Kőbe vésett barátság
Testvérvárosi kapcsolat – Oestrich-Winkel és a magyarországi Tokaj városa 30 éves testvérvárosi
kapcsolatát ünnepli
Oestrich-Winkel. 1988. október 8-án jött létre Északkelet- Magyarországon a testvérvárosi kapcsolat
Oestrich-Winkel és Tokaj között. Ma, immár 30 évvel később, a két testvérvárosi egyesület
Rheingauban ünnepelte az azóta is töretlen baráti kapcsolatot. Mielőtt a magyar vendégek útra
keltek és hazaindultak, látogatásuk és a közös ünneplés lezárásaként vasárnap egy korai „iszogatásra”
került sor.

Az egykori politika okozta széttagoltság áthidalása
„30 évvel a megszületése után ez még mindig egy élő, működő testvérvárosi kapcsolat.” fejezte ki
örömét Jürgen Hoffmann, az oestrich-winkeli egyesület elnöke a szombati hivatalos ünnepségen. A
fiatal és új tagok mellett néhány alapítótag is részt vett az ünnepi rendezvényen. Az egyik közülük
Klaus Frietsch, az egykori oestrich-winkeli polgármester. Az ő kapcsolatainak köszönhető a két város
közötti baráti együttműködés kialakulása. „A partnerségi kapcsolat célja az 1988-as megalapításakor
az volt, hogy áthidalja az egykori politika által okozott széttagoltságot.” – magyarázta Hoffmann.
Mindkét város polgárai hozzájárultak ahhoz, hogy ez a cél megvalósulhasson. Ezért is szállásolt el az
egyesült szinte minden magyar vendéget német családoknál, meséli tovább az egyesület elnöke.
Nem lebecsülendő az az utazás sem, amelyet a tagok újra és újra magukra vállalnak, hogy
meglátogassák egymást. – mondta Michael Heil polgármester. Mégiscsak kereken 1333 km-t tesznek
meg autóval vagy busszal, folytatja Heil.
Miután a 25. évfordulót Tokajban ünnepelte a baráti társaság és két fát ültettek, most Oestrich
Winkelen volt a sor, hogy helyet adjon az ünnepségnek. Csütörtöktől az egyesületek tagjai közös
borozgatással és kirándulással töltik idejüket. A jubileum alkalmával a kapcsolatot szó szerint kőbe
vésték a vendégek, mivel a két város nevét egy ajándék kőtáblán örökítették meg. A Tokajból
származó kő, amely Oestrich-Winkelben áll, már mindenki számára ismert. 8 évvel ezelőtt került a
Rajna partjára a tokaji vidékre jellemző, vulkanikus tufából származó szikladarab. „Másfél évbe telt,
mire találtunk egy vállalkozót, aki a követ Tokajból Oestrich-Winklebe hozta.” – emlékszik vissza Klaus
Frietsch. Az alkalomhoz illően a vasárnapi utolsó program a Rajna parti boros stand közelében zajlott.
A társaság tagjai egy pohár borral koccintottak a jubileumra és összegyűltek a tokaji kő körül,
melynek eredetét egy tábla jelzi.
Azon a helyen, amely ezt a kapcsolatot legjobban kifejezi, az egyesület vezetősége megragadta az
alkalmat, hogy a magyar vendégek körében egy információs táblát avasson fel. Egy olyan táblát,
amely a magyarországi Tokaj városáról és a testvérvárosi kapcsolatról nyújt információt. A táblát az
egyesület és a város közösen finanszírozta. Az avatás után az egyesületek tagjai kihasználták a
fennmaradó időt egy kis beszélgetésre, majd visszakísérték vendégeiket a buszhoz és nehéz szívvel a
legközelebbi találkozásig búcsút vettek tőlük. „Biztosan viszonozni fogjuk a látogatást, már csak a
pontos dátum kérdéses.”- mondta Jürgen Hoffmann mosolyogva.
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