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„EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK
ENNÉL SOKKAL TÖBB ! ”
A Magyar Falu Programról:
Kivitelezésre került az önkormányzat „Óvoda udvar fejlesztése” című pályázat,
amelyben 4.874.999 forint értékben új játszótéri eszközök kerültek elhelyezésre
az intézmény udvarán.
Szintén megvalósult pályázat a járdafelújítás anyagtámogatására nyert
4.240.861,-Ft beruházás, ehhez a programhoz a munkadíjra valamivel több, mint
hárommillió forint önrészt biztosított az önkormányzat, valamint a belterület
karbantartására szolgáló eszközfejlesztésre nyert 4.332.998,-Ft, illetve orvosi
eszköz beszerzésre nyert 2.107.480,-Ft.
Az óvodai játszótér felújítása mellett a közeljövőben a Séd-parkban is
szeretnénk az elemeket bővíteni, fejleszteni a játszóteret. Erre vonatkozóan
szintén a Magyar Falu program keretein belül nyújtottunk be pályázatot, melyen
nem nyert az önkormányzat – várólistára kerültünk. Emiatt önerőből lépésről –
lépésre kell, hogy megvalósuljon a bővítés. Az erre vonatkozó pénzügyi
átcsoportosítást a következő testületi ülésen tárgyalja a képviselő-testület.

Mart aszfalt a Pap Gábor utcában
Szintén a magyar Falu Programnak köszönhetően lesz mart aszfalttal burkolva a
Pap Gábor utca, valamint az ide bevezető rövid murvás szakasz a Papkeszi
utcáról, és a Bocskai utca egy része. Mindehhez közel 16 millió forintot biztosít
a Miniszterelnökség pályázata.
A fahíd felújítására a Séd-parknál több mint 4 millió forintot nyert az
önkormányzat, amely munka, terveink szerint még az ősszel lebonyolódik.
Szeptember 26-án Nyárbúcsúztató címmel szeretne az önkormányzat egy „pót
falunapot” szervezni. Ezen a rendezvényen avatnánk a Tóth Árpád vilonyai
lakos által elkészített kemencét a parkban. A nap része lesz a délelőtti
főzőverseny, különböző, gyermekeknek szóló program, kispályás foci.
A délután természetesen a kultúráé, a színpadon egymást váltják az amatőr
csoportok, valamint a sztárfellépők. Természetesen a vírushelyzet bármit
felülírhat, ezt folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk.

A hosszú szünet után ismét megnyílik a vilonyai könyvtár. A könyvtár
nyitvatartási ideje az alábbiak szerint alakul: KEDD 16:00 órától 19:00 óráig,
PÉNTEK 16:00 órától 19:00 óráig, szombat 08:00 órától 12:00 óráig. Az új
könyvtáros Sipos Zsuzsanna.
Sok szeretettel várnak minden régi és új olvasót!

Vilonya Község Önkormányzata az idei év tavaszára az összes telket –
harminckettő várt gazdára - értékesítette a Pap Gábor utcában.
Több, mit tíz esztendeig állt a község vagyona „parlagon”, ehhez persze a 2008as gazdasági válság jócskán hozzátett, ám 2017-től mostanáig elkelt az összes. A
miniszterelnök által tavaly meghirdetett Magyar Falu Program keretében a falusi
CSOK, valamint különböző családtámogatási programok óriási lökést adtak a
vásárlási kedvnek, és időközben nemcsak hogy megindult az építkezés, hanem
már vannak kész épületek is.
Vilonya Község Önkormányzata itt nem szeretne megállni, hanem, ahogy egy
család is úgy marad fent hosszú távon, ha bővül, egy község esetében akkor van
jövő, ha új utcák nyílnak, fiatalok költöznek ide, ide született ifjak itt alapítanak
családot. Az önkormányzat az Újtelep utcával párhuzamosan szeretne egy újabb
utcát kialakítani, ezzel kapcsolatban megkereste a területek tulajdonosait, velük
tárgyalásban van. (Fésüs Sándor polgármester)

A Vilonyai Református
Egyházközség és Vilonya Község
Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
2020. szeptember 13. (vasárnap), 10
órakor kezdődő
Ünnepi Istentiszteletére és
megemlékezésére, melyet
Pap Kovách Gábor
református püspök emlékére rendez,
valamint az Istentiszteletet követő
kiállítás megnyitására- a Református
Parókiára –
mely Pap Gábor püspök életútjának
helyszíneit mutatja be

Az Istentiszteleten Igét hirdet:
Ft. Steinbach József
a Dunántúli Református
Egyházkerület püspöke.
Köszöntőt mond:
Nt. Bikádi László lelkész, zsinati
bíró
Ovádi Péter országgyűlési
képviselő,
valamint Fésüs Sándor
polgármester
Az ünnepségen fellép a Vilonyai
Népdalkör.
Az Istentisztelet után a kiállítást
megnyitja:
Dr. Fritz Beke Éva kutató
A Kálvinista Szemle szerkesztője
@

A
Vilonyai
Református
Egyházközség a temetőben urnafalat
alakított ki a Magyar Falu
Programnak köszönhetően. Most, a
már elkészült beruházást követően
az urnafal előtere térkővel lett
lerakva (Kardos Ernő – gondnok)

Vilonya Község Önkormányzata, a Vilonyai Református
Egyházközséggel, és a
Vilonyáért Egyesülettel közösen
Tisztelettel hívja és várja Önt a 2020. augusztus 29-én 14:30 órakor
kezdődő

ÖSSZETARTOZÁS KOPJAFA avatására
a Vilonyai Református Templomhoz,
A kopjafánál beszédet mond:
Nt. Bikádi László Károly református lelkész
Szakács Árpád, Lovas István sajtódíjas újságíró
Ovádi Péter országgyűlési képviselő
Valamint az azt követő, 17 órakor kezdődő Nyitracsehi községgel – és
Királyszentistván községgel - megújítandó testvértelepülési
barátságszerződés 25 éves jubileumi ünnepségére. A rendezvényen
közreműködnek a Zoboralji Hagyományőrzők, a Vilonyai Népdalkör
valamint a Nyitracsehi Férfi dalkör
A 17 órakor kezdődő jubileumi ünnepség helyszíne a Művelődési Ház
szabadtéri színpada.

Készült 210 példányban. Szerkesztette: Ifj. Kardos Sándor

