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„EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK
ENNÉL SOKKAL TÖBB ! ”
VILONYA 650
…”A Vilonya név is valószínűleg egy honfoglalás kori személy neve volt eredetileg,
de akkor még nem így hangzott. Községünk neve először 1369-ben fordul el egy
peres iratban. Akkor Vaniola alakban írták és Vanyolának ejtették. Ma is van ilyen
nevű község a pápai járásban. Ezt a Vanyolát 1222-ben egy okiratban Vinula-nak
írták. Tehát a mi falunk neve is eredetileg Vinula volt. Ebből 1369-re Vanyola, 1481re Vínyola lett és 1696-ban már a mai kiejtés szerint Vilonyának írták….” (Részlet
Temesváry Kálmán: Templomunk és lelkészlakásunk című történeti áttekintéséből.)
Ahogy a fenti leírásból is kitűnik, településünk első írásos emléke 650 éves. A
Veszprém Megyei Levéltárban, valamint a Veszprémi Érseki Levéltárban őrzik az
eredeti veszprémi regesztákat, amely megerősíti a fenti tényt. Kumorovitz L. Bernát :
Veszprémi regeszták (1301-1387) kiadványa a Veszprém Megyei Levéltárban
olvasható – eredeti formában pedig a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárban őrzik- ,
erre hivatkozott forrásmegjelölésnek az egykori vilonyai lelkipásztor is.
Természetesen a település már régebben lakott volt, hiszen a templom maga is
korábban épült, de az első írásos emlék ebből az évből ered.
Ezt a jeles évfordulót szeretné méltóképpen megünnepelni a település önkormányzata
az idei Séd Parti keretében júniusban.
Ezért arra kéri az önkormányzat azokat, akiknek otthon a községgel kapcsolatban
bármiféle régi kép vagy tárgy van a birtokában, a falunap idejére egy kiállítás erejéig
adja kölcsön – hogy mindenki láthassa ezeket a ritka, régi, de a falu történetéhez
szervesen kötődő dolgokat. Ezzel kapcsolatban kérem, keressék a település
önkormányzatát akár személyesen, akár telefonon.
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Kiemelt kormányzati projekt keretében fejlesztik közel 410 millió forint értékben a
Litér tulajdonában lévő, de Királyszentistván közigazgatási területén lévő
szennyvíztisztító telepet a Nemzeti Fejlesztési Programiroda koordinációjával. A
bővítést, felújítást követő műszaki átadás 2020 végére várható. A beruházás nagyon
fontos Vilonya számára is, hiszen községünk is bővül, gyarapodik – a Pap Gábor
utcában lévő építési telkeknek köszönhetően -, csakúgy, mint szennyvíztisztító telep
többi érintett települése, emiatt a meglévő kapacitás már nem lenne elegendő.
@
Önkormányzati hírek:
a zárszámadás elfogadás során települési önkormányzatunk döntött
pénzösszegek elkülönítéséről a Bocskai utca útcsatlakozásának aszfaltozását, az
iskola-óvoda bejáró mart aszfaltozást illetően. A vállalkozási szerződések
aláírását követően bízunk benne, hogy minél hamarabb elkészülnek a
munkálatok, megkönnyítve ezzel a fent megjelölt szakaszokat napi szinten
használók életét.
az új utcában (Pap Gábor utca) az utóbbi 1-1,5 évben sikeresen beindult
a telekértékesítés. Jelenlegi állás szerint 14 darab építési telket értékesítettünk, a
meglévő 32-ből. Reméljük a többi építési telek is hamar gazdára talál. A
telekvásárlás feltételeiről önkormányzatunknál érdeklődhetnek.
települési ünnepünket a szokásos „Séd-party”-t június 21-22-én tartjuk
az idei évben, minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk. A rendezvény
programjait minden ingatlanhoz eljuttatjuk.
a Magyar Falu Program keretében az idei évben – reményeink szerint –
több nyitott lehetőség is áll önkormányzatunk előtt. Az év során időszakosan
jelennek meg a pályázati kiírások, melyeken természetesen részt szeretnénk
venni.
A pályázatok önrész nélkül, előfinanszírozással vehetők igénybe, minden 5000
fő alatti településen. A kiírásokról országgyűlési képviselőnk, Ovádi Péter úr
folyamatosan értesít minket, reméljük minél több pozitív elbírálású döntéssel
büszkélkedhetünk majd.
szeretném értesíteni a Tisztelt Lakosságot, hogy a május 14-én
megtartott közmeghallgatáson, és az azt megelőző testületi ülésen
nyomatékosan, és ismételten kértük a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetőjét
Dr. Csányi Zoltán rendőr ezredes urat, hogy a településünkön erősítsék meg a
rendőri szolgálatot. Erre tőle ígéretet kaptunk, és személyes tapasztalatom,
illetve egyéb visszajelzések alapján ez érezhetővé is vált az azóta eltelt
időszakban. Kapitány úr elrendelte a heti többszöri ellenőrzést a főút
tekintetében, illetve a belterületi ellenőrzéseket is. Reméljük ezzel sikerül a
falunkon áthaladó kamionosokat jobb belátásra bírni a megválasztott
sebességüket illetően. Természetesen a szolgálatot teljesítő rendőrök nem csak
a kamionosokat állítják meg, tisztelettel kérek mindenkit a KRESZ
szabályainak fokozott betartására. Fésüs Sándor – polgármester
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A Vilonyáért Egyesület sikeres pályázatot adott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiumához, amely alapján
200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
A pályázat tartalmazza egy kopjafa elkészítését, amely a Vilonyai Református
Templom udvarán fog állni, valamint utazási költségtérítést. Június végén
Lengyelországba, Borki Wielkie nevű településre van meghívása a vilonyai kispályás
labdarúgócsapatnak, ahová a felvidéki Nyitracsehivel, és a cseh Otice csapatával
utazik. Nevezett csapatok tavaly Vilonyán jártak egy kispályás torna keretében, most a
lengyel település viszonozza a meghívást.
@
A Vilonyai Református Egyház a Magyar Falu Program keretében kiírt, az egyházi
közösségek részére megnyitott pályázatához csatlakozva adott be pályázatot a
Miniszterelnökséghez. Az egyházi közösségek 15 millió forintig pályázhattak egyházi
tulajdonú ingatlanok felújítására. Vilonya esetében a parókia épület felújítása,
tetőcsere, valamint nyílászáró csere szerepel a tervekben. A pályázat elbírálása a nyár
közepére várható.
@
„Nekünk a magyar családok az elsők”
A tavaszi ülésszakban elfogadta az országgyűlés a családvédelmi akcióterv
megvalósításához szükséges törvényjavaslatot, ezzel bővül a családtámogatások
rendszere – rövid interjú Ovádi Péter, országgyűlési képviselővel.
A családvédelmi akcióterv megalkotása előtt Magyarország Kormánya 2018
novemberében nemzeti konzultációt indított, hogy megkérdezze a lakosság
véleményét a témában. Ön hogy értékeli ennek az eredményét?
A kormány 10 kérdésben kérte ki a lakosság véleményét, a kérdőívet 1,4
millióan töltötték ki országszerte, ami azt is bizonyította, hogy a magyar embereknek
kiemelten fontos a gyermekvállalás és a család. A nyolcadik nemzeti konzultációban
az emberek döntő többsége kimondta a véleményét: a migráció helyett a magyar
családok támogatása a fontos.
Az akciótervhez kapcsolódó törvényjavaslatot április 1-jén fogadta el az
országgyűlés. Hogy értékelik a választók a törvényt, milyen visszajelzéseket
kapott eddig?
A törvények elfogadására azért volt szükség, hogy megteremtsük a jogszabályi keretet
az intézkedéseknek.
Ritkán látok egyébként akkora egyetértést a lakosság körében, mint ennél az
intézkedéscsomagnál. Jó volt látni, hogy nagyon sokan írtak e-mailt, kerestek meg
személyesen vagy éppen a közösségi felületeken. Az idei évben már több mint 10
fogadóórát tartottam, és állíthatom, hogy egy sem telt el anélkül, hogy ne került volna
szóba az intézkedéscsomag. Úgy látom, hogy Veszprém megye 1-es számú
választókerültében is rengetegen fognak élni az új lehetőségekkel.
Melyek ezek az intézkedések és mikortól vehetők igénybe?
A családvédelmi akcióterv nyújtotta új lehetőségek soha nem látott mozgásteret
jelentenek a gyermeket vállaló fiataloknak. Soha ennyi támogatást nem kaptak még
Magyarországon a fiatalok a családalapításhoz, gyermekvállaláshoz, mint most.
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Teljesen egyedülálló, hogy a 2022. év végéig igényelhető, maximum 10 millió
forintos, kamatmentes babaváró támogatás szabadon felhasználható. Ezt házaspárok
vehetik igénybe, abban az esetben, ha a feleség legalább 18 de legfeljebb 40 éves,
egyikük dolgozik vagy biztosított, büntetlen előéletűek és nincs adótartozásuk. A
törlesztés legfeljebb 50 ezer forint lehet, de ha úton van az első baba, a várandósság
12. hetétől felfüggeszthető a visszafizetés. Ha csak egyetlen gyermek érkezik a
családba, a hitel mindenképpen kamatmentes marad, két gyermek születése esetén a
tartozás 30%-át elengedi az állam, három utód születésénél pedig minden
visszafizetési kötelezettség alól mentesülnek a hitelt felvevők.
A nagycsaládosoknak új, hétszemélyes autó vásárlásához legfeljebb 2,5 millió
forintos támogatást nyújt az állam, maximum a jármű árának 50 százalékáig. Ez a
lehetőség is 2022-ig áll fenn. Tovább bővül a Családi Otthonteremtési Kedvezmény,
valamint bővül a jelzáloghitel-elengedésre jogosultak köre is. Ezek az intézkedések
július elsejével lépnek hatályba.
Az akcióterv további pontjaihoz – a nagyszülői GYED bevezetése és a négygyermekes
anyák adómentessége- még további döntésekre van szükség, ezeket az őszi
ülésszakban tűzi napirendjére a kormány, a bölcsődei férőhelyek bővítése pedig
folyamatosan zajlik.
A családok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a kistelepülésekre is. Mit
várhatunk a CSOK kibővítésétől?
A kormány továbbra is a magyar családok mellett áll, és kiemelten figyelmet fordít a
kistelepülésekre. Ezért is gondoltuk úgy, hogy a Modern Városok Programot követően
a Magyar Falu Programmal is támogatni szeretnénk a kistelepülések fejlődését. A
programon keresztül legalább 150 milliárd forintos forrásból kerülnek támogatásra a
helyi közszolgáltatások fejlesztései, életminőség-javító beruházások, illetve a falusi
csok-kal a lakhatás is. Egyre több fiatal dönt úgy, hogy nem a városokban, hanem az
azokhoz közeli falvakban alakítja ki a családi fészket. Magyarország a magyar
családok mellett áll. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény 2019. július 1-jével
kiterjesztésre kerül. Ez a lehetőség egyelőre három évig, 2022. június 31-ig lesz
elérhető, ugyanakkor a kormány monitorozni fogja, milyen hatása van a falusi csok
támogatási rendszerének a kistelepüléseken. Vilonya szerencsés helyzetben van,
hiszen sok fiatal párnak nyílik meg a lehetősége arra, hogy a CSOK-ot igénybe véve a
települést fiatalítsa és még élhetőbbé varázsolja. 2015 óta már 100 ezer fiatal pár vette
igénybe a csok-ot és a magyarországi falvak szempontjából jó hír, hogy a támogatások
egyharmadát falvakban, kistelepüléseken használták fel. A falusi csok rendszerében a
kedvezményezett kistelepüléseken használt lakás és ház vásárlására, illetve a
megvásárolt ingatlan felújítására, korszerűsítésére és kibővítésére egy gyermek
megléte vagy vállalása esetén 600 ezer forint, kettő gyermek eseten 2 millió 600 ezer
forint, három vagy több gyermek esetén pedig 10 millió forint vissza nem térítendő
támogatást kaphatnak a fiatal párok.
Különleges lehetőség ez, mellyel azt gondolom, akinek van rá módja az éljen vele!
További részletek, információk az www.csalad.hu oldalon!
Készült 220 példányban. Szerkesztette: Ifj. Kardos Sándor
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