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hegyvonulatok fogadtak minket. Körbe jártuk a vár felújított 
részeit, ahol számos lépcsőt kellett megmásznunk ahhoz, hogy 
feljussunk a vár legmagasabb pontjára, de megérte. Ez volt a 
nap legjobb része! Vissza Arad felé útközben láttuk Marosillyén 
Bethlen Gábor felújított szülőházát, valamint a második 
leghíresebb zarándokhelyet Máriaradnát. Ezen a napon az aradi 
diákok is velünk tartottak, így még jobban megismerhettük 
egymást. Pénteken délelőtt elutaztunk Szentleányfalvára, ahol 
az ottani református lelkész mesélt nekünk a község életéről 
illetve az ottani magyar közösség munkájáról és mindennap-
jairól, majd átvitt minket az imaházba ahol étellel és itallal foga-
dott bennünket. A lelkész úr igazán közvetlen volt mindenkivel, 

még egy vicces körjátékra is meginvitálta a csoportot. Miután 
visszaértünk a gimnáziumba, az aradi diákokkal együtt meg-
tekintettük a 3 nap során készült képeket, amelyeken jókat 
nevettünk, majd az iskola tanulóinak bemutattuk az első nap 
tanult táncot.

Nagyon köszönjük iskolánknak a lehetőséget, hogy részt 
vehettünk ezen az utazáson, hiszen rengeteg élménnyel gazda-
godtunk a 3 nap alatt. Már alig várjuk a májust, amikor is mi 
fogadjuk majd Kunhegyesen a csikys diákokat.

Csató Laura, Czégény Lívia, Fábián Ágnes
11.A osztályos tanulók

Kirándulás Nagyszalontára
Arany János születésének

200. évfordulója alkalmával
ARANY JÁNOS (1817. 

márc. 2. Nagyszalonta – 
1882. okt. 22. Bp.) költő, tanár, a Kisfaludy Társaság igazgatója, 
az MTA tagja, főtitkára, Nagyszalonta jegyzője, a magyar 
irodalmi élet kiemelkedő alkotója volt. Életének első 35 évét 
szülővárosában töltötte.

A 2017-es esztendőt nek nyilvánította a Arany Emlékév
szülőváros és a Magyar Tudományos Akadémia.  Az Emlékév 
nyitó rendezvénye volt Nagyszalontán 2017. március 2-án. A 
világ magyarságának szeme most Nagyszalontára figyelt.

Az  eseményein részt „Arany János 200” emlékprogram
vett iskolánk, a Karcagi Szakképzési Centrum Nagy László 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma, Kunhegyesi Tagintézmény 

18 tanára, dolgozója: Metzinger Ferenc ig. Dr. Pénzes István 
igh., Borbélyné Varga Erzsébet, Dienes Edit, Dósa Ildikó, Dósa 
Lajos, Gálné Szabó Györgyi Diána, Hubai Erika, Kun Miklós, 
Létainé Sigulinszky Zsuzsanna, Molnár Dávid, Molnár Jánosné 
Zsuzsa, Páldi Csaba, Perneki Adél, Sőtiné Kovács Katalin, 
Szabó Mária, Zabolainé Kovács Margit és

11 diákja: (Csúr Kristóf (11.A), Balogh Krisztián, Csoó Imre, 
Csoó Noémi Kitti, Házi Vivien, Lakatos Martin, Nagy Judit, 
Pócs Péter, Szikszai Viktória, Varga Milán, Vass Vanessza 9.A 
osztályos tanulók). 

Az előzetes szervezési egyeztetések után a nagyszalontai 
szervezők személyre szóló meghívóval tisztelték meg 
küldöttségünket.

Délelőtt az Akadémia kihelyezett ünnepi ülése volt, melynek 
fővédnöke Lovász László, az MTA elnöke volt és Áder János, 
Magyarország köztársasági elnöke nyitotta meg. 

Délután kezdődtek az ünne-
pi programok, ezért útközben, 
délelőttre szerveztünk egy 
látogatást: Békéscsabán meg-
tekintettük a Kner nyomdát. 
Előzetes bejelentkezés alapján 
egy másfél órás látogatáson 
vehettünk részt. A nyomda 
már évek óta csomagolóanya-
got gyárt a gyógyszeripar, 
élelmiszeripar számára, ezért 
fontos a steril környezet, így 
nekünk is védőruházatot kellett felvennünk. Érdekes, tartalmas 
program volt ez is, sok új ismeretet szereztünk.

Ezután folytattuk az utunkat Nagyszalontára. A határhoz 
közel levő település kb. 17.100 lakosú város, melynek 60%-a 
magyar. Először megebédeltünk, majd részt vettünk a megnyitó 

ünnepség programjain.
Megtekintettük a város 

egyik nevezetességét, a 
Csonka-tornyot, ahol ma 
Arany János Emlékmúze-
um található. Arany János 
fia, Arany László a város-
nak adományozta a még 
meglevő Arany-emlékeket, 
melyeket itt megtekint-
hettünk. Láthattuk azt a 
rajzot is, melyet Petőfi ké-
sz í t e t t  Ara n yró l  é s  a 
Csonka-toronyról, amikor 

meglátogatta költő 
barátját Nagysza-
lontán.

Az Emlékév tisz-
teletére egy szép 
ünnepi kiadvány 
j e l e n t  m e g : 
„Arany Szalon-
tá ja ,  Sz a l o nt a 
A r a n y a ”  c í m ű 


