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13. februára na radnici v Šahách sme
boli svedkami významnej udalosti: primá-
tori mesta Šahy a Vác /Maďarská repub-
lika/ podpísali družobnú dohodu a Šahy a
Vác sa stali družobnými mestami. Listina
je zároveň aj základom pre ďalšiu tvorivú
spoluprácu.

Slávnostný akt sa odohral v obradnej
sieni radnice, kde po recitácii študentiek
slovenského i maďarského gymnázia vy-
stúpilo aj Trio Amadeus.

Ing. Ján Lőwy, primátor mesta Šahy
vo svojom otváracom prejave privítal po-
četnú delegáciu mesta Vác na čele s primá-
torom Dr. Jánosom Bóthom. Medzi hos-
ťami boli aj László Perjancsics, zástupca
primátora Vácu a Zsolt Imre, poslanec
maďarského parlamentu, čestní občania
mesta Šahy István Harna, Tibor Tóth
/poslanci slovenského parlamentu/, János
Pongrácz, ďalej Gyula Mándli, mnohí
vedúci rôznych inštitúcií a poslanci šahan-
ského i vacovského zastupiteľstva.

Ing. Ján Lőwy vyzdvihol, že spoluprá-
ca medzi mestami Šahy a Vác má už viac-
ročnú tradíciu. Styky našich miest sa pre-
javili nielen v oblasti spolupráce zastupi-

teľstiev, ale stali sa každodennými medzi
našimi inštitúciami a ustanovizňami. V u-
držovaní týchto dobrých vzťahov zohrali
hlavnú úlohu bývalí primátori JUDr. Er-
nest Zsolnay a László Lábai. Primátor
zdôraznil: dnes sa podpíše taká dohoda,
ktorá umožní realizovať naše priateľské
vzťahy na ešte vyššom stupni. Tento akt je
pre mesto výnimočným aj preto, lebo prvým
oficiálnym družobným mestom Šiah bude
práve Vác. Vyslovil presvedčenie, že na
prahu nášho vstupu do Európskej únie sa
otvárajú nové možnosti cezhraničnej spo-
lupráce nielen v kultúrnej a hospodárskej
oblasti, ale i na ostatných úsekoch spolo-
čenského života. Zdôraznil, že spolupráca
bude osožná nielen pre dnešnú, ale hlavne
pre budúce generácie.

Dr. János Bóth vo svojom prejave
zdôraznil, že medzi našimi mestami je už
dlhodobé spojenie. Ak hovoríme o vytvá-
raní družobných stykov medzi mestami,
obcami, inštitúciami, v podstate obnovu-
jeme spolunažívanie občanov Poiplia. Má-
me čo doháňať. Dnes by sme mali využiť
nové možnosti politickej situácie na tvo-
rivú prácu. Ďalej sumarizoval doterajšiu

spoluprácu na úseku športu, kultúry a škol-
stva.

Primátori po prejavoch podpísali za-

kladacie listiny. Cieľom dohody je, aby spo-
jila mestá Vác a Šahy, vytvoriac tým mož-
nosť, aby sa občania bližšie spoznali, hos-
podárske a spoločenské organizácie čelili
výzvam doby a vytvárali trvalé hodnoty pre
dobro obyvateľov regiónu. V budúcnosti
mienia venovať zvýšenú pozornosť mož-
nostiam poskytnutým Európskou úniou a
realizácii spoločných záujmov v oblasti
rozvíjania cestovného ruchu a rozširova-
nia kontaktov v školstve.

Primátori po podpísaní dohody túto vý-
znamnú udalosť potvrdili aj v kronike mes-
ta, vymenili si zástavy miest, odovzdali
dary, ktoré aj pre budúce pokolenia budú
pripomínať, že 13. februára 2004 predsta-
vitelia miest Šahy a Vác podpísali družob-
nú dohodu.

Verme, že vstupom do Európskej únie
nasleduje obdobie, v ktorom tie predsavza-
tia bude možné aj uskutočniť.

I. Morvay

Zo života šahanských škôl


