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KÉSZ csoportunk május 11-én egynapos kirándulásra ment Diósgyőrbe. Esős
napok után nagy izgalommal  és  örömmel  vettük,  hogy kellemes,  napsütéses,
igazi kiránduló idő volt.

A felújított diósgyőri vár átadására 2014-ben került sor. A műemlékvédelemnek
az  volt  a  célja,  hogy a  vár  minél  többet
eláruljon  a  történelméről,  azokról  az
uralkodókról,  eseményekről,  emberi
sorsokról,  amelyek  falaihoz  kötődnek.
Korhű  berendezési  tárgyak,  jelmezes
animátorok,  történelmi  játékok,
hagyományőrző  programok  és  modern
eszközök  segítik  a  vár  történetének
megismerését. 

A diósgyőri vár Nagy Lajos és Mátyás király idején élte fénykorát, amely nem
végvár, hanem vadászkastély volt. Lajos király halála után Diósgyőr a királynék
javadalma volt. A mohácsi csatavesztésig (1526) hat királyné – köztük Mátyás
felesége, Beatrix – jegyajándékba kapott vidéki rezidenciájaként szolgált.

Tárlatvezetés  keretében,  amelyet  nagyon  érdekesen  és  szórakoztatóan  tartott
fiatal  vezetőnk,  Francesco,  bejártuk  a  vár  emeleti  termeit,  hallhattunk  a
történelem  várhoz  kötődő  eseményeiről,  láthattuk  a  szép  bútorokat  és
szőnyegeket.  Utána magunk néztük meg a gyógynövényes termet,  fémműves
termet, a pincében lévő kiállítást és a vár történetét bemutató filmet.

Hazafelé  felkerestük  a  diósgyőri  római  katolikus  templomot  és  a  Miskolci
Nagyboldogasszony Minorita Plébániát.

A kirándulást Péchy Mari szervezte, és ahogy a korábbiak is, ez is nagyon jól
sikerült, mindnyájan köszönjük fáradozásait.

Vermes Ágota Cecília
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