
Vilonyáért Egyesület         Rólunk szól 1 

                                

 
                                     VVILONYA 

 

 

 

Vilonya 

RÓLUNK SZÓL 
2018                                                                                                       Augusztus  
 

 
 

 

                           Kiadja: Vilonyáért Egyesület                         

                             8194 Vilonya, Hétvezér u.22. 

                          http://www.vilonya.eu 

                       
 

Testvértelepülésünk Nyitracsehi  

 

„EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK 

ENNÉL SOKKAL TÖBB ! ” 
 

A közeljövőben megvalósuló beruházások a településen:  
 

„Kistelepülések alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” elnevezésű 

pályázat 

Elnyert összeg: 1.249.865,-Ft 

Önrész: 138.000,-Ft 

Platán park melletti járda felújítása 

  

„Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatása” elnevezésű pályázat 

Elnyert összeg: 9.999.515,-Ft 

Önrész: 0,-Ft 

Művelődési ház belső felújítása: 3.260.500,-Ft 

Településrendezési terv elkészítése: 4.742.000,-Ft 

Vilonyai óvoda mennyezet felújítása: 1.997.015,-Ft 

  

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás” elnevezésű 

pályázat 

Elnyert összeg: 3.180.739,-Ft 

Önrész: 561.307,-Ft 

Hétvezér utca járda felújítás, Petőfi utca járda 
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Nemzetközi kispályás torna Vilonyán 

 

I. Mini Kupa néven tért vissza nyolc év után a kispályás labdarúgás a vilonyai 

Séd Parti Sportparkba. A Vilonyáért Egyesület által rendezett tornán a helyieken 

kívül a felvidéki Nyitracsehi, a csehországi Otice, és a szintén vilonyai kötődésű 

Cselzi csapata vett részt a közelmúltban.  

A rendezvény kezdetén Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Fésüs Sándor 

vilonyai polgármester köszöntötte a résztvevőket. A négycsapatos villámtornát a 

Cselzi nyerte, jobb gólkülönbséggel megelőzve Nyitracsehit, a dobogóra még 

Otice csapata fért fel. 

Köszönet azoknak, akik a pálya előkészítésében, a zökkenőmentes 

lebonyolításban részt vettek. Köszönet Szabó Ferencnek és id. Kardos 

Sándornak, akik üstben főztek vacsorát a csapatok részére. 

Jövőre a tervek szerint a lengyelországi Borki Wielkie településen találkozik a 

cseh, a felvidéki és a vilonyai csapat a házigazdákkal. A lengyel település 

csapatát erre az alkalomra is vártuk, de sajnos nem tudták vállalni az utazást.  

 A végig sportszerű, barátságos légkörben lezajló tornát a gyönyörű 

környezetben fekvő parkban esti sörözés és éjszakába nyúló beszélgetés zárta. 

(Ifj. Kardos Sándor) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Vilonyáért Egyesület         Rólunk szól 3 

Rendezvények Vilonyán szeptemberben:  

 

Szeptember 16-án 15 órakor Pap Gábor emléknap a református templomnál.  

 

Szeptember 22-én Szüreti felvonulás.  

 

 

@ 

 

Új fogorvos Peremartonban:  

Dr. Juhász Ágnes, a Berhida, Vilonya, Papkeszi területi ellátási kötelezettséggel 

bíró vegyes fogászati körzet fogorvosa feladat-ellátási szerződését 2018. 

március 15. napjával felmondta. A felmondás hatálya alatt a feladat-ellátási 

szerződés alapján a fogorvosi körzetben a fogászati és iskolafogászati 

tevékenységet 6 hónapig köteles ellátni a szerződésben és a működési 

engedélyben meghatározott rendelési idő betartásával. Az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján a praxisjog 

elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt 

van lehetőség, mely szándékáról telefonon nyilatkozott.  

 
 

…/2018. (VIII. 27.) Kt. határozat 

 

Vilonya Község  Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Berhida, 

Vilonya, Papkeszi területi ellátási kötelezettséggel bíró vegyes fogászati 

körzet helyettesítéssel történő ellátása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 

döntést hozta:  

 

1.) A Berhida, Vilonya, Papkeszi területi ellátási kötelezettséggel bíró vegyes 

fogászati körzet helyettesítéssel történő ellátása érdekében hozzájárul, 

hogy a helyettesítési feladatokat 2018. szeptember 16-tól Dr. Gyürüs 

Ervin Ferenc fogorvos látja el határozatlan időtartamra. 
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2007. március 4 után újra személyszállító vonat érkezett Vilonya-

Királyszentistván megállóhelyre. Az augusztus 25-ei különvonat a 

Bakonyvasút szövetség szervezésében közlekedett, és a Veszprém-Lepsény (27-

es számú) vasútvonal újranyitásáért a nyilvánosság erejét felhasználva szervezte 

akcióját. A két Bhv kocsi teljesen megtelt a különvonaton…  

A Hajmáskér-Lepsény vasútvonal hossza csupán 31km hosszú. Ennek a 

Hajmáskér - Papkeszi szakaszán, a rendszeres teherforgalom miatt a pálya jó 

állapotú. A bezáráskori 30km/h-ás sebességkorlátozást is megszüntették 2015-

ben Sóly és Vilonya-Királyszentistván megállóhelyek között. Papkeszitől a 

pálya felújításra szorul. A Bakonyvasút szövetség az érintett önkormányzatok 

támogatását kérte a vonal újranyitásáért.  
…./2018. (VII. 5) Kt. határozat 

a 27-es sz. Lepsény-Veszprém szüneteltetett vasútvonal újraindításáról 
 

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 27-es sz. 
Lepsény-Veszprém szüneteltetett vasútvonal újraindításáról szóló tájékoztatót  
és a következő döntést hozta: 
Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 27-es sz. Lepsény-
Veszprém vasútvonalon történő személyszállítás újrafelvételét.  

 

@ 

 

 

Képviselői fogadóóra 

 

Szeptember 5-én (szerdán) Vilonyán a polgármesteri hivatalban 18:30 – 19:15-

ig fogadóórát tart Ovádi Péter országgyűlési képviselő.  

 

@ 

 
Készült 220 példányban. Szerkesztette: Ifj. Kardos Sándor 
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