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Városunk külkapcsolatai régebbre nyúlnak vissza, mint azt sokan gondolnák. A Velemi Endre 

Termelıszövetkezetnek jól mőködı kapcsolata volt az egykori NDK Globig nevő településével. Az 

együttmőködés kezdete 1965-re tehetı, és hivatalosan a rendszerváltásig tartott. Ezt a kapcsolatot 

elsısorban a tsz énekkara, illetve nyugdíjas klubja bonyolította, továbbá azok a családok, akiknek 

gyermekei diáklevelezést folytattak német gyermekekkel. Évente utazott ki szakemberekbıl álló 

delegáció, folytak a diákcsere programok, onnan pedig elsısorban turisták érkeztek hozzánk a partner tsz-

bıl. Az együttmőködés szervezıje részünkrıl Fehér Ferencné Julika (ma Suba Györgyné), fı támogatója 

pedig a tsz volt. A kapcsolatnak napjainkig vannak ápolói, néhány család ma is szervez német 

partnereivel közös programokat. 

A rendszerváltás után és óta megváltozott a külkapcsolatok formája és tartalma. Az adott 

település jellegétıl, nagyságától függıen ezek több területen  - gazdaság, kultúra, sport – mőködnek. 

Tapasztalható, hogy azok a települések elınyösebb helyzetben vannak, ahol tıkeerıs gazdasági háttér 

található, amely alakítója, ill. fenntartója is lehet egy ilyen kapcsolatnak. Elınyt jelenthet továbbá az is, ha 

a város lakosságának nagy százaléka beszél valamilyen idegen nyelvet vagy nyelveket. Jászapáti éppen 

ezért egyik szempontból sincs igazán elınyös helyzetben, habár a város önkormányzata minden évben 

igyekszik az anyagi hátteret biztosítani.  

A következıkben az új kelető kapcsolatok alakulását tekintjük át. A kilencvenes évek elején - 

részben a Városi Önkormányzat, részben Tajthy József - kezdeményezte a Grafensteinnel való 

kapcsolatfelvételt. Mindez egy véletlenszerő találkozásnak köszönhetı, amely Tajthy József  és a magyar 

származású Cseke Zoltán között zajlott le. Ezt követıen számos cserelátogatás valósult meg a helyi 

vezetık, tanárok és mővészeti csoportok részvételével. Végül a két település vezetıi szerzıdésben 

rögzítették a kapcsolatok fenntartását. A szerzıdést Valentin Deutschmann Grafenstein polgármestere, 

városunk részérıl pedig Járvás István alpolgármester írta alá. 

Grafenstein település igazán szép helyen, Karinthia tartományban, Klagenfurt mellett található. A 

Wörthi-tó közelében, az Alpok lábánál elhelyezkedı község lenyőgöz minden odalátogatót. A festıi 

környezet, a csodálatos levegı, és a vendéglátók kedvessége egyaránt vonzó, nem is beszélve azokról a 

kínálkozó lehetıségekrıl, amelyeket érdemes kihasználnunk. 

A kapcsolatfelvétel óta eltelt tíz év alatt, mindkét helyen több olyan program valósult meg, amely 

emlékezetes élményt jelentett minden résztvevıknek. Grafenstein vezetıin kívül többször is vendégünk 



volt az ottani fúvószenekar és a vegyeskar. Viszonzásképpen a Jászapáti Vegyeskar, az István Király 

Általános Iskola felsı tagozatos énekkara és 15 fıs tánccsoportja vendégszerepelhetett Grafensteinben. 

Rajtuk kívül több tanárnak és diáknak nyílt lehetısége arra, hogy a német nyelvet anyanyelvi 

környezetben gyakorolja. Sajnos az együttmőködés utóbbi formája meglehetısen egyoldalú, hiszen 

osztrák tanárok és gyerekek kevésbé jöttek hozzánk.  Ezért is foglalkoztat valamennyiünket, hogy miként 

lehetne bıvíteni, újabb elemekkel gazdagítani az együttmőködést. Javaslataink szerint a kapcsolat érdemi 

folytatásához mindkét fél részérıl meg kell állapodni abban, hogy milyen gyakorisággal, milyen 

csoportokban valósuljanak meg a programok.  


