
 
1 

                                

 
                                     VVILONYA 

 

 

 

Vilonya 

RÓLUNK SZÓL 
2022                                                                                                           Március 

 
 

 

                           Kiadja: Vilonyáért Egyesület                         

                              

                          http://www.vilonya.eu 

                       
 

Testvértelepülésünk Nyitracsehi  
 

„EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK 

ENNÉL SOKKAL TÖBB!” 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK: A Magyar Falu Program hírei:  
 

A tavalyi év második felében tudtuk elvégezni a már régóta várt óvodai 

intézményünk belső felújítását. Az elnyert pályázatnak köszönhetően az 

intézményen belül közel 350 négyzetmétert érintett a felújítás, melynek 

köszönhetően olyan munkákat kívántunk elvégezni, amik az óvodába járó 

gyermekek fejlesztését-nevelését segítik elő, illetve megkönnyítik az ott 

dolgozók mindennapjait. A támogatás összköltsége több, mint 20 millió forint 

volt. Ezúton is köszönjük az intézmény dolgozóinak, szülőknek, és 

természetesen a gyermekeknek is a rugalmas hozzáállást, a felújítási munkálatok 

elvégzésében nyújtott közreműködést. 

       Jelenleg is folyamatban van az önkormányzati tulajdonban lévő 

ravatalozónk felújítása, melyre több mint 8 millió forint Magyar Falu pályázati 

támogatást kaptunk. Nagy öröm számunkra, hogy a református, és katolikus 

egyházak pályázati fejlesztései után mi is elvégezhetjük a ravatalozó épületének 

felújítását. Ezáltal is a temetőnk fejlesztéséhez szeretnénk hozzájárulni, szebb, 

és kulturáltabb környezetet kialakítani. 

     Az idei, 2022-es évben az alábbi pályázati kiírásokon indultunk: 

- közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés, és közösségszervező 

bértámogatás: 

pályázati összeg: 5.525.000,-Ft (bérköltség finanszírozása, és egyéb tárgyi 

eszköz beszerzés) 

- önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása 

pályázati összeg: 5.127.000,-Ft (Újtelep utca járda felújítás) 
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- kommunális eszköz beszerzése 

pályázati összeg: 9.093.000,-Ft (traktor, kisebb gépek beszerzése) 

- óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 

pályázati összeg: 1.927.000,-Ft (fitness park kialakítása a Séd-parkban) 

- önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése/orvosi rendelő 

felújítása 

pályázati összeg: 8.989.000,-Ft (váróterem, mosdók felújítása, nyílászárók 

cseréje) 

Belügyminisztériumi pályázat 

- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

pályázati összeg: 12.000.000,-Ft (Újtelep utca járda felújítás) 

       Reméljük, hogy minél több pályázatunk részesül majd pozitív elbírálásban, 

ezáltal is elérve azt, hogy településünk tovább fejlődhessen! 

További önkormányzati beruházásként szeretnék a Séd-park területén 

illemhelyet kialakítani. Egy féfi-női wc, kézmosó kialakítását tervezzük, az 

ehhez szükséges engedélyes tervek a napokban készültek el. Tisztában vagyunk 

vele, hogy a park egyik legnagyobb hiányossága az illemhely kérdése, reméljük, 

hogy az idei nyári szezonra már orvosolni tudjuk a problémát. 

       A Hétvezér utcában elvégzett járdafelújítás, és árok karbantartás után 

meglepődve tapasztaltuk, hogy sajnos átutazó autósok, kamionosok (!!!) ezt a 

murvás részt használják parkoló gyanánt. Emiatt virágládák kihelyezése mellett 

döntöttünk, amely megakadályozza egy több tonnás gépjármű parkolását a 

területen. A kialakított murvás rész, az alatta húzódó csövezés hosszú távon 

biztosan nem bírná el az ilyen jellegű teherautók parkolását, ebből a 

későbbiekben csak problémánk keletkezne. 

        A Helyi Választási Bizottságra az idei évben is munka vár, mint azt 

mindannyian tudjuk 2022. április 3-án választások lesznek. A Bizottságban 

személyi változások történtek, én ezúton is szeretném megköszönni Almási 

Sándor elnökhelyettes úrnak, Haba Péterné póttagnak segítő közreműködésüket. 

Ami nekünk, választópolgároknak a választás kapcsán csak egy tíz perces 

elfoglaltság, az nekik, Választási Bizottság tagoknak egy egész napos munka. A 

vilonyai bizottság eddig is, és reményeink szerint ezután is gördülékenyen, és 

problémamentesen végezte a munkáját. Az új tagoknak is - akik póttagként 

vesznek részt a bizottság munkájában – köszönjük a közreműködést, az ő 

szerepvállalásuk is elengedhetetlen a bizottság hivatalos működéséhez. 

       Az alkalmat megragadva Ovádi Péter országgyűlési képviselő úrnak is 

szeretném megköszönni azt a rengeteg munkát, támogatást, amit értünk 

elvégzett, amiben településünk részesülhetett. A korábbi ciklussal ellentétben, 

ebben az időszakban olyan kistelepülési támogatásban volt részünk, ami az 

eddigi önkormányzati rendszer működésében egyedülállónak mondható. 

Konkrétan ránk, kis falvakra szabott pályázati lehetőségek kerültek 

kidolgozásra, amikkel a lehetőségeinket figyelembe véve élni is próbáltunk.  
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Mindettől függetlenül Péter munkássága, elhivatottsága pártállástól függetlenül 

csak köszönetet érdemel, én ezúton is kérem a tisztelt lakosságot, hogy az 

országgyűlési szavazáson részt venni szíveskedjenek, és kérem, támogassák 

Képviselő Urat. Köszönöm. (Fésüs Sándor – polgármester) 

Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete egységesen támogatja Ovádi 

Pétert a közelgő országgyűlési választáson! (Fésüs Sándor, Kardos Sándor, 

Hujber Ferenc, Csizmadiáné Tóth Éva, Polgár Péter Attila).  

@ 

Folytatódik a járdák felújítása a községben:  

     Felújításra került a Hétvezér utca egy szakaszán a térköves járda, valamint 

megszüntetésre került egy régi probléma is – az út melletti mély árok veszélye 

(Mindez a Magyar falu Programban elnyert támogatásból valósult meg) 

     Szemet gyönyörködtető látvány –és büszkén mutathatjuk a települési 

buszmegállók oldalán a község legszebb részein készült képeket.  

    A Katolikus egyház jóvoltából befejezésre került a temető bekerítése – a 

Királyszentistván felöli oldalról-, valamint térkövezve lett a kapubejáró is 

(mindez szintén a Magyar Falu Programnak köszönhetően). 

 

@ 

 

Felelőtlen száguldók a község utcáin:  

Az elmúlt időben sajnos érzékelhetően megnövekedett azon esetek száma a 

községben, akik a gépkocsijukat a megengedett sebességhatár felett vezetik 

belterületi utakon. Gyakran már baleset és- életveszélyes sebességet választva az 

amúgy rövid utcákon. A képviselő - testület részéről felmerült a kihelyezett 

fekvőrendő (ök) használata, hogy ennek segítségével tudja lassítani a forgalmi 

sebességét, valamint megelőzni egy esetlegese tragikus balesetet. Az illetékes 

rendőrkapitányságnak is jelezve lett a probléma, ám ezt a veszélyes száguldást 

leginkább azon autótulajdonosok szüntethetik meg, aki most még felelőtlen 

módon közlekednek a község utcáin. A parkot, a játszóteret, a kemencét egyre 

többen látogatják, ha szerencsénk van, már nem kell sokat várni arra, hogy a jó 

idő ismét beköszönjön, ami egyenesen arányos azzal, hogy a Papkeszi/Pap 

Gábor utcákban ismét nagyobb legyen a gyalogos forgalom. Az utcában 

található az óvoda-iskola épülete is, már csak ezért is körültekintően kell 

közlekednünk. Képviselő testületünk már ajánlatot kért be arra vonatkozóan, 

hogy fekvőrendőrt helyezünk ki a Papkeszi utca, és az Újtelep utca szakaszain, 

de egyelőre még szeretnénk felhívni minden lakó figyelmét a felelősségteljes 

közlekedésre, bízva abban, hogy ezáltal változhat a vezetői morál. Se a 

közlekedőket, se az utcában lakókat nem szeretnénk hátráltatni a fekvőrendőr 

kihelyezéssel, de ha a figyelemfelhívásunk után se lesz érdemi változás, akkor 

valamit mindenképp lépni fogunk, és egyelőre ennek a problémának a 

megoldására nem látunk más lehetőséget. 
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Folytatódik a kulturális estek sorozat. A Vilonyáért Egyesület a Magyar Falu 

Program pályázatán elnyert támogatást a kulturális élet felpezsdítésére fordítja. 

A közelmúltban járt nálunk Berecz András Kossuth-díjas előadóművész, 

Ozsgyáni Mihály és Scheer Lívia a házasság hete alkalmából, Ács Tamás 

színművész, a Márkói TehátRum színjátszó csoportja. A sor folytatódni fog a 

jövőben is! Kardos Sándor 

 

Kedves Vilonyaiak! 

Szeretnék bemutatkozni, hiszen a településen sok új lakost köszönthetünk, talán 

akadnak köztük olyanok, akik még nem hallottak rólam. 

Fésüs Katalinnak hívnak, születésem óta Vilonyán élek, itt töltöm be 

2021.decemberétől a közművelődési munkatárs feladatkörét. 

Ez a feladatkör nagyon sok új, izgalmas teendőt, kötelezettséget és kihívásokat 

sodort elém az elmúlt időszakban. 

Igyekszem minden erőmmel eleget tenni ezeknek az elvárásoknak, annak 

érdekében, hogy a településen élők elégedettek legyenek az itt megvalósult 

közművelődési tevékenységek sorával. 

Ez a terület rendkívül változatos és sokrétű, az elvégzett munkák során vagy 

éppen a tervezés közben mindig akad tanulnivaló és mindig szerez az ember 

újabb, és újabb tapasztalatokat, amelyeket egy következő projektnél sikeresen 

beépíthet a munkafolyamatokba. 

Az én legfőbb célkitűzésem elsősorban az, hogy aktív, pezsgő közösségi élet 

jellemezze az itt élők mindennapjait! 

Hiszem, hogy nem az eltúlzott mennyiségű rendezvények száma, magas 

költségű programok, szuper szórakozási lehetőségek jelenthetik a 

kultúraközvetítés magas fokát. 

Semmilyen fantasztikus programtervezet nem mutat túl azon, ha egy faluban a 

közösségek összetartanak, ha érzékelhető, kézzel fogható az együttműködés, 

együttgondolkodás, az egy irányba haladás az itt élők között! 

A tanulmányaim során sokszor elhangzott, hogy a közművelődési szakemberek 

a falu életében a „kovász” szerepét kell, hogy betöltsék… 

Számomra MINDEN itt élő lakos jelenti a „kovászt”!!! 

Enélkül a kicsi, de mégis nagyon fontos összetevő nélkül nem áll össze az egész, 

értelmetlen a munka, haszontalan az erőfeszítés! 

Mert MINDENKI fontos tagja a településnek, a közösségeknek! 

Ezzel a reménységgel, hittel és akarattal kezdtem meg a munkát, de nem 

egyedül, hanem kézen fogva, karöltve minden itt élő kedves vilonyai lakossal, 

baráttal, ismerőssel, munkatárssal! (Fésüs Katalin) 
 

 

 

Készült 210 példányban. Szerkesztette: 

Kardos Sándor 


