
 

A Szent Korona nyomában 

 Az Oktatási Hivatal 2019. tavaszán vetélkedőt szervezett a koronázási jelképeink történetéből. 

Sikeresen vettem az akadályokat, így bejutottam az országos döntőbe, jutalmul  részt vehettem egy 

kiránduláson 

S hogy miért írok eről? Három indokot tudnék erre mondani, az egyik a szaktekintélyek megtisztelő 

jelenléte, a második a kiváló társaság a versenytársak mellett az Oktatási Hivatal kollégáit is 

beleértve, a harmadik pedig a programok, a helyszínek a magas színvonalú ismeretterjesztés, 

idegenvezetés mellett.  

A közösség melynek körében utazásomat töltöttem a minimális ismeretség ellenére barátságos és 

közvetlen volt felém, melyet természetesen én is viszonoztam, és sikerrel építettük együtt 

társaságunkat, megismerkedtünk és sikerrel felvettük a kapcsolatot egymással. A szaktekintélyek 

jelenléte természetesen sokat jelentett számunkra, nagy megtiszteltetés volt együtt kirándulni a 

Pálffy professzor Úrral és Száray tanár Úrral! A helyszíneken melyeknek természetesen köze volt a 

Szent Korona izgalmas utazásához és történetéhez kiváló ismeretterjesztők, muzeológusok, 

idegenvezetők társaságában bővíthettük ismereteinket melyek a kirándulás tanulmányi jellegét 

erősítették és melyek mindannyiunk számára hasznosak voltak, emellett a meglátogatott helyek 

hangulata, környezete is kellő kikapcsolódást nyújtott számomra.  

S hogy mi volt az a helyszín ahol a legjobban éreztem magamat és ahol elidőztem volna huzamosabb 

ideig? Bár én mindegyik helyszínen jól éreztem magamat, annak révén is hogy idegenvezetők tették 

még élvezetesebbé azokat, én leginkább a Parlamentet tenném az első helyre. Nem pusztán az 

épület szépsége miatt, hanem önmagában az, hogy a nemzet templomában, választott 

törvényhozóink munkahelyén ahol olykor-olykor heves viták közepette beszélik meg az országot 

súlytó problémákat, olyan érzéssel töltött el mely nem mindennapi és mely felejthetetlen emlékként 

marad meg emlékezetemben. A következő helyre Esztergomot tenném, hiszen a bazilikában ahol 

jártunk az ország egyházfőinek temetkezési helye, és azáltal hogy az altemplomot is meglátogattuk a 

szülővárosomhoz is kötődő Mindszenty József hercegprímás és érsek most már zarándokhellyé vált 

sírhelyével együtt szinte közvetlen közelségbe hozott engemet a magyar történelem egyik 

legnagyobb alakjához akire mi egerszegiek érdemeinek és munkájának révén büszkék vagyunk. 

S hogy néhány mondatot ejtsek az ellátásról maximálisan elégedett voltam, az ételek és italok melyet 

a kirándulás során fogyasztottunk nagyon jól estek, emellett a szállás ahol pihenésünket töltöttük 

kiváló volt. Emellett nagyon örültem az esti programnak, szerintem mindenki nagyon jól szórakozott, 

beleértve jómagamat is, az ezt követő játékok mint a billiárd, vagy bóling is hozzájárultak ahhoz, hogy 

egy tartalmasan és vidáman töltött este előzze meg az éjszakát. Emellett szeretném ezen rövid 

fogalmazás sorai között megköszönni mindazon tengernyi ajándékot melyben részesültünk 

versenytársaimmal együtt. 

Összességében egy szórakoztató, ugyanakkor számos ismeretet nyújtó, tájékozottságunkat bővítő, és 

emellett izgalmas kiránduláson vehettem részt, mely egyúttal hozzájárult ahhoz is, hogy olyan 

emberekkel találkozzak, akiknek társaságában remekül éreztem magamat, és bizton mondhatom, 

hogy ezen alkalom nélkül nem épülhetett volna fel az a közösség mely főként a közös érdeklődés 

révén kovácsolódott össze.  
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