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„EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK
ENNÉL SOKKAL TÖBB ! ”
Nyertes pályázatok a Magyar Falu Programban!
A Vilonyai Református Egyházközség 14.887.640 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert a Magyar Falu Program „A helyi egyházi közösségi terek
fejlesztése” alcímű pályázat folyamán. A közel tizenötmilliós támogatás a
parókia épület felújítására lesz fordítva, ebben tetőcsere, valamint a nyílászárók
újulnak meg. (ks)
Vilonya Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „orvosi
eszközök” alcímű pályázaton nyert 2.107.480 Ft vissza nem térítendő
támogatást. A támogatás keretén belül orvosi eszközök kerülnek beszerzésre. A
pályázat benyújtása előtt kikértük Dr. Izsák Dénes, Dankáné Dr. Csontai
Erzsébet, és Székelyné Kendi Ildikó véleményét, hogy melyek azok a tárgyi
eszközök, amikre a munkásságuk során szükségük van, és a beszerzésüket a
pályázat lehetővé teszi. Így alakult ki a tételes eszközlista, melyet a pozitív
pályázati döntésnek köszönhetően a közeljövőben meg is vásárolhatunk. A
korábbi években a rendelő, váró újulhatott meg, most olyan használati tárgyakat
vásárolhatunk, amely nagyban megkönnyíti doktoraink, védőnőnk munkáját.
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A Magyar Falu Program nem áll le, településünkön az önkormányzat, valamint a
református egyház is további pályázatokat nyújt be a közeljövőben a
Miniszterelnökség felé. Az egyházi és önkormányzati fenntartású temetők
felújítására kiírt pályázaton a ravatalozó felújítására az önkormányzat tud
pályázni, a református egyház kolumbárium kialakítására, valamint a temető
kerítéscseréjére tud pályázni.
A polgármesteri hivatal épületének felújítására szintén ebben a programban fog
tudni pályázni az önkormányzat, továbbá lehetőség nyílik óvodafejlesztéssel,
óvoda udvar fejlesztéssel, közterületek fenntartásához szükséges gépek
beszerzésével, járda építés-felújítás anyagtámogatásával, és önkormányzati utak
felújításával kapcsolatos pályázatok benyújtására. Azt már előre lehet látni,
hogy a kistelepülések élnek a kormányzat adta lehetőséggel, és jóval nagyobb
számban nyújtják be igényeiket az előzetesen kalkulálttól. Ettől függetlenül
reméljük, hogy minél több pályázati kérelmünket fogják pozitívan elbírálni, és
lehetőségünk lesz a Magyar Falu Program keretein belül további fejlesztéseket,
beszerzéseket eszközölni településünkön.
Az idei évben szeptember 14-én (szombat) tartjuk a már hagyománnyá váló
„Szüreti felvonulásunkat”. Sajnos a falunapi rendezvényünk kora esti
programjait a hirtelen jött eső, és szélvihar nem engedte lebonyolítani, azért a
felvonulást egy kisebb nyárzáró rendezvénnyel szeretnénk ötvözni. Terveink
szerint a helyi civiljeinken kívül visszahívjuk azokat a fellépőket, akik nem
tudták előadásukat megtartani. A pontos programtervezetet hamarosan
közzétesszük a lakosság körében, mindenkit sok szeretettel várunk!
Szeptember 8-án, vasárnap falunk szülöttjére, Pap Gáborra emlékezünk. A
megemlékezést a Vilonyáért Egyesület mellett a református egyház szervezi,
melynek helyszíne a Vilonyai Református Templom lesz.
Összefoglaló tájékoztató a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban
2019.08.10-én keletkezett tűzesetről:
A királyszentistváni telephelyen 2019.08.10-én, szombaton, délután 15 óra 10
perc körül, eddig ismeretlen okból tűz ütött ki. (a tűz keletkezésével
kapcsolatban a katasztrófavédelmi vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak)
A tűz nagyon gyorsan terjedt a bálatároló területén, ahol az úgynevezett SRF
(újrahasznosítható szilárd tüzelőanyag) volt bálázva, mely termék a NHKV Zrt.
tulajdonában állt. A bálatárolón ebben ez időpontban 5.979 tonna SRF volt, a
telep engedélyében szereplő tárolható mennyiség 10.000 tonna.
Az első riasztástól számított 9 percen belül kiértek a katasztrófavédelem
munkatársai, akik azonnal további segítséget kértek, és a legmagasabb, ötös
fokozatú tűzesetként kezelték a helyzetet a továbbiakban.
A tűz oltása egyszerre történt vízzel, és habbal, majd amikor az oltás ezt már
lehetővé tette egy külsős cég segítségével megkezdték a visszamaradt
égéstermék teljes földdel való lefedését.
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Az esemény során személyi sérülés nem történt, jelentős kár a létesítményben
nem keletkezett, a telep normál üzemmenetben működik.
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a műszeres mérések alapján
egészségre káros koncentrációjú veszélyes anyag nem volt kimutatható a
levegőben. Tudom, hogy ezt a tájékoztatást sokak, köztük én is, kicsit talán
kétkedve fogadják, hiszen olyan elképesztő képeket lehetett látni a tűzesetről,
hogy nehéz azt elhinni, hogy valóban nem került veszélyes anyag a levegőbe.
DE! Mivel ez az információ nem a hulladékkezelő telepről érkezett, hanem ezt a
katasztrófavédelem emberei közölték velünk folyamatosan, így úgy gondolom,
hogy egy szakmailag megalapozott, mérésekkel alátámasztott tényt kaptunk,
mint információ. Azoktól az emberektől, akik megfeszített munkával, saját testi
épségüket kockáztatva dolgoztak azon, hogy megfékezzék a lángokat, és ne
legyen nagyobb probléma az esetből. Biztosan kevesen tudják azt is a faluban,
hogy a Vilonyai Polgárőr Egyesület is képviseltette magát a helyszínen, három
fő polgárőr segítette a területen zajló munkát, irányítást. Ezúton is köszönet
nekik, és mindenkinek, aki az esemény megfékezésében részt vett!
Az azóta eltelt időszak alatt megszervezésre került egy tüntetés is, melyen a
környező településekről közel 150 fő részt vett. Reméljük születik olyan
megoldás, amely minden itt élő ember számára megnyugtató lehet, és nem kell a
későbbiekben hasonló katasztrófáktól tartanunk. Fésüs Sándor – polgármester.
@

A Vilonyáért Egyesület augusztus 25-én vasárnap délután 17:00 órakor
mindenkit szeretettel vár a vilonyai kultúrházban tartandó folklór
rendezvényére, ahol vendégül látjuk testvértelepülésünk, Nyitracsehi fellépőit is.
A műsoron a Vilonyai Népdalkör is részt vesz, ezt követően a felvidéki
vendégeké a főszerep, a zoboralji hagyományőrzők közös műsorát láthatjuk.
Az idei nyáron ezzel a programmal folytatódik a testvértelepüléssel való szoros
kapcsolattartás, július végén közel egy hétig az önkormányzat vendége volt tíz
gyermek és két kísérőjük, majd ezt követően a már huszonöt évre visszatekintő
szervezett családi találkozó is lezajlott, ezúttal Felvidéken.

@

Készült 220 példányban. Szerkesztette: Ifj. Kardos Sándor
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