
1.nap 

2018. 05. 30.-án érkeztek Szolnokra a Nagyenyedi diákok.  14.00-kor vártuk őket a Pelikán 

Hotelnél, ahonnan elindultunk a szállásra. Miután megérkeztünk ők elfoglalták a szobájukat, 

kicsit lepihentek és indultuk Szolnok város felfedezésére.  

Először a Református templommal ismerkedtünk meg, ahonnan elmentünk a Szigligeti Szín-

házhoz, amit kívülről csodáltunk meg és mutattunk be pár mondattal a diákoknak. A követke-

ző úti célunk a rózsakert volt, amit együtt körbesétáltunk és megnéztük a város újdonságát, a 

Szolnok feliratot. Ezek után elindultunk a Kossuth térre, ahol először a Verseghy Könyvtár-

hoz értünk, amit pár gondolattal bemutattunk, majd a Városházát és a Damjanich Múzeumot 

néztük meg. Ezek után volt egy kis idejük arra, hogy körbenézzenek a téren és megnézzék a 

hangulatos szökőkutat. Majd továbbindultunk az Aba-Novák Agóra Kulturális Központhoz, 

amit úgyszintén bemutattunk és ezek után mindenki kapott szabadidőt és elmehetett kávézni 

illetve a plázába vásárolni.  

Miután végeztünk elindultunk az iskolánk felé és közben mindenkinek mutattunk éttermeket, 

kávézókat és pékségeket. Séta közben megnéztük a Tiszavirág hidat és a mi folyónkat, a Ti-

szát. Majd bementünk az iskolánkba, ahol vacsorát kaptak a diákok és körbemehettek az isko-

lánkban. Vacsora után volt időnk megismerkedni jobban egymással elmentünk sétálni a vá-

rosban és fagyiztunk együtt. A nap végén visszakísértük a szállásra a diákokat, ahol elköszön-

tünk tőlük, és hagytuk őket pihenni a mozgalmas nap után. 

 



 

 



 

 

2.nap  

Reggeli után a célkitűzésnek megfelelően a Szolnoki Repülőmúzeumot tekintették meg a 

vendégeink. A múzeum mindenkinek tetszett, ahol számos új információval gazdagodtak a 

repülés területén. A finom ebéd után újult erővel fogtak a Bemutató előkészítéséhez. Ismétel-

ten elpróbálták a műsorukat, megtekintették a helyszínt és a 7. órában sor került a Bemutatóra.  

Az osztályunk ismertette Arany János életét és a Nagykőrösi balladai korszakát (például: 

Mindvégig, Ágnes asszony). A költő szakmai életútjának következő állomását a nagyenyedi 

diákok mutatták be. Elszavalták többek között az Őszikék című verset, majd a költemények 

meghallgatása után kölcsönösen elismertük egymás munkáját és megtapsoltuk egymást.  



Ezt követően kellemes sétára indultunk a Tiszaligetbe. Szerencsére jó időt fogtunk ki.  Meg-

mutattuk nekik a szolnoki főiskola épületét és a Sportcsarnokot, ahol a vízilabda csapat szo-

kott edzeni.   

A séta után szabad program következett, majd fél hétkor újból találkoztunk az iskolában. Ez 

alkalommal a vendégek mutatták be nekünk az iskolájukat, majd egy zenés, táncos bemutató-

val kedveskedtek nekünk. 

Végül az estet egy közös zenéléssel és énekléssel zártuk le a Tiszaparton. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



3.nap 

A reggeli elfogyasztása után az óvodai munkába kaptak betekintést a vendég tanulók. 

Ezen a napon került sor iskolánk alsó tagozatos oktatásának bemutatására is. A vendégek ak-

tívan vettek részt egy bemutató testnevelés órán. 

2018. június 1-jén, 13.00-kor indultunk a nagyenyedi diákokkal együtt Nagykőrös, illetve 

Kecskemét városának felfedezésére.  

Már a Nagykőrösre vezető út is vígan, zene hallgatással telt, ami mégjobban összekovácsolt 

minket, szolnoki tanulókat nagyenyedi diáktársainkkal. Nagykőrösre érve először elsétáltunk 

az Arany János Kulturális Központhoz, ahol egy helyi vezető csatlakozott hozzánk. Rendkívül 

érdekes és tartalmas órákat töltöttünk vele a várost körbenézve. Bemutatta nekünk a fontosabb 

helyszíneket, hallhattunk sok érdekességet Arany Jánosról. Jártunk Arany János egykori laká-

sánál, megnéztük a templomot, a Hősök terét, illetve a zsinagógát. Többek között ezeket meg-

tekintve jártuk végig az Arany-körutunkat.  

Nagykőrös után Kecskeméten jártunk. Itt megnéztük a főtéren található templomokat, a cí-

merdombot, a Cifrapalotát, a zsinagógát, illetve a Katona József Színházat, majd sétáltunk a 

nevezetes sétálóutcán. 

7 órakor értünk vissza Szolnokra, ezután a nagyenyedi diákok elfogyasztották a vacsoráju-

kat.   

   Összességében egy programokkal és rengeteg élvezettel teli napot tudhattunk magunk mö-

gött. Mind a nagyenyedi, mind a szolnoki diákok nagyon sok élményt szereztek, a tanáraink-

nak és persze egymásnak köszönhetően.  

 



 

 



 

  



 

 

 



  

 

 

4. nap  

Az utolsó előtti nap Magyarország fővárosát Budapestet látogattuk meg. Lehetőségünk nyílt a 

főváros nevezetességeinek zömét megtekinteni. Városnézésünket egy kisebb túrával kezdtük 

a Budai Várhoz. Itt körbejárhattuk a várnegyed egész területét ( Halászbástya, Mátyás-

templom).  

Egy kis buszozás után az Országházhoz értünk ahol egy idegenvezető által bepillantást kap-

tunk a  parlament történelmébe.  

Majd ezt követve egy kis shoppingolásban volt részünk a WestEnd bevásárlóközpontban.  

Ezután a Hősök tere és a Vajdahunyad vára következett, a nagy meleg nagyon megviselte a 

csapatot így hazafelé mindenki csak az esti pizzázásra tudott gondolni. Nagyon tartalmas és 

érdekes nap volt, amivel sok-sok élménnyel gazdagodtunk, nagyon jól éreztük magunkat és a 

nap végén kellő fáradtsággal feküdt mindenki az ágyába. 



 

 

  



 

 

 



 

 

5.nap  

Elérkezett az utolsó nap amikor is az erdélyi diákok az utolsó napjukat töltötték itt. A nap az 

iskolában indult egy utolsó reggelivel, majd miután jól laktak elindultunk a szállásra egy két 

perces pihenőre. Miután kifújták magukat sor került a szolnoki Pelikán Plázában egy kis szu-

venír vásárlásra és ki-ki a visszafelé útra is felkészült élelemmel. Ebben az egy órás szabad-

időben mindenki tudott vásárolni és lélekben felkészülni a hazafelé tartó útra. A vásárlás után 

lassan visszaindultunk a szállásra a csomagokért, mert perceken belül jött a busz. A csapat 

még egy utolsó képre összeállt a Pelikán Parkolóban és megkezdődött számukra a hosszú ha-

zafelé tartó út.  

 

 

 


