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könyv. Szerzői: Dánielisz Endre, Faggyas Sándor, Patócs Júlia. 
A könyv ünnepélyes bemutatóján – a Városháza Dísztermé-

ben – jelen volt a magyar és a román irodalmi, művészeti élet 
minden jeles képviselője. Jankovics Marcell mutatta be és mél-
tatta a kiadványt, s előadást tartott mindhárom szerző. Az 
ünnepi műsort a Magyar Állami Népi Együttes zenekara adta 
nagy sikerrel. Az ünnepi kiadványt sikerült dedikáltatnunk a 
könyv szerzőivel. 

Ezután a városi parkban, Arany János szobra mellett az 
„Emlékezzünk Aranyra” c. ünnepi műsort tekinthettünk 
meg. Színvonalas irodalmi műsort, zenei produkciókat 
hallhattunk. Ezt koszorúzás követte, ahol mi is elhelyeztük 
iskolánk koszorúját, s Csoó Imre 9.A osztályos tanulónk 
elszavalta a költő  egy szép versét.

Az ünnepség után , fáklyás-gyertyás Arany Emlék-menet
menet indult a Művelődési Házhoz. Útközben érintettük az 
Arany portát, az Arany János szülőháza helyén (az eredeti 

leégett) álló Tájházat.
A Csonka-torony érintésével a Zilahy Lajos Művelődési 

Házhoz érkeztünk, ahol a nagyváradi Szigligeti Színház 
színészeinek ünnepi előadását tekinthettük meg „Honnan hová 
– Arany János költészete” címmel. Arany János legszebb 
verseit hallhattuk. A költőt idézték meg az elhangzott versek, 
prózai részletek és balladák. Szép, ünnepélyes, megható zárása 
volt ez az Emlékév nyitó rendezvényeinek.

Az év során szinte minden napra esik valamilyen rendezvény, 
program a költő életének helyszínein (Nagyszalontán, 
Debrecenben, Nagykőrösön és Budapesten): szavaló 
versenyek, irodalmi vetélkedők, rendhagyó irodalom órák, 
versenyek, kirándulások, előadások, Toldi próba, Arany-út 
turisztikai játék (Arany János életének színhelyeit kell 
meglátogatni), kiállítások, Március 15-ei ünnepi műsor, Arany 
és Petőfi barátsága c. előadás, megemlékezések, művészi 
előadások, zenei programok, Toldi Miklós és kora bemutatók, 
Hajdú-hét, Toldi nyomában, Arany halálának 135. évfordulóára 
való emlékezés.

Nagyszalonta több híres ember szülőhelye, Arany János 
mellett itt született pl. Toldi Miklós, Zilahy Lajos, Sinka István, 
Kulin György, s természetesen Arany Juliska és Arany László, a 
költő gyermekei (a kiadványok 22 alkotó, költő, művész, tudós, 
sportoló… nevét említik).

Emlékezzünk az egyik legnagyobb magyar költőre 
méltóképpen!

Nagyon örülünk, hogy részesei lehettünk az Emlékév nyitó 
rendezvényeinek.

 Dienes Edit
 szervező magyartanár, mk.-vez.

„Hol sírjaik domborulnak…”
Március 15-én a katolikus temetőben lévő 1848-49-ben hősi 

halált halt honvédek sírjához tettünk sétát a harmadik és a 
második osztályosokkal. Ruhánkat kokárdával díszítettük.  
Zászlókat lobogtatva, dalokat énekelve vonultunk. Megem-
lékeztünk közösen elmondott verssel, énekkel, beszélgetéssel.

Nyitott iskola…
Az első és a második b osztályosok kinyitották tantermeik 

ajtaját az anyukák, apukák,nagymamák előtt. Nagy szeretettel 
várták és fogadták a nyílt órák vendégeit. Szerencsére sok 
érdeklődő volt. Olvasás és matematika órákon mutatták meg a 
gyerekek tudásukat. Próbáltuk bemutatni az új tanítási 
módszereket is, melyek érdekesebbé és hatékonyabbá teszik a 
munkánkat.

Gorzásné Nagy Judit

Benedek Elek rajzpályázat
A Tiszafüredi Bán Zsigmond Református Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Óvoda által meghirdetett Benedek Elek 
alkotópályázaton nagy örömömre első helyezést értem el, Nagy 
Janka 4. osztályos tanuló pedig a második helyezést érte el. A 
versenykiírás szerint egy tetszőleges Benedek Elek meséhez 
kellett illusztrációt készíteni.  Az eredményhirdetésre március 
7-én délután került sor, melyre Göncziné Ibolya néni kísért el 
bennünket. A Tiszafüredi Református Egyházközség, mint 
fenntartó nevében nagytiszteletű Szabó Konrád Sándor 

köszöntötte a pályá-
zókat, majd nagytiszte-
letű Szabóné Varkoly 
Zsuzsanna, mint a zsűri 

e g y i k 
ta g ja , 
Bene-
d e k 
E l e k -
r ő l 
tartott 
r ö v i d 
e l ő -
adást . 

Az alkotásokat Szűcs Imre értékelte, majd átadta a díjakat. A 
díjátadót követően megtekinthettük a sok szép pályamunkákból 
készült kiállítást is. 

Apostol Inez 6.osztályos tanuló


