BESZÁMOLÓ – RENDHAGYÓ DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM 2021. ŐSZ
AZ EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 12. A
OSZTÁLYÁNAK KIRÁNDULÁSA BUDAPESTRE 2021. OKTÓBER 20.
A Rákóczi Szövetség ősszel újra rendhagyó diákutaztatási pályázatot hirdetett meg
középiskolai osztályközösségek részére. A pályázat célja az volt, hogy minél több
középiskolai osztály keressen fel belföldi honismereti kirándulások keretében olyan
történelmi emlékhelyeket, amelyek a magyar 20. század történelem meghatározó
eseményeihez kapcsolódnak.
Osztályközösségünk 36 tagja osztályfőnökünkkel Kántorné Urbán Csillával 2021. 10. 20-án a
20. századi diktatúrák, az október 23-ai megemlékezés kapcsán Budapestet, a TERROR
HÁZÁ-t választotta úticéljául.
A Terror Háza “Elmondjuk, hogy tudd!” tematikus előadássorozatán belül 14 órától Farkas
Sebestyén, történész “Afganisztán (1979-2021)” rendhagyó történelem óráján vettünk részt,
ahol korosztályunknak megfelelő stílusban, komplex összefoglalót kaptunk az Afganisztánban
zajló diktatúra eseményeiről.
Ezután vezetéssel, 2 csoportra osztódva a múzeum megtekintésére került sor.
Az Andrássy út 60. épülete sokszorosan összetett szimbólum: itt fészkelték be magukat a
nyilasok, akik 1944 telén e ház pincéjében több száz zsidó honfitársunkat kínoztak meg, és itt
rendezkedtek be 1945-ben a szovjet tankok védelmében érkező magyar kommunisták. Sztálin
leghűségesebb követői tudatosan választották a nyilasok elhagyott székházát, hogy immáron
nem faji, hanem osztályalapon határozzák meg azt, ki tekinthető bűnösnek, kinek kell
szenvednie és pusztulnia. A szenvedés hatósága csupán a magyarok 1956-os szabadságharca és
forradalma után kényszerült elhagyni az épületet. A Terror Háza Múzeum az épületben fogva
tartott, megkínzott és meggyilkolt honfitársainknak kíván emléket állítani. A borzalmak
kézzelfogható bemutatása mellett azonban azt is példázza, hogy a szabadságért hozott áldozat
nem volt hiábavaló.

A kiállítás után volt egy kis szabadprogramunk, majd 19 órától megnéztük a Vígszínházban
Friedrich Dürrenmatt: AZ ÖREG HÖLGY LÁTOGATÁSA című tragikus komédiáját Rudolf
Péter rendezésében.

A darab a kollektív gyilkosság példázata, ami kiválóan kapcsolódott programunk múzeumi
részéhez is és nagyon felkavaró volt számunkra. Sokunkban felmerült a megbocsátás, illetve a
pénz hatalmi nemigenlésének gondolata, amiről aztán osztályfőnöki órán tudtunk még
gondolatokat cserélni.
Utazásunk újra megerősítette bennünk, hogy ezekre a nem kellemes történelmi eseményekre
mégis emlékeznünk kell, beszélnünk kell róla, ha nem szeretnénk, hogy életünk során,
gyermekeink életében hasonlóak megismétlődjenek.
Az elmúlt tanév után, végzős osztályként különösen köszönjük a közös utazás lehetőségét a
Rákóczi Szövetségnek és bízunk benne, hogy talán lesz még alkalmunk egy hasonló utazás
megpályázására.
Kántorné Urbán Csilla osztályfőnök és a 12. a osztály tanulói

