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V. évfolyam, 3. szám

Az Olvasóhoz!
„Mert hontalannak lenni ott, ahol az ember otthon
volt azelıtt, a világmindenség legszomorúbb érzése.”
(Wass Albert: Átoksori kísértetek)

Címsor

(Vilonya község címere)

(Vilonya látkép)

Igen, ezt érzik ık, az országhatáron kívül
rekedt Magyarok. És igenis nagy betővel, mert ık
azok közülünk, akik egész lényükkel a mai napig
ırzik e nemzet értékeit.
İk megırizték egyéniségüket és méltóságukat. Nálunk pedig már minden Tiszta Amerika!
Itthon ’magyarnak’ lenni—kisbetővel—
megszokás, közönséges és igénytelen dolog, az
egyéniségnek pedig nyoma sincs. Arról, hogy
szeretem a hazámat nem illik beszélni, mivel egybıl beskatulyáznak jobbra-balra. Pedig a világ
legtermészetesebb dolga a szülıföld szeretete,
politikai hovatartozásra való tekintet nélkül, (ha
ugyan beszélhetünk politikáról).
És milyen furcsa is hazaszeretetrıl beszélni,
mikor mi is kezdünk hontalanná válni, ebben az
országban. Egy hazában, mely lépésrıl-lépésre
köpi ki magából gyermekét.
Azt hiszem, lassan nekünk is lesz miért Magyarnak lenni ismét. És a szomorúságunkból erıt
csiholhatunk, mely tőzként loboghat ebben a pici
országban és az emberi lelkekben.
...A tőz, mely megvilágítja az Utat…
„Mert egyszer még elébb vagy utóbb, de minden bizonnyal
eljı az idı, amikor felébred a völgyek magyarjaiban a lélek, s
keresni fogják az igaz utat, mely a pusztulásból gyızelembe,
nyomorúságból az Úr gazdag dicsıségébe vezet vissza,
ahonnan valamikor nagyon régen magunk gyarlósága folytán hibás útra tértünk…”
(Wass Albert: Hagyaték)

(A testvértelepülés, Nyitracsehi község
címere)

T. Fésüs Erika
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Egyesületi hírek
Sikeres pályázatok
*
A Veszprém Megyei Önkormányzat Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága által kiírt
„Ifjúsági pályázatok 2009” témakörében a
Vilonyáért Egyesület is adott be pályázatot.
A bizottság az idei évre vonatkozóan
50.000 Ft-tal támogatta a Vilonyáért Egyesület
pályázatát, amelyet rendezvényekre lehet felhasználni. A támogatás kifizetése utófinanszírozásos.
**
Veszprém Megyei Önkormányzat Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága által
kiírt „Média pályázat 2009” témakörében a
Vilonyáért Egyesület is adott be pályázatot.
A bizottság döntése alapján a „Rólunk
szól” címő lap kiadási költségeihez ebben az
évben a megyei önkormányzat 50.000 Ft-tal járul hozzá.
***

XXI. Bohóc Kupa a parkban
Még a nyár elején (2009. május 9.) rendezte a Vilonyáért Egyesület a már jól megszokott
kispályás labdarúgó tornáját. A Séd parti sportparkban immár a XXI. Bohóc Kupa lett lebonyolítva.
Ezúttal négy csapat játékosai versengtek a
vándorserlegért, és csak az azonos pont esetében döntı egymás elleni eredmény akadályozta
meg a névadó csapatot abban, hogy a torna történelme folyamán elıször végre megnyerje a
kupát. De ezúttal a huszonegyes szám sem volt
nyerı, így a Közgáz nevő együttes vitte el a serleget. A további sorrend Bohócok, Haszkovó,
Kiskovácsi volt.
(kardos sándor)

Borús idıjárás,
derős programok a Séd Party-n
Az idei Séd Party a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is másfél napig kínált változatos
programokat a korábban még falunap néven
futó rendezvényen.
A péntek délutáni megnyitón Kovács János polgármester és Pál Béla országgyőlési képviselı köszöntötte a közönséget.
Ezt követıen léptek színpadra a helyi kulturális csoportok- a legkisebb óvodások, iskolások, valamint a népdalkör és a nyugdíjasklub
tagjai. Farkas Rebeka egy mesét adott elı a közönségnek.
A pénteki napot az Asher Oszkár Színház
elıadása zárta.
Másnap reggel a Séd parti sportparkban
pörköltfızı verseny vette kezdetét, amelyet a
zsőri döntése alapján Bakonyiné Maradics Ilona
nyert meg. A tizenhét csapatos verseny fıdíját egy láncfőrészt - a helyi Takács János ajánlotta
fel. Különdíjat kapott a Nyitracsehi Varga Iván.
A helyszínen volt a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület sátra is, amely magához
vonzotta a gyerekeket a kézmőves foglalkozással, valamint az arcfestéssel.
A parkban a Diana Vadászhölgy Klub
Veszprém megyei szervezete is jelen volt- az
általuk helyben készített palacsintát bárki díjmentesen megkóstolhatta.
A kispályás labdarúgó tornát (játékvezetı
Patai Balázs volt) a Színes Festékház csapata, a
fekvenyomó versenyt Ifj. Takács János nyerte.
A délutáni kulturális programok a kedvezıtlen idıjárás miatt a kultúrházban lettek megtartva. Elıször a felvidéki Zoboralji hagyományırzı csoportok léptek fel, majd mazsorett
lányok következtek. A musical és operett mősor után a Kid rock and roll táncosai következtek. Itt volt a peremartoni Molen – Rúzs együttes, és a helyi Vadmacskák elıadásában egy
igazi cowboytánc is színpadra került, de az ál
„ZiZi lavór” is fellépett.
A kultúrház nagyterme akkor vált igazán
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Aztán Vilonyáról (és Királyszentistvánról)
kisméretővé, amikor megérkezett Bödıcs Tibor
utaztunk Csehibe.
és Szőcs Judit.
Sokszor lehet hallani, hogy az ott élı maPrescsák Zita mősora zárta a mősort, majd
ezt követıen egy szép tőzijáték az idei Séd gyarok mások, mint a Duna innensı felén élık.
Igen, lehet, hogy mások. Sokkal vendégszereParty rendezvényt.
tıbbek, ember közelibbek. Nehéz ezt megfogalEzúton is köszönjük az UMVP-nek, hogy mazni, mivel természetesen nem lehet általánoanyagi támogatásával hozzájárult a Séd Party sítani, hiszen itthon is vannak szépszámmal
2009 címő rendezvényünk megrendezéséhez, ilyen emberek. Mégis. Jó érzés, ahogy fogadják
továbbá azoknak az embereknek, civil szerve- a vendégeket, ahogy eljönnek hozzánk. Csodázeti tagoknak a munkáját, akik nélkül nem latos emberek, igazi vendégszeretı magyar emsikerült volna megrendezni ezt a Séd Party-t. berek.
(kardos sándor)

(kardos sándor)

Köszönjük Felvidék!

Önkormányzati hírek

Köszönjük, hogy fogadtak bennünket és
ahogy fogadtak bennünket.
Az idei nyáron minden eddiginél többször
találkozhattunk Felvidéki magyarokkal, hol
vendégségben, hol Vilonyán vendégeskedtek
az említett településekrıl.
Elıször májusban a
Nyitra melletti
Pogrányban. Ott a kapcsolatot a kultúra biztosította. A népdalok, a népzene ápolása. A felvidéki magyaroknak egyre kevesebb eszközt hagynak meg a nyelv, a magyarság megırzéséhez,
de a kultúra segít ebben. Ezt nem vehetik el tılük. Itt nem erıszakolhatják rájuk, hogy szlovákul szólaljanak meg. Gondolják csak el, hogy
hangzana szlovákul az a nóta, amely a Csitári
hegyekrıl szól –amely egyébként Zoboralja
nem hivatalos Himnusza is egyben…
Aztán Vilonyán találkozhattunk egy rövid
idı elteltével. Az idei Séd Party-n az egyik legnagyobb sikert a zsérei és a lédeci hagyományırzık aratták. A kultúrház kicsi volt ahhoz,
hogy mindenki láthassa ezt a gyönyörő, szívbıl
eredı mősort.
Nyitracsehibıl látott vendégül tíz iskoláskorú gyermeket Vilonya egy hét idıtartamra.
Reméljük ezek a fiatalok késıbb is visszatérnek
hozzánk. Érdekes volt hallani, amikor az egyik
vendégünk azt mondta, furcsa lesz visszamenni, mert itt Vilonyán nem hallott mást, csak magyar szót. Otthon ez másképp lesz…

Felvidéki gyermekek Vilonyán
(Vilonya) Továbbápolva a már csaknem tizenöt
éves testvértelepülési kapcsolatot, tíz általános
iskoláskorú gyermeket látott vendégül az elmúlt héten Vilonya község a felvidéki
Nyitracsehibıl egy hétig.
A nyolc-tíz éves látogatók a helyi általános
iskolában voltak elszállásolva.
A remek nyári idıjárást kihasználva a
gyerekek kirándultak a Bakonyban, a Balatonon
strandoltak, de veszprémi városnézés, valamint
állatkerti látogatás is szerepelt a programban.

Látogatás a helyi Varga-malomban

(Foto: Kardos Sándor)

Kis-Balaton élıvilágát, valamint a Nagyvázsonyi várat szintén megtekintették a gyerekek, de ugyanilyen érdeklıdés övezete a helyi
Varga-malom látogatását is.
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A felvidéki vendégekkel együtt- részben
közösen élvezték a programok elınyeit a
vilonyai gyerekek is, így remélhetıen már
most, ilyen fiatalon megbarátkoznak a
testvértelepülési, határon átnyúló kapcsolatok
ápolásának fontosságával.
A következı évben tovább folytatva a
gyerekcsere üdültetést, a tervek szerint
Vilonyáról utazhatnak Nyitracsehibe hasonló
korú gyerekek.

A Platán Parkban tárolt lapok szintén ide
kerülnek. A felújítás alatt kérjük a tisztelt lakosság türelmét, megértését. Szintén a Kossuth utcát érinti az emlékmő környékének a felújítása.
Az önkormányzat a TRFC pályázatból vásárolt
templomkert oszlopokat az emlékmő köré, ez
lesz még megtoldva térkövezéssel.
**

Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a tervezett
peremartongyártelepi lakótelepet elkerülı út
közúthoz csatlakozásának terület rendezésérıl
szóló elıterjesztést és a következı döntést hozta:

Vilonya Község Önkormányzat képviselıtestülete döntése alapján a Séd Parti Sportpark
területére az ide vonatkozó táblák kihelyezése
után tilos lesz állatot bevinni. A táblák már meg
lettek rendelve, kihelyezésük a közeljövıben
várható.
****

Sokadszor visszatérı probléma sajnos a
(kardos sándor) kóbor kutyák, valamint a nem megfelelıen tartott kutyák helyzete. Az elmúlt idıszakban is
voltak hasonló jellegő gondok.
Képviselı-testületi döntések,
Arra kérünk mindenkit, akinek ilyen jellehatározatok
gő problémája van, hogy mindenképp írásban
tegyen bejelentést (a jegyzınek címezve) a helyi
2/2009.(IV.27.) Kt. határozat:
önkormányzatnál, mert kizárólag így tud megPeremartongyártelep lakótelepet elkerülı út indulni bármilyen eljárás.
közúthoz csatlakozásának terület rendezésérıl
***

1. A Peremarton-gyártelep iparterületre vezetı lakóterületet elkerülı bekötıút építése, valamint annak a 7202. számú Veszprém-Szabadbattyán jelenlegi országos közút csatlakozási pontnál szükséges szélesítése miatt a magántulajdonban lévı Vilonya
034/9., 034/10., 040/7. és 040/12. hrsz-ú
ingatlanok Berhida Város Önkormányzata
általi megvásárlásához hozzájárul.

Egyéb önkormányzati hír
*
A Kossuth utca északi oldalán megkezdıdött a járdafelújítás. A felszedett lapok közül
azok, amelyek ép állapotban vannak, visszakerülnek eredeti helyükre a döngölés, egyengetés
után.

Szintén a parkhoz kapcsolódó hír, hogy a
TRFC pályázatból vásárolt eszközök nagy része
kihelyezésre került (még kettı kültéri asztal,
valamint az ezekhez tartozó padok vannak hátra, plusz kettı ivókút).
A több mint három millió forintos fejlesztést egy un. „TRFC- napon” szeptemberben
„ünnepeljük” meg a parkban egy esti szalonnasütés, valamint az ezt megelızı sportnap keretében.
*****
Változás következett be Vilonya Község
Önkormányzat képviselı-testületében. A mandátumáról lemondó Sándor Ferencet a 2006-os
helyi választási kislista következı tagja – Szabó
László - követheti a testületben.
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egy eredeti - honfoglalás kori -, Mongóliában
A képviselıi megbízólevelet a következı, készített jurtasátor. A várpalotai „İrzık rendaugusztusi testületi-ülésen veheti át a Helyi Vá- je” Egyesület a jurtasátoron kívül hozott magával korabeli fegyvereket is, amelyekkel egy rölasztási Bizottságtól.
vid bemutatót tartottak az érdeklıdıknek. A
******
dárdákat, íjakat, kardokat felügyelet mellett kiAz közelmúltban (2009. július 12.) tőz volt próbálhatták a gyerekek is.
a vilonyai erdı TV-toronyhoz közel esı részén.
A kivonuló tőzoltók gyújtogatásra gyanakodnak.
Elmondásuk szerint hasonló esettel találkoztak a közelmúltban Sólyban is, amikor szintén egy piromániás elkövetı rongálta a természetet.

„A magyar lóra termett”(Petıfi)

Gyújtogatás a vilonyai erdıben

(Fotó: Takács Béla)

A berhidai Lovas Egyesület hintóval érkezett a
parkba, ezután egy elkerített területen a kicsik
kipróbálhatták, hogy milyen érzés nyeregben
megülni egy lovat.
Természetesen voltak különbözı sorverse(Fotó: Kardos Sándor)
nyek is, valamint a sportpályát is használatba
vették a gyermekek, így egy tartalmas, emléke(kardos sándor) zetes napot sikerült eltölteni a parkban.
(kardos sándor)

Civil szervezetek
Emlékezetes gyermeknap
Az elmúlt évek egyik legszínvonalasabb
gyermeknapi rendezvényét szervezte meg a
szülıi munkaközösség, amelyet a Séd parti
sportparkban bonyolítottak le.
A park egyre inkább magához vonzza a
szabadtéri rendezvényeket a településen, ezúttal a gyermeknapnak adott otthont.
A hatalmas területet alaposan benépesítette a gyereksereg, és a programok is igazán vonzóak voltak.
Már a gyermeknapot megelızı este állt

Nyugdíjas szomszédoló
Szomszédoló népzenei találkozót szervezett a közelmúltban (június 27.) a Vilonyai
Nyugdíjasklub. A rendezvényt a kultúrházban
tartották, ahol a vendégek zsúfolásig megtöltötték a termet.
Bódis Jánosné klubvezetı és Kovács János
polgármester nyitotta meg a találkozót, majd
ezután következtek a különbözı mősorszámok.
Elıször helybeli fiatal táncos lábú lányok léptek
színpadra, majd ezután a rendezı nyugdíjasklub tagjai következtek. Fellépett és remek hangulatot csinált a Felsıırsi Búzavirág Népdalkör, a Sólyi Népdalkör, a Papkeszi İszirózsa
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Csoport, Berencsi Pimpimpápa Gyermek Tánccsoport, Csitári Menyecskekórus, Nyitrai Autentikus Folklórbarátok, Gímesi Hagyományırzı Csoport, Vilonyai Népdalkör, Vilonyai
Nyugdíjasklub, Vilonyai Férfi Dalkör, Tatabányai Bányász Dalkör, Felsıırsi Búzavirág Nép(kardos sándor)
dalkör, Ekeli Bazsa Rózsa Éneklıcsoport.

Nyugdíjasklub, a Vilonyai férfi dalkör, valamint a szólóénekes Varga József is. A színpadi
mősorok után vendégül látták a házigazdák a
fellépıket, és remek hangulatban folytatódott a
délután.

Vendégségben a Felvidéken
(Pográny) A felvidéki település volt a házigazdája annak a népzenei találkozónak, amelyen a
Nyitra Megyei Mővelıdési Központ és a Csemadok Pogrányi Alapszervezet meghívása
alapján a vilonyai kulturális csoportok is részt
vehettek a közelmúltban –(2009. május 3.)
A figyelmes vendéglátók már elkészült,
meleg ebéddel várták a vilonyaiakat, akik a
rendezvény elıtt megtekintették a helyi katolikus templomot, valamint a tájházat is.
A folklórfesztivált Daniela Gundová a
Nyitrai Regionális Kulturális Központ (Krajské
osvetové stredisko v Nitre) vezetıje, és Hajdú
László pogrányi polgármester köszöntı beszéd e
n y i t o t t a
m e g .
A mősor a Varga Márk által szívhez szólóan elszavalt Hálaadás címő verssel indult Dsida Jenı mőve kitőnıen illett az anyák napi
ünnepre.

A rendezvény után kötetlen beszélgetés és közös
éneklés
következett.
A pogrányi meghívás a fent felsorolt intézmények mellett a Nyitracsehin élı Varga Szilviának köszönhetı, akinek segítségével a határon
innen és túliak kapcsolata ezúton is tovább bıvülhetett, szorosabbá válhatott.
(kardos sándor)

Séd-Party
eredménytáblázat
A Veszprémi Bridzs és Tájékozódási Sport
Egyesület a Séd Party 2009 keretében futóversenyt
rendezett. A versenyt Kishalmi Tamás bonyolította le.
Az eredmények a következık:
Lányok:
6 évesek:
1. Pózna Melinda
10 évesek:
1. Kovács Krisztina
2. Vass Kamilla
3. Dvorszki Fanni
12 évesek:
1. Essı Barbara
2. Kálmán Petra
3. Égerházi Sára
4. Bódis Aelxa

14 évesek:
1. Berkes Georgina
A szinpadon ezután a következı csopor- 2. Sipos Dóra

A színpadon a csoportok egymást váltották (Foto: Kardos Sándor)

tok váltották egymást: Pogrányi Hagyományırzı Csoport, Lédeci Hajnalkert Hagyományırzı
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Trans Keeper - Bohócok- 3:0
Black City – Főzfı – 1:1
Közgáz – Bohócok – 2:0
Színes Festékház – Trans Keeper- 1:0
Black City – Bohócok – 3:0
Főzfı – Közgáz – 1:2
Színes Festékház – Black City – 1:0
Trans Keeper – Főzfı – 1:0
Bohócok – Színes Festékház- 1:2
Közgáz – Trans Keeper – 4:1
Főzfı – Bohócok – 0:1
Black City – Trans Keeper – 0:0
Közgáz – Színes Festékház – 0:1

Fiúk:
7-9 évesek:
1. Égerházi Simon
2. Rákos Tamás
3. Dvorszki Marcell
4. Farkas Levente
10-11 évesek:
1. Trombitás Dániel
2. Toldi Miklós
3. Farkas Martin
4. Márvány Attila
5. Vadas martin
6. Baliga Andor
7. Vass Krisztián

A mérkızéseket Patai Balázs vezette.

12-13 évesek:
1.Tánczos Sándor
2. Seff Medárd
3. Surányi Dávid
4. Nyári László
5. Varga Márk

Végeredmény:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

18 éves:
Márton Szilárd

Színes Festékház
Közgáz
Trans Keeper
Black City
Bohócok
Főzfı
(Kardos Sándor)

A Séd Party 2009 keretében megrendezett kispályás labdarúgó torna eredményei és végeredménye
a következı felsorolásban olvasható:
Black City- Közgáz-2:2
Főzfı - Színes Festékház- 1:2

HÍ RDET ÉS

Cserépkályhák, kandallók építése, átrakása,
hordozható cserépkályhák felújítása
Elérhetıség: 06-70-366-0470.

Vilonyáért Egyesület

V. évfolyam, 3. szám.
2009. augusztus

RÓLUNK SZÓL!
Magyarul
Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom,
írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.
Nem külsıséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erıs-e vagy gyönge. Mélyen
bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként.
Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán.
Naponta sokszor gondolok erre.
Éppen annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok.
(Kosztolányi Dezsı: Nyelv és lélek)

Ez a Rólunk

szól a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT támogatásával jött létre!
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