Aranyú ton Erdé lyben

Az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda 44 hetedik évfolyamos
tanulója 5 kísérő pedagógussal 2018. május 9-13-ig a Határtalanul pályázati
program keretében elnyert támogatásból Arany János emlékére szervezett
kiránduláson vett részt.

Kirándulásunk fő célja névadónk, Arany János életének élményszerű áttekintése
volt. Felkerestük költői pályájának állomáshelyeit, megtekintettük a
munkásságával kapcsolatos kiállításokat, közben elmélyítettük testvériskolai
kapcsolatainkat is.
Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy éppen a költő egyik „városából”
indulhattunk. A nagykőrösi emlékek felkeresésével hangolódtunk a
kirándulásra.
Május 9-én Budapesten koszorú elhelyezésével és verssel tisztelegtünk a
Fiumei úti sírkertben az Arany család nyughelyénél a költő emléke előtt.
Látogatást tettünk Debrecenben, ahol a református kollégiumot, valamint a
templomot tekintettük meg. Utunk következő állomása a Tisza-kastély volt
Geszten. Sajnos az épület nem látogatható romos állapota miatt, de nagy
örömünkre a kerti lakot, ahol Arany szívesen időzött, megnézhettük. Késő este
érkeztünk meg Nagyszalontára, a költő szülővárosába. A református
kollégiumban szálltunk meg, ahol egyik testvériskolánk, az Arany János Líceum
diákjai tanulnak.
Nagy élmény jelentett másnap a felújított Csonka-toronyban berendezett
kiállítás megtekintése s a szülőháznál tett látogatás. Mivel áldozócsütörtök volt,
a 10 órai istentiszteleten is rész tudtunk venni a szalontai református diákokkal.
Egészen testközeli élménnyé vált számunkra a költő valamikori jelenléte, hisz a
helyére is beülhettünk a padba. A templom melletti téren, névadónk szobránál
koszorút helyeztünk el, tiszteletére elénekeltük a Nemzetőr dalt is.
Szászrégenbe érkezve a Petru Maior iskola tanárai fogadták csoportunkat. A
másnap délelőttöt az iskolában töltöttük, közös programon vettünk rész az ott
tanuló magyar diákokkal. Arany műveiből állítottunk össze jeleneteket,

melyeket az iskolai színpadon mutattunk be. A találkozót remek hangulatú
táncház zárta, itt már új barátaikkal együtt ropták hetedikeseink a magyar és
székely táncokat „határtalanul” önfeledten.
Színes programjaink sorából különleges élmény volt a Békás-szorosnál, a
Gyilkos-tónál, Szovátán és Korondon tett kirándulásunk. Velünk tartottak
vendéglátóink is egy busszal, így tovább tudtuk építeni a kialakulóban lévő
barátságokat.
Kolozsvárott a Mátyás-szobrot, a király szülőházát és a méltán híres gótikus
Szent Mihály-templomot néztük meg.
Megható volt találkozásunk a magyarfülpösi Szivárványházban lakó
gyerekekkel. 25 nehéz sorsú magyar kisgyermek oktatását és nevelését végzi
emberfeletti munkával és elhivatottsággal Ady István református lelkész
mélyen elkötelezett munkatársaival. Iskolánk szülői közösségének
köszönhetően jelentős támogatást adhattunk át a kis lakóknak, még a
szászrégeni, bentlakásban élő felsősöknek is jutott az ajándékokból bőven.
Felejthetetlen a közös játék öröme, az együtt elköltött vacsora emléke.
Erdélyi kirándulásunkon az Arany-emlékeket felfedezve megismertük ezt a
varázslatos vidéket, barátságok szövődtek vagy mélyültek el, s a turisztikai
látványosságok megtekintésén túl bepillantást nyertünk az itt élő magyarok
életébe is.
Tóthné Patonai Csilla
tanár

