet frissíteni)
elköltöztettem egy másik szolgáltató szerverére, http://www.vilonya.extra.hu
címen található jelenleg is. Egyéb okok véget még mindig ingyenes tárhely
szolgáltató szerverén található meg, (drága volt a saját domain név
„www.vilonya.hu”). Mivel ingyenes a tárhely, lehetnek kisebb fennakadások.
Ha ideje engedi, látogassa meg az oldalunkat, megtalálható rajta községünk civil
szervezeteinek rövid bemutatkozása, fényképalbum, vendégkönyv (itt
megragadva kérek minden látogatót, ha teheti, írjon a vendégkönyvbe), letöltési
oldal, itt megtalálható a „Rólunk szól” kiadvány elektronikus változata ill. egyéb
a falunkat érint dokumentumok. Az oldalon lehet ség van szavazásra, itt
segítséget adhatnak az oldal megformálásához. A kezd oldalon községünket
érint hírek vannak.
Egyben megkérném a községünk lakóit, szeretnénk elkészíteni községünk
történetét, ebben a nem kis munkában kérném a segítségüket. Aki bárminem
információval, dokumentummal tudna segíteni, azt szívesen fogadjuk. Akár
személyesen, nálam Ifj.Takács Béla (8194 Vilonya, Papkeszi út 1.), vagy
Ifj.Kardos Sándor (8194 Vilonya, Hétvezér utca 22.), ill. az alábbi e-mail címre
vilonyainfo@citromail.hu. Ugyanerre az e-mail címre bárminem információt
az oldallal kapcsolatban szívesen fogadunk lehet ez épít jelleg ill. kritika is.
Köszönöm hogy megtisztelt bizalmával és végigolvasott, találkozzunk a
http://www.vilonya.extra.hu oldalon.
Köszönettel: ifj. Takács Béla

Önkormányzati hírek:
A december havi képvisel -testületi ülésen döntés született a 2007-es
szemétszállítási díjakról. A Vertikál Rt. árai Vilonyán januártól:
120 literes kuka ürítése: 208 Ft+20 % ÁFA /db
60 literes kuka ürítése: 145 Ft+20 % ÁFA /db.
Természeten a fenti árak magukba foglalják az évenkénti lomtalanítási, valamint
lakossági szelektív hulladékgy jtés költségeit is.
A Bakonykarszt Rt. javaslatát elfogadva a testület 220 Ft+ ÁFA /m3 áron
határozta meg az ivóvíz árát 2007-t l.

Egyesületünk november 19.-én rendezte a XV. Bohóc Kupát a veszprémi
Táncsics Mihály Szakközép Iskola tornatermében. A tornán kizárólag vilonyai
érdekeltség csapatok vettek részt. A torna végeredménye:
1. Galamb FC, 2. Színes Festékház, 3. Tóth Bt., 4. Párizsi SG., 5. Vilonya,
6. Bohócok
Ez történt Vilonyán novemberben-decemberben_: (teljesség igénye nélkül)
Nov. 03.: Csatorna hálózat m szaki átadás-átvétele
Nov. 10.: Vers és prózaíró találkozó (Rendez : Nyugdíjasklub)
Nov. 11.: Népdalkörös találkozó (Rendez : Vilonyai Népdalkör)
Nov. 19.: XV. Bohóc Kupa (Vilonya Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület)
Nov. 25.: Katalin Bál (Rendez : Vilonya Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület)
Dec. 09.: Télváró ünnepély (Rendez : Szül i munkaközösség)--képen
Dec. 16.: Nyugdíjasklub évzáró bankettje
Dec. 23.: Falu karácsonya ünnepély (Önkormányzat)--képen
Dec. 29.: Vilonyai Népdalkör évzáró bankettje

A gyerekek télváró
ünnepét a szül i
munkaközösség
rendezte. Kellemes
meglepetésre
szépszámú közönség
el tt léphettek
színpadra a csöppségek.
December 23-án a kultúrházban
rendezte az önkormányzat a „Falu
karácsonya” ünnepélyt. A helyi
civil szervezeteken túl színpadra
léptek az iskolások, valamint egy
betlehemes jelenetet adtak el a
gyerekek, akiket Hujber Ferencné
készített fel hatalmas türelemmel.
A m sor után vásárlási utalványt
vehettek át a nagycsaládosok,
gyermeküket egyedül nevel
szül k, valamint a nyugdíjasok. A
helyi Vöröskereszt jóvoltából vendéglátásra is sor került a rendezvény végén.

Sajnos, ez is Vilonyán
történt…Gyalázatos
módon nemzeti
zászlónkat, valamint
településünk lobogóját
szakították le
ismeretlenek a
kultúrháznál, valamint
a polgármesteri
hivatalnál a falakról.
Ehhez képest eltörpül az, hogy az általános iskola bejáratánál feldöntötték a
kukát, valamint „megtépték” a kis fákat, tujákat. Ráadásként lezárták az épület
gázellátását, így mikor reggel megérkeztek az ovisok, iskolások gyakorlatilag
egy jégverem fogadta ket… Ez a vandalizmus, szándékos károkozás teljes
mértékben elitélend , ez már nem nevezhet gyerekes csínytevésnek! (jan.2.)
2005. január 12: Megalakult a Vilonya Ifjúsági, Kulturális és Sport Egyesület
Immár két éve, hogy a Veszprém Megyei Bíróság hivatalosan is bejegyezte
egyesületünk nevét. A legtöbb, ami tapasztalatként levonható: már korábban
is hivatalos formában kellett volna m ködni, érdemes volt elkezdeni!
Tavaly májusban forgatták,
többek közt Vilonyán is a
Konyec cím filmet. A Schell
Judit fémjelezte produkció
január 11-t l kerül a mozikba.
A vilonyai forgatás helyszíne a
régi b rgyár épület és környéke
volt, tehát ha valaki ellátogat a
moziba, láthatja településünket
a vásznon is!
Január 1-t l változott az e-pont nyitvatartási rendje. Az idei évt l Fés s Linda
felügyeletével vehetik igénybe az internetes szolgáltatást az érdekl d k.
Páros heti nyitva tartás: kedd: 16-21-ig. Szerda: 16-21-ig. Péntek: 16-21-ig.
Vasárnap: 13-16-ig.
Páratlan hét: kedd: 16-21-ig. Szerda: 16-21-ig. Szombat: 9-12-ig, és 13-18-óráig
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