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Emlékeztető 

 

Kassán, a Csemadok székházban megtartott összejövetel akár a Rákóczi Európai 

Kulturális Útvonal első munkamegbeszélésének is tekinthető. Szesztay Ádám 

Magyarország kassai főkonzulja üdvözlő beszédében elmondta, hogy a Rákóczi Hét 

eseményeinek sorában nagy örömmel üdvözli a mostani találkozót, hiszen az újabb 

példája a nemzetek közötti együttműködésnek. Elmondta, hogy Jaroslaw kezdeményezte 

az összejövetelt, aminek célja Rákóczi örökségének és emlékének ápolása, hiszen a 

Fejedelem lehet az a kapocs, ami összeköti az európai nemzeteket. 

Marek Pienkowski atya vetített képes előadásban mutatta be Jaroslawot, és 

elképzeléseiket az útvonal kiépítésével kapcsolatban. Elmondta, hogy 11 éve 

fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy magasabb szintre kellene emelni a Rákóczival 

kapcsolatos európai együttműködést. Az együttműködést a következő területekre lehetne 

kiterjeszteni: turizmus, kulturális örökség védelme, ápolása, tudományos együttműködés, 

turisztikai infrastruktúra kiépítése, médiakapcsolatok.  

Hajdu Imre, Sárospatak Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elnöke arról tájékoztatott, 

hogy egy évvel ezelőtt Sárospatakon az európai kulturális útvonalakról tartott 

konferencián a jelenlévő strassbourgi tisztviselők a Nemzeti Művelődési Intézet és az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársai részletes tájékoztatást adtak arról, 

hogyan épül fel egy európai kulturális útvonal, és milyen feltételeknek kell egyidejűleg 

teljesülni ahhoz, hogy egy elképzelést uniós támogatást élvezzen. Mindezek miatt nagy 

örömmel hallgatta Marek atya elképzeléseit a tervezett együttműködésről, hiszen az 

egybecseng a hivatalosan is elvárt kritériumokkal. A folyamat ugyanis a következő: 

Létrehozni-Működtetni-Hivatalossá tenni. Véletlen talán, hogy egymástól függetlenül két 



 

 

városban is ugyanaz a gondolat született meg, létrehozni az Rákóczi Európai Kulturális 

Útvonalat. Javasolja, hogy határozzuk meg az előttünk álló feladatokat, a feladatokhoz 

rendeljünk felelősöket, akik a kapcsolattartást koordinálják az egyes településeken.   

Tamás Edit elmondta, hogy a Rákóczi Múzeumot Magyarországon történelmi 

emlékhelynek nyilvánították, ami a most formálódó együttműködésben is új 

lehetőségeket nyithat. Konkrét javaslatot tett egy májusi konferenciára a sárospataki 

várban. Ezen kívül felhívta a figyelmet arra, hogy minél hamarabb kezdjük el a közös 

munkát, hogy az esetlegesen elérhető uniós forrásoktól ne essünk el. 

Waldemar Paluch Jaroslaw polgármestere az uniós forrásokhoz való hozzáférést emelte 

ki hozzátéve, hogy a határokon átívelő együttműködés nem csak a már említett 

területeken, hanem a gazdasági kapcsolatok élénkítésében is fontos szerepet játszhatnak a 

közlekedési infrastruktúra fejlesztése mellett. Örül annak, hogy ilyen sokan szeretnének 

csatlakozni kezdeményezésükhöz.  

A résztvevő települések és szervezetek (lásd a csatolt jelenléti ívet) bemutatkozása után 

Hajdu Imre konkrét javaslata volt, hogy november 23-án Sárospatakon, a Rákóczi 

Múzeumban kerüljön sor a következő megbeszélésre. Vállalja, hogy Sárospatak addigra 

előkészíti és megfogalmazza azt a szándéknyilatkozatot, amelyben a jelenlévők kifejezik 

szándékukat a Rákóczi Európai Kulturális Útvonal létrehozására. A megbeszélésre 

meghívót küld Prága, Jindrichoiv Hradec, Tekirdag, Bécs, Róma és Firenze 

polgármesterének is.  Tamás Edit pedig vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot 

Szatmárnémeti és Nagykároly képviselőivel. A jelenlévők a meghívást elfogadták.           
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