Nyitott határ
Igen jó aIkalmat kínált az államha,
ár ideiglenes megnyitására Körös-

t

szegapátiban a millenniumi kormányzászló átadási ünnepsége,
Már öt éve annak, hogy minden
évben, ha csak egy napra is, megnyílik az országh atáí Körössze^apáti
magyar és Kőrósszr0 (Cheresig) romániai lelepüIések között a körösszegi várnál, Vagy ahogyan az itt
Jakók híviák: a csonka toronynál.
Reggel a megnyitott határon át ér,
keztek a szomszédos romániai települések lakói, valamint a község
testvértelepülése - a romániai Bihar megye távoli pontjáról elindult
Vaskóhiak 1vascauiak), Ők három
autóbusszal érkeztek,
Délelőtt a református tempiom-

ban

Dr_ Szekercs

Anlal, a megyei

közigazgatási hivataI vezető|e adta

Dani Imre polgármester kószöntl a vendégeket. A sza|agot két romániai
települé§ polgármeste.el !,lsellk

át a milIeniumi Zászlót Dani lmre polgármesternek,
Három feiekezet - görögkeleti, református és baptista

- áldotta

meg a zászlót,

Az ünnepség második részébena po]gármesteri

hivatal falán elhelyezett mi]leniumi emléktáblát leplezte le Matoirsi Lajos a megyei közgyűlés alelnöke. A
községnek a Vaskóhiak által aiándékozott márvány-

ból

Teberán Tibor helyi vállalkozó elkészítetteaz ország és a te]epülés címerét,ezután ez is a község dí-

sze lesz, ltt fogadta a község lakossága a vendégeket, Dani lmre KöröSszegapáti polgármestere köSZöntőiében kiemelte: az ideiglenes határnyitás és a
találkozó szép példája annak, hogy hazánkban éiő
nemzetiségiek a híd szerepét töltik be a két ország

Pável Maisr Körösszeg
(Cheresig) első embere válaszából kiderült, hogy ő is bízik az államhatárok mielőbbi eltűnésében, AZ öSsZeiöVetelre eljöll Körösszegapátiba Michail Bnr a ro_
mániai Bihar megye népta nácsának elnöke is.
Ezután a találkozón megjeient
román iai Vaskohjak, a Körösszegiek, a magyarországi Bedő, Körösszakál és a házigazda Körösszegapáti műVészeti csoportjai köVetkeztek, Énekesek, zenészek, versés prózamondók, táncosok szórakoztatták az érdeklődő közönséget,
P,z egész napos program amellett,
hogy nevezetes nap lett a zászlóátközött.

adással az

A vaskóhiak autóbusza a ,,hatálon". A háttérben az I200-as években épült
köaösszegi vár nevezetessége, a csonka torony
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itt

lakók

életében,

úiabb lehetőséget kínált arra, hogy
több száz vendég és a Körösszegapáti lakosok egymással taláIkozzanak, barátkozzanak, fu ideiglenes határnyitás ielentőségét a millenniumi zászló átadása és a baráti
települések küldötteinek megielenése emelte,

v.

|.

