
 

 
 

 

 

 

 
PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA 
GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 
HAT-16-01-0501 „Határtalan 

Esélyegyenlőség” 

 

 

Vendégségben Aradon, a Csikyben 

Október 4-én, a Határtalanul program keretében Erdélyben jártunk. Utunk első és szívet 

melengető állomása Arad volt.  A Csiky Gergely Főgimnázium tanárai és tanulói fogadtak 

bennünket nagy szeretettel Arad megye egyetlen magyar nyelvű főgimnáziumában.  

Arad, Románia nyugati kapuja és a Partium egyik legfontosabb városa. Ha Arad nevét 

halljuk, elsősorban az aradi tizenhárom vértanú tábornok jut eszünkbe, rájuk gondolunk. Zala 

György csodálatosan szép alkotása, a Szabadság szobor, melyet 2004-ben újra felállítottak, 

előttük tiszteleg.  Látogatásunk egyik célja is az volt, hogy megemlékezzünk az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc vértanúiról. 

 

Előtte azonban a Csikyben vendégeskedtünk. Maga az iskola Arad  megye egyik legfontosabb 

oktatási és kulturális központja, a romániai magyar kultúra egyik fellegvára. Óriási szerepe 

van a magyar nyelv ápolásában, hiszen az itt tanuló diákok az idegen nyelveken kívül minden 

tantárgyat magyarul tanulnak. Hadnagy Éva igazgató asszony azt is elmondta, hogy az 

oktatáson kívül számos kulturális rendezvény, találkozó, könyvbemutató színhelye is az 

iskola.  



 

Érdekes, hogy a Csikyben a középiskolások turisztikát és a filmes szakma alapjait is 

elsajátíthatják. Az oktatás 12 évfolyamos. Az iskola nemcsak a városban népszerű, a régió sok 

településéről érkeznek diákok, akik a kollégiumban kaphatnak  szállást. Az 1920-as években a 

város magyarságának közadakozásából felépült intézmény, nemrég új termekkel bővült. Jó 

volt találkozni a Csiky VII. osztályosaival, osztályfőnökükkel Munteán Tibor történelem 

tanárral és Rudolf Anna tanárnővel, aki látogatásunkat segítette, szervezte.  Egy-egy filmmel 

mutatkoztunk be egymásnak. Az aradi diákok saját készítésű filmjüket mutatták be. Mi is 

vittünk egy filmet, ami a Petőben folyó munkával és a konduktori hivatással ismertette meg 

vendéglátóinkat. Lehet, hogy néhány aradi diák is a budapesti Pető András Főiskolán folytatja 

majd tanulmányit? Reméljük, így lesz. A gyerekektől ajándékokat is kaptunk. Iskolaújságjuk 

néhány lapszámát, valamint szép képeslapokat az aradi vértanúk emlékművéről. Mi sem 

mentünk üres kézzel, sok hasznos könyvet vittünk magunkkal. Még kémia tankönyveket is! 

Ezeknek talán Hadnagy Éva örült a legjobban, aki az intézmény igazgatója és kémiatanára is 

egyben. Ezután erőt gyűjtöttünk a továbbiakra. Finomságokkal, szendvicsekkel, 

süteményekkel, üdítő italokkal  rakott asztalok vártak bennünket. Az állófogadáson 

megtekinthettünk egy kiállítást is. Az iskolában használt régi taneszközök, tankönyvek és 

füzetek  gyűjteményét láttuk. Némelyik kiállítási darab ötven, hatvan, sőt hetven éves is 

megvolt. Ezután elbúcsúztunk, de nem végleg, hiszen a két intézmény, szeretne ezentúl 

szorosabb kapcsolatot építeni egymással. Néhány  aradi diák és tanár is velünk tartott. Együtt 

indultunk koszorúzni a vértanúk emlékhelyére.  

 

 



  
 

 

 

 

A megemlékezés, koszorúzás és városnézés után elbúcsúztunk kísérőinktől, akiket szeretettel 

várunk itthon a Petőben, ha Magyarországra látogatnak. 


