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Karatesikerek

A TARTALOMBÓL

Miről olvashatunk

a Hontianske listyben

„Vajjon lehet-e jobbra várni?”

/Ady/

EU-csatlakozás: remény és kételyek

Amikor az egyén vagy közösség új kö-

telékbe, szervezetbe, szövetségbe lép, a re-

ménykedés örök törvénye szerint cselek-

szik. Gond-, probléma- és feladatmegoldó

szándékkal teszi, hogy új távlatokat adjon

egyébként korlátozott lehetőségű sorsának.

Európa népeinek többsége új lehető-

séggel próbálkozik: a nagycsalád kínálta

előnyöket igyekszik kamatoztatni a világ

népeinek nagy harcában.

Május elsejétől újabb 10 elszánt nem-

zet-ország csatlakozik a több éve közös ú-

ton haladó 15-höz.

Vác és Ipolyság a nemrég aláírt test-

vérvárosi szerződés jegyében április 30-án

és május 1-jén közösen ünnepelte az Eu-

rópai Unióba való belépés történelmi mér-

földkőnek számító mozzanatát. A két vá-

ros önkormányzata közös – magyar és

szlovák nyelvű – meghívókkal szólította

meg a városok és régiók lakosait a gazdag

kulturális műsorra.

A rendezvénysorozat pénteken délelőtt

indult Vácott, ahol Ipolyságot négytagú

önkormányzati küldöttség /Lőwy János

polgármester, Bélik György alpolgármes-

ter, valamint Bóna Zsolt és Korpás Pál

képviselő/ képviselte.

A Madách Imre Művelődési Központ

előcsarnokában összegyűlteket dr. Bóth

János váci polgármester, országgyűlési

képviselő köszöntötte. Külön üdvözölte

Ipolyság és a többi testvérváros képviselő-

it. Hangsúlyozta: „Rendkívüli nap a mai,

hiszen ma éjjel, éjfélkor, jelképesen lebont-

juk Szlovákia és Magyarország között a

határt és valóságosan felnyitjuk a közöt-

tünk lévő és elválasztó sorompót, szabad

átjárást biztosítva országok, nemzetek kö-

zött az Európai Unió összes országába...

Segíteni egymást – tanulni egymástól, be-

csülni a másik eredményeit – ez volt és

marad barátságunk tartalma.” Lőwy Já-

nos mérnök, Ipolyság polgármestere kö-

szöntőjében kiemelte: „Egy új kor küszö-

bén állunk – a lehetőségek és kihívások

korának küszöbén. Ezeket a lehetőségeket

mindjárt a kezdetek kezdetén meg kell ra-

gadnunk, és a lehető legnagyobb mérték-

ben kihasználni.” Beszédét így fejezte be:

„Kívánom, hogy országaink /Magyarország

és Szlovákia/ uniós csatlakozása révén vá-

rosaink és az egész régió modern, gazda-

ságilag fejlett térséggé váljon.” A beszé-

dek elhangzása után Ipolyság zászlaját –

hatodikként – elhelyezték a testvérvárosok

zászlóinak családjába.

Európa-harang

Ezt követően a történelmi egyházak

képviselői – Beer Miklós katolikus me-

gyés püspök, Csuka Tamás református

püspök, Detre János evangélikus lelkész

és Chikán Zoltán, a zsidó hitközség elő-

imádkozója – megáldották a művelődési

központ homlokzatán elhelyezett Európa-

harangot.

A tisztán csengő harang jelezte, hogy

itt az ideje elindulni az ősök emlékhelyei-

hez, Szent István és a városalapító I. Géza

királyaink szobraihoz, melyeket – egyéb

szervezeteken kívül – a két polgármester

Vác és Ipo lyság 
közösen ünnepel t

(Folytatás a 6. oldalon)

Mégsem zárják be
az óvodákat 2. oldal

OTP Bank Ipolyságon 4. oldal

Búcsú
Zórád Ernőtől 8. oldal

Evezni jó! 9. oldal

Nyitva van az
aranykapu... 10. oldal

Májusi foci 12. oldal


