Charte du Jumelage

Testvérvárosi Charta

Aux alentours de l’an Mil, l’Europe est en proie aux doutes et aux Az elsı ezredfordulón Európa kétségekkel terhes és veszélyes
périls. C’est la période de notre civilisation pendant laquelle les terri- idıszakot élt át. Civilizációnk e korszakában a különbözı területek
toires s’organisent, autour de seigneurs, autour de pasteurs.
földesurak, papok köré kezdenek szervezıdni.
En Haute-Auvergne, Salers vit ainsi son ascension sociale émerger
de nulle part à cette époque là, autour d’un château féodal ; puis au
cours des siècles, autour d’un bourg commercial et d’un bailliage de
justice.
Dans le même temps, au nord du château-fort de Buda et de la ville
de Pest, Hollókö s’organisa autour du donjon dominant de ses seigneurs et d’une cité, lieu de vie de la tradition Palóc jusqu’à nos
jours.
Les siècles et les aléas vont ébranler le cours des événements de
ces deux cités, l’une souffrit des incursions anglaises et espagnoles,
forçant ses habitants à se réfugier derrière d’épaisses murailles
avant d’affronter de sanglants combats entre catholiques et huguenots, l’autre pliant l’échine mais pas l’honneur face aux invasions
turques puis dans un passé qui nous est proche, face aux occupations successives des nazis et des soviétiques.
L’histoire nous enseigne que nos cités avaient vocation à se croiser.
La Haute-Auvergne ayant donné son pape à l’an Mil, Gerbert d’Aurillac, et c’est ce dernier sous le nom de Sylvestre II qui offrit au futur
Saint-Stéphane Ier de Hongrie, sa couronne, symbole actuel de la
fierté nationale hongroise.

Ebben az idıszakban Haute-Auvergne-ben egy hőbérúri kastély köré
szervezıdve a semmibıl emelkedik fel Salers csillaga, majd a
következı századokban a kereskedıvárosi és a törvényhatósági jog
biztosítja a város fejlıdését. Ugyanakkor Buda várától és Pest
városától észak-keletre, Hollókı a földesúri vár, és egy olyan
közösség köré szervezıdik, ahol a mai napig élénken élnek a palóc
hagyományok.
A századok és a történelmi véletlenek többször komoly
megrázkódtatást okoztak a két helység életében: az egyik az angol
és spanyol támadásoktól szenvedett, lakosai kénytelenek voltak a
vastag falak mögé menekülni, majd véres csatákat vívni katolikusok
és hugenották között. A másik kénytelen volt meghajolni – de nem
megalázkodni – a török hódítók, majd a közelmúltban az egymást
követı náci és szovjet megszállók elıtt.
A történelem tanulsága szerint településeinknek találkozniuk kellett.
Haute-Auvergne adta az elsı ezredforduló pápáját, Gerbert
d’Aurillac személyében, aki azután II. Szilveszter néven a késıbbi I.
Szent István magyar királynak koronát küldött, amely máig a magyar
nemzeti büszkeség szimbóluma.

Az új évezred hajnalán, az országaik legvonzóbb helyei között
Au commencement de ce nouveau millénaire, Salers et Hollókö, nyilvántartott két település, Salers és Hollókı elhatározta, e
classées parmi les cités les plus attractives et touristiques de leurs Chartával összekötik sorsukat.
nations respectives, décident d’unir leur destinée par cette Charte.
A Charta egy kulturális, idegenforgalmi és gazdasági téren
Elle est le point de départ d’échanges fructueux sur le plan culturel megvalósuló reményteljes cserekapcsolat elsı lépését jelenti,
mais aussi touristique et économique, elle est le symbole de l’ouver- szimbóluma a mindkét oldalról megnyilvánuló szellemi nyitottságnak,
ture d’esprit réciproque qui anime les élus et les acteurs de ces deux amellyel a két terület választott képviselıi és egyéb szereplıi
territoires. Elle est la preuve que l’Europe est une réalité dans le egymás felé fordulnak. Bizonyíték is egyben, hogy Európa élı
valósággá vált a polgárok szívében és lelkében.
cœur et l’esprit de ses citoyens.
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