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Testvértelepülésünk Nyitracsehi  
 

„EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK 

ENNÉL SOKKAL TÖBB!” 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK:  

- a Séd-parkban elkészült kemence még a tél beállta előtt tetőt kapott, és a még 

hiányzó bádogos munkák is elkészültek, az ezzel kapcsolatos közreműködést 

ezúton is köszönjük Gaál Balázsnak, Gaál Józsefnek, Kovács Péternek, a 

korábbi munkálatokat Kondics Lászlónak, Oláh Eriknek, és Vadas Csabának. 

Aki szeretné a későbbiekben a kemencét használni, az az erre irányuló igényét 

az önkormányzatnál legyen kedves jelezni, ahol a szükséges használati 

tárgyakat, és a használati utasítást is át tudja venni.  

- a 2020-as évben először a Séd-parkban elültettük a „Gyermekek fáját”. 

Hagyományteremtő céllal szeretnénk ezt a kezdeményezést a továbbiakban is 

folytatni, tárgyévben az előző év vilonyai újszülöttei részére szeretnénk egy 

fával gyarapítani a park növényzetét, szem előtt tartva a fásítás fontosságát, és 

ezzel is köszöntetnénk a gyerkőcöket. Ősszel a faültetés mellett önkéntes 

parkgondozást is végeztünk, szép számmal gyűltünk össze, tartalmas órákat 

töltöttünk el a park gondozásával. 

- a tavalyi év végén az eddig elnyert pályázataink mellett utólagos értesítést 

kaptunk arról, hogy az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” 

pályázatunk tartaléklistáról támogatott státuszba került. Nagyon örültünk a 

hírnek, hiszen az emelkedő lakosságszám, és az egyre több születendő gyermek 

miatt mindenképp indokolt a Séd-parkban lévő játszótér fejlesztése. Ha a 

pályázatunk nem nyert volna, akkor megpróbáltuk volna önkormányzati 

önerőből orvosolni ezt a problémát, de szerencsére így akkor saját ráfordítás 

nélkül, közel öt millió forintból gazdálkodhatunk, és fejleszthetjük 

játszóterünket. 



- a Séd-parkba vezető fa gyalogos híd felújítása is elkészült. Sajnos a korábbi 

már nagyon rossz állapotban volt, a felújítási munkálatokat szintén pályázati 

forrásból, önerő nélkül oldottuk meg. 

- időközben a Séd-park négy darab esőbeállóját is letérköveztük, növelve így 

annak komfortosságát. Az egyik esőbeálló alá felajánlásból kaptunk 

alapanyagot, amit ezúton is köszönünk. 

- szerződést kötöttünk a posta helyiségeinek (váró, kiszolgáló helyiség, mosdó) 

felújítására is. Sajnos a szóban forgó épületrész már nagyon rossz állapotban 

van, régóta nem volt nagyobb felújítás a helyiségekben. A Hétvezér utcában 

található négy darab buszmegállónk felújítására is szerződést kötöttünk, a 

buszmegálló, és posta felújítási munkálatok 2021 év elején elkészülnek. 

- a jogszabályi előírások miatt sajnos nem tarthattuk meg tavaly az idősek 

köszöntését a településen. Ettől függetlenül szerettünk volna minden 75 év 

feletti lakost köszönteni, és jó egészséget kívánni nekik, ezért minden 

érintettnek egy kisebb ajándékcsomagot juttatunk el, jókívánságaink jeléül. 32 

vilonyai fő volt érintett az ajándékozásban, Isten éltesse őket sokáig!  
 

Fésüs Sándor - polgármester 

 

Nagyon jó érzés hatja át az embert amikor azt tapasztalja, hogy a mai rohanó és 

egymásra nem figyelő világban vannak még segítőkész emberek. 

Olyanok, akiknek, ha megvan mindenük, másoknak is szeretnének segíteni. Adni 

azoknak, akik szerényebb, nehezebb körülmények között nevelik kisgyermekeiket. 

Vilonyai körzetemben van egy nagyon kedves, fiatal házaspár, akik saját 

kisgyermekeik nevelése mellett másokra is figyelnek. Még a tavalyi év végén az 

édesanya felhívott, és abban kérte a segítségemet, hogy névtelenül szeretnének 

csomagot összeállítani és eljuttatni egy háromgyermekes családnak. Természetesen 

örömmel közreműködtem. Két kartondobozt hoztak a megbeszélt időpontban, a 

tanácsadóba, amely tele volt hasznos élelmiszerekkel, gyermekeknek való 

finomságokkal, szalámival, sajttal, játékokkal. Mindezt a kedvezményezett édesanya el 

sem tudta volna vinni, ezért a polgármester úr segítségével az édesapát értesítettük.  

Öröm volt látni az arcán a meglepettséget, szemében pedig a meghatottságot, bár csak 

közvetítő voltam, de az én szívemet is jóleső melegség járta át ezen az októberi 

délelőttön. Ez a segítség tőlük, másoknak már nem az első volt, Külön Köszönet Érte! 
 

„ A szeretet két embert gyógyít,aki adja, és azt aki kapja.” 
 

Székelyné Kendi Ildikó - védőnő 
 

Nagyon jó érzés tudni azt, hogy vannak olyan emberek, akik önzetlenül, mindenféle 

ellenszolgáltatás nélkül segítenek, és elég nekik egy köszönöm, vagy egy gyermek 

mosolya viszonzás gyanánt. A védőnőnk által leírtak egy konkrét jóakaróról szólnak, 

akinek a személye ismeretlen, de én neki, és minden segítő szándékú Vilonyainak 

szeretném a hálám kifejezni az egész évben nyújtott segítségükért, tenni akarásukért. 

Öröm tudni azt, hogy ilyen emberek élnek a faluban.  

Fésüs Sándor - polgármester 

 



Szeptemberben megnyílt a Pap Gábor emlékszoba a református parókián. Az 

egykori református püspök és országgyűlési képviselő életútja végre méltó módon 

kerülhet bemutatásra. Az emlékszobát Steinbach József református püspök, Ovádi 

Péter országgyűlési képviselő és Fésüs Sándor polgármester adta át. Az állandó 

kiállítás bármikor megtekinthető előzetes egyeztetés után. A telefonos elérhetőségek a 

parókia bejáratán és Platán parknál elhelyezett táblán megtalálhatóak.  

A szeptemberi Pap Gábor emléknapon köszöntük meg Bikádi László Károly 

református lelkész 25 éves szolgálatát is. A negyed százada Vilonyán szolgáló 

lelkész egy kristályvázát vett át a Kardos Ernő Tibor gondnoktól és a polgármestertől.  

 

 

Sikeres pályázat a Magyar Falu Programban:  

 

A Magyar Falu Program civil szervezeteknek 

kiírt pályázatán a Vilonyáért Egyesület 

egymillió háromszázezer forintot nyert, 

amelyet, legnagyobb részt rendezvények 

szervezésére, lebonyolítására tud fordítani, de 

tárgyi eszközök beszerzésére is lehetőség 

nyílik.  

 

 

Temető lezárása az autóforgalom elöl. 

 

A vilonyai temető gépkocsival történő megközelítése rövidesen megszűnik, ezt 

követően csak előzetes egyeztetés után lesz erre lehetőség. A járda végén egy oszlop 

kerül elhelyezésre, ami kulccsal lesz nyitható, így ezután csak gyalogosan és 

kerékpárral lehet bemenni a temető területére. A gépkocsikkal való behajtás a temető 

megóvása érdekében szűnik meg. Természetesen, ha arra van igény, hogy valaki 

szállítani szeretne valamit egy síremlékhez, ennek akadálya nincs, azt előre egyeztetve 

ezután is megteheti. 

A temetővel kapcsolatos információ még, amelyet biztosan többen észrevettek, hogy a 

tavalyi esztendő végén elbontásra került a régi ravatalozó. Sajnos a több évtizede épült 

épület már nagyon rossz állapotban volt, félő volt, hogy összedől, ezért az elbontása 

mellett döntöttünk. Az ezzel kapcsolatos munkát tisztelettel köszönjük Kardos 

Norbert, és Bódis János helyi lakosoknak! 

 

Használt sütőolaj begyűjtése:  

 

A közeljövőben az önkormányzat és a Biotrans Kft. együttműködésnek köszönhetően 

egy gyűjtőedény kerül kihelyezésre a már meglévő hulladékgyűjtő szigetünkre, a posta 

elé. Ezzel az együttműködéssel elindul a falunkban is a lakossági használt sütőolaj 

begyűjtése! 

Az összegyűjtött sütőolajat lezárt PET – palackban vagy zárt befőttes üvegben kell a 

begyűjtőbe helyezni. A sárga színű 240 literes gyűjtőedény a Kft. tulajdonát képezi. 



Egyetlen liter használt sütőolaj 1.000.000 liter ivóvizet képes beszennyezni és 

fogyasztásra alkalmatlanná tenni. 

Magyarországon a háztartásokban évente több tízezer liter sütőolajat és sütőzsírt 

használnak fel, mely egy része a lefolyókba, szemétgyűjtőkbe és a természetbe kerül. 

A többször felmelegített sütőolaj és sütőzsír rákkeltő és toxikus anyagokat tartalmaz, 

mely a háztartásból kikerülve hatalmas károkat okoz. 

A Biotrans Kft. környezetvédelmi cég által kínált cseppmentes technológia kizárja, 

hogy az olaj beszennyezze a környezetet. A gyűjtőcég által ingyenesen biztosított és 

telepített gyűjtőedényzetet a cég igény szerint cseréli és tisztára mosott, új 

gyűjtőedényt biztosít helyette. A gyűjtőcég ezen felül minden hasznosítható begyűjtött 

kilogramm sütőolaj után 25 forint visszatérítést ad a Vilonyáért Egyesület részére, 

mely összeget szabadon használhat fel. pl: környezetvédelmi feladatokra, 

támogatásokra, rendezvényekre stb. 

Kérjük, hogy a környezetünk védelme érdekében minél többen éljenek majd ezzel a 

lehetőséggel! 

 

 

 

 

Telekom fejlesztés a községben:  

 

A Magyar Telekom Nyrt. aggregációs- és helyi optikai hálózatfejlesztést szeretne 

végrehajtani Veszprém megyében, ezáltal célul tűzte ki a nagy sávszelességű digitális 

hálózat, úgynevezett FTTH technológiával történő kialakítását településünk 

közigazgatási területén is. A Magyar Telekom Nyrt. az új hálózattal, - a kornak 

megfelelő optikai technológia adta lehetőségek szerint, igen széles spalettán kínálja a 

lakosságnak, a közületeknek és vállalkozásoknak a szolgáltatásokat. A cég célja, hogy 

legkésőbb 2022. év végére községünk is bekapcsolódjon a digitális hálózatok sorába. 

A hálózatot elsősorban a már meglévő infrastruktúra, így az EON oszlopsor 

felhasználásával tervezik megvalósítani, teljesen saját forrásból. A további, 

fejlesztéssel érintett területek nyomvonaltervei még kidolgozás alatt vannak. 

A Pap Gábor utca is a fejlesztési terület része, azonban ezen a területen meglévő 

oszlopsor hiányában nem terveznek új oszlopokat állítani, ezen utca ellátását földalatti 

alépítményen keresztül tervezik megvalósítani. Erre a területre vonatkozóan a 

tervdokumentáció elkészítése még folyamatban van, amint elkészül, megküldik az 

önkormányzat részére, hogy a további engedélyek beszerzése után a munkavégzés 

ezen a szakaszon is elindulhasson. 

 

 

 

 

 

 

Készült 210 példányban. Szerkesztette: Ifj. Kardos Sándor 


