A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja - 2017
A tavalyi évhez hasonlóan iskolánk, a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium idén
is pályázott a Rákóczi Szövetségnél a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjának
megünnepléséhez. Az előző évben a megítélt összegből egy emléktáblát avattunk iskolánk
előkertjében, a mostani pályázat célja pedig egy kirándulás megszervezése volt. Idén is 100.000,Ft-ot nyertünk, amelyet útiköltség finanszírozására használtunk fel. A résztvevő tanulók a 9. és
10. osztály humán tagozatosai voltak.
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A diákok érdeklődéssel hallgatták azt a nem mindennapi élettörténetet, amit Esterházy János
megélt. Élete eleven példája annak, hogy felelős politikusként, vagyonos közéleti személyként
hogyan lehet és kell képviselni azt az ügyet, amelyet fontosnak gondolunk. Az évek és a változó
helyzetek során több alkalommal menekülhetett volna, dönthetett volna másként, de Ő mindig a
„nehezebb” utat választotta. Mindvégig a határon kívülre szorult nemzettársait igyekezett
szolgálni.
Búcsról hazafelé tartva, Párkányon és a Mária
Valéria-hídon átutazva beszéltünk a trianoni béke
máig élő hatásairól, a kölcsönös elfogadás, tisztelet és
együttműködés fontosságáról. Napjainkban talán az
Európai Unió és a V4 együttműködés javítani fog a
korábban rossz kapcsolatokon és a határon kívül élő
magyarok sorsán.
Esztergomba érve megtekintettük a Bazilikát is, első
királyunk, Szent István koronázó helyét és
központját, a magyar államiság és kereszténység
szimbólumát. Megismerkedtünk a magyar szentekkel,
a katolikus vallás jelképeivel, magyar és külföldi építészekkel és művészekkel. A kincstár

szemet gyönyörködtető értékei, a kupoláról a Dunára nyíló kilátás minden diákunk számára
felejthetetlen élményt nyújtott. Biztos vagyok abban, hogy sikerült elültetni bennük annak a
magvát, hogy fontosnak tartsák a határon túli magyarság sorsának segítését, javítását, az
igazságtalanságokra való emlékezést.
Összességében egy nagyon színvonalas, sok információval és élménnyel teli napot zártunk
április 12-én. A kirándulás élményszerűsége, a diákok körében elért értelmi-érzelmi hatás, a
történelem és a magyarság iránti érdeklődés és felelősségvállalás értéke felbecsülhetetlen.
Még egyszer köszönjük a Rákóczi Szövetség támogatását, ami nélkül mindez nem jöhetett volna
létre.
Hatvan, 2017. április 13.

