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és a várható eredményekről:

„Országaink EU-csatlakozása

egyedi, kivételes, megismétel-

hetetlen esemény, ami mind-

nyájunk önmegvalósításának

új kilátásait, lehetőségeit te-

remti meg. A Vác és Ipolyság

nemrég aláírt testvérvárosi

szerződése új lehetőségeket nyit

a határ menti régiók kölcsönös

és alaposabb megismerésére és

a sokrétű együttműködés elmé-

lyítésére.”

Vác polgármestere a kö-

vetkezőket is tolmácsolta be-

szédében: „Úgy érezzük, hogy

Európában valami újra a he-

lyére kerül. Mert az a kultúra,

amit mi európainak tartunk és

nevezünk, az a kultúra mindig

is a sajátunk volt... Azt hiszem,

egyetértenek velem: mi nem a-

jándékért megyünk, és főkép-

pen nem adományokért, mi

hozzuk a nemzeti kincseinket –

anyanyelvünket, művészetünket,

szorgalmunkat, tehetségünket...

A váciak nevében a legjobba-

kat – sikert és boldog életet kí-

vánok minden ipolyságinak és

minden állampolgárnak itt

Szlovákiában is, az Európai U-

nió tagjaként.” A beszédek el-

hangzása után a két polgármes-

ter a Janko Kráľ utcában elül-

tette a jövőnek üzenő platánfát.

A vendégeket, a szereplőket

a vármegyeház udvarán üstök-

ben főzött ízletes bogrács- és

babgulyás várta. S nem hiány-

zott hozzá a jól hűtött emész-

tésgerjesztő sör sem.

Jelképes határbontás, tű-

zijáték, utcabál

A csatlakozási ünneplés 23

óra után az Ipolyság–Parassa-

puszta határátkelőn csúcso-

sodott ki. A határ mindkét olda-

lát képviselő mintegy 700-800

fős tömeg fáklyafényben, majd

a tűzijáték fel-fellobbanó fény-

tömbjeinek világánál, zászló-

kat lengetve hatalmas üdvri-

valgással köszöntötte a jelké-

pes határbontást, az elválasztó

szalag átvágását. A két polgár-

mester a magyar televízió ka-

merái előtt mikrofonba mond-

ta ki az igent a csatlakozásra.

A népünnepély jellegű zajos

ünneplés később csendes tár-

salgásba csapott át, majd az

emberek zöme visszatért a

város főterén zajló utcabálra,

ahol hajnalig mintegy ezren –

főleg fiatalok – ropták a táncot.

A váciak népes küldöttsége

és Ipolyság képviselői a késő

éjszakai órákig beszélgettek a

városháza tanácstermében. Az

időnként rögzült beszédfoszlá-

nyok elárulták, hogy a várható

jövőről és a közösen elvégzen-

dő feladatokról is sok szó esett.

Az ünneplés valóban jól si-

került. Jöjjön a méltó folytatás

a hétköznapok küzdőterein!
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