
 
Testvértelepülésünk,  Nyitracsehi  küldöttsége  Királyszentistvánon 
vendégeskedtek július 27-28-29-én 

Településeink, Vilonya és Királyszentistván 1992-ben került kapcsolatba 
Nyitracsehivel  és  vezetőjével  Száraz  Vendel  Polgármester  úrral,  amikor  is  a 
Kelet-balatoni Kistérség, amelynek akkor tagjai voltunk, felvette a kapcsolatot a 
szlovákiai, zobor-aljai Kistérséggel és aláírta az együttműködési megállapodást. 

A közös  találkozások alkalmával  alakult  ki  és  erősödött  meg a  három 
község  vezetőiben  és  testületeiben,  hogy  a  kistérségen  belüli  kapcsolatot 
szorosabbá  tegye.  Így  került  sor  1995.  május  25-én  arra  az  ünnepélyes 
eseményre,  hogy  Vilonya,  Királyszentistván  és  Nyitracsehi  községek 
polgármesterei aláírták a Barátsági Oklevelet. 

Királyszentistván,  Vilonya  és  Nyitracsehi  Községek  Önkormányzat 
képviselőinek meggyőződése szerint az anyaországi, és a trianoni határokon túl 
rekedt magyarok soha el nem szakító kapcsolatát erősíti a települések közötti 
baráti kapcsolat ápolása. A települések polgármesterei biztosak abban, hogy ez a 
határon túli baráti kapcsolat elősegítheti a szlovák és a magyar nép barátságát, 
mellyel közelebb hozhatja egymáshoz Európa népeit. 
Ezen partneri kapcsolat keretén belül a három község kötelezettségek vállal az 
egymás között kialakult baráti viszony megőrzése és annak további elmélyítése 
érdekében,  melynek  alapja  minden  évben  a  három  község  családjai  közötti 
személyes barátság, mely az oklevél aláírása után vált rendszeressé. 

Ezen  találkozások  alkalmával  bemutatták  nekünk  már  kistérségük 
központját  Nyitra  városát,  a  város  fölé  magasodó  Zobor  hegyet,  a  környező 
településeket,  a  csallóközi  Magyar  Múzeumot,  Dunaszerdahely  városát,  a 
Bajnóczi várat, Pozsonyt az ország fővárosát.
Részt  vettünk barátaink életében,  a jelentős ünnepeken, a kultúrház avatásán, 
falunapon,  régiós  borversenyen,  szoboravatáson.  Vendégeinknek  mi  is 
megpróbáltuk  bemutatni  szűkebb  környezetünket,  Veszprémet  a  királynék, 
Székesfehérvárt  a  királyok  városát,  megmutattuk  Nagyvázsonyt,  Tihanyt, 
Keszthely  Városát  és  Herendet.  Voltunk  Zircen  is,  a  bakonyi  betyárok 
találkozóján. 
Ezek a találkozók, bárhol is voltak, úgy érezzük, hogy nyitott szívvel elfogadóan 
fordultunk  egymás  felé,  őszinte  érdeklődéssel  viseltettünk  egymás  szokásai 
iránt. Fontosnak tartjuk egymás mindennapi életének megismerését is. 

A több tíz éves baráti  kapcsolat  ápolása,  és megerősítése érdekében az 
idei  évben  is  szlovákiai  testvértelepülésünk,  Nyitracsehi  küldöttsége,  a 
királyszentistváni és vilonyai vendégfogadó családoknál  vendégeskedtek.
A pénteki megérkezés után mindenki  elfoglalhatta a szálláshelyét a már szinte 
családtagnak  számító  vendégfogadóknál,  majd  szombaton közös  program elé 
néztünk  a  lelkes  kiránduló  sereggel  együtt,  melynek  keretén  belül 
Székesfehérvári  Bory-várat,  Bory  Jenő  szobrászművész  és  építészmérnök 



alkotásait  nézhettük  meg,  mely  Székesfehérvár  kiemelkedő  jelentőségű 
idegenforgalmi nevezetessége, a mindenki által jól ismert és szívesen látogatott 
különleges építészeti és szobrászati alkotás. A műemlék Bory Jenő feleségének 
a tiszteletére épült, mely a művészházaspár otthonául, alkotóházául szolgált.
A romantikus vár  megtekintése után,  egy közösen elfogyasztott,  kiadós ebéd 
következett,  melyet  az  Agárdi  termálfürdőben  eltöltött  pár  órás  önfeledt 
szórakozás és pancsolás koronázott meg a tikkasztó hőségben. 
 A vasárnapi napot mindenki a családokkal közösen töltötte, sokan a közeli és a 
Balaton-parti  városokba  látogattak,  egyesek  a  helyiek  szebbnél  szebb 
borospincéit  tekinthették  meg,  a  bátrabbak  a  szomszédos  Balaton  hűsítő 
habjaiba merülhettek alá. A vasárnap esti közös vacsora, a meglepetés műsor és 
zenés  kikapcsolódás  után  sok-sok  új  élménnyel,  baráti  emlékekkel  vasárnap 
késő  este  indultak  haza  a  vendégeink,  remélve,  hogy  a  kialakított  szoros 
kapcsolatok a továbbiakban is fennmaradnak, és a jövőben is részt vesznek majd 
a testvértelepülési viszony ápolásában.

Tiszta szívből örülünk, hogy mindhárom település részéről kölcsönös a 
szándék az együttműködés folytatására. 
Magányos  falevélként  nem létezhetünk  az  emberiség  fáján,  saját  magunk  és 
településeink létezéséhez elengedhetetlenül szükséges a minél több jól működő, 
szoros  kapcsolat,  mint  amilyen  Nyitracsehi,  Királyszentistván  és  Vilonya 
települések között áll fenn. 
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