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Interjú Kassa főpolgármesterével

Sikeresek akarunk lenni
– František Knapík, főpolgármester –

– Milyennek látja Kassa 
helyzetét a határokon túl-
lépő régión belül? Milyen 
szerepet játszhat a város az 
Európai Unióban, a bővülő 
nemzetközi együttműködés 
feltételei között, a globali-
záció korában?

– Fekvésének és geopoli-
tikai helyzetének köszönhe-
tően Kassa az egyik legjelen-
tősebb nagyváros az Euró-
pai Unió keleti végein. Ez 
egyre inkább tükröződik 
abban, hogy a várost a tér-

ség olyan központjának tekintik, amely közvetlen befolyással van 
a szomszédos országok különböző régióira. Ebből a szempontból 
az Ukrajnával való együttműködés tűnik perspektivikusnak.  
A schengeni határ kialakítását követően épp Kassa lehetne az a vá-
ros, amely szolid kapcsolatokat tart fenn legnagyobb – uniós tagje-
lölt – keleti szomszédjával, ami az infrastruktúrához és a határokon 
átnyúló együttműködés különböző projektjeihez kapcsolódó befek-
tetések szaporodását hozhatná magával. Ez elsősorban a Kárpátok 
Eurorégió keretében valósulhat meg, amelynek Kassa is része.  

– Milyen mértékben határozza meg Kassa azonosságtudatát a 
város múltja?

– A város múltja számunkra mindenkor a megismerés forrása 
és mai életünk ösztönző ereje marad. Magunkénak valljuk a hajdan 
volt szabad királyi város hagyományait. Kassának elsőként volt saját 
címere, amelyet az akkori magyar uralkodó, Nagy Lajos adományo-
zott neki 1369-ben. A kassaiak azonosságtudata a város történel-
mén alapul – azon, hogy egy soknemzetiségű, toleráns szellemű ke-
reskedelmi és a kulturális központ voltunk. Kassainak lenni minde-
nekelőtt annyit tesz, hogy az ember egy, a fejlődés magas fokát elért 
közösség büszke, szabad és toleráns polgára, aki tudatosan képviseli 
a nyugati civilizáció európai értékeit. Városunk büszkélkedhet a leg-
kiterjedtebb és a legjobb állapotban fennmaradt központi övezettel 
– egy olyan városi műemlékegyüttessel, amely tele van az építészet 
és a képzőművészet remekeivel. Főleg ezek vonzzák mágnesként 
a világ minden tájáról ide érkező látogatókat. Az idegenforgalom 
fejlődése érdekében azonban még sok mindent kell majd tennünk 
olyan területeken, mint például az infrastruktúra kiépítése, szállás-
helyek létesítése és szórakoztatóipari központok létrehozása. 

– Mit mutatna meg Kassa önmagá-
ból, ha elnyerné az Európa Kulturális 
Fővárosa címet a 2013-as esztendőre? 

– Az Európa Kulturális Fővárosa cí-
mért folyó vetélkedést nagy kihívásnak s 
egyúttal nagy lehetőségnek tekintjük. Si-
keres, fejlett és öntudatos várost akarunk 
megismertetni a világgal – olyat, amely 
megragadta az alkalmat, hogy kulturális 
értelemben igazi európai metropolisszá 
váljon. Számos olyan adottságunk van, 
amely ezt lehetővé teszi – például a gaz-
dag történelmi múlt, illetve a különböző 
intézmények és művészek együtteséből 
kialakult nagyszerű kulturális háttér. 
Biztos vagyok benne, hogy amennyiben 
sikerül 2013-ban kontinensünk kulturális 
fővárosává válnunk, akkor az év folyamán 
a városunkba látogató vendégek kivétel 
nélkül felejthetetlen élményekkel és mély 
benyomásokkal távoznak majd. 

– Hogyan viszonyul a város a benne 
élő és tanuló fiatalokhoz, hogyan próbál-
ja megtartani őket?

– A középiskolák és a felsőfokú tan-
intézetek mintegy ötvenezer diákja fontos 
célcsoportot képez az önkormányzat és a 
város lakói közötti interakció szemszögé-
ből. Városunk nem éri be azzal, hogy lehe-
tőségeket nyújt a fiataloknak a szabadidő 
eltöltésére, hanem arra is törekszik, hogy 
tanulmányaik elvégzése után módot adjon 
nekik az érvényesülésre, ezúttal immár a 
munka világában. Politikánk a cselekvés 
politikája, befektetőket csábítunk a város-
ba, s elérjük, hogy jelentős cégek és vállala-
tok telepedjenek meg nálunk, amivel olyan 
munkalehetőségek alakulnak ki, amelyek 
főleg a fiatalokra várnak – hogy munkát 
keresve ne kelljen távolabbi régiókba ván-
dorolniuk, vagy külföldre költözniük.

– Mely városokkal és milyen szinten 
működik együtt Kassa a gazdasági és a 



Európai Utas30

KošIce, Kassa, Kaschau, cassovIa

kulturális élet, illetve a környezetvédelem területén?
– Idehaza, Szlovákiában a partneri kapcsolatok 

szintjén Kassa Magas-Tátra városával1 működik együtt. 
(A Magas-Tátra tizenöt tátrai település társulása.) Kül-
földi viszonylatban tizennégy várossal alakítottunk 
ki partneri kapcsolatot: Wuppertal, Cottbus, Raahe, 
Rzeszów, Mobile, Verona, Ungvár, Szentpétervár, Mis-
kolc, Budapest, Bursa, Plovdiv, Niš és Ostrava. Az em-
lített városokkal kialakult együttműködés főleg a kul-
túra, az oktatás, a sport és az idegenforgalom területén 
zajlik. A kulturális életben kölcsönös színházi vendég-
szereplésekről, kiállítások szervezéséről és közös erővel 
tető alá hozott rendezvényekről adhatunk számot.  
E téren a partnervárosaink közé tartozó Miskolccal 
alakult ki a legélénkebb együttműködés: nem csak a 
színházak, hanem a két város levéltárai, illetve állat-
kertjei is hasznos kapcsolatot alakítottak ki egymással. 

A partnervárosokon kívül Kassa két olyan francia 
várossal, Lyonnal és Strasbourggal is szorosabb kap-
csolatot alakított ki, amelyek vele együtt szeretnék 
elnyerni 2013-ban az Európa Kulturális Fővárosa cí-
met, ugyanis ebben az évben egy szlovák és egy fran-
cia város viselheti ezt a titulust. Az oktatás területén 
elsősorban az általános- és középiskolák, valamint a 
felsőfokú tanintézmények közötti, közös projektekben 
és kölcsönös részképzésekben testet öltő kapcsolatok 
érdemelnek említést. Minden évben sor kerül az Ön-

kormányzati Négyesre, azaz e testületek négyoldalú 
találkozójára, amely sportrendezvény is egyben. Eb-
ben az akcióban négy város vesz részt: az egymással 
partneri viszonyban lévő Kassa, Miskolc és Ostrava, 
valamint az utóbbi kettő partnervárosa, Katowice.  
A gazdasági életben kialakult együttműködés fő-
leg az idegenforgalom támogatására irányul. Kassán 
minden évben sor kerül két figyelemre méltó idegen-
forgalmi kiállításra, a Tour és a Region Tour elneve-
zésű rendezvényekre. A hagyományos kiállítók között 
két partnervárosunk, Miskolc és a Magas-Tátra is 
rendre felbukkan, de más magyar, valamint ukrajnai, 
lengyelországi és csehországi kiállítóink is vannak. 
Az idegenforgalom szempontjából fontos szerepet 
játszik az a tény, hogy megújítottuk az Egerből Kas-
sán át Krakkóba vezető történelmi Borutat és a Kis 
Borostyánutat. A külföldi városokkal való gazdasági 
együttműködés tekintetében nagyon fontos Kassa 
földrajzi fekvése – városunk az Európa északi és déli, 
illetve keleti és nyugati térségeit összekötő közlekedési 
folyosók kereszteződésénél található. Ennek köszön-
hetően számos jelentős nemzetközi társaság Kassát 
választotta székhelyéül. A geotermikus energia forrá-
sainak kihasználása kapcsán Kassa és Reykjavík kö-
zött is perspektivikus együttműködés bontakozott ki.     

G. Kovács László fordítása

2006. október 29-én, Kassán ünnepi rendezvénysorozattal emlékeztek meg arról, hogy 100 évvel korábban helyezték 
végső nyugalomra II. Rákóczi Ferenc fejedelem és társai földi maradványait a Szent Erzsébet székesegyház kriptájában. 
A rendezvényen részt vett Sólyom László magyar köztársasági elnök is. Képünkön František Knapík főpolgármester és 
Sólyom László a városháza erkélyén, az ünnepségsorozat zárórendezvényén.
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