Lorántffys diákok 56’-os közös ünneplése Egerben
Csűry Ágnes
Takács Zoltán
Október 23.-án a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium egy autóbusznyi diákja, és
kísérő tanárai, résztvettünk egy élményekben gazdag magyarországi kiránduláson, melynek
úticélja Eger, és Debrecen volt. A lorántffys diákokat elkísérte Csűry Ágnes angol tanár,
Kovács Abigél kémia tanár, és jómagam, Takács Zoltán történelem szakos tanár .A
kiránduláshoz szükséges anyagi támogatást a Rákóczi Szövetség biztosította, az október 23.ai diákutaztatási programja keretében, melyre az iskolánk sikeresen pályázott. E pályázat
célja, hogy a határon túli magyar iskolák 200.000 Ft támogatásban részesülhetnek, melynek
során egy magyarországi iskolához utazhatnak, és velük
együtt ünneplhetik, és
emlékezhetnek az 1956-os magyar forradalom dicső pillanataira.
Úticélunk első állomása Észak-Magyarország második legnagyobb városa, a Mátra, és a
Bükk között fekvő, nagy múltú oktatási, kulturális központ, Eger volt. Megérkezésünkkor az
iskola igazgatója, dr.Vasas Joachim, és Fejcsák Hédi szabadidő szervező tanárnő várt
bennünket az egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági,Vendéglátóipari szakközépiskolában. Az
1300-as létszámú iskola – mely a legnagyobb a térségben – megtekintése után az iskola
vezetőségével résztvettünk a színházban tartott városi megemlékezésen, ahol ünnepi beszédet
mondott Habis László, Egri polgármester, aki beszédében hangsúlyozta:”Azért vagyunk
szabad magyarok, mert voltak, és ma is élnek olyan emberek, akik képesek a végtelen
áldozatra. Megmozdultak, amikor tenni kellett. Mi a mában tudunk cselekedni, jövőt
formálni“ Csank István, az 56-os Szövetség elnökségi tagja a színházban tartott városi
megemlékezésen, kiemelte:
”A világon páratlan szabadságharc volt ez, a magyar nép szabadon akart dönteni arról, hogy
miképpen él. Legyen 1956 mementó Keletnek, és annak a Nyugatnak, amely a kisujját sem
mozdította értünk”
A városi díszünnepség a Kossuth Zsuzsa Középiskola “Tűzvirág” drámacsoportjának
szívhez szóló, csodálatosan előadott műsorával folytatódott, ami mindannyiunkat áthatott,
áldottabbá tett, és még felemelőbbé varázsolta az emlékezést. Ezután az önkormányzat,
intézmények, pártok, civilek, és az iskolánk diákjai, és tanárai is koszorúztak a Hatvani kapu
téren, az 56-os emlékműnél. A hosszú út, és a tartalmas előadások után, jöhetett a rég várt
pihenő egy nagyon ízletes ebéd mellett. Délutáni programként megtekintettük Eger város
történelmi, kulturális szépségeit.
Egert történelmi városként szokták emlegetni, de úgy is, mint a barokk, a bor, a gyógy- és
termálvizek, és persze a diákok városát. Megtekintettük Magyarország harmadik legnagyobb
bazilikáját, az 5000 ember befogadására is képes, csodálatosan szép egri bazilikát. Ezután
következett Eger történelmi belvárosának, a barokk főterének, a Dobó-tér szépségeinek a
megtekintése: a Minorita templom, a városháza, az Eger patak. Nemzeti ünnep lévén,
mindannyiunk nagy örömére, ingyen tudtuk megtekinteni a nagymúltú egri vár szépségeit is.
A XIII. században épített egri kővár a török harcok idején már nagyon fontos szerepet játszott
a védelemben. Dobó István várkapitány, és 2000 fős maroknyi csapata 1552-ben 38 napig
álltak ellent a negyvenszeres török túlerőnek. Csodálatos élmény volt látni a vastag
várfalakat, a bástyákat, a középkori ágyúkat, és felemelő volt a kilátás a városra is. A
kötöttebb programok után, a diákok egy hosszabb szabadidőt kaptak, hogy ismerkedjenek a
várossal. A kellemes napos, őszi idő még szebbé tette városnézésünket, és ez az idő is hamar
elrepült. A kellemesen eltelt délután után, elbúcsúztunk egri barátainktól, és elindultunk
Debrecen felé. Estére értünk Debrecenbe, de még megtekintettük a város szépen felújított
főterét, a nagymúltú református gimnáziumot, a “kálvinista Róma” szimbólumát, a debreceni

Nagytemplomot. A rövidebb városnézés után, még jutott idő egy kis bevásárlásra a
Fórumban, a diákok nagy örömére. Ezután kellemes élményekkel, szép emlékekkel
elindultunk hazafele, amit már mindannyian vártunk, hiszen a tartalmas, és élménydús
kirándulónapon kellemesen
elfáradtunk, és tudtuk,hogy másnap vár szeretett iskolánk is.
A kirándulásért illesse hálás köszönet a Rákóczi Szövetséget, és az egri iskola képviselőit,
kedves barátainkat.

