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Önkormányzati hírek:  
A szennyvízberuházás állami céltámogatásának feltétele volt, hogy 2007 év végére a 
bekötések száma eléri Vilonya településen a 80 %-ot. Jelenleg a községben 93-an 
csatlakoztak a csatorna-rendszerre (234 bekötési egység van a településen). A 
Bakonykarszt Zrt. április elejér�l május 31-ig tolta ki azt a határid�t, melyen belül 
térítésmentesen átveszi a bekötéseket. Viszont az önkormányzatnak létérdeke ennek az 
aránynak elérése az év végéig, hiszen ellenkez� esetben drasztikus büntetésre számíthat 
(céltámogatás megvonása), amit nem tud felvállalni! Az önkormányzatnak joga van 
talajterhelési díjat kiszabni azokra, akik jelzett id�pontig sem kötnek rá a 
szennyvízcsatorna-rendszerre. Így június 1-t�l, akik még mindig használják a régi 
szikkasztókat bírságban részesülnek! 
A közelmúltban a csatornázás után több utca új aszfaltréteget kapott a településen. Ezek 
megóvása érdekében a képvisel�-testület kezdeményezi súlykorlátozás bevezetését a 
belterületi utakon.  
Március 3-tól a MÁV szünetelteti a személyszállítást a Hajmáskér - Lepsény vasúti 
vonalon. Ezzel párhuzamosan a Volán vonatpótló autóbuszok indítását hirdette meg ezen a 
vonalon. Március 4-t�l a Veszprém – Hajmáskér – Csajág – Lepsény – Siófok útvonalon 
Vilonya érintésével közlekednek a Balaton Volán és a Kapos Volán járatai. Az ide 
vonatkozó buszmenetrend a hirdet�táblákon megtekinthet� Vilonya községben is.  
Tárgyalta a testület legfontosabb fejlesztési feladatokat a 2006-2010-es önkormányzati 
ciklusra vonatkozóan. Els� helyen a telekkialakítás, majd ennek értékesítése szerepel ezen 
a listán. Ezt követi a járdák felújítása, ezzel párhuzamosan a felszíni csapadékvíz 
elvezetése. A polgármesteri hivatal felújítása már régóta indokolt, hiszen az épület állapota 
méltatlan az intézmény nevének viselésére. Településközpont, valamint szabadid�park 
kialakítása a Séd parti tisztáson szintén a tervek közt szerepel. Mindazonáltal az idei 
költségvetés 10 millió forint mínusszal indul, így ezek a fejlesztések egyel�re nem 
megvalósíthatóak. 
A fent említett fejlesztési tervek megvalósításához a legtöbb esetben csak pályázati 
források elnyerésével van esélye Vilonya községnek. Ezt nehezíti, hogy az elkövetkez� 
esztend�k az önkormányzat számára az eddigieknél is takarékosabb kiadási oldalt követel 
meg, tehát a pályázati önrész el�teremtése is nehéz feladat lehet.  



A képvisel�-testület kijelölte az idei önkormányzati finanszírozású kulturális rendezvények 
dátumait. Eszerint ebben az évben június 22-23-án lesz Vilonya községben a „falunap”. Az 
idei évt�l „Séd party” nevet fog viselni a rendezvény, amelyen a patak mellett él� 
településeket várjuk majd Vilonyára, különböz� kulturális és sport-rendezvények 
keretében.  
Ez történt Vilonyán: 

 
 A balatonf�zf�i székhely� Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia az elmúlt évek 

hagyományaikhoz hasonlóan újra, az újesztend� januárjában ökumenikus 
istentiszteletet tartott Vilonyán a katolikus kápolnában. 
A katolikus Ferenc atya és a református Bikádi László tartott igehirdetést, amelyeken a 
keresztények kapcsolódási pontjáról, Istenr�l, a szeretet fontosságáról beszéltek, valamint 
a keresztények egységéért imádkoztak. A megjelent református és katolikus hív�k az 
igehirdetés végén a magyar kultúra napja tiszteletére elénekelték a Himnuszt.  
Végül szeretetvendégségre invitálták a rendez�k a megjelenteket. (jan.22.) 

 
Általános iskolásoknak szervezetek ügyességi és fejtör� játékokat Vilonyán. A 
mosolygó arcokat látva érdemes volt. 

 
A kultúrházban lezajlott rendezvényen a gyerekek csoportokra osztva versenyeztek 
egymással. Feladat volt többek közt történelmi jelenet el�adása, székfoglaló verseny, 
valamint puzzle összerakása. A kötelez� olvasmányok ismerete éppúgy el�nyt jelentett, 
mint a sorversenyben való gyorsaság. A végs� sorrendet egy háromtagú zs�ri állította 
össze. A gyerekeknek Csillak Jánosné, a játékos délután szervez�je adta át a Vilonya 
Ifjúsági, Kulturális és Sport Egyesület által felajánlott ajándékokat, díjakat. (febr.13.) 

 
Farsangi mulatsággal próbálta el�zni a telet a vilonyai nyugdíjasklub a közelmúltban.  

 
A kultúrházban megtartott maszkabálon Bódis Jánosné, a rendez� szervezet vezet�je 
köszöntötte a megjelenteket. Batyus bálnak volt másképpen elkeresztelve a rendezvény, 
hiszen a meghívott nyugdíjasklub tagok (valamint önkormányzati képvisel�k) „batyuban” 
hozták a harapnivalót, italt otthonról, így vendégelve meg egymást. A rendez� klub 
nosztalgiacsopotja egy rövid, ám vidám m�sorral is kedveskedett tagjainak. Farsang 
lévén többen jelmez mögé bújva vonultak fel, így próbálva egy kis vidámságot hozni a 
szürke téli napokba. A legötletesebb felvonulók orvosnak öltöztek, akik egy rövid 
„vizsgálat” után „vizitdíjat”, valamint „hálapénzt” szedtek a közönségt�l. A 
tombolahúzás után estébe nyúló tánc zárta a farsangi mulatságot. (febr. 17.) 

 
A iskolai és óvodai szül�i munkaközösség szervezett a gyerekeknek farsangi ünnepélyt, 
és bált. A kultúrházban lezajlott rendezvényen az ötletes és színes jelmezek kavalkádja 
jól jellemezte a hangulatot, a büszke szül�k pedig a fényképez�gépekkel, 
videokamerákkal rögzítették a sok esetben saját készítés� maszkba felvonuló gyerekeket. 
(febr.24.) 



Négy önkormányzat képvisel�-testülete lépett pályára Ösk�n a település általános iskolai 
tornatermében 

 
A rendez�k polgármestere, Gyapay Zoltán köszöntötte a megjelenteket, ezután kezd�dtek 
a roppant barátságos mérk�zések. A hazaiakon kívül Sóly, Hajmáskér és Vilonya 
képviseltette magát ezen a kupán. A terem méretéb�l adódóan egy csapatból egyszerre 
hárman voltak pályán, sokan kapkodtak hamar leveg� után a nagy iramú találkozókon. 
Végül nagy csatában alakult ki a végs� sorrend: A hazaiak vehették át újra a 
vándorserleget, akik megel�zték sorrendben Vilonya, Hajmáskér és Sóly együttesét. A 
torna után vacsorával folytatódott a program, majd kötetlen beszélgetéssel zárult a remek 
hangulatú rendezvény. (febr.23.) 

 
Az Ösk�n pályára lép�, és 
szurkoló „utazó keret”. 
Négy képvisel�-testület 
csapata közül a második 
helyet „csípte” meg Vilonya 
csapata. 
A keret jelenlegi és volt 
képvisel�kb�l állt.  

A 
http://www.vilonya.extra.hu 
honlapcím már megtalálható 
a Veszprém 
megyei napilap, a NAPLÓ 
internetes oldalán is. A 
http://www.naplo-online.hu 

kulturális, és sport oldalain 
található meg linkajánlóként 
Vilonya els� honlapja! 
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Ez a vonat végleg elment 2007. március 3-án…        

 
Ez a vonat valóban elment, de ha a 
MÁV tervei valóra válnak, akkor 
talán nem végleg. A vasúti társaság 
ugyanis tervezi, hogy átépíti a 
Hajmáskér--Balatonf�zf� vasúti 
pályarészt (a Székesfehérvár-
Szombathely vonallal együtt), így az 
új vasútvonal Ösk� megállóhely és 
Hajmáskér állomások közötti 
pályarészb�l indulna, és a 8-as számú 
út felüljárója, valamint a Vilonya--
Királyszentistván megállóhely között 
a Veszprém—Csajág vasútvonalon, 
majd az elágazást követ�en, a 
jelenleg is üzemel� iparvágány 
nyomvonalán haladna. Az iparvágány 
nyomvonaláról letérve haladna 
Balatonf�zf�n keresztül Tobrukig, 
majd innen csatlakozna a tapolcai 
vasútvonalhoz. A vasútvonal építését 
2008-2009-ben tervezi a MÁV.  
 
 
                   Szerkeszt�: Harninger Emil 
                   Készült 200 példányban 


