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Sátoraljaújhely/Nagykapos. A Sátoraljaújhelyen minden évben megrendezett Magyar diákok 

és tanárok találkozója a Magyar Kálvárián elnevezésű rendezvény több, mint 270 résztvevője 

a héten bodrogközi és Ung-vidéki történelmi emlékhelyekre látogatott el, a hagyományosan 

idén is megtartott Felvidéki Nap házigazdája a Nagykapos és Vidéke Polgári Társulás volt. 

 Szajkó Gábor, a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyi Alapszervezetének elnöke 

lapunknak elmondta, a különböző Kárpát-medencei településekről érkező magyar diákok és 

tanárok találkozójának a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település ebben az évben már 13. 

alkalommal ad otthont. A tábor résztvevői az elmúlt napokban kirándultak a város felett 

magasodó Sátor-hegyen található Magyar Kálváriára, meghallgathatták Sólyom Ferenc 

rovásírás-kutató Élő rovás, Kisidai Elek nyugalmazott egyetemi tanár Értelmes élet és Takaró 

Mihály irodalomtörténész A 20. század eleji magyar irodalom című előadását is. A különböző 

sportversenyek mellett versmondóversenyt is szerveztek, a székelyudvarhelyi Boróka 

Táncegyüttes táncházán, a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium tanulóinak műsorán valamint 

a kárpátaljai Credo együttes koncertjén kívül több más program is várta az érdeklődőket. 

A találkozón minden évben megrendezik a Felvidéki Napot is, melynek keretében az idén 

a résztvevők bodrogközi és Ung-vidéki magyar történelmi emlékhelyeket kerestek fel. 

Széphalmon ellátogattak a Magyar Nyelv Múzeumába és a Kazinczy-mauzóleumba, Borsiban 

II. Rákóczi Ferenc szülőházát, Dobóruszkán pedig Dobó István sírját tekintették meg. 

A táborozók elmentek Nagyszelmecre is, majd a nap végén a Nagykapos Magyar Közösségi 

Házban látták őket vendégül.  



 Szajkó Gábor tájékoztatása szerint az évről évre egyre több résztvevőt vonzó találkozó 

ideje alatt további előadások, koncertek és bemutatók lesznek, és a diákok egyebek mellett 

a sárospataki Református Nagykönyvtárba, a Rákóczi-várba és más helyszínkere is 

ellátogatnak. A Halzl Józsefnek, a Rákóczi Szövetség elnökének fővédnöksége alatt 

megrendezett találkozó valamennyi programja nyilvános volt, és az érdeklődőknek 

természetesen egyetlen rendezvényen sem kellett belépődíjat fizetniük.     

 

 

2012.július.4 

    

    


