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Testvértelepülésünk Nyitracsehi  

 

„EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK 

ENNÉL SOKKAL TÖBB ! ” 
 

Koronavírus intézkedések: 

  

Tisztelt Lakosság! 

  

Az utóbbi időben sajnos megszaporodtak az Önök felé intézett kéréseink száma. 

Az okát természetesen mindannyian tudjuk. Sajnos egy olyan járvány kopogtat 

az ajtónkon, amit félő, hogy nem tudunk teljes mértékben elkerülni, ami nem 

csak nálunk, de világszerte problémát, megbetegedést, elhalálozást okozhat. 

REMÉLJÜK, hogy itt Vilonyán nem lesz komolyabb probléma a vírus 

elterjedéséből. Lehet, hogy már túl sok a kérés, lehet, hogy már túl sok, hogy 

szinte mindig, és mindenhol ezzel találkozik az ember, de muszáj KOMOLYAN 

VENNI a kihirdetett rendeleteket, a leírt szabályokat, hogy különösebb gond 

nélkül, MINDANNYIAN, EGÉSZSÉGESEN vészeljük át az előttünk álló 

időszakot. 

Emlékszem, amikor a település lakosságától egy tragikus haláleset kapcsán 

anyagi segítséget kértünk. Emlékszem, amikor a település lakosságától a 

devecseri iszapkatasztrófa áldozatainak megsegítésére kértünk hozzájárulást. 

Emlékszem, amikor társadalmi megmozdulásra hívtuk a helyieket, szemetet 

szedni, játszóteret, virágtartókat festeni, fákat metszeni. Akkor minden esetben 

nagyon sokan tettek eleget a megkeresésnek. Ehhez képest most „csak” azt 

kérjük, hogy MARADJANAK OTTHON.  
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Tudom, ezt se olyan egyszerű megoldani, egy ilyen fogyasztó társadalomban, 

amiben élünk, de ha tudunk egymásra figyelni, és betartani az előírásokat, akkor 

sokkal nagyobb gátat szabhatunk a vírus terjedésének, mint azt hinnénk. Örök 

igazság: addig nincs baj, amíg nincs baj. Ez nagyon nagy mértékben rajtunk 

múlik, hogy lesz-e baj!!! Az, amivel eddig csak a tv-ben, hírekben, filmeken 

találkoztunk, az most karnyújtásnyi közelségben van hozzánk, családunkhoz, 

barátainkhoz… 

Kérem Önöket, hogy ha bárki segítségre szorul, azt legyen kedves jelezni, 

akár a település szociális gondozóinál, akár nálunk az önkormányzaton, a 

06-88-490-163-as telefonszámon. 

A sok megszorítás között nagy öröm tapasztalni azt, hogy szinte napi szinten 

keresnek meg helyi lakosok, idősebbek, fiatalabbak, akik ilyen, vagy olyan 

jellegű felajánlásaikról biztosítanak, jelzik, hogy számíthatunk rájuk a bajban! 

NEKIK, ÉS MINDEN EDDIGI SEGÍTŐNKNEK IS HÁLÁS KÖSZÖNET AZ 

ELVÉGZETT MUNKÁJUKÉRT, FELAJÁNLOTT SEGÍTSÉGÜKÉRT. 

Remélem minél hamarabb eljön az az idő, amikor már csak mint egy rossz 

álomról, úgy beszélgethetünk erről a vírusról, egy falunapon, az utcán 

csoportosan, az óvodában, iskolában gyerekzsivaj közepette, kint a szabadban, 

szájmaszk, és kesztyű nélkül, egymáshoz viszonyítva 1,5 méteren belül…. 

                                                             Fésüs Sándor 

 polgármester 

 
A Magyar Falu Programról: 

  

A Magyar Falu Programról már írtunk a tavalyi esztendő végén is. Akkor még 

nem tudtuk, hogy dönt a pályázat kiírója az alábbi témákban: 

A Vilonyai Református Egyház a temető utcafrontján lévő kerítés cseréjére 

pályázott és nyert is közel hárommillió forintot. Láthatják, hogy ez időközben 

nagyrészt meg is valósult. Ugyanitt urnafal kialítására kettőmillió forintot tudtak 

szánni, ami jelen hírlevelünk megjelenésére el is készült. Az urnafal a Vilonya 

Református Egyház tulajdonát képezi, náluk lehet majd érdeklődni az urnafal 

fülkéinek esetleges igényléséről. 

Az önkormányzat „Óvoda udvar fejlesztése” című pályázaton nyert 4.874.999 

forintot, melynek keretén belül új játszótéri eszközök kerülnek elhelyezésre az 

intézmény udvarán. Szintén sikeresen pályázott települési önkormányzatunk 

járdafelújítás anyagtámogatására (4.240.861,-Ft értékben), belterület 

karbantartására szolgáló eszközfejlesztésre (4.332.998,-Ft értékben), illetve 

orvosi eszköz beszerzésre (2.107.480,-Ft értékben). Az egyházi pályázatokkal 

együtt, csak a tavalyi évben valamivel több, mint 35 millió (!!!) forint érkezett a 

falunkban végrehajtandó fejlesztésekre, amely úgy gondolom nagyon komoly 

összeg, és nagymértékben hozzájárul Vilonya fejlődéséhez, fejlesztéséhez.  

A pályázatokban nyújtott segítő közreműködését ezúton is köszönjük Ovádi 

Péter országgyűlési képviselő úrnak! 
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Az idei évben is folytatódik a Magyar Falu Program, amelyen mind az 

önkormányzat, mind az egyház szeretne részt venni, valamint új elemként 

tavasszal már civil szervezetek is pályázhatnak, így a Vilonyáért Egyesület is 

figyelemmel kíséri a lehetőségeket. Javasoljuk ezt a fajta „figyelemmel kísérést” 

a többi helyi egyesületünknek is, reméljük ők is sikerrel tudnák pályázatokat 

benyújtani. Az önkormányzat idén is minden megjelent, és a számára kiírt 

pályázaton próbál részt venni, reméljük hasonló sikerekkel, mint a tavalyi 

évben. 

  

Január hónapban döntött a képviselő-testület arról, hogy felújítja a kultúrház 

azon két helységét, amely még a korábbi felújítási munkákból kimaradt. A 

mosdó előtti tér, és a Népdalkör által használt terem felújítására bruttó 

1.469.859.forintot szavazott meg a testület. Még a tavalyi év végén, közel 

600.000,-Ft-ot fordított képviselő testületünk a művelődési ház nagytermében 

két darab klíma berendezés felszereltetésére, melyek reméljük nemcsak a téli 

hidegben, de a nagy nyári melegben is jó szolgálatot fognak tenni a művelődési 

házban tartózkodóknak. 

  

Elmaradó rendezvények: 

  

Sajnos a kormányzat által jelenleg elrendelt veszélyhelyzet miatt előreláthatóan 

több helyi rendezvényünk megtartása is meghiúsulni látszik. Jelen információnk 

alapján nincs meg az a megfelelő, és megnyugtató egészségügyi háttér, ami 

alapján előre lekötött szerződéseket tudnánk aláírni fellépőkkel, előadókkal, így 

valószínű, hogy az eredetileg júniusra tervezett falunapi rendezvényünk 

elmarad. Természetesen, ahogy erre lehetőségünk lesz, szeretnénk egy helyi 

rendezvényt lebonyolítani, ha nem is falunapi jelleggel, de mindenképpen 

figyelve arra, hogy lehetőséget adjunk a lakosoknak egy közös szórakozásra, 

tartalmas időtöltésre. Ennek részleteiről a későbbiekben fogunk beszámolni, ha 

már lecsengett a vírussal kapcsolatos óvintézkedések időszaka. Sajnos a 

falunapon kívül további rendezvényeink maradnak el, mint pl. településünkről 

elszármazottak találkozója, civil egyesületeink kerekasztal beszélgetése, 

kopjafaavatás a református templomnál, gyereknap, stb, stb. Ne felejtsük el, 

hogy a rendezvények pótolhatóak, de az egészségünk megőrzése mindennél 

többet ér! 

  

  

Fésüs Sándor 

polgármester 
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Érdemérem átadás a vilonyai nőnapon 

 

A várakozásnak megfelelően idén márciusban is telt házzal rendezték meg a 

nőnapi ünnepséget a vilonyai kultúrházban.  
 

A rendezvény kezdetén 

Fésüs Sándor polgármester 

és Ovádi Péter 

országgyűlési képviselő 

köszöntötte az ünnepelteket. 

Ezt követően Kovács 

Kálmán vehette át a 

Vilonyáért Érdemérmet, 

melyet az elmúlt huszonöt 

évben a kultúra és a sport 

területén szerzett kimagasló 

érdemek miatt 

adományozott részére a 

helyi önkormányzat 

képviselő – testülete. 

Kovács Kálmán az elmúlt 

negyedszázadban a vilonyai 

nőnapi műsorok oszlopos 

tagja, rendezője volt. Az idei műsor is vidámságot hozott, mosolyt csalt a 

hölgyek arcára, majd hajnalig tartó bál zárta a rendezvényt. (Kardos S) 

@ 
 

Január és február hónapban a Vilonyáért Egyesület rendezett egy-egy téli 

sportnapot a kultúrházban. Szerettük volna ezt tavasszal folytatni szabadtéren, 

de sajnos az ismert okok miatt ez nem volt lehetséges. Nem tehetünk mást, 

türelemmel és nagy önfegyelemmel várjuk a víruskrízis végét.  

Nagyon sok civil szervezeti és természetesen önkormányzati rendezvény 

torlódhat, vagy maradhat el, de ez most a legkisebb bajunk, egészség legyen, 

vészeljük át ezt az időszakot. A márciusi nőnapi bál, és a szabadtéren még 

megtartható március 15-ei nemzeti ünnep volt egyelőre az utolsó közösségi 

rendezvény, amelyet megtarthattunk a községben.  

@ 
 

A Vilonyai Református Egyházközség gondnoki tisztségéről több, mit tíz év 

után köszönt el Vida Gábor, akinek az egyházközség nevében köszönjük eddigi 

áldozatos munkáját.  

Utódja Kardos Ernő Tibor lett. Az új gondnok elérhetősége: 06-30-424-4796. 

 
Készült 220 példányban. Szerkesztette: Ifj. Kardos Sándor 
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