Nagyszabású Rákóczi-ünnepséget rendeznek
Borsiban
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Az idei ünnepség más lesz, mint a korábbiak, hiszen a BODROGKÖZI
EGTC elindítja 2016-os Rákóczi-ünnepségsorozatát, amelynek során a
térségben a borsi rendezvényen kívül még négy ilyen jellegű
esemény lesz.
A BODROGKÖZI EGTC a 2016. február 19-én Jaroslawban létrehozott,
Rákóczi Európai Kulturális Útvonal alapító tagjaként meghívta az Útvonalhoz
már csatlakozott szervezeteket, hogy közösen ünnepeljék a fejedelem
születésének 340. évfordulóját.
Az április 2-án kezdődő programban, „A történelem kerekein a
Bodrogközben” címmel egy kis bodrogközi kalandozásra hívták meg a Borsiba
érkező vendégeket, kis körutat téve Alsó- és Felső-Bodrogközben, a földrajzi
terület gazdag történelmi ereklyéinek bemutatása céljából.
Vasárnap délelőtt, április 3-án, „340 évvel ezelőtt fejedelem született
Borsiban” címmel szakmai, zártkörű konferenciát rendeznek, ahol

beszámolnak a Rákóczi Európai Kulturális Útvonal létrehozásáról, és több
neves Rákóczi- kutató tart előadást születésének körülményeiről és a
Borsiból vezető életútjához kapcsolódóan, amely elvezetett ahhoz a
történelmi elismeréshez, hogy Szent István és Mátyás király után ő az a
harmadik magyar államférfi, aki európaiul mert gondolkozni és cselekedni a
saját korában.
A délutáni megemlékezés már a hagyománynak megfelelően folytatódik, 14
órakor kezdődő nyilvános ünnepséggel.
A programokról Laczkó Lajost, a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás elnökét
kérdeztük. Az ünnepséget a civil szervezet a BODROGKÖZI EGTC-vel és a
helyi önkormányzattal karöltve szervezi. A vendégeket a helyi kultúrotthonba
várják 13 órára, ahonnan az ünneplők együtt vonulnak át a fejedelem
szobrához, itt az ünnepi műsor 14 órakor kezdődik.
Az ünnepség háziasszonya Székelyné Körmös Mária lesz. A programot
hagyományosan kuruc nóta indítja a vajai Nagy Csaba és a Kuruc Tárogató
Egyesület előadásában. Ezt követően Mezősi László „puer natus est” (fiú
született) felkiáltása után hírlövés jelzi a fejedelem világra jöttét, majd közös
imára hívja a jelenlévőket Makovics István római katolikus plébános. A
himnuszokat Vida Boglárka ladmóci diák adja elő, és Klubert Gábor
tolmácsolásában Ady Endre A Rákóczi vén harangja című versét hallgathatják
meg a jelenlévők.
Ünnepi beszédet mond Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára.
A kultúrműsorban ezután fellép a bodrogszerdahelyi női éneklőcsoport
(vezetője Gál Ilona), Kádár Ferenc operaénekes (Budapest), az Egri
Fertálymesteri Testület; majd kárpátaljai népdalok következnek.
A koszorúzást és a Szózatot követően ünnepélyesen felavatják II. Rákóczi
Ferenc domborművét Kádár Ferenc budapesti keramikus keze munkáját..

Az ingyenes rendezvényre sok szeretettel és tisztelettel várnak mindenkit a
szervezők.
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