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Események 

Események 

Előkészító óra 

Az utazáson részt vevő diákok előadást hallhattak Erdély történelmi hátteréről, etnikai 

összetételéről, a Mezőség népzenei kultúrájáról. 

Motivációs kiselőadást tarthattak szellemi és tárgyi néprajzáról, irodalmi örökségéről. 

Megismerhették Beszterce-Naszód, Torda természetföldrajzi értékeit. 

Szerepjátékok és szimulációs játékok segítségével a toleráns és kooperatív viselkedés 

szabályait sajátíthatták el, például vendég az asztalnál, viselkedés az utcán szituációkban. 

 

Adatgyűjtés Erdély történelmi hátteréről, népzenei kultúrájáról 

 

Szituációs és szerepjátékok 
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Események 

Növénygyűjtés (hasznos termék) 

Tapasztalatot szerezhettünk a tankönyvekből merített ismeretek valódi tudássá 

formálásában. Mindez csakis a természetben való megfigyelések révén valósulhatott 

meg. 

A hasznos termékünk így egy 15 db-os préselt növénygyűjtemény, mely az osztályterem 

dekorálását, valamint a 10. évfolyam biológia zárvatermők rendszertanának alapozó 

ismereteit szolgálta. A szárított növények sérülékenysége miatt a teremdekoráció főleg a 

növények vektorizált képeivel valósult meg. A projekt folyamán a növénylevélzet 

digitális fotóiról vektorizálás segítségével előállítottuk a levélkontúrok vonalképét. A 

vektorizált képek alapján kísérletet tettünk egyes növények azonosítására. 

 

 

A növények gyűjtése 
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Események 

 

       

       

 

A faliújság elkészítése 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

Az első utazás (Románia - Beszterce) 

Öt napot töltöttünk Erdélyben. Ezalatt az idő alatt nagyon sok helyet, épületet láttunk, 

s a kiránduláson szerzett élményekkel, ismeretekkel lettünk gazdagabbak. Célunk az 

volt, hogy Beszterce település diákjai, tanárai segítségével megismerkedjünk a helyi 

hagyományokkal, és bejárjuk a környék természeti szépségeit, nevezetességeit. 

 

Tordán a sóbányában 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

Túra a Tordai-hasadék mentén 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

A vendéglátóinknál 

 

Bepillanthattunk a besztercei Andrei Muresanu Gimnázium életébe, történetébe. Az 

iskola udvarán 2012-ben elhelyeztek egy emlékművet, címert, ami a város 

nevezetességeit ábrázolja. A román, illetve magyar tagozat működéséről is tájékoztatott 

minket Antal Attila aligazgató úr. A gimnázium különlegessége, hogy a tornacsarnokban 

ma is az eredeti kazettás mennyezet látható. 

 

 

 



  

 
HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között 

 
9 

1. utazás 
Románia - Beszterce 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

Szent László legendái nyomába szegődünk Kerlésen  
Jártunk Cserhalomnál, ahol koszorúzással emlékeztünk meg a csatáról, valamint 

dramatizáltuk Szent László és a leányrabló kun legendáját. Cegőtelkén a református 

templom kertjében megkoszorúztuk a Vörösmarty-szobrot, és a nemzet ébresztője előtt 

tisztelegve elénekeltük a Szózatot. Délután a Fügén található sós vizű strandon hűthettük 

le magunkat a nagy melegben. 

 

 

 

 

A csatatér emlékoszlopánál és Vörösmarty egyedüli erdélyi mellszobránál koszorúztunk 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

 

 

 

 

Drámapedagógiai módszerekkel eljátsszuk a kunok betörését Erdélybe, a leányrabló kun és Szent 

László párviadalát Vörösmarty Cserhalom című elbeszélő költeménye alapján 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

 

  

 

 

 

Délutáni strandolás Fügén 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

Besztercén, jelképeink erdejében barangolunk 
A besztercei városnézés során meglátogattuk a híres templomokat, látványosságokat. A 

város címerén egy strucc látható, ami egy arany patkót tart a csőrében. Ez az ábrázolás 

a város utcáinak csatornafedelein is megtalálható. Szerte a városban a nyíregyházihoz 

hasonló hatalmas almákat láthatunk, ugyanis a gyümölcstermesztés hozzátartozik az ott 

élő emberek életéhez. 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

Harinán meglátogattuk az Árpád-kori evangélikus templomot 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

Tacsra érkezve a gyékény fonásban elmélyedve ápoltuk a 

hagyományokat 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

 

Felfedeztük Kiszsolna templomromját 
A környék felfedezése során jártunk Kiszsolna középkori templomromjánál, melynek 

falain fedezték fel a régészek a világhírű Giotto-mozaik, a Novicella másolatának 

részleteit. 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

 

  

 

 



  

 
HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között 

 
21 

1. utazás 
Románia - Beszterce 

 

Kirándulás a Kolibica-tó környékén 
 

 

 

 



  

 
HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között 

 
22 

1. utazás 
Románia - Beszterce 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

A Borgói-hágó meghódítása 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

 

 

Egy kis rettegés Drakula modern kastélyában 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

A somkeréki református templomban 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

 

  

 

 

 

 

A Bethlen-kastély gyönyörű kertjében 

 

 

 

A Bethlen család elhanyagolt síremlékei 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

 

 

Szamosújváron, vasárnapi szentmisén vettünk részt 
A templom érdekessége, hogy itt található a „Krisztus levétele a keresztről” című 

festmény, Rubens alkotása. 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

A mise után tiszteletünket tettük Rózsa Sándor sírjánál, ahol koszorút helyeztünk el és 

elénekeltük az „Esik eső, szép csendesen csepereg…” kezdetű népdalt. 

  

 

Visszatérve a székesegyházba az Örménység kalandos történetéről hallhattunk izgalmas 

előadást. 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

Bonchidán a Bánffy-kastélyt is volt szerencsénk látni 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

Válaszúton 
A következő állomásunkhoz, Válaszúthoz vezető úton sok-sok népdalt hallgattunk és 

énekeltünk, felkészülve lelkileg is a Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény meglátogatására. 

Kallós Zoltán egész életét gyűjtőmunkájának szentelte, számos díjat és kitüntetést kapott 

munkásságáért. A múzeumban az ő általa összegyűjtött tárgyak vannak. Koszorúzással 

emlékeztünk a februárban elhunyt gyűjtőre. 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 

 

 

Kolozsváron jártunk Mátyás király szobránál, majd szülőházánál is. 
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1. utazás 
Románia - Beszterce 
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 
 

 

A második utazás (Magyarország - Nyíregyháza) 

 

Első állomás: Nyírbátor 

Besztercéről kisebb pihenőkkel folyamatosan utaztak vendégeink Nyírbátorig, ahol 

fogadtuk őket egy kisebb csoporttal és közösen látogattuk meg Magyarország 

legnagyobb gótikus templomát, majd kellemes sétát tettünk a harangtorony felé és 

megtekintettük a belvárost is. 
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 

             

 

Az útba eső lehetőségeket kihasználva Kállósemjén községben a volt Kállay Miklós 

miniszterelnök lakóhelyéül szolgáló Kállay-kúriát és benne lévő kiállítást tekintettük 

meg Komiszár Dénes helytörténész vezetésével. 
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 

 

Máriapócsra érkeztünk, ahol a helységnek nemzetközi hírnevet adó görögkatolikus 

kegytemplomot láthattuk. 
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 

Táncház 
Nyíregyházán nagy örömmel találkoztak a külhoni és a szentimrés diákok. A rövid 

beszélgetést követően elfoglalták a szállásukat és folytattuk közös esti programunkat. 

Estére kellően elfáradtunk, de a szatmári táncház és jókedv felejtette velünk a fáradtság 

érzetét. A nagysajói népzene, a fiatalok tehetsége egy szórakoztató estét kínált 

számunkra. A népdalok tanulása kissé nehézkesen indult, de mire a hangszalagok 

bemelegedtek a dalok hangzása is tökéletes lett. 

 

 



  

 
HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között 

 
43 

2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 

Beregi-túra 
A regionális értéktárunk gazdagításaként második nap beregi túrán vettünk részt: 

Tákos- Csaroda- Túristvándi- Szatmárcseke- Laskod érintésével. Vendégeink 

megtapasztalhatták a népművészetben meggyökeresedett és tovább élő reneszánsz 

motívumkincseket. 

Tákosi kazettás famennyezetet, a paticsfalat, a döngölt sárpadlót néztük meg miközben 

részletes történeti bemutatást kaptunk a helybéliektől, majd a "beregi keresztszemes" 

kézimunkákat is megtekintettük. 
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 

Csarodán a 13-ik századi református templom középkori freskói kápráztatták el 

csapatunkat, majd a beregi lekvárokból készült süteményeket kóstoltuk meg, a helyiek 

vendégszeretetét élvezve.  
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 

 

Túristvándiban a ma is működőképes vízimalmot mint ipartörténeti műemléket 

tekintettük meg. Látogatásunkat érdekesebbé tette, hogy a malmot működés közben is 

láthattuk. 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAristv%C3%A1ndi_v%C3%ADzimalom
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 

 

 

Hazánk egyik leg különlegesebb, Európában is különlegességnek számító szatmárcsekei 

csónakfejfás református temetőben Kölcsey Ferenc a Himnusz költőjének 

nyugvóhelyénél koszorúztunk. 
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 

Laskodon a református templomban a Szent László legendák egyik legszebbik freskója 

adta a helyi értéket. 

 

 

 

 



  

 
HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között 

 
50 

2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 

 

Város felfedező túra Nyíregyházán 
Harmadik nap a város helyi értékeivel ismerkedtünk, város felfedező túrát tettünk, 

diákjaink irányításával, majd a nyíregyházi Jósa András Múzeumban interaktív 

foglalkozáson vettünk részt, ahol a megyei leletanyagok motívumkincseit ismerhettük 

meg, a honfoglalók tárgyi és szellemi kultúráját a nemez világon keresztül láthattuk, 

majd időszaki kiállításként lehetőségünk nyílt Pákh Imre műgyűjtő egyedülálló 

Munkácsy-gyűjteményének megtekintésére.  

 

A napot az iskolánk díszterem kápolnájában kezdtük, ahol vendégeink egy rövid előadás 

keretében megismerkedtek intézményünk történetével. Ezt követően az iskolánkról 

készült kisfilmet néztük meg, valamint diákjaink Nyíregyháza látványosságaiból 

összeállított képsorozatát láthattuk. 
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 

 

 

Végre kimozdultunk 

 

 

A múzeumban sajnos csak az előcsarnokban fotózhattunk 
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 

Az egyes városrészeket a helyi diákok vezetésével és előadásaiból ismerhették meg 

vendégeink. 
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2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 
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Nyíregyháza 

 

 

A késői ebéd után lehetőég nyílt a nyíregyházi állatparkban egy túrára és 

felfrissülésként az Aquarius élményfürdőbe is ellátogattunk. 
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Honfoglalók és nyelvújítók nyomában 
Negyedik napon ismét egy programokkal gazdag napot töltöttünk el, Széphalom, 

Sárospatak Szabolcs község érintésével. 

Széphalom egyedülálló témájú kiállítása a magyar nyelv múltját, jelenét és jövőjét 

mutatta be tablók és interaktív játékok segítségével.  
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Sátoraljaújhelyen a Magyar Kálváriát jártuk végig. 
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A reneszánsz kultúrát tanulmányoztuk Sárospatakon. 

A fűszernövényekről feljegyzéseket készítettünk és egy interaktív játékban is részt 

vettünk. 

 

 



  

 
HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között 

 
64 

2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 

 

 

 

 

 



  

 
HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között 

 
65 

2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között 

 
66 

2. utazás 
Magyarország 

Nyíregyháza 

 

Szabolcsra utaztunk, ahol bejártuk a földvárat és a honfoglaláskori leletanyagokat 

tekintettük meg. 
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Estére honfoglaló csapatjátékot szerveztünk, majd karaoke-val egybekötött gulyáspartit. 

Másnap pakolás búcsúzkodás és egy hosszabb út várt vendégeinkre. 
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Erdélyi beszámoló 

Korai, 5 órai indulás ellenére a csapatunk élénken és frissen kezdte útját a Határtalanul! 

pályázat erdélyi felvonásában. A Vállaj-Csanálos határátkelőhely után első 

megállónknak a Tordai sóbánya szolgált, amiben eltöltött időnk alatt hallhatunk 

keletkezéséről, történelmi vonatkozásairól, működtetéséről valamint régebbi és mai napi 

jelentőségéről. Az erdélyi sóréteg a kiszáradt tengerek aljára rakódott le, majd a későbbi 

földmozgások során tömörült. A só felszínre kerülése beindította a bánya első 

beüzemelését, amit körülbelül a rómaiak korára tesznek, először felszíni, majd földalatti 

bányászat kezdődött. 

 

A bányászat csákánnyal, kalapáccsal, 

tehát kézi erővel történt, míg a só tömbök 

szállítása emelőszerkezettel 4 ló igaerejét 

vette igénybe. Sajnos az ottani 

körülmények miatt ezek a bányalovak 6 

hónap után megvakultak, majd később el 

is pusztultak. A veszteséges termelés miatt 

1932-ben kénytelenek voltak bezárni a 

bányát. A második világháborúban menedékként használták. Újranyitása turisztikai és 

egészségügyi célokat szolgál. A Gazdagok lépcsőjén is járhattunk, ami számomra azért 

is volt emlékezetes, mivel az eredeti falépcsőn grófok, főurak is jártak és most én is 

végigmehettem rajta. A mellette lévő kis kápolna, amelynek oltára csillogó sóból volt 
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kifaragva, csodálatosan nézett ki. Nekem a monumentális magasságtól és zárt tértől, a 

rendkívül tiszta levegő ellenére, ami miatt az asztmás és egyéb légúti betegséggel 

rendelkezőknek a gyógyulására kiválóan alkalmas ez a hely, kisebb szédülési tüneteim 

jelentkeztek. Csak nagy nehezen tudtam fel- és lemenni, a 13 emeletnyi fából készült 

lépcsőn, ami kb. 40-50 m mélységbe vitt le. Érdekesség, amit csak az utolsó lépcsőfoknál 

vettem észre: a szintek falába van írva, hogy azt az emeletet melyik évben sikerült 

befejezni. Ezek mellett természetesen a látvány fantasztikus volt, mégis bármi másnál 

sokkal felüdítőbb volt számomra, hogy kiértem a bánya bejáratában lévő szabad mezőre.  

Nem mentünk messzire, hiszen a Tordai-hasadék volt következő úti célunk, ahol a túra 

során próbáltuk megtalálni Szent László pénzét, valamint fenn maradni a hasadék 

oldalán lévő keskeny kavicsos ösvényen. Az előttünk lévő tekintélyes csontfehér 

falkolosszus és a mellettünk csobogó Hesdát-patak mindenki figyelmét megragadta. A 

különleges növényvilág is csodaszép és látványos volt. A sziklahajlatokban rengeteg faj 

rejtőzik, a pókokról nem is beszélve. A szirtek mászása közben sikerült beletenyerelni 

néhány jókora méretű hálóba. Lehetőségünk akadt megcsodálni pár Tordai-hasadékbeli 

növény- és állatfajt. Utunk során dallamos énekét hallhattuk a bámulatos kövirigónak. 

  

Ugyanakkor elszomorított a szemét látványa, megszámlálhatatlan mennyiségű 

papírzsebkendő, csokis papír és egyéb hulladék volt begyömöszölve a kisebb 

sziklamélyedésekbe. Miután kiértünk a hasadékból, a szállásunk felé vezetett utunk, 

méghozzá a besztercei Andrei Mureșanu Líceum Magyar Bentlakásába, melyet a 

református egyházközség tart fenn. A fárasztó nap után itt pihentünk meg. 
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Másnap reggeli programunk városnézéssel kezdődött. Beszterce rendkívül szép város, az 

ott élő magyar lakosság viszont „szórványban” él. Ez annyit tesz, hogy a városban élő 

magyarok száma nem haladja meg az 5%-ot. Az egykori magyar Főgimnázium 1912-

ben épült, kezdetben Királyi Leány Iskolaként működött. Tervezője Ludovic Woll, 

akinek eredeti tervrajzait megtalálták az iskolában. A folyosói kiállításon 

megtekinthettük a tervrajz kinagyított képét a régi magyar címerrel. Az l. 

világháborúban a tihucai frontvonalról hozták ide a megsebesült katonákat, tehát 

kórházként szolgált. A magyar katonák a dornavátrai fronton estek el a harcban, nekik 

2017-ben állítottak emléket.  

 

Az Andrei Mureșanu Főgimnázium Magyar Tagozatán jelenleg 270 magyar tanuló 

sajátítja el a tananyagot és természetesen szeretettel várja az újabb diákokat. Az iskolában 

megtekintettük a különleges építészeti elemeket, mint például az eredeti, 1912-ben 

elkészített vitráliát (üvegablakot), ami piros és sárga színekben pompázik a 

lépcsőfordulóban. A tornateremben lévő kazettás mennyezetet ékesítő motívumok 

szintén csodálkozást váltottak ki belőlünk. Emellett körbejártuk a termeket, hogy mégis 

lássuk, milyen helyiségekben tanulhatnak a diákok. Csodálkozásomra 3 laboratóriumot 

is találtunk a természettudományoknak, valamint egy ottani órarendbe is 

belekukkantottam..., találtam egy érdekes tantárgyat: logika. Vajon itt mit tanulhatnak? 

Természetesen a folyósokat járva a besztercei diákok alkotásait is megcsodáltuk, számos 

művészi fotó mutatja érdeklődésüket a környék néprajzi és természeti kincsei iránt. Az 

egyetlen megmaradt régi magyar címert is felfedeztük. 
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Miután elhagytuk az iskolát, következő állomásunk a harinai evangélikus templom volt. 

Ezt a templomot már nem használják istentiszteletre, helyette kiállításokat tartanak 

benne. Mi is egy ilyen keresztény témájú tárlatot tekinthettünk meg. A templom román 

stílusú, építő anyaga tégla és kő. Különböző stílusú oszlopok díszítik a hajót, mint 

például a ritka és kivételes négyzet alapú bordázott oszlopok. A templomot a 12. 

században építették, majd a szászok használatába került.  

 

A szentélyben a falon egy bemélyedés található a szentségnek. A megfeszített Krisztust 

rusztikus ábrázolásban láthatjuk. A templom alatt található egy kripta, ami igazán 

megmozgatta fantáziámat, sajnos/nem sajnos, oda nem lehet lemenni. Engem valójában 

a templom külseje egy kisebb kastélyra emlékeztetett, aminek a hátterében csodaszép 

festői látkép tárul szemünk elé. Kívül-belül letisztult, csendes és meghitt. Jó dolog, hogy 

az ilyen épületeket is karbantartják. 
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Soron lévő megállónk Tacs, a gyékényfonó falu. Érdekes, hogy a közelben egyáltalán 

nincs gyékény, így nem tudják, hogy ez a hagyomány hogy jött létre a községben. Itt 

invitáltak minket egy kis kézműveskedésre. Szeretem az ilyesfajta elfoglaltságokat, főleg 

így, hogy gyékényt még életemben nem fogtam a kezeim között. Az illata érdekes volt, 

olyan „mocsaras”. Rendkívül jól formálható. Innen egy angyalka és egy fonott szív 

kíséretében távoztunk, meglepően jó hangulattal, nyilván mindenkit elégedettséggel 

töltött el az alkotás öröme. 

  

De még itt nem érhetett véget a nap, hisz várt Beszterce és környéke. Gyalog, egészen a 

szállásunktól bejártuk az egész várost, szinte minden sarkon (ha fogalmazhatok így) volt 

egy történelmi emlékmű, még ha nem is látszott annak. Besztercéről 1241 óta tudjuk, 
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hogy létezik, mivel ekkor készítettek feljegyzéseket először az ott esett károkról a 

tatárjárás idején. Eredetileg szász város, amelyet székelyek őriztek, mivel akkoriban ők 

voltak a legjobb harcosok. Mivel a tatárok felégették, ezért jelentős veszteségeket 

szenvedett. Később szabad királyi város lett és ide építette várát Hunyadi János is. Ez 

viszont később egy lázadás következtében leégett. 

 

A 15 században a város a várat, mint építő anyagot felhasználta bástya és falak építésére, 

megerősítésére védelmi okokból. 1602-ben végbement az az esemény, amit a történelem 

csak szomorú vagy fekete vasárnapnak hív: Basta generális elfoglalta Besztercét és 

kiűzette, majd lemészárolta a magyarokat. A magyar nők és gyermekek bujkálva, a szász 

lakosság  által rejtegetve élték csak túl ezeket az éveket. Ezek után még rengeteg ostrom 

alá esett a város, így érthető, hogy miért maradt meg ilyen csekély mennyiség a várfalból. 
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A bástya mellett meglátogattuk a főtéren álló szász evangélikus templomot, mely belülről 

ámulatba ejtett minket. A céheknek külön ülőhelyük volt, amit a címerek jeleztek 

számunkra. A kőből faragott szószék és az egyéb díszítő elemek egyedülálló látványt 

nyújtottak. A templom többször is leégett, legutóbb két tűzzel játszó gyerek miatt 2008-

ban. Itt, miután elszavaltuk a Szózatot, a templomkertbe kiérve észrevettük, hogy tojások 

vannak a fán. Amik valójában meseszépen díszelegtek, mégse tudtuk pontosan miért is 

lógnak ott a nyár közepén. Majd idegenvezetőnk, a  Főgimnázium egykori diákja, 

természetesen elmagyarázta nekünk, tudatlanoknak, hogy ez egy szász tavaszváró ünnep 

kelléke, csak fennmaradt a fán, mivel - valójában a kevés szász népesség miatt - már csak 

az önkormányzat gondozza ezt a hagyományt. A közelben lévő Mátyás kori címert és a 

mellette lévő árkádokat indultunk megtekinteni. Végül a Magyarok utcáján keresztül 

fejeztük be városi sétánkat, visszatértünk szállásunkra, hogy kipihenjük a nap 

fáradalmait. 

Következő reggelen a kiszsolnai templomdombon kezdtük kalandozásunkat. Itt 

megnéztük a romos evangélikus templomot és környezetét. A templomkertet és a romot 

benőtte a gaz, helyesbítve azok a réti növények, amelyeket mi is tanulmányoztunk, mint 

például a hólyagos habszegfű vagy a mezei katáng. Pedig ez az a templomrom, amelyben 

megtalálták a Navicella Giotto-freskó másolatát, ami  kiemelkedő egész Európában, 

hiszen ezen festmény pontos másolatából mindössze 3 készült. Mégse védi semmi a 

templom maradványait pár fagerendán kívül. Eredetileg ez a templom is a szász közösség 

áhítati helye volt. A templomot nem használja senki, maximum pár látogató és a 

restaurátorok keresik fel. Az elvadult kertben találtunk imádkozó sáskát, amit a kezembe 

felvéve ijesztgettem ki a csoporttársaimat az elvadult, burjánzó területről. 

,  
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Valójában már megint elszorította a szívemet a látvány: Egy romos templom egy 

megismételhetetlen és eszmei értéket meghaladó műalkotás vész a semmibe a 

restaurálások lassú folyamata alatt. 

Ezt követően a Kolibica-tó lett a vizithelyünk. Egy szó: csodálatos. Gyönyörű, ahogy a 

vízfelszínen megtörik a fény és csillog, valamint a hegyek a háttérben, én pedig a 

barátaim társaságában. Nagyszerű, 900 m felett. Ez egy mesterségesen létrehozott tó, 

mely a Kolibica-gátnak köszönhetően jött létre. Gyalog kb. 3 óra körbemenni a part 

mentén, nyilván megérte volna, de nekünk nem volt ennyi időnk. 

 

A Drakula-kastély volt programtervünk következő célpontja, ahol nem sokat tudtunk 

meg a rettegett vajda életéről, de legalább egy jó adag infarktussal távozhattunk. Inkább 

látványkastélynak és szállodának mondanám a helyet, a valódi Vlad Dracula Tepesről 

semmivel sem lettünk okosabbak. De egy jó kis frissítő élménynek egyáltalán nem volt 

rossz. A napot a dornavátrai felvonó élményei zárták. Egyik legjobb barátnőmmel ültünk 

fel ketten egy kabinba. A kezdeti ijedség ellenére a lenyűgöző táj hamar mind a kettőnket 

a csendességbe taszított. Egyszerűen elnémította az embert a hegyek, völgyek, hatalmas 

fenyők és a talajt sűrűn borító páfrányok látványa. Rendkívül izgalmas kalandnak 

bizonyult. 
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Rákövetkező napunkat Somkeréken kezdtük. A település neve több különlegességet rejt, 

mint azt az ember először sejti. A som növénynek az a köze a faluhoz, hogy régebben 

teljesen somerdő vette körül. Nos, a kerek pedig a magyar nyelvben, régies 

szóhasználatban erdőt jelent. Egyszóval, ha összerakjuk a részeket, az jön ki, hogy 

„Somerdő”. Ezen a helyen látogattuk meg a gótikus stílusú református templomot, ahol 

egykor Dobó István és Bem József is megfordult. Így hát elhatároztam, hogy végigülöm 

az összes eredeti, Umling Lőrinc által festett, boltíves padot, csakhogy elmondhassam 

magamról, hogy ültem ugyanott, ahol 

valaha ült Dobó István és Bem József. 

Természetesen felment a csapatunk egy jó 

nagy része a templomtoronyba is, ahol 

hihetetlen kilátás fogadott minket. Volt 

alkalmunk kicsit megkocogtatni a két, 

szintén eredeti, Kolozsváron öntetett 

harangot, ami a mai napig elég hangosan 

szól ahhoz, hogy megsüketítse a körülötte állókat. Voltunk olyan szerencsések, hogy 

lemenetel közben nem történt semmi baleset a meredek lépcsőn, vagyis ez vonatkozott 

a többiekre. Ugyanis én voltam olyan figyelmetlen, hogy lehaladás közben lefejeltem az 

első gerendát, ami szembejött velem, miközben beletenyereltem (ismét) a pókhálókba. 

De szerencsére senki se vette észre... Lent, a hajóban a szószéktől jobbra ült régebben a 

papné, családjával elkülönítve a többi asszonytól. Balra a szószéktől, a szintén eredeti 

1700-as évekbeli orgona előtt pedig a férfiak ültek. Az orgona a mai napig szól, volt 

módom kihasználni a helyzetet és megszólaltatni. Valójában csodálatos dolognak tartom, 
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hogy az efféle régiségeket ilyen nagy gondosság övezi, nagyon örültem neki hogy én is 

rá emelhettem a kezem ezekre a tárgyakra. Miután továbbálltunk, a neobizánci-mór 

stílusú Bethlen-kastély várt ránk. A Kerlés felé vezető úton megláttuk (pontosabban 

szemfüles tanáraink meglátták) a homokkőbe vésett barlangsírt, amiben egykor Bethlen 

Lajos és felesége, Klára kapott végső nyughelyet. A sziklasírt többször is kirabolták, így 

egy híres ezermester, Bodor Péter készített egy remete alakot, aki, ha az ajtót kinyitották, 

a karosszékéből felállva ijesztette el a kéretlen látogatókat, így sokáig nem is merték 

megközelíteni az emberek.  

 

Ma már csak egy bemélyedés utal a remete alak ottlétére és talán az egész homokkő fal 

jobban emlékeztet egy szemétledobóra, mint síremlékre... Miután megérkeztünk eredeti 

célunkhoz, Árokaljára, körbenézhettünk a lenyűgöző látványt nyújtó angolkertben. Így 

miután az ottani növényvilágot megcsodáltuk, valamint tiszteletünket tettük a sírkertben 

is, elindultunk Vörösmarty Mihály 

Erdélyben lévő egyetlen mellszobrához, 

Cegőtelkére. Az itt lévő református 

templom előtt (pontosabban a mellszobor 

előtt) elénekeltük a Szózatot, így is 

megtisztelve a költő emlékét. A 

templomban több népi legendát és azok 

különböző változatát is hallhattuk az ifjú 

Szent László herceg tetteiről. Így hát felkerestük a közeli temetőben, egy magaslaton 

emelkedő, hivatalosan óriás sírkőként funkcionáló alkotást, ami emléket állít azon 
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legendának, amit mi is hallottunk. Eszerint Szent László herceg a cserhalmi ütközet 

során kivívta a kereszténység győzelmét a pogányság felett. Az emlékművön lefutó 

leányhaj alatt eljátszottuk a legenda jeleneteit, ami meglehetősen humoros módon, új 

látószögbe helyezte a csoportunk színészi tehetségét. Ugyanitt is kerestük Szent László 

pénzét, nem jártunk sok sikerrel. 

 

A következő megállónk a remetei lovasklub majd, a közelben lévő fügei strand volt. 

Újabb élményekkel gazdagodva, a napot megkoronázva, közösen énekelve az esti 

órákban, az erdélyi népzene sajátos dallam világával a fejünkben zárhattuk a napot. Ez 

is igencsak nagy élmény volt, hiszen mindenki boldogan és elégedetten hajthatta le fejét, 

hisz sikeresen megtanulhattunk megannyi helyi népdalt. 

 

Utolsó napunkat egy misével kezdtük, de nem a már jól megszokott módon, ugyanis 

Szamosújváron az Örménykatolikus Székesegyházban jelenhettünk meg. Nekem ez egy 

igen különleges élmény volt, hisz a székesegyház pompázott, miközben szólt a csodálatos 

ének és az ima. Meglehetősen kicsinek éreztem magam a monumentális hajóban, 
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felettem a szintén szemet gyönyörködtető freskókkal és aranyozott díszítéssel. Én pedig 

ott ülhettem, ennek a fantasztikus épületnek a közepén és ámulatba estem. A mise 

végeztével, mialatt az örmény hagyományokat betartva elvonultak az emberek 

megbeszélni a hét történéseit, a hétköznapjaikat, mi elmentünk megkoszorúzni Rózsa 

Sándor sírját a szamosújvári temetőben.  

 

Valójában ez, egy a raboknak fenntartott temető volt, mivel mellette találhatjuk a 

szamosújvári börtönt, amiben meghalt Rózsa Sándor, vagy másnéven a Magyar Robin 

Hood. Különlegessége a sírjának az is, hogy míg minden sír keletre, az övé délre fekszik, 

így is kifejezve azt, hogy mindig is egy igazi lázadó volt. Miután itt is tiszteletünket 

tettük, visszaindultunk az örmény székesegyházba, ahol megismerkedhettünk az örmény 

történelem kis töredékével is. Innen tudtam meg, hogy például Örményország volt az 

első, ahol államvallássá emelték a kereszténységet, vagy azt hogy ők találták ki azt a 

teljesen igaz közmondást, hogy „Az idő pénz.” Számomra mindez nagyon is meglepő 

volt. 
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Szamosújvári látogatásunk után a Bonchidai Bánffy-kastélyt csodáltuk meg teljes 

pompájában. A restaurálások a mai napig folynak, hisz egy ilyen műemléket 

természetesen meg kell őriznünk. Sokszor tartanak itt koncerteket, kiállításokat,  

előadásokat. Végigjártuk az épületeket, ezután pedig Kallós Zoli bácsi válaszúti néprajzi 

gyűjteményét tekinthettük meg. Véleményem szerint nagyon is tiszteletre méltó a 

munkássága, hisz áhítattal gyűjtötte és őrizte meg az Erdélyben élő magyarok 

kultúrájának meghatározó elemeit. 

  

Számtalan tisztaszobát vizsgálhattunk meg, ez alapján is kielemezve az egykori 

tulajdonosaik életvitelét. Nekem nagyon tetszett napunknak ez a része is, mindig is 

szerettem vizsgálódni és elképzelni, hogy is élhettek ezeknek a tárgyak segítségével. 

Úticélunk következő állomásán, Kolozsváron a Szent Mihály-székesegyházat és Mátyás 

király lovas szobrát nézhettük meg. Itt egy kis időt eltöltve látogattuk meg Mátyás király 

szülőházát, valamint „másik lehetséges szülőházát”, a gótikus stílusú ferences rendházat 

a szomszédos utcában. Ezek után hazaindultunk, több órás utunk alatt lehetőségünk 

adódott, hogy továbbra is gyönyörködhessünk a tájban és a hangszórókból kiáradó 

fantasztikusan hangzó, jól megszokott népzenében. A határt átlépve és utunk végéhez 

érve csodálatos élményekben gazdagon érkeztünk haza. Az utat személy szerint nagyon 

élveztem, ha lesz még alkalmam, boldogan látogatom meg ezt a gyönyörű és egyben 

elragadó országrészt. 

 

Tomasovszky Fruzsina (Nyíregyháza) 
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Határtalanul! 

2018. augusztus 1-jén útnak indultunk Erdélybe. Nagyon hosszú volt az út, de nagyon 

élveztük. Zenéltünk, kártyáztunk (persze nem szerencsejáték címen), és természetesen 

aludtunk.  

Az első állomásunk a Tordai sóbánya volt. Őszintén szólva a nagy magasságok miatt 

pár termet kihagytam volna, de persze 

nagyon gyönyörű volt, rengeteg lépcsővel. 

Aztán a Tordai-hasadék következett, 

amely nagyon szép és változatos 

élővilággal büszkélkedhet, nem is beszélve 

a hozzá kapcsolódó Szent László-legendák 

sokaságáról – akár a keletkezéséről, akár 

a benne lévő kövekről legyen is szó. A 

hosszú túra alatt voltak nehéz és kevésbé 

nehéz útszakaszok is, de végül senki sem 

sérült meg, és véleményem szerint ez volt 

a legjobb része a kirándulásunknak, 

persze a felvonó után. 
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Augusztus 3-án – ahogyan az imént említettem – felvonó is volt a programban, ami 

csodálatos kilátást biztosított a környező hegyekre, sőt még bárányokat is láthattunk 

magunk alatt.  

Aznap volt szabadidő is, ami folyamán aranyos kislányok 

jöttek oda hozzánk, és kaptunk az alkalmon, hogy 

csináljunk egy képet is. Panna, Dóri és én valamilyen 

szinten románul és mutogatva és még egy kicsit angolul 

is tudtunk velük beszélni, ami nagyszerű élmény volt! 

A kirándulás során alkalmunk nyílt megnézni többek között a besztercei gimnáziumot 

is, ami hihetetlenül szép könyvtárral rendelkezik, s az udvara is lélegzetelállító! 

Hazafelé vezető utunk egyik állomása a válaszúti Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény 

volt, ami az erdélyi magyarok kultúráját egy az egyben visszaadja annak, aki ebben a 

modern világban bemegy oda. A tisztaszobák, a népi ruhák és a csodálatosan hímzett 

kendők egy-egy néprajzi területet (Kalotaszeg, Gyimes, Moldva és a Mezőség) mutatnak 

be. A kiállítás után a többszörösen (és jogosan) elismert gyűjtő egykori házát is láthattuk, 

aminek a padjára tettünk egy koszorút tiszteletünk kifejezéseként. Kaszásné Tóth Judit 

igazgatóhelyettes asszony mesélt pár történetet arról, hogy azon a padon beszélgettek a 

szentimrések 2-3 évvel ezelőtt Zoli bácsival, miközben játszottak a számára nagyon 

kedves kiskutyájával.  

Örülök, hogy eltölthettem ezt az öt napot Erdélyben, mert nagyon sok új dolgot 

megtanultunk, többek közt népdalokat is. Az osztálytársakkal is nagyon jó volt már 

tölteni egy kis időt, mivel nem sokszor találkozhattunk a nyár folyamán. Tetszett az út, 

mindenki remekül érezte magát. Mindez nem valósulhatott volna meg Barkócziné Filep 

Judit, és Kaszásné Judit tanárnők nélkül, és persze a kísérőtanárok is nagyon 

segítőkészek és rendesek voltak! 

 

Sebők Martin (Nyíregyháza) 
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Erdélyi tanulmányi kirándulásunk 

Augusztus 1-jén reggel négykor gyülekeztünk a SPAR-parkolóban. Több mint biztos, 

hogy a társaságunk nagy része még szívesen aludt volna pár órát, de mivel az 

alváshiányunkat pótolhattuk a határ felé tartó úton, már nem is tűnt rettentően 

vészesnek a koránkelés. 

A kirándulásunk első állomása a Tordai sóbánya volt. Egy ott dolgozó hölgy, miközben 

röviden összefoglalta a bánya történetét, körbevezetett minket. Az egész lenyűgöző volt. 

Valamiért nem számítottam arra, hogy annyira óriási lesz, de kellemesen csalódtam. Ami 

különösen megragadta a figyelmemet, az a József-bánya volt. Részben azért, mert 

remekül visszhangzott, másrészt, mert nagyon hasonlított egy helyszínre, ami a Harry 

Potter sorozat hatodik részében szerepelt.  Bár a bánya meseszép volt, a hűvös idő 

nem volt a legkellemesebb, még úgysem, hogy megmásztunk 13 emeletnyi lépcsőt. 

A kissé fárasztó lépcsők után a Tordai-hasadékhoz indultunk, amely gazdag növény- és 

állatvilágáról is ismert. Sikerült is pár ritkaságot megtekintenünk.  

A hasadékban a patak melletti, megszokott ösvényen haladtunk. Mivel ez az ösvény 

átlagembereknek van kialakítva, úgy véltem, egyszerű lesz rajta közlekedni, de sajnos 

csalódás ért, mert az ösvény eléggé csúszós, néha- néha keskeny és köves volt. Az igen 

megterhelő túra ennek ellenére mégsem csak negatív pillanatokat tartalmazott, mivel a 

függőhidak nekem személy szerint nagyon imponáltak, és a táj is lenyűgöző volt.  

Egy hosszú utazós-túrázós nap után érkeztük meg este Besztercére, ahol egy magyar 

diákok részére kialakított kollégiumban szállásoltak el minket. Miután elfoglaltuk a 

szobáinkat, lementünk az ebédlőbe, ahol meleg vacsorával vártak, s végre pihenhettünk. 

A második nap megismertük a fogadóvárosunkat, Besztercét. Megnéztük az Andrei 

Mureșanu Főgimnáziumot, ahol működik román és magyar tagozat is. Jó volt látni az 

épület egy régi tervrajzán az angyalos magyar címert. Az intézmény körüljárása során 
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érdekes volt hallani, hogy az iskolát a múltban többször átnevezték, és a jelenlegi nevét 

a román himnusz írójáról kapta.  

A gimnáziumlátogatás után elindultunk megismerni a várost. Egy helytörténész egykori 

gimnazista mutatta be nekünk Besztercét, akivel elmentünk arra a helyre, ahol egykor a 

város régi falai álltak, és még egy gyors fagyizásra is volt időnk.  Ahogy az evangélikus 

templom felé mentünk, elkezdett esni az eső, így kiváló menedékkánt szolgált a gótikus 

és reneszánsz stílusú szász templom, ahol körbenéztünk. Az eső elállta után folytattuk 

utunkat az egykor szász városban.  

Beszterce után a harinai evangélikus templomot néztük meg, ami káprázatos volt, de az 

összhatást befolyásolta a templomban lévő különleges kortárs festménykiállítás. 

A következő állomásunk egy kicsi falu volt, Tacs, 

ahol a helyiek segítségével gyékényből angyalt 

majd szívet készítettünk, és megismerkedtünk a 

gyékénygyűjtés folyamatával is.  

Magabiztosan kijelenthetem, hogy nekem a 

harmadik nap volt a kedvencem. A Beszterce folyó 

partján a mesterséges Kolibica-tóhoz mentünk. A tónál esélyt kaptunk arra, hogy 

vízibiciklizzünk és csónakázzunk, de mi a barátaimmal inkább belelógattuk a lábunkat 

a vízbe, miközben a gyönyörű hegyeket 

fotóztuk. A tó után a dornavátrai 

felvonóra ültünk fel. Nekem a felvonó volt 

az egész kirándulásból az abszolút 

kedvencem. 

Miután sajnos véget ért a visszaút is a 

felvonón, Báránykőre indultunk, ahol egy 

Hotel Drakula nevezetű épületbe léptünk 

be. Megtekintettük Drakula kriptáját is, 
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ami egy kicsi, sötét, festett falú szobában volt. Miközben az ott dolgozó hölgy Drakuláról 

beszélt, a „gróf szelleme” jól megijesztett minket.  

Estére visszatértünk a szállásunkra, majd vacsora után kimehettünk a városba sétálni. 

Este teli volt élettel a város.  

A negyedik nap kirándulásunkat Somkeréken kezdtük, ahol a református lelkész 

bemutatta nekünk a templomot és kaptunk egy képeslapot is. 

Somkerék után az árokaljai Bethlen-kastélyhoz mentünk. Sajnos az épületbe nem 

mehettünk be, de megnéztük a kastély kertjét. Rengeteg növényfaj él ebben a különleges 

botanikus kertben. Láthattunk jegenyefenyőt, lucfenyőt, kaukázusi- vagy japán akácot 

és több különleges cserjét, csemetét, amelyeket nagyrészt egyetemisták gondoznak.  

Árokalja után Cegőtelkére mentünk, ahol a Vörösmarty-szobor előtt elénekeltük a 

Szózatot. A lelkész elmesélte a szobor történetét, és megismertük Szent László király és 

a leányrabló kun legendáját is. Ezután felmásztunk a cserhami csata emlékére állított 

emlékműhöz.  

Cegőtelke után meglátogattunk egy lovardát, ami régen a Bethlen családhoz tartozott, 

majd indultunk a Baile Figa nevű strandra.   

Amikor este visszaértünk a kollégiumba, vacsoráztunk, hálánk jeléül elénekeltünk egy 

dalt a személyzetnek, népdalokat tanultunk és bepakoltunk bőröndjeinkbe, hisz másnap 

indultunk haza, Nyíregyházára. 

Az ötödik és egyben az utolsó nap is szenzációs volt. Korán hagytuk magunk mögött a 

kollégiumot és az örmények legfőbb központjába, Szamosújvárra mentünk. A templom 
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kívülről és belülről is gyönyörű volt. A plafont hatalmas elmosódott freskók ékesítették, 

és az oltár is bámulatos volt. Részt vettünk az örmény katolikus misén, majd a mise után 

a gondnok úr, Esztegár János hosszasan beszélt nekünk az örményekről, a templomról, 

a vallás kialakulásáról és megmutatta a legendás, jól őrzött Rubens-festményt is.  

 

Innen Bonchidára utaztunk, ahol megnéztük a Bánffy-kastélyt, ahol szintén egy kortárs 

festménykiállítást láttunk. A kirándulásunk felejthetetlen állomása volt a Kallós Zoltán 

Alapítványi Ház, ahol megmutatták Zoli bácsi díjait és a 

hatalmas néprajzi gyűjteményét.   Kolozsvár felé indultunk, 

ahol a Szent Mihály-templomnál álltunk meg. Megnéztük a 

templom előtti óriási Mátyás-szobrot, majd bementünk a 

templomba. Mátyás király szülőházát sajnos belülről nem 

láthattuk, mivel a benne működő művészeti iskola vasárnap 

zárva van. Kolozsvár épp az Untold fesztiváltól nyüzsgő belvárosában korzóztunk. 

Végül féltizenegykor értünk haza kissé fáradtan, de boldogan. A kirándulás élményteljes, 

izgalommal teli és szórakoztató volt, nagyon örülök, hogy részt vehettem rajta. 

 

Ladó Gabriella (Nyíregyháza) 
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Erdélyi élménybeszámoló 

2018-08-01. hajnali 5 óra: indulunk Erdélybe, Besztercére, ahol négy éjszakát töltünk 

el.  

Annak ellenére, hogy korán indultunk, elég nagy volt a nyüzsgés az úton. Persze voltak, 

akik még a hangos zene és a nyüzsgés ellenére is békésen aludtak, amíg a határra nem 

értünk. Egyszóval igazi utazó hangulat volt.  

Mielőtt Besztercére mentünk volna, Tordát vettük célba. Először a sóbányában volt 

szerencsénk körülnézni, ami szó szerint lenyűgöző, szinte már olyan volt, mintha nem 

is a földön lennénk. A falak úgy néztek ki, mintha márványból lettek volna. Tisztán 

látszódott, ahogy a só rétegződött. Megtudtuk, hogy hogyan hozták fel az 5 mázsás 

zsákokat 200 méter mélyről, 

illetve volt szerencsénk 

kipróbálni a sóbánya 

visszhangját is.  

A bányalátogatás után 

felszálltunk a buszra és 

elindultunk a Tordai-

hasadékhoz. Nem jutottunk be 

teljesen – bár a csoportból 

mindannyian keményen küzdöttünk, hogy minél beljebb nyomulhassunk a hasadékba 

–, de az úton látottak így is lenyűgöztek mindenkit. Ezek közt szerepelt egy gyönyörű 

vízesés, illetve láttunk egy hegymászót is.  

Noha Kolozsvár is az úti tervben szerepelt az első napra, sajnos nem maradt időnk rá, 

ezért 5-én, az utolsó napon tudtunk ellátogatni a régi magyar városba.  
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A szállásra késő estére értünk, ahol megismerkedtünk a vendéglátó iskolának, az Andrei 

Mureșanu Főgimnáziumnak az aligazgatójával.  

A második napon megnéztük Beszterce magyarokhoz kapcsolódó nevezésségeit is. 

Megtudtuk, hogy mi célt szolgálnak a sikátorok, amik gyakorlatilag teljesen behálózták 

a várost és összekötötték a fő utcákat. Megtudtuk, hogy miért van egy koronás strucc a 

város címerében, az aknafedőkön, és hogy miért tart a csőrében egy patkót.  

Mivel eleredt az eső, a szász templomban kerestünk menedéket, aminek a tornyába 

sajnos nem mehettünk fel – a villámveszély miatt –, de senki nem bánhatta, mivel 

alaposan szemügyre vehette a templom különlegességeit, a régen itt működő céheknek 

a címereivel díszített zászlókat, amelyek a templom falait díszítették. Miközben a 

templom történetét mesélték nekünk, megtudtuk, hogy a templom régebben tűz 

áldozata lett, ami leginkább az ajtó felett látszódott, ahogy a kő kormozódott. 

Lehetőségünk nyílt bemenni az oltárhoz is, és kipróbáltuk a templom akusztikáját, 

énekeltük egy Mária-himnuszt. Érdekes volt számomra, hogy a templomban a padsorok 

nem az oltárral szemben, hanem az oltártól jobbra, illetve balra helyezkedtek el.  

Pár perc múlva az időjárás megkegyelmezett nekünk, így folytathattuk városnéző 

utunkat. Amikor visszakerültünk a kiindulási pontunkhoz, még maradt időnk pár 

percnyi felfedezőútra.  
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A besztercei városnézés után egy kisebb faluban, Tacson megtanultunk gyékényt fonni 

- ami nagyon tetszett nekem.  

A kirándulás 3. napja különleges élményt nyújtott számomra. A Kolibica-tóhoz 

mentünk, ahol vízibicikliztünk is. Az 

igazat megvallva az irányítás, 

mármint a vízi jármű irányítása elég 

nehézkes volt, de nagy nehezen 

megoldottuk. A tó után libegővel 

felmentünk egy hegycsúcsra, ahol két 

barátnőmmel helyi gasztronómiai 

élményekkel is gazdagodtunk. 

Dehogyis!!!  Kipróbáltuk ugyan a 

helyi fánkot, ám ez nem étel. Azt jelenti, hogy egy hatalmas úszógumiban lelöktek 

minket egy műfüves pályán. Fantasztikus volt!  

Sajnos nem maradtunk túl sokáig, hisz indulni kellett. A Drakula-szállodába mentünk, 

ahol egy fergeteges kis bátorságpróbában volt részünk. Egy alacsony folyosóról egy sötét 

szobába léptünk, ahol a klasszikus Drakula-regény jeleneteit ábrázolták a falon. Egy 

hölgy gyertyalángnál mutatta meg nekünk ezeket a „falfestményeket”. A szobában volt 

még egy puritán fa koporsó is, ami az idegenvezetés végén nagy szerepet kapott. A 

nyirkos sötétségben hatalmas üvöltéssel egy „szellemalak”, Drakula gróf szelleme ugrott 

ki a koporsóból. Először mindenki egy kicsit megrémült, de utána már jóízűen nevetni 

kezdtünk a szinte vásári komédián.  

A nap végén megismerkedtünk néhány 

besztercei diákkal, akik innentől hűséges 

kalauzunkként szintén részt vettek a 

programsorban.  

A következő napon ellátogattunk Somkerékre, 

ahol a református templomban még a 

harangokat, illetve az orgonát is kipróbáltuk. 
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Később pedig tiszteletünket tettük a Bethlen-kastély arborétumában, aminek első része 

francia-, a hátsó viszont már angolkert jellegű volt. Majd a Szent László    kerlési 

ütközetének történetét megelevenítő emlékműnél eljátszottuk Szent László és a 

leányrabló kun legendáját is. Miközben mindenki tűkön ült a Füge felé vezető úton, 

még megálltunk egy lovardánál. Végre elérkezett a nap fénypontja, a fügei strand.  

 

Pár barátnőmmel nem voltunk restek, kipróbáltuk az iszapozást, illetve a sós vizű tavat. 

Nagyon viccesnek találtuk, hogy bármit is csináltunk, nem süllyedtünk el. A strand után 

visszaindultunk a szállásra és mindenki bőszen pakolni kezdett, ugyanis másnap korán 

indultunk hazafelé.  

Az utolsó napon nem feledkeztünk meg a szép várost, Kolozsvárt meglátogatni. Személy 

szerint nekem nagyon tetszett a kolozsvári templom és Mátyás király monumentális 

lovas szobra is. Sajnos nem mehettünk be Mátyás király szülőházába, de még így is egy 

meghatározó élmény volt, hogy ott járhattunk Kolozsváron.  

Vida Anna (Nyíregyháza) 

 

Határtalanul! 

2018. augusztus 1-jén a Határtalanul! program segítségével lehetőségünk nyílt 

ellátogatni Erdélybe. Az út nagyon kimerítő volt, de a hangulat ezt nem árulta el.  

Az első állomásunk a Tordai sóbánya volt, ami csodálatos, ámulatba ejtő hely. Az 

idegenvezető sok érdekességeket mondott a bánya történetéről, kialakulásáról. Az aljára 
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hosszú, 13 emeletnyi lépcsősor vezetett le, s rengeteg lámpás díszítette és világította meg 

a teret. 

Ezen a napon még megnéztük a Tordai-

hasadékot, aminek kapcsán Szent László 

legendáját, mondáját is felelevenítettük. 

Ebben a csodálatos hasadékban zsongott az 

élővilág. A terep nagyon veszélyes és kalandos 

volt, de minden fáradságot megért.  

Augusztus 2-án megtekintettük Beszterce 

nevezetességeit. Az Andrei Muresanu 

Főgimnáziumot, az evangélikus templomot, ahol énekeltünk is, majd a közeli 

településen, Tacson gyékényfonással foglakoztunk. 

Augusztus 3-án libegőzés volt a programban. Csodálatos látvány tárult elénk, amely a 

magassággal eszméletlen adrenalint töltött az emberbe. Ezen a napon pont volt az i-n, 

hogy csónakázáson is részt vehettünk a Kolibicai-tavon. 

 

Augusztus 4-én megcsodáltuk a somkeréki református templomot, ahol lehetőségünk 

volt felmenni a toronyba is. Itt újra a magasból volt alkalmunk megcsodálni a környező 

településeket, hegyeket, lankákat. Ezután Árokaljára mentünk, ahol megnéztük a 

Bethlen-kastélyt, majd a közelben egy szép lovardát. A nap végén Fügén strandoltunk. 

Augusztus 5-én Szamosújváron, Rózsa Sándor sírjánál koszorúztunk, s énekeltünk a 

híres betyár tiszteletére egy róla szóló népdalt. Szentmisén is részt vettünk a helyi 
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örménykatolikus székesegyházban. A mise után egy Rubens-festmény, a Keresztlevétel 

történetéről hallgattunk előadást.  

 

Utolsó napunkon hazafelé a buszon stílszerűen 

népzenét hallgattunk, hisz a válaszúti Kallós 

Zoltán Néprajzi Gyűjteményt látogattuk meg, 

ahol rendezett tisztaszobákat, népviseleteket, 

különleges népi tárgyakat mutattak nekünk. A 

tárlatvezetés végén megemlékeztünk a nemrég 

elhunyt Zoli bácsiról is, kedvenc padjánál 

koszorúztunk. Délután Kolozsváron jártunk. Itt 

megnéztük a Mátyás király és hadvezérei szoborcsoportot és a Szent Mihály-templomot, 

majd a hömpölygő fesztiválforgatagban (épp az Untold Fesztivál zajlott a városban) 

ellátogattunk Mátyás király szülőházához is.  

Társaim és magam nevében is szeretném megköszönni, hogy lehetőséget kaptunk és 

részt vehettünk ezen a tanulmányi kiránduláson. Barkócziné Filep Judit osztályfőnök és 

Kaszásné Tóth Judit igazgatóhelyettes asszony nélkül ez nem jöhetett volna létre. Ők 

időt és energiát nem sajnálva mindent megtettek a projekt megvalósításáért. 

Kavalecz Márk (Nyíregyháza) 
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Határtalanul! 

2018.08.1-jén elindultunk Erdélybe. Eléggé hosszú 

út volt, de hál’ Istennek szerencsésen 

megérkeztünk. Zenét hallgattunk, poénkodtunk, 

na meg persze aludtunk a buszon. 

Legelső állomásunk a Tordai Sóbánya volt. Óriási 

az egész bánya. Nagyon szépek, érdekesek voltak 

az egyes termek, amiket végigjártunk. A bánya 

után nekivágtunk a Tordai-hasadéknak. Ez a 

túra nekem nagyon tetszett, mivel kalandos volt 

végigmenni rajta. Legfőképpen a hidak 

tetszettek, amik átíveltek a patak felett. A 

hasadék élővilága elképesztően változatos. Buja 

növények tarkítják a szűk ösvényekről látható 

környezetet. 

A 2. napon volt alkalmunk meglátogatni a helyi 

(besztercei) gimnáziumot. Nagyon érdekes volt, 

mivel az aligazgató, Antal Attila érdekes és 

közvetlen hangú előadása közben járhattuk 
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végig a régi, az 1900-as évek elején épült főgimnáziumot. Séta közben megfigyelhettük 

az iskolai életről készült fotókat, tablókat. Az iskola után ellátogattunk egy kis faluba, 

Tacsra, ahol gyékényből angyalt, illetve szívet készítettünk. 

 

A 3. napon a Kolibica-tónál 

kalandoztunk, ahol 3 barátommal 

bennragadtunk a tó közepén, mivel 

eltörött az evezőnk és irányíthatatlanná 

vált a csónakunk. Úgy kellett minket 

kimenteni. E napon alkalmunk nyílt 

felvonózni is egy kicsit Dornavátrán, ami 

valami elképesztő volt. Alattunk terelték a 

juhokat/kecskéket. Amikor felértünk a hegy tetejére, gyönyörű kilátás tárult a szemünk 

elé. 

A 4. napon a gótikus somkeréki 

református templom tornyából nézhettük 

meg a környező tájat, majd egy szép 

Bethlen-kastély kertjében sétáltunk. Még 

egy menyasszony fotózás is 

felejthetetlenné tette a botanikus kert 

környezetét. Ezt a napot a  fügei strandon 
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zártuk, a sósvizű fürdőben, ki-ki koromfeketén az iszappakolástól. 

Utolsó nap egy néprajzi gyűjteményt néztünk meg Válaszúton, ahol több tájegység 

viseleteit, a jellemző bútorzattal berendezett  tisztaszobákat mutattak be. Majd 

Kolozsvárra mentünk a főtérre, ahol a gótikus templomban, valamint Mátyás király 

szülőházánál is jártunk. 

A kirándulás jól sikerült, örülök, hogy részt vehettem a programban. 

 

Netri József (Nyíregyháza) 

 

Határtalanul! program 

Erdély 

5 napot töltöttünk Erdélyben. Ezalatt az idő alatt nagyon sok fantasztikus helyet, 

épületet láttunk, s a kiránduláson szerzett élményekkel, ismeretekkel gazdagabbak 

lettünk. 

A tordai sóbányában betekintést nyerhettünk abba, hogyan dolgoztak régen a 

bányászok, és az egészségünkre is jótékony hatással volt a tiszta sós levegő. Többek 

között túráztunk a Tordai-hasadékban, és jártunk Kerlésen, ahol koszorúzással 

emlékeztünk meg Szent László kunok ellen vívott csatájáról.  

Bepillanthattunk a besztercei Andrei Muresanu Gimnázium életébe, történetébe. Az 

iskola udvarán 2012-ben elhelyeztek egy  

címert, ami a város régi és új 

nevezetességeit ábrázolja. A román, illetve 

magyar tagozat működéséről is 

tájékoztatott minket az aligazgató úr. A 

gimnázium különlegessége, hogy a 

tornacsarnokban ma is az eredeti kazettás 

mennyezet látható.  
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A besztercei városnézés során meglátogattuk a híres templomokat, látványosságokat. A 

város címerén egy strucc látható, ami egy vas patkót tart a csőrében. Ez az ábrázolás a 

város utcáinak csatornafedelein is megtalálható. Szerte a városban a nyíregyházihoz 

hasonló hatalmas almákat láthattunk, ugyanis a gyümölcstermesztés hozzátartozik az 
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ott élő emberek életéhez, illetve a város kutatóközpontjában különböző almafajtákat 

nemesítenek.  

 

 

Nagy élmény volt kipróbálni, milyen gyékényt fonni, ezzel is ápolva a népi 

hagyományokat. Egy rövid sétát is tehettünk a Bethlen-kastély gyönyörű angolkertjében, 

ahol megfigyelhettünk  különböző fákat és a környékre jellemző növényeket. Délután 

Bethlen külvárosában,  Füge sósvizű élményfürdőjében hűthettük le magunkat a nagy 

melegben.  

 

Nekem legjobban a Kolibica-tó és környéke, valamint a libegőzés tetszett. A Kolibica-tó 

egy mesterséges tó, amit gyönyörű hegyek vesznek körül. Partján szállodákkal és 
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nyaralókkal is sikerült megőriznie természetes szépségét. A dornavátrai libegőzés során 

megcsodálhattuk Románia hegyláncait. A magasság miatt főleg fenyveseket láthattunk 

– helyenként még a lábunkat is fel kellett emelnünk, hogy ne akadjon be egy-egy 

magasabb fenyőfába. A lejtőkön, alattunk legelésző állatok is felejthetetlen élményt 

nyújtottak.  

 

A környék felfedezése során jártunk Kiszsolna középkori templomromjainál, melynek 

falain feltárták a világhírű Giotto-mozaik, a Navicella („pici hajócska”) másolatának 

részleteit, amely Jézus vízen járását ábrázolja. 

Bonchidán a Bánffy-kastélyt is volt szerencsénk látni, bár az épületek nincsenek túl jó 

állapotban. Mégis nagyon tetszett, ugyanis 

az épületrészek megőrizték régi 

szépségüket.  

Következő állomásunk Válaszút volt, ahol a 

Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteményt 

figyelhettük meg. Egy régi Bánffy-

vadászkúriát, tele régi néprajzi tárgyakkal, 

ami a múlt szokásait, hagyományait, mindennapi életét mutatta be. Kallós Zoltán egész 

életét gyűjtőmunkájának szentelte, számos díjat és kitüntetést kapott munkásságáért 

(Életfa díj, Kossuth-nagydíj, Magyar Corvin-lánc, Magyar Örökség díj, a Nemzet 

Művésze, Szent István-díj, Europa Nostra díj). A múzeumban az ő általa összegyűjtött 
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tárgyak vannak. Koszorúzással emlékeztünk a februárban elhunyt gyűjtőre. Kolozsváron 

jártunk Mátyás király szobránál, majd szülőházánál is. 

Jó volt olyan helyeken járni, amelyek régen Magyarországhoz tartoztak. Számomra 

felejthetetlen élmény marad ez az 5 nap, amit a gyönyörű Erdélyben tölthettünk. 

Tóth Csilla (Nyíregyháza) 

 

Határtalanul! Erdélyben 

2018. aug. 1-jén az osztályunk a „Határtalanul!” program jóvoltából Erdélybe utazott. 

 

Körülbelül 10 órányi fárasztó buszozás után kirándulásunk első megállójához, a Tordai 

Sóbányához értünk, ahol eltöltöttünk odabenn másfél-két órát. A föld alatt 30-40 

méterrel lehettünk, cseppkövekhez hasonló képződményeket tekintettünk meg. Ami 

nekem odalenn a legjobban tetszett, az a csónakázótó volt. Ezt követően a Tordai-

hasadékot látogattuk meg. Bejártuk a látványosság egy részét egy nagyjából másfél órás 

túra során, amit én személy szerint nagyon élveztem. A látvány gyönyörű, a levegő friss, 

a társaság miatt pedig jó volt a hangulat. Az egész túránk során végigkísért bennünket 

a változó szélességű, gyors sodrású Hesdát-patak. Néhány osztálytársam tartott a fából 

készült hidakon való átkeléstől, de én emiatt nem aggódtam. A következő állomás, ami 

elnyerte a tetszésem, a Kolibica-tó, ahol kaptunk némi szabadidőt. Nagyon szép 

panoráma tárult elénk, amit maga a tó és a mögötte húzódó hegyek szegélyeztek, 

miközben ragyogott a nap. Néhány barátommal béreltünk egy vízibiciklit és 

„körbejártuk” vele az egész tavat. A következő programot szintén nagyon élveztem. 

Libegőn mentünk fel egy hegyre Dornavártán, melynek csúcsán szintén festői volt a táj. 

Az utolsó látványosság, amit megemlítenék, az Kolozsvár, ahol kívülről-belülről 
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megcsodálhattuk a főtéren épült templomot és a város egy részét. Az építmény és az 

előtte álló, királyról készült szobor lenyűgözött.  

 

Maga a kirándulás élvezhető és informatív volt, bár a tempót 

túl feszesnek véltem. Ennek ellenére összességében élveztem 

ezt az 5 napot. Rendkívül jó érzés volt találkozni a határon 

túli magyarokkal (fiatalokkal és idősebbekkel egyaránt), akik 

a reakcióik alapján szintén örültek, hogy találkozhattak 

velünk. Nagyon várom már, hogy a besztercei diákok 

ellátogassanak hozzánk, és közelebbről is 

megismerkedhessünk velük. 
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Cseh Adriánn (Nyíregyháza) 

 

Erdély! 

2018.augusztus 1-jén utaztunk Erdélybe, nagyon hosszú út volt. Az úton népzenét 

hallgattunk, és arra gondoltunk, mi várhat ránk Erdélyben. Személyes kedvenceim: a 

Tordai-hasadék, Beszterce városa és  Válaszút voltak.  

 

Ez a kép a Tordai-hasadéknál készült. Nehéz volt a túra, de megérte annyit sétálni, mert 

azok között a sziklák között járhattunk, ahol a legenda szerint Szent László imájára 
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hasadék választotta szét a menekülő magyarokat az üldöző kunoktól. Szent László 

pénzét ugyan nem találtunk, azt a kunok biztosan mind összeszedték. 

A szállásunk Besztercén volt egy kollégiumban, ahol nagyon finomak voltak az ételek és 

jó volt az ellátás. Besztercén körbevezettek minket a városon, és megnézhettük az ottani 

híres épületeket és történelmi helyszíneket. 

 

Somkeréken egy templomban voltunk, ahol régen még Dobó István is járt. 

Felmehettünk a templom tornyába, ahol megzengethettük a templom harangját. 

Nagyon tetszett a kirándulás, mindenki 

remekül érezte magát. Örülök, hogy 

eltölthettem ezt az öt napot Erdélyben, 

mert sok új dolgot megtanultunk, többek 

között népdalokat is. Az osztálytársakkal is 

jó volt már eltölteni egy kis időt, mivel 

nem sokszor találkozhattunk a nyár 

folyamán. Elmondhatom, hogy 

felejthetetlen élményekkel gazdagodtam az út során. Mindez nem valósulhatott volna 

meg Barkócziné Filep Judit és Kaszásné Tóth Judit tanárnők nélkül, és persze a kísérő 

tanárok is nagyon segítőkészek és kedvesek voltak! 

 

Kovács Miklós Áron (Nyíregyháza) 
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Augusztus első 5 napján iskolatársaimmal csodálatos élményekkel gazdagodhattam a 

Határtalanul pályázat keretein belül. Mindnyájan izgatottan vártuk, hogy milyen 

élményekben lehet majd részünk az elkövetkezendő napokban.  

Az indulás napján (2018. augusztus 1-jén) körülbelül 500 km-t tettünk meg, amíg este 

el nem értük a szállásunkat, a Besztercei Magyar Református Kollégiumot. Már ez a nap 

is nagyon izgalmas volt; jártunk a Tordai 

Sóbányában és a Tordai-hasadékban is.  

A sóbányában megismerkedtünk azokkal az 

eszközökkel, amelyekkel még az 1900-as 

évek elején is végezték a só kitermelését, 

hiszen a bánya 1932-ben bezárt. A munka 

sikerességéhez – mint megtudtuk a kedves 

és magyarul jól beszélő idegenvezetőtől  

– a lovak is sokat tettek. Egyrészt ők szállították egyik helyről a másikra a sót. Ezen 

kívül egy kiemelő szerkezetet is láthattunk kiállítva, amellyel a sót vitték a felszínre. 

Ennek 4 karja volt, és mindegyik kart egy vagy két ló hajtott. Szomorúan hallottuk, hogy 

a lovak a bányába kerülésük után kb. 2 héttel örökre megvakultak.  

A Tordai-hasadék kb. 5 km-re található Torda városától. A hasadékban számos 

növényfajt és természeti elemet pillanthattunk meg. Utunk során először a Sárga 

Tornyot, majd a Falkolosszust és a 

Csorgót is érintettük. A Csorgónál 

lehetőségünk akadt megtölteni a 

kulacsainkat a kristálytiszta vízzel. 

Túránk során láthattunk erdei békát, 

hantmadarat és különböző pillangókat. 

A hasadék keletkezésének van egy 

legendája, miszerint Szent László király 

Torda mellett harcolt, azonban vissza 
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kellett vonulnia a hegy irányába a túlerő miatt. A kunok utána eredtek. Ekkor László 

királyunk feltekintett az égre és Istenhez fohászkodott. Abban a pillanatban a hegy 

kettéhasadt.  

 

Utazásunk második napjának délelőttjén ellátogatunk a vendégül látó iskolába. Az 

igazgatóhelyettes úr körbevezetett minket az iskolában, majd mesélt az iskola múltjáról. 

A tornaterem érdekes volt számunkra, hiszen a mennyezete nem egy átlagos tornatermi 

mennyezet volt, hanem kazettás, mely gyönyörű motívumokkal volt díszítve. Azt is 

megtudtuk az iskoláról, hogy testvérkapcsolatban van Kína egyik oktatási 

intézményével. Ez akkor derült ki, mikor megláttuk a könyvtárban a hatalmas nagy 

legyezőket a könyvespolcok között.  

Délutánunkat Harinán kezdtük, ahol meglátogattuk az Árpád-kori evangélikus 

templomot, ahol éppen egy festő kiállítását csodálhattuk meg. A templom eredetileg a 

XII. században épült román stílusban egy bencés monostortemplomnak bazilikás 

szerkezettel. 

Második megállónk délután Tacs volt, ahol megtanultunk gyékényből angyalt és szívet 

fonni. A helyi hagyományőrzők meséltek nekünk a gyékény gyűjtéséről, tárolásáról, 

válogatásáról és az elkészítéséről is. (Minden évben mennek gyűjteni augusztus vége 

felé, mivel akkor legalkalmasabb az idő a gyűjtéshez, ami akár napokig is eltarthat. 

Ilyenkor lesátoroznak a gyékénygyűjtő területen. Miután összegyűjtötték, szétválogatják 

és csoportosítják a gyékényeket. Kifejezetten nehéz fizikai munkáról van szó, melyben a 

család minden tagja kiveszi a részét.) 
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A napot Beszterce látványosságaival 

zártuk egy helyi idegenvezető 

segítségével. Beszterce szórvány település 

a magyarok szempontjából, hiszen a 

lakosság kb. 90%-a román, csupán 7%-a 

magyar és 3 %-a egyéb nemzetiségű. A 

város utcáit sikátorok kötik össze, 

melyek a védelmet is biztosították a 

nehéz történelmi időkben. A város 

főterén áll a gótikus stílusú szász evangélikus templom, mely a századok során barokk 

és reneszánsz elemekkel gazdagodott. A városban a kereskedelem a Búzasor gótikus 

árkádsorai alatt folyt, ahol még a mai napig megmaradtak a céhek logói a falakon.  

A harmadik napon első megállónk Kiszsolnán 

volt, ahol megnéztük az egykori evangélikus 

templomot. A templom sajnos már évek óta 

romos állapotban van. 2015-ben rábukkantak 

egy Giotto-freskó másolatára a szentélyben, 

akkor elkezdődtek a felújítási munkálatok, de 

még sok idő és pénzforrás szükséges a 

restauráláshoz.  

Második megállónk a Kolibica-tó volt, ahol körülbelül másfél órát töltöttünk. Ez idő 

alatt a társaságunk nagy része vízibiciklire szállt és „bevettük” a tavat. A tó közepéről 

csodálatos kilátásban volt részünk a távolban húzódó csipkézett hegygerincekre. Utunk 

során ellátogattunk a Kolibica-gáthoz, amelyen végigsétáltunk, és visszapillantottunk 

azokra a helyekre, ahol nemrég jártunk. 

Utazásunk utolsó előtti napján ellátogattunk Somkerékre és Árokaljára. Somkeréken 

meglátogattuk a református templomot, amit az 1200-as években kezdtek el építeni és 

1333-ra fejeztek be. A XV. század környékén átalakították gótikus stílusúvá. Érdekessége 
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a templomnak, hogy az 1848-as szabadságharc idején Bem József ide érkezett 

Somkerékre és imádkozott a templomban. 

Árokalján meglátogattuk a Bethlen-család kastélyát és lovardáját. A kastélyban sajnos 

ma már csak a csempe kályhák találhatóak meg, de azok eredeti állapotukban 

pompáznak. A lovarda területén szétnézhettünk és megcsodálhattuk a gyönyörű lovakat. 

Az egyik istállóban régi lovas hintókra találtunk, amiket még ma is szoktak használni 

különböző eseményeken. A napot a Baile Figa fürdőben zártuk. 

Utolsó napunkat Szamosújváron kezdtük. Egy örmény katolikus templomban vehettünk 

részt a szentmisén, ahol a hívek a mise után elmennek a helyi plébániára és egy kávé 

mellett megbeszélik az elmúlt hetet, vagy éppen azt, hogy mi vár rájuk az elkövetkezendő 

hetekben. A templom jellegzetes osztrák-barokk stílusban épült. Legfőbb érdekessége az, 

hogy itt található a „Krisztus levétele a keresztről” című festmény, mely a híres festő, 

Rubens alkotása. A festménynek kalandos története van, hiszen sokáig nem állt jelenlegi 

helyén. 1999-ben került vissza a templomba, ahol azóta is megcsodálható. 

 

Szamosújváron meglátogattuk Rózsa Sándor sírját is az egykori rabtemetőben, ahol 

érdekes módon csak az ő sírja nézett más irányba. Ez azért lehetett, mert ő is 

„szembement” mindennel, nagy lázadó volt. A sírjánál koszorúztunk és elénekeltünk  a 

róla szóló „Esik eső, szép csendesen kesereg… kezdetű népdalt. 
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Innen Bonchidára indultunk, ahol meglátogattuk a Bánffy-kastélyt, amelyet az idők 

során sajnos kifosztottak. Fénykorát, a XVIII. század végén és a XIX. század elején élte. 

Utolsó megállónk Erdélyben az a Kallós Zoltán Alapítványi Ház volt, ahol  

megismerkedtünk a különbözőféle népi kultúrák szokásaival Kallós Zoltán néprajzi 

gyűjteménye által. A gyűjtemény megtekintése után koszorúztunk Zoli bácsi kedvenc 

padjánál, majd hazaindultunk.  

Egyik szemünk sírt, a másik pedig örült, hogy végre láthatjuk otthon maradt 

szeretteinket, azonban sajnáltuk, hogy itt kell hagynunk ezt a gyönyörű szép vidéket, 

ahol a mai napig megmaradt és él, virágzik tovább a nemzeti identitás tudata. 

Csengeri Eszter (Nyíregyháza) 

 

Erdélyi tanulmányi kirándulás - Határtalanul! 

2018 augusztusában a Határtalanul! program segítségével lehetőségünk nyílt 5 napot 

tölteni Erdélyben, ahol sok érdekes és szép helyen jártunk, megismerkedtük a régen 

hazánkhoz tartozó vidékkel.  

Utunk során több helyszínre is eljutottunk. 

 Elmentünk a Tordai Sóbányába, ahol megtudtuk, hogy a bánya sókészlete 

mintegy 13,5 millió évvel ezelőtt keletkezett. Láttunk egy szerkezetet, amelyről 

elmondták, hogy ennek segítségével szállították a sót. Magát a szerkezetet lovak 

hajtották, viszont ennek árán a lovak megvakultak, mert lenn a bányában sötétség volt. 

 A Tordai-hasadékban egy 3 órás túrán vettünk részt. Nekem nagyon tetszett a 

túra, mert nemcsak izgalmas volt, hanem a látvány is szép volt. Azt nem mondanám, 

hogy veszélymentes, mert ahhoz, hogy minél magasabbra jussunk, hidakon és a földből 

kiálló vizes köveken kellett közlekedni, de megérte odamenni. 



  

 
HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között 

 
111 

 

Beszámolók 

 

 Estére szállást egy besztercei kollégiumban kaptunk.  

 Megnéztük a helyi, besztercei Andrei Muresanu nevű iskolát. Láttuk még a 

harinai evangélikus templomot, melyről megtudtuk, hogy nevét az ott lévő patakokról 

kapta, és egy kiállítást is.  

 Voltunk gyékényfonáson Tacson, ahol elmondták, hogy pontosan nem lehet 

tudni, mikor kezdték el őseink a gyékényfonást, majd magunknak készítettünk 

gyékényből angyalt és szívet.  

 Egy „idegenvezető” segítségével megnéztük Beszterce város nevezetességeit. 

Ámulva sétáltunk a szép, régi épületek között. Közben pedig érdeklődve hallgattunk 

hosszabb-rövidebb történeteket a településről, pl. hogy régebben Besztercét egy hatalmas 

fal vette körül. 
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 Megnéztük a Somkeréki református templomot, melyről megtudtuk, hogy 

gótikus stílusban épült. 

 Voltunk még Árokalján a Bethlen -kastélynál, mely még ma is tudományos 

konferenciák székhelye. 

 Az utolsó napon elmentünk Szamosújvárra, ahol részt vettünk egy örmény 

katolikus székesegyházi szentmisén, majd a mise után az örményekről tudtunk meg pár 

érdekes gondolatot, valamint egy különleges festményt is láttunk, melyről kiderült, hogy 

kalandos úton került vissza a székesegyházba. 

 Láttuk a Kallós Zoltán Alapítványi Házat, ahol megnéztük az egyik 

legjelentősebb népművészeti gyűjteményt, amelyet Kallós Zoltán sok éven keresztül 

gyűjtött. 

 Végül elmentünk Kolozsvárra Mátyás király szülőházához, megnéztük az 

emlékművet. 

Nagyon hálás vagyok, hogy a pályázat adta lehetőségeket igénybe véve eljuthattam 

Erdélybe. 
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Páter Dzsenifer (Nyíregyháza) 

 

Határtalanul kirándulás: Erdély 

2018.08.01-05. 

Reggel 5 órakor indultunk el Nyíregyházáról hosszú és élményekkel teli utunkra. Első 

programunkon megnézhettük a Tordai Sóbányát. Kedves idegenvezetőnk ismertette 

velünk a bányáról tudható érdekes információkat. Például azt, hogy az első írásos 

feljegyzés a sóbányáról 1271-ből való. A levegő sótartalma miatt nagyon jót tesz a légúti 

betegségben szenvedőknek. Lementünk a bánya legmélyebb pontjára is, bár nekem 

tériszonyosként elég félelmetes volt a magasból való lejutás. 

Ezután a Tordai-hasadékban túráztunk. Ilyen szép helyen talán még sosem kirándultam. 

Nagyon gazdag növény- és állatvilággal rendelkezik, sok-sok színes pillangót és a víz 

közelében csigákat fedezhettünk fel. Egy nagyon különleges növényfajtával is 

rendelkezik a hasadék, amit turkesztáni hagymának hívnak. Ennek az érdekessége, hogy 

a hasadékon kívül csak Ázsiában található meg. 

Este megérkeztünk Besztercére, ahol egy kollégiumban kaptunk szállást. 
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A második napon Besztercén ellátogattunk a helyi Andrei Muresanu Gimnáziumba, 

aminek bemutatkozó kisfilmjét is láthattuk. Megtudhattuk, hogy magyar tagozat is 

működik az iskolában. Körbejártuk az épületet és a tornatermét, aminek gyönyörű 

kazettás mennyezete volt. Itt kiderült 

az az érdekesség, hogy ennek a 

városnak van egy kínai testvérvárosa, 

ahol az ismert Avatar film játszódott. 

Ezután megnézhettük a harinai 

templomot, majd Tacson pedig 

megtanultunk gyékényt fonni. 

Később körbejártuk Besztercét, 

aminek a főtere gyönyörű, sok a kiülős kávézó és étterem, ami számomra nagyon 

szimpatikus. Megnéztük belülről a gótikus ferences templomot, aminek kiváló 

akusztikája van, és elénekeltük a Himnuszt, ami tényleg nagyon szépen szólt. 

Harmadik napi egyik programunk a Kolibica-tónál volt, ahol lehetőség adódott 

csónakázásra és vízibiciklizésre is. A Kolibica-tó egy mesterséges víztároló, ami a 

Kolibica-gát megépítése révén jött létre. A gátnál is sétálhattunk és csodaszép kilátás 

nyílt a tóra és az azt körülzáró hegyekre. 

Ezt követően a Borgói-hágó felvonójából élvezhettük a tájat.  
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A nap utolsó programjaként a Drakula gróf ihlette szállodában is járhattunk. 3 csoportra 

kellett válnunk, mert egy kis szobába csak így fértünk be. Nagyon sötét volt, és csak egy 

gyertya világított. Félelmetes volt, de ezt még überelni tudták a helyiek. Ám hogy mi 

történt a sötét és félelmetes kis szobában, azt nem árulom el, hogy mindenkinek legyen 

meglepetés, aki a jövőben arra jár.  

 

A negyedik napon a Bethlen-kastélyba látogattunk, aminek sétálhattunk meseszép 

francia-/angolkertjében. Az angolkert azt jelenti, hogy, olyan mintha a természet 

formálta volna emberi beavatkozás nélkül.  

Somkerékre is elutaztunk, hogy 

megnézhessük az ottani 

református templomot, mely 

1333-ban épült gótikus stílusban. 

Feljegyzések szerint ebben a 

templomban járt Dobó István és 

Bem tábornok is, sőt utóbbi 

tábornok még 2-szer is. Erdély 

legrégebbi orgonája is itt 
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található, amely nehézkesen, de még mindig működik. Ráadásul ezt is kipróbálhattuk. 

Nagyon szép élmény volt. 

Az utolsó napon a reggelt szentmisével kezdtük az örmény katolikus templomban 

Szamosújváron. Ebben a városban található a híres Rózsa Sándor sírja is, amihez 

ellátogattunk és elénekeltük az „Esik eső, szép csendesen csepereg” kezdetű népdalt. 

Ezután az örmény katolikus templomban megcsodálhattunk Rubens egyik festményét, 

s meghallgathattuk a kép kalandos visszaútját Szamosújvárra. 

Ezek után Bonchidára utaztunk, ahol körbejárhattuk a Bánffy-kastélyt. Hatalmas 

lovardája és rengeteg épülete volt. Sajnos már nem a legszebb állapotában áll, de így is 

megőrizte szépségét. 

 

Utunk a Kallós Zoltán Múzeumban folytatódott. Itt egy hatalmas néprajzi kiállítást 

láthattunk. Különböző tisztaszobákat és népviseleteket figyelhettünk meg Erdély más-

más részeiről. Kallós Zoltán óriási gyűjteménye nem csak kézzel fogható tárgyakból állt, 

ugyanis népdalokat és népmeséket is hangfelvételre vett. 

Erdélyi kirándulásunk utolsó megállója Kolozsvár volt. Mátyás király szobra itt található, 

és ez vált a főtér középpontjává. Emellett közvetlenül a Szent Mihály-templom áll, amely 
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Erdély második legnagyobb temploma. Ez a gótikus templom több mint 100 évig épült, 

de több tűzvész is megkárosította. 

Mátyás király szülőháza elé is ellátogattunk, de 

sajnos bemenni nem sikerült, mert oktatási 

intézmény működik benne, ami hétvégéken nem 

működik. 

Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a 

csodálatos kirándulásnak. Jó volt látni, hogy ilyen 

távol is élnek még magyarok - nem is kevesen. 

Minden magyarnak el kellene látogatnia ide 

legalább egyszer. Remélem, még lesz alkalmam újra 

eljutni ezekre a helyekre. 

 

Nagy Ráchel Lili (Nyíregyháza) 

 

HATÁRTALANUL 

Az idei osztálykirándulásunkat 2018. augusztus 1-5. között a szomszéd országban, 

Romániában töltöttük.  

Megérkezésünk után a Tordai Sóbányába vezetett utunk, ahol sok hasznos és érdekes 

információt hallottunk a sókról. 

Elmesélték, hogy a só rendkívül hasznos a 

szervezetnek, hiszen gyógyító hatással van 

a légzőrendszeri megbetegedésekre, az 

asztmára, az allergiára, de az egészséges 

embernek is megéri ellátogatni a 

sóbányába.  
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Ezután a Tordai-hasadéknál jártunk, ott egy kisebb túrázás után értünk el a forráshoz.  

Második napunk első állomása a harinai evangélikus templom volt, amely Erdély 

legrégebbi épségben fennmaradt temploma. Utána a kiszsolnai evangélikus templomot 

tekintettük meg, amely a középkorban épült, és oszlopfőit egy-egy kifaragott emberfej 

zárja. Ezen a napon még a Bethlen-kastélyba is eljutottunk, ahol a kastély kertjét 

különleges növények ékesítették.  

 

Harmadnap Besztercét és környékét jártuk be. Megtudhattuk, hogy Besztercén nagyon 

sok helyen almaszobrok vannak elhelyezve a kiváló almatermés miatt. Megtudtuk, hogy 

Besztercének az almán túl nagyon finomak a szilvái is. A Borgói-hágónál is voltunk, 

ahol - egyes történészek szerint - Árpád népének egy része jött át a Kárpátokon.  

Negyedik napon Tacsra mentünk, de nem CCS-vel.  Tacs egy olyan település, ahol a 

középkorban németek laktak, ám mára már magyar többségű a település. Itt is 

megnéztük a helyi kőtemplomokat, majd a falu néhány hagyományőrző asszonyától 

tanultunk gyékényt fonni. Én egy angyalkát és egy szívet is készítettem. 
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Hazautazásunk napját egy szentmisével kezdtünk a szamosújvári örmény katolikus 

templomban. Utána a Bánffy-kastélyba mentünk, amely Erdély legnagyobb s leginkább 

épen megőrzött kastélya. Jártunk egy Kallós Zoltán kiállításon is, amelyen 

megtudhattuk, hogy a népdalgyűjtő Kossuth-díjat is kapott munkájáért, és hogy a 

gyűjteményekből hanglemezes változatok is megjelentek. Végül legutolsó állomásunk 

Kolozsváron volt. Bementünk a Szent Mihály-templomba. Ez a templom egy nagy terű 

gótikus templom, melynek ablakain gyönyörű festmények vannak. Ezután megnéztük 

Mátyás király szülőházát, amely Kolozsvár legrégebbi emeletes háza, gótikus műemlék. 

Örülök, hogy részese lehettem ennek a programnak, úgy érzem, felejthetetlen 

élményekkel gazdagodtam. Ráadásul az osztálytársaimmal együtt, ami külön öröm 

számomra. 

Sigló Bianka (Nyíregyháza) 

 

Újra Erdélyben 

Negyedikes koromban már jártam Erdélyben, akkor két napra mentünk az előző 

osztályommal, de sajnos idő hiányában nem tudtunk túl sok mindent megnézni. Idén 

visszatértem jelenlegi osztálytársaimmal és sokkal több mindent néztünk meg. 

Az első nap nagy része utazással telt, ám volt időnk megcsodálni a gyönyörű Tordai 

Sóbányát, illetve túráztunk a méltán híres Tordai-hasadékban is. A második nap a 

besztercei líceumot ismerhettük meg, Beszterce regionális értékeit és címerüket is 

tanulmányozhattuk. Harinán a román stílusban épült evangélikus templomról 
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hallottunk érdekességeket, majd Tacson részt vettünk egy kézműves foglalkozáson, ahol 

gyékényből készítettünk angyalt és szívet. A harmadik napon Kiszsolnára mentünk és a 

település nevezetességét, egy evangélikus templomromot néztünk meg, itt található 

Giotto Navicellajának másolata. Ezután a Kolibicai-tónál hűsöltünk egy kicsit, közben 

pedig gyönyörködtünk a tájban. Libegőzni is elmentünk, csodálatos élmény volt. A 

napot a báránykői Hotel Draculában zártuk, ahol alaposan megijesztettek minket! 

Hozzá kell tenni, hogy ennek a kastélynak semmi köze nincs a valódi Drakulához, az 

igazi kastélya ettől kb. 150 km- re, Brassó mellett található Törcsváron. Kár, hogy oda 

nem juthattunk el.  

 

A negyedik nap a gótikus stílusú somkeréki református templomot látogattuk meg, majd 

Cegőtelkén is megnéztünk egy gótikus templomot, és a mellette álló Vörösmarty-szobrot 

koszorúztuk meg, ezzel fejezve ki tiszteletünket a költő Cserhalom című elbeszélő 

költeménye és Szent László kerlési ütközete előtt. Nem hagyhattuk ki az Árokaljai 

Bethlen-kastélyt sem, ami neobizánci stílusban épült, s most konferenciák színhelye, és 

gyönyörű angolkerttel büszkélkedhet. Az utolsó napra rengeteg programot sűrítettünk 

be. Először a szamosújvári örmény katolikus székesegyházban jártunk, itt a szentmise  

után egy híres Rubens-festményt láthattunk. Körbejártuk "Erdély Versailles-át", azaz a 

bonchidai Bánffy-kastélyt is. Válaszúton a Kallós Zoltán Alapítványi Házban 

ismerkedtünk meg Zoli bácsi néprajzi gyűjteményével. Hihetetlen volt! Végül 

Kolozsváron megnéztük a Mátyás király-emlékművet, Mátyás szülőházát, és a gótikus 

stílusú Szent Mihály-templomot. Ezután búcsút vettünk Erdélytől és hazautaztunk. 
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Örülök, hogy részt vehettem ezen a kiránduláson, remélem, még sok hasonlóban lesz 

részem. 

Vitéz Liliána Izabella (Nyíregyháza) 

HATÁRTALANUL… 

Szerencsésnek érzem magam. Miért? Mert 2018 augusztusában egy fantasztikus 

kiránduláson vehettem részt Erdélyben, a Határtalanul! program keretében. Mindezt a 

barátaim társaságában! Kell ennél több és jobb?!  

Az első napunkon az első megálló a Tordai Sóbánya volt, ahol az idegenvezetővel 

végignézhettük a régen használatos tárgyakat, és elmondta, hogy akkor lovak segítették 

az emberek munkáját, de a sötétség miatt a lovak hat nap után megvakultak, majd egy 

fél évre rá életüket vesztették. Szomorúan hallgattuk a beszámolót az állatokról. A 

patások története után arról is beszélt a hölgy, hogy a gépesítés következtében jóval 

hatékonyabb volt a termelés, hiszen a lovak összesen 500 kilogrammot bírtak el, melyet 

bivalybőrből készült zsákokban húztak fel a felszínre. A sóbánya 13 emelet mély, tehát 
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nem kis teljesítményről beszélünk. Eredetileg 100 méter mélyre tervezték, de „csak” 80 

méter mélyre sikerült. A bánya mélyén áll egy tó, ami nagyon sós. 

 

Ezen a napon a második megállónk a Tordai-hasadék volt. Hihetetlen természeti 

környezetben túráztunk, miközben felelevenítettük Szent László lovagkirályunk 

mondáit, legendáit is. 

 

A második nap Besztercén kezdődött, ahol a szállásunk is volt. Megnéztünk az Andrei 

Muresanu Líceumot, mely egy magyar-román tagozattal rendelkező intézmény. Ennek 

az iskolának az igazgatóhelyettese vezetett végig minket az iskolában. Ami itt nagyon 

megfogott, az a tornaterem volt, mivel annak a mennyezete kazettás – ami nem 

szokványos, Magyarországon még nem is láttam soha ilyen különleges tornacsarnokot. 

A körbevezetés előtt egy kisfilmet is volt szerencsénk megnézni, amely az iskolát mutatta 

be. 
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Innen Harinára utaztunk, ahol egy gyönyörű templomot nézhettünk meg, amelyben 

épp egy modern képzőművészeti kiállítás volt. A templom román stílusban épült és 

bazilikás  a szerkezete. Ami még érdekesség a templommal kapcsolatban, hogy keleti 

tájolású.  
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A nap harmadik állomása Tacs volt, ahol egy kézműves foglalkozáson vehettünk részt. 

Itt gyékényből készítettünk szívet és angyalt a helyi gyékényfonó asszonyok segítségével. 

A nap végére maradt Beszterce városa. Sajnos utunk felénél elkapott minket egy kisebb 

nyári zápor, így az egyik (eleve látnivalóként betervezett) templomban húzódtunk meg. 

Az idegenvezető elmondta, hogy ez egy szász templom, amelynek nagyon jó az 

akusztikája, így mi ezt kihasználva elénekeltük nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. 

 

Nekem a harmadik nap tetszett a legjobban. Először az utunk Kiszsolnára vezetett, ahol 

az egyik különleges templomot nézhettünk meg. Jelenleg felújítás alatt áll, így sajnos be 

nem tudtunk menni,  Giotto di Bondone híres mozaikjának, a Navicellának a másolatát 

tárták fel a régészek a szentélyben. Megtudtuk, hogy igen különleges Kiszsolna ebből a 
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szempontból, hisz a helyin kívül csak három másik másolata létezik a reneszánsz 

műalkotásnak. 

 

Utunk második pontja a Kolibica nevezetű tóhoz vezetett. Itt volt alkalmunk 

vízibiciklizni, majd hogy ne legyen unalmas ez a nap se, a sikeresen becsónakázó, de 

kijönni nem tudó társainkat kimenttettük a vízből.  

 



  

 
HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között 

 
127 

 

Beszámolók 

Innen libegőzni indultunk a közelbe, Dornavátrára. Libegőzés közben gyönyörű táj 

tárult szemünk elé, s hosszasan utazhattunk hegynek fel ezt tanulmányozva. Közben jó 

volt kicsit megnyugodni, s végiggondolni az eddig történteket. Ja, és felkészülni a 

következő megmérettetésre, hisz tanáraink elmondták, hogy utunkat Drakula gróf 

kastélyában folytatjuk, ami kissé ijesztően hatott, ismerve a gróf véres történeteit. A 

napunk végére érve néztük meg a Hotel Draculát. Szerintem ez mindenki számára 

félelmetes volt, de mindamellett egy rettentő jó élmény is.  

 

Negyedik napunkon először Somkerékre mentünk, ahol Erdély egyik legszebb 

temploma áll. Ez egy református templom, mely gótikus stílusban épült. A tiszteletes úr 

elmondta, hogy a források szerint Dobó István és Bem József is megfordult itt. 

Somkerékről megtudtuk még, hogy régen a kerek szó erdőt jelentett, és mivel sok som 

volt a templom körül, lassan egy egész erdőt alkotva, elnevezték a települést 

Somkeréknek. 
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Utunkat folytatva az árokaljai Bethlen-kastélyhoz mentünk, ahol a kastély előtt egy 

kertet láthattunk, hátrébb pedig tetőzve az eddig is csodálatos kertélményt, egy igazi 

angolkertet, ahol megkoszorúzhattuk gróf Bethlen János és felesége sírját. 

A százados fák alatt a síremlék a következő felirattal hirdeti a hűséges házaspár emlékét: 

„ E néma kő hirdet egy igaz házaspárt, 

Egy búvár olvasót és eleven könyvtárt, 

Kinél a józan hit templomában szállott 

Tudomány, barátság valóságból állott. 

Udvarhely széki Főtiszt, de majd magános, 

Házi boldog tudós volt Gróff Bethlen János. 

és  

Piae memoriae 

Comes 

Johannes de Bethlen 

Natus MDCCLII 

Denat. MDCCCXII 

Itt nyugszik 

Gróf Bethlen Jánosné 

szül. Wesselényi Zsuzsanna 

Született 1764 

Megh. 1838. decz. 31.” 
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(A koszorúzásból visszafele jövet egy esküvői fotózást is láthattunk).  

A nap utolsó programja a strand volt, mely Bethlen külvárosában, Fügén található. Itt 

sós vizű vízben fürödhettünk, és hatalmas élmény volt, mikor társaimmal megtaláltuk 

az iszappal teli bödönöket, amelyekből persze kiszedtük az iszapot, majd magunkra 

kentük. 

 

 

Az utolsó naphoz érve szomorúan és korán kelve Szamosújvárra vezetett az utunk, ahol 

egy örmény katolikus templomot volt szerencsénk megnézni és egy szentmisén részt 
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venni. A templomban gyönyörű festmények voltak, többek között egy Rubens-festmény, 

amelynek kalandos történetéről érdekes beszámolót hallhattunk az egyházközség 

örmény származású gondnokától, a nagy tudású Esztegár János úrtól. 

A szentmise után Rózsa Sándor sírját koszorúztuk meg. Itt azt lehetett megfigyelni, hogy 

az ő sírja másfelé nézett. Ez is azt jelképezi, hogy szembement mindenkivel, igazi 

renitens életet élt a zsivány. A temető mellett volt a börtön, ahol őt is fogva tartották.  

  

Utolsó napunk harmadik megállója a Bánffy-kastély volt, Bonchidán. Az épületen 

barokk és reneszánsz stílusjegyek is megfigyelhetőek, igaz még jócskán volna mit 

felújítani a már így is káprázatos kastélyon.  

Következő megállónk Válaszúton volt, ahol a Kallós Zoltán Alapítványi Házat nézhettük 

meg. Itt Zoli bácsi néprajzi gyűjteménye tárult elénk. Az ő gyűjteményeinek hála 

megismerkedhettünk különböző népviseletekkel, tisztaszobákkal. 

A hazafele vezető út előtt Kolozsvárra is eljutottunk. Ott a Mátyás-emlékhelyekhez 

zarándokoltunk el, s természetesen megnéztük a templomot is a főtéren. 

Az út végén egyik szemem sírt, a másik pedig nevetett. Sírni azért sírt, mert nagyon jól 

éreztem magam, de boldog is voltam, mert végre láthattam szeretteimet. 
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Sebők Mercédesz (Nyíregyháza) 

 

Tanulmányi kirándulás 

Ezen az osztálykiránduláson jobban megismerhettük Erdély növényvilágát, népzenéit, 

történetét, néprajzi gyűjteményeit. 

Az első napon a tordai sóbányában voltunk. A több millió éves bányában hűvös volt. A 

sóbánya több emeletnyi magas, melyeket lépcsők kötöttek össze. Egy fiatal hölgy vezetett 

körbe és mesélte el nekünk a bánya történetét, és ki is próbálhattuk a bánya visszhangját. 

Megismerkedtünk olyan eszközökkel is, amelyek segítségével kialakították a bányát. 

Volt szabadfoglalkozás is a bányában. A bánya után ellátogattunk a Tordai-hasadékhoz, 

ahol kissé csúszós és félelmetes utakon túráztunk, de nagyon szép volt a kilátás. 

Megfigyelhettük a gazdag növény- és állatvilágot is. 
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A második napon ellátogattunk az Andrei Muresanu nevet viselő főgimnáziumba, ahol 

van magyar tagozat is. Láttunk egy kisfilmet az iskoláról, és arról, hogy a diákok miért 

szeretik ezt az intézményt. Bejártuk az egész iskolát, közben régi tablóképeket 

pillanthattunk meg az iskola falain. Utána elmentünk a harinai evangélikus templomba, 

ahol éppen egy modern kiállítás volt. A következő megállónk Tacson volt, ahol egy kis 

segítséggel gyékényből készítettünk angyalt és fontunk szívet. Láthattunk egy videót is, 

ahol éppen a gyékényt szerezték be, ami nagyon hosszadalmas és fárasztó folyamatnak 

tűnt.  

  

Ezen a napon körbevezettek minket Besztercén is. Sok helyen megpillanthattuk a város 

címerét, például akár utcai szemetesek fedelén is. (Érdekes volt számomra, hogy a városi 

címert ilyen területre helyezik.) A címeren egy madár, pontosabban egy strucc, patkót 

tart a szájában, ami a szerencse jele. Emellett láttunk számos helyen szobrokat, amik 

almát formáztak. Épp, mint Nyíregyházán is.   
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A harmadik nap nekem személy szerint nagyon tetszett. A Kolibica-tónál voltunk, ahol 

kaptunk szabadidőt. Akik akartak, csónakázhattak, mi inkább a barátaimmal fotóztuk a 

tájat és belelógattuk a lábunkat a vízbe. Kiszsolnán megnéztünk egy templomromot, 

ahová sajnos nem mehettünk be. A Dornavátrai felvonó is nagyon-nagyon tetszett, kb. 

25 perc volt egy menet. Este kaptunk egy kis szabadidőt, amit mindenki saját tetszése 

szerint tölthetett el. 

 

A negyedik napot Somkeréken kezdtük, ahol egy csodás templomot nézhettünk meg és 

még képeslapot is kaptunk róla. Felmehettünk a templom tornyába is, ahonnan 

gyönyörű kilátás nyílt a falura és a környező csodálatos tájra. (Közben arra gondoltam, 

hogy milyen jó volt, amikor mindez még Magyarországhoz tartozott, kár, hogy ma már 

nem így van. Ez elszomorító.) Ezután voltunk a Czegőtelki református templomban, 

ahol megkoszorúztuk Vörösmarty szobrát és elénekeltük a Szózatot. A cserhalmi csata 

helyszínét is megtekintettük, ahol egy rövid drámajátékra is sort kerítettünk – László 

király és a leányrabló kun történetét „vittük színre”.  
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Az ötödik napon egy örmény katolikus templomban voltunk misén Szamosújváron, 

aztán a gondnok körbevezetett minket és elmesélte a Rubens-festményük történetét. A 

templom mennyezetét nagyon szép festmények díszítették, amik sajnos egy beázás során 

elmosódtak. Később Bonchidán körbejártuk a Bánffy-kastélyt. Ezután Válaszúton 

megnéztük Kallós Zoltán néprajzi gyűjteményét. Különböző területek ruháit, 

tisztaszobáit láthattuk. Innen Kolozsvárra mentünk, ahol a Mátyás király-emlékművet, 

majd a Szent Mihály-templomot, végül Mátyás király szülőházát tekintettük meg. 

Nagyon élveztük a kirándulást. A sok túrának köszönhetően az ötödik nap végére 

mindenki teljesen elfáradt, de feltöltődve, s különleges élményekkel gazdagodva tértünk 

haza szeretteinkhez. 

Köszönjük a lehetőséget!  

 

 

Páll Kitti (Nyíregyháza) 
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Erdély  

2018.08.01-jén egy kis csapattal a Határtalanul! program keretében utaztunk Erdélybe. 

Ennek az utazásnak a célja az volt, hogy találkozzunk a határon túl élő magyarok 

értékeivel és megnézhessük a regionális értékeket. 

 

Reggel 5 órakor indultunk a Szent Imréhez közeli parkolóból. Az ország határát átlépve 

egyenesen a Tordai Sóbarlang felé irányították sofőreink a GPS-t. A tordai barlangban 

egy nagyon kedves idegenvezető várt minket s az ő segítségével megtekinthettük a felszín 

közeli kiállítást. Olyan érdekességeket tudtunk meg, mint például, hogy az 1930-as 

években fejezték be a felújításokat, vagy azt, hogy a lovak segítségével húzták ki a 

sótömböket a mélyből. A tordai sóbarlangot követően a Tordai-hasadékhoz mentünk, 

ahol gyönyörű táj és kilátás várt minket. A nap végén megérkeztünk Besztercére, ahol 

egy református kollégiumban volt a szállásunk. A projektünk partneriskolájából vártak 

már minket a pedagógusok és néhány diák is. Antal Attila aligazgató úr köszöntött 

minket, az egyházközség segédlelkésze is gondjaiba vett minket és meleg vacsorával 

kínálták elfáradt csapatunkat. 
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A második napon betekintést nyerhettünk a Besztercei iskolába, melynek Andrei 

Muresanu a neve. A 20. század elején magyar főgimnázium volt, majd Trianon után 

román iskola lett belőle. Az igazgatóhelyettes úr egy kisfilmet mutatott be nekünk az 

iskoláról, mellyel könnyebben megtudhattuk az intézmény érdekességeit. Ami 

számomra nagyon meglepő volt, az a kazettás mennyezet a tornateremben. Az iskola 

körbenézése után a harinai templom következett. A szászok evangélikus templomát a 

12. században építették román stílusban és keleti tájolású. A templomban egy kiállítást 

tekinthettünk meg, hiszen ma már csak előadóteremként használják a gyönyörű 

templomot, mert a szászok kivándoroltak az országból Ceausescu idejében. A templom 

után Tacs települése következett, ahol megismertük a gyékényfonás szépségeit és még 

mi is készíthettünk angyalkát és szívecskét is. Majd délután Beszterce városát 

ismerhettük meg picit jobban. A 13. század végén a tatárok felégették ezt a várost, majd 

1330-tól szabad királyi város lett. A főtéren egy gyönyörű gótikus templom található. 

Kiváló akusztikájának köszönhetően nagyon szépen hangzott a Magyar Himnuszunk, 

amit közösen elénekeltünk. 

 

A harmadik napon az utunkat Kiszsolnán kezdtük. Az ottani legértékesebb műemléket, 

az omladozó templom maradványait néztük meg. A templom megtekintése után a 

Kolibica-tóhoz mentünk, ahol kedvünkre vízibiciklizhettünk illetve csónakázhattunk, 

bár a csónakázásnak vicces vége lett, hiszen néhány társunkat ki kellett „menteni” a 

vízből. Majd a nagy „mentés” után megnéztük a tó keletkezését lehetővé tevő gátat. A 

kis kikapcsolódás és szórakozás után elindultunk a Borgói-hágóhoz, ahol libegővel 

mentünk fel a hatalmas hegyre. Megcsodálhattuk a gyönyörű tájat. S a napunknak ekkor 
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még nem volt vége, hiszen a Drakula-szálló következett. A kastélyba vagy inkább a 

szállodába belépve mindenkinek borsózott a háta. 

 

 

A negyedik napunkat Somkeréken egy református templomban kezdtük, ami gótikus 

stílusban épült. A tiszteletes hatalmas szívvel fogadott minket és még képeslapot is adott 

nekünk. Úgy tartják, hogy Dobó István és Bem József is megfordult ebben a 

templomban. A második megállónk Árokalján a Bethlen-kastély volt. Ez a kastély a 19. 

században épült. Ma ez az épület már a Babes-Bolyai Tudományegyetemhez tartozik, 

ahol rengeteg konferenciát is tartanak. A délután Bethlen külvárosába, Fügére mentünk 

strandra. Sósvizű medencéi is voltak és még kipróbálhattuk az iszappakolást is. A közös 

vacsora után tanáraink felajánlották az esti sétát és mi éltünk a lehetőséggel, de sietnünk 

kellett, hiszen csomagjaink pakolása várt még ránk az este folyamán, valamint a 

népdalok éneklése sem maradhatott ki. 
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Az utolsó napon Szamosújvárra utaztunk egy örmény katolikus templomban, ahol 

szentmisén vettünk részt. Azt tudtuk meg, hogy ezen a településen raboskodott Rózsa 

Sándor és a sírja az egykori rabtemetőben van, mely a többi sírral ellentétes irányban 

fekszik. Egy dal eléneklése után megkoszorúztuk a sírját. A koszorúzás után 

visszamentünk a templomba, ahol a templom gondnoka érdekes történeteket mesélve 

fokozta érdeklődésünket.  

A romos állapota ellenére is szemet gyönyörködtető Bánffy-kastélyt önállóan 

fedezhettük fel. 
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A következő megállónk Válaszúton volt, ahol Kallós Zoltán néprajzgyűjtő gyűjteményét 

csodálhattuk meg. Láthattuk a különböző tiszta szobákat, használati tárgyakat, melyek 

betekintést engedtek használóik életébe.  

Utolsó állomásunk Kolozsvár volt. Ez a település Románia egyik legfontosabb kulturális 

központja. Legfontosabb nevezetességei a városnak a Mátyás király szoborcsoport, a 

Szent Mihály-templom, mely Erdély második legnagyobb temploma, Mátyás király 

szülőháza, mely a város legrégibb polgári háza. Miután visszaértünk a buszba, akkor 

tudatosult bennünk, hogy itt kell hagynunk ezt a gyönyörű szép vidéket és minden 

kincsét. 

 

Albert Alexandra (Nyíregyháza) 

 

 

A határtalanul pályázatnak köszönhetően eljutottam Románia azon részeire is, ahol 

eddig még nem voltam.  
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Első nap Tordán voltunk. Bementünk a sóbányába, ahol az egyik barlangrészben 

minden visszhangzott és sok érdekes dolgot tanultunk meg a bányáról és történetéről. 

Megtudtuk például azt is, hogy a cseppkő kinézetű sók évente 2 centimétert nőnek, és 

az ott lent dolgozó lovak megvakultak és csak egy fél évig éltek. Ezt követően a Tordai-

hasadékhoz vezetett az utunk, ahol túrázás közben a természet csodálatos 

formagazdagságán legeltettük szemeinket. Megfigyelhettük a hasadék különleges 

növény- és állatvilágát is. A természetjárás fáradalmai után Besztercére indultunk, ahol 

szállásadóink már vártak minket. 

 

Második nap elmentünk a besztercei iskolába, megfigyeltük, hogy a tornateremnek 

kazettás mennyezete van. Majd Harinán, az evangélikus templomban egy modern festő 

kiállítása ébresztett bennünk új gondolatokat. Utunk a gyékényfonásról nevezetes Tacsra 

vezetett. Mi is kipróbálhattuk a gyékényfonást. Kézügyességünket megcsillogtatva 

angyalkát és szívet formáltunk a gyékényből. A kézművességet követően Besztercét 

fedeztük fel a vendéglátóink vezetésével. Megnéztünk egy szász templomot, melynek 

oszlopai között elénekeltük a Himnuszt, ami felemelő érzés volt a hely akusztikájának 

köszönhetően. 
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Harmadik napon Kiszsolnára látogattunk el, ahol az omladozó templom maradványait 

láthattuk. A romos épület közelében növénygyűjteményünket gyarapító vadon élő 

virágokat találtunk.  

Egy kis buszozást követően a Kolibica-tavat néztük meg, ahol lehetőséget kaptunk arra, 

hogy vízibiciklizhessünk, megnéztük a tó létét adó gátat is. Ezen a napon libegőztünk a 

Borgói-hágón, majd meglátogattunk egy modern Drakula kastélyt. 

 

Negyedik napon ellátogattunk Somkerékre, ahol bementünk Erdély egyik legszebb 

templomába, ahol Bem József és Dobó István is járt. A bátrabbak felmászhattak a 

templom tornyába, ahol gyönyörködhettek a kilátásban és megkongathatták a templom 

harangjait.  

Elmentünk a Bethlen-kastélyba is Árokalján, ahol körbesétáltuk a kertet, amelynek egy 

része francia és egy másik része angol stílusú volt. A kertben megtaláltuk a Bethlen-

család elhanyagolt síremlékét is. 
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Ötödik napunkat misével kezdtük egy örmény keresztény templomban. Számomra 

érdekes volt, hogy volt egy falióra a templomban. A gondnok úr elmondása szerint az 

örmény kereskedőknek az idő megfizethetetlen kincs, a prédikációt is ehhez kell mérni. 

Mise után a helyi temetőbe mentünk és koszorúztunk, Rózsa Sándort. Érdekes volt, 

hogy az összes sír egy helyre nézett, kivéve Rózsa Sándoré, neki azért nézett más irányba, 

mert ő mindig is „lázadó” volt. Ezután Bonchidára mentünk, megnéztük a Bánffy-

kastélyt, majd Válaszúton Kallós Zoltán Alapítványi Házába siettünk, ahol 

megcsodálhattuk a különböző népi tárgyakat és viseleteket. Ezen a napon mentünk be 

Kolozsvárra is, ahol megnéztük Mátyás király emlékművét és szülőháza falán 

összehasonlítottuk a magyar, román és angol feliratot. Meglepett, hogy óriási különbség 

van a szövegekben. Kolozsváron a Szent Mihály-templomot is megnéztük. 

Nagyon sok új dolgot tanultunk és emellett még jól is szórakoztunk. 

Mihucz Fruzsina (Nyíregyháza) 

 

 

Egy jó korai, 5 órai indulással meg is kezdtük Határtalanul! projektünket augusztus 1. 

napján. A vállaji határátkelőhely után máris Romániában találtuk magunkat.  

Ahogy egyre beljebb értünk az országba, elénk tárultak szép lassan a hegységek csúcsai, 

majd közeledve az első megállóhoz, ami a Tordai Sóbánya volt, már nem csak a csúcsok 

voltak láthatók. Az itt eltöltött idő alatt hallhattunk a só keletkezéséről, ami az 

óceánokban lerakódott, összetömörült majd a tektonikus mozgások segítségével a felszín 

közeléhez emelkedett. Arról, hogy kézi munkával bányásztak, viszont 4 ló és egy 

szerkezet segítségével emelték a felszínre a sót. Erről még egy kis mozgó makett is 

készült, ami szemlélteti, hogyan is működött a szerkezet. Sajnos a bányalovak nem éltek 



  

 
HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között 

 
144 

 

Beszámolók 

hosszú életet, hiszen a fényviszonyok miatt hamar megvakultak és meghaltak. A 

történelmi hátterek sem maradhattak el. Megtudtuk, hogy már a rómaiak korában is 

bányásztak itt, valamikor az 1930-as években bezárták, majd újranyitásáig inkább csak 

katonai búvóhelyként szolgált. A benti levegő tisztasága különleges volt, hisz ilyen tiszta 

levegőt manapság kevés helyen lélegezhet be az ember, ezért kiváló az asztmás vagy 

allergiás megbetegedésben szenvedő emberek számára, hisz por-kórokozó- és 

mikroorganizmus mentes egyenletes hőfokú levegője van. Csak később vettem észre 

hogy a lépcsőkön, amiken közlekedtünk, évszámok voltak, amik azt jelezték, hogy a 

különböző szintek, amiből 13-at számoltam, mikor készültek el. Következő megállónk 

a Tordai-hasadék volt, ahol a magasság szédítő, a látvány mesebeli és az élmény 

felejthetetlen volt. Miközben próbáltunk a keskeny úton maradni, elénk tárult a táj 

lenyűgöző szépsége. A mellettünk folyó Hesdát-patak csobogása zenei álmény volt 

fülünknek, a növény- és állatvilág sok-sok képviselője, mint például a turkesztáni 

hagyma, nyúlfarkfű vagy a dallamos hantmadár jelenlétét próbáltuk felfedezni, kisebb 

sikerrel. Én felfigyeltem pár furcsa „szoborra”, mint például a hegymászóra, akit egy kő 

„betemetett”. A következő megállónk már a besztercei Andrei Mureşanu Líceum magyar 

bentlakása volt, ami szálláshelyként szolgált az egész kirándulás alatt. 

 

A következő napunkat egy igazán érdekes városnézéssel kezdtünk. Először az Andrei 

Mureşanu Főgimnáziumot látogattuk meg, ahol megtudtuk az iskola történelmi hátterét, 

és hogy milyen nehéz volt elérni, hogy legyen magyar tannyelvű iskola, hisz a magyarok 

Besztercén csak szórványban élnek, ami annyit tesz, hogy a lakosság csupán 5%-a 

magyar. Eredetileg Királyi Leány Iskola volt, később Hunyadi János Gimnázium, majd 

csak ezután kapta meg a jelenlegi nevét. Az iskolát körbejárva megtalálhattuk a falon az 

egyetlen magyar címert, valamint Ludovic Woll eredeti tervét az iskoláról. Körbenéztünk 
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a különböző tantermekben, laborokban, a tornateremben, aminek a mennyezetét 

nagyon szép motívumok díszítik. Következő megállónk a harinai evangélikus templom 

volt, majd Tacs, ahol betekinthettünk a gyékényfonás rejtelmeibe. Erről a programról 

egy angyalkával és szívecskével távoztunk. Ezt követően Besztercén egy hosszú felfedező 

sétát tettünk a városban. Meglátogattuk a főtéren lévő szász evangélikus templomot, 

ahol elénekeltük a Himnuszt, majd kiérve a templomból arra lettem figyelmes, hogy 

tojások vannak a fán. Meg is kérdeztem rögtön az idegenvezetőnket és megtudtuk, hogy 

ez egy szász tavaszváró hagyomány. Megnéztük a Mátyás kori címert, áthaladtunk az 

árkádok alatt és utunk visszavezetett a kollégiumba. 

  

Másnap a kiszsolnai evangélikus templomromot néztük meg, ami a benne található 

Giotto festménymásolatról híres, Európában ez kuriózum, mivel a világon csak három 

van belőle. Rákövetkező megállónk a 

Kolibica-tó volt. Mesebeli élmény 

volt, a gyönyörű táj a háttérben a 

hegyekkel. Majd a Drakula Szálloda 

következett, ahol kis híján 

szívinfarktust kaptunk, és ez 

mindenkit felébresztett. A napot 

pedig egy lélegzetelállító programmal 

zártuk a Borgói-hágón, ahol a felvonó hihetetlen látványt tárt a szemünk elé.  
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A következő napon Somkerékre 

látogattunk. A somkeréki templomba 

beülve olyan érdekességekről hallhattunk, 

mint például Somkerék neve, ami 

érdekesebb, mint amilyennek hangzik, hisz 

igazából két szóból tevődik össze a som és 

a kerék szóból, ami eredetileg kerek volt, 

ezek arra utalnak, hogy a települést 

somerdő vette körül. A régi magyar 

nyelvben a kerek szó azt jelentette, hogy 

erdő. Így igazából a település neve 

értelmezve somerdő. Szent László 

királyunkról több mondát is 

végighallgattunk, megtudtuk, hogy Dobó 

István és Bem József is ült abban a templomban. Kipróbálhattuk az 1700-as évekből 

fennmaradt és még mindig működő orgonát, valamint felmehettünk a toronyba és 

megkocogtathattuk a két Kolozsváron öntött harangot is. Ezután következett a Bethlen-

kastély, ahol körbenéztünk, tiszteletünket tettük a síroknál és utunk Cegőtelkére 

vezetett, ahol elénekeltük a Szózatot Vörösmarty Mihály mellszobra előtt. 

Felgyalogoltunk a Cserhalmi csata emlékére állított hatalmas emlékműhöz, ami egy 

törött pajzsot és kardot ábrázol, de ezt kevesen tudják. Itt eljátszottunk pár jelenetet 

Szent László és a leányrabló kun mondájából valamint szétnéztünk, hátha találunk Szent 

László pénzét, de nem jártunk sikerrel. Visszaérve a kollégiumba még nem ért véget a 

nap, hisz vacsora után helybéli népdalokat tanultunk. 

 

Utolsó napunkat az örménykatolikus templomban kezdtük Szamosújváron egy misével. 

A mise végeztével elmentünk Rózsa Sándor sírjához, ahol elénekeltünk egyet az előző 

napi énekek közül. Ez a sír azért különleges, mert míg a többi kelet felé, addig ez dél 

felé néz. Miután megkoszorúztuk a sírt, visszamentünk a templomba, ahol az örmény 

történelemből hallhattunk kisebb részleteket, majd utunk a Bánffy-kastélyba, majd 

Kallós Zoli bácsi összegyűjtött tárgyainak kiállításához vezetett Válaszútra, ahol a 

különböző erdélyi tájegységekről származó tisztaszobákat és régi népviseleteket 
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tekinthettük meg. A legutolsó úti célunk Kolozsvárra vezetett, ahol benéztünk a Szent 

Mihály-templomba, és meglátogattuk Mátyás király szülőházát. 

Az utunk pedig ezek után hazavezetett és egy késői érkezéssel véget is ért az utazás.

 

Farkas Eszter (Nyíregyháza) 

Élménybeszámoló 

2018-08-01 indulunk. Hajnali 5 órakor. Mindannak ellenére, hogy korán indultunk, elég 

nagy volt a nyüzsgés az úton. Persze voltak, akik még a hangos zene és a nyüzsgés 

ellenére is békésen aludtak, amíg a határra nem értünk. Egyszóval igazi utazó hangulat 

volt. Ezen a napon indultunk Romániába, Besztercére, ahol négy éjszakát töltöttünk el. 

Mielőtt Besztercére mentünk volna, elmentünk a Tordai-hasadékba és a sóbányát is 

meglátogattuk. Először a sóbányában volt szerencsénk körülnézni, ami szó szerint 

lenyűgöző volt, szinte már olyan, mintha nem is a földön lennénk. A falak úgy néztek 

ki, mintha márványból lettek volna. Tisztán látszódott, ahogyan a só rétegződött. 

Megtudtuk, hogy hogyan hozták fel az 5 mázsás zsákokat 200 méter mélyről. Illetve, 

volt szerencsénk kipróbálni a sóbánya visszhangját.  
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A bányalátogatás után felszálltunk a buszra, és elindultunk Tordai-hasadékhoz. A 

csoportból mindenki keményen küzdött, hogy végigjárja a kijelölt utat, de ez nem 

mindenkinek sikerült. Noha Kolozsvár is az úti tervben szerepelt az első napra, sajnos 

nem maradt időnk rá. Ezért oda az utolsó napon tudtunk ellátogatni. A szállásra végül 

késő estére értünk, ahol megismerkedtünk a vendéglátó iskolának az aligazgatójával. 

Második napon megtanultunk gyékényt fonni, ami nekem nagyon tetszett. Nap végén 

megnéztük Beszterce magyarokhoz kapcsolódó nevezetességeit is. Megtudtuk, hogy mi 

célt szolgálnak a sikátorok, amelyek gyakorlatilag teljesen behálózták a várost és 

összekötötték a fő utcákat. Megtudtuk, hogy miért van egy koronás strucc az 

aknafedőkön és, hogy miért tart a csőrében egy patkót. Városi sétánk során hirtelen 

eleredt az eső. Ennek köszönhetően egy templomban kerestünk menedéket, ahol a 

toronyba sajnos nem mehettünk fel a villámveszély miatt. De senki nem bánhatta meg, 

mivel a templom különlegességei közé tartozott, hogy a régen itt fellelhető céheknek a 

címereivel díszített zászlókkal voltak díszítve a templom falai. Ami furcsa volt ebben a 

templomban, hogy a padsorok, nem az oltárral szemben, hanem az oltártól jobbra illetve 

balra helyezkedtek el. Miközben a templom történetét mesélték nekünk, megtudtuk, 

hogy a templom régebben tűz áldozata lett, ami leginkább az ajtó felett látszódott, ahogy 

a kő kormozódott. Lehetőségünk nyílt bemenni az oltárhoz is. Elmesélték a Magyar 

Anjouk címerének keletkezését is. Kipróbáltuk a templom akusztikáját és közösen 

énekeltünk. Pár perc múlva az időjárás is megkegyelmezett nekünk, ennek fényében 

folytathattuk városnéző utunkat. 

Végül, visszakerültünk a kiindulási pontunkhoz és még maradt időnk pár percnyi 

felfedezőútra. 
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Ami még fontos meghatározója volt ennek a kirándulásnak, az szerintem a harmadik 

nap volt, ugyanis voltunk a Kolibica-tónál, ahol vízibiciklizésre és csónakázásra nyílt 

lehetőségünk. Bár az igazat megvallva az irányítás elég nehézkes volt, így a partra jutást 

egy kis külső segítséggel tudtuk megoldani. Utunkat folytatva Dornavátrán libegőre 

szálltunk és megcsodáltuk a Borgói-hágót. Itt sajnos nem maradtunk túl sokáig, mert 

indulni kellett a Drakula-kastélyba, ahol egy fergeteges kis bátorságpróbában volt 

részünk. Egy alacsony folyosón, ami egy szobába nyílt, a klasszikus Drakula-regény 

jeleneteit ábrázolták a falon. A szobában volt még egy fa koporsó is, amibe egy 

alkalmazottat fektettek, és aki a történet végén kiugrott a koporsóból. Mindenki először 

egy kicsit megrémült, de utána már jóízűen nevetni kezdtünk. Igaz ez nem mindenkinek 

volt a kedvence. 

A negyedik napon ellátogattunk  Somkerékre, ahol még a harangokat is kipróbáltuk, 

illetve az orgonát is. S tiszteletünket tettük a Bethlen kastélykertben, aminek első része 

francia, a hátsó viszont már angol típusú kert volt. Onnan ellátogattunk egy Szent László 

emlékére állított óriási síremlékhez Kerlésen. Miközben mindenki tűkön ült a Füge felé 

vezető úton, még megálltunk egy lovardánál. Majd elérkezett a nap fénypontja, a fügei 

strand,ahol kipróbáltuk az iszapozást, illetve a sós vizű tavat. Nagyon viccesnek találtuk, 

hogy bármit is csináltunk a magas sótartalmú vízben, nem süllyedtünk el. 
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Az utolsó napon leginkább Kolozsvár látványa nyűgözött le. Nagyon tetszett a kolozsvári 

Szent Mihály-templom, és Mátyás király lovas szobra. Érdekes volt látni a nagy király 

szülőházát is. A régi falak között és ablakok előtt, beleképzelhettük magunk némely 

magyar mesébe, ahogy Mátyás király igazságot szolgáltat alattvalói körében. 

Kovács Ákos (Nyíregyháza) 

 

Széphalom, a Magyar Nyelv Múzeuma 

A magyar nyelv és irodalom mindig is közel állt a szívemhez, szeretek 

tantárgyversenyre járni, ahol kitűnő eredményeket értem el eddig. Igyekszem a 

mindennapi életben is felhasználni mindazokat az információkat, amiket a versenyre 

való felkészülés alatt szerzek. Emiatt a Magyar Nyelv Múzeuma nagy nyomot hagyott 

emlékeimben. A kiállítások témája érdekes volt, az interaktív játékok pedig mindenki 

figyelmét megragadták. Szerintem mindenki sokat tanulhatott a magyar nyelv 

történetéről szóló tárlatból, hiszen fontos, hogy ismerjük anyanyelvünk titkait. 

Ugyanakkor sokat szórakozhattunk, a videójátékok vagy a székely nyelvleckéről szóló 

kisfilm környékéről folyamatosan nevetés visszhangzott. Elgondolkodtató volt 

megismerni a különböző tájszólásokat is. 

A Toldiról szóló teremben is mindenki megfordult, mivel a magyar irodalom 

egyik legismertebb művéről volt szó, így mindenki bekapcsolódhatott, mindenki ismeri, 

mindenkihez szóló tárlat. 

Kazinczy minden magyar ember számára egy fontos név, hiszen ő a nyelvújító, 

akinek sokat köszönhetünk. Nagyon örülök, hogy a nyelv mellett róla is tanulhattunk, 

valamint eszünkbe juthatott a kettő közti összefüggés. Fontosnak érzem, hogy 

megismerjük a korszakalkotó magyarokat, akik nélkül ma nem lennénk itt. Ez a 

kirándulás nem csak magyarságunk megőrzésének szempontjából volt meghatározó, 

hanem életre szóló élményekkel gazdagodhattunk és bővíthettük személyes 

értéktárunkat. 

Müller Ágnes (Beszterce) 
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Szeptemberben az iskolánk Határtalanul! projekt keretében érkezett 

Magyarországra, pontosabban Nyíregyházára. Én is részt vettem az úton. Szeptember 5-

én indultunk, az út hosszú volt, de érdekes. Az első megállónk Nyírbátorban volt, ahol 

végigjártuk a sárkányok útját, a Báthoryak ősei és a nagyecsedi láp sárkányának 

történetével is megismerkedtünk. Megnéztük a gótikus stílusú katolikus minorita 

templomot, megismerkedtünk a Krucsay-oltár állításának történetével is. A gótikus 

hálóboltozatos református templomban Báthory Istvánról is megemlékeztünk. A fa 

harangláb mellett elhaladva Tinódi Lantos Sebestyén szobránál középkori históriás 

énekeink is eszünkbe jutottak. 

Máriapócson a görögkatolikusok híres zarándokhelyére kalauzoltak minket 

vendéglátóink. Annak nagyon örültem, hogy egy szentimrés diák, Tóth Miki mutatta be 

nekünk a kegytemplom nevezetességeit. Az ikonosztázion felépítéséről is sokat 

megtudtunk. A bazilika minor rangú templomban láthattuk Szűz Mária könnyező 

kegyképét. A templom északi falán elhelyezett kegykép eredetije a bécsi 

Stephansdomban található, Máriapócson 1696-ban könnyezett. I. Lipót király felesége 

vitette Bécsbe. A kegykép Bécsben többé nem könnyezett, de a róla készült másolat 

Máriapócson még két alkalommal, 1715-ben és 1905-ben is könnyezett. A hely szelleme 

megérintett mindannyiunkat. A kis fatemplom, ahol eredetileg télvíz idején, az óriási 

fagyban könnyekre fakadt a Mária-ikon, másolatát is felépítették Máriapócson. Ide is 

bejutottunk és megpróbáltuk elképzelni, milyen lehetett a kis közösség, aki a liturgián 

állva imádkozva megtapasztalva Mária könnyezését.  

Következő állomásunk a kállósemjéni Kállay-kúria volt, ahol sok szép 

emléktárgyat láthattunk. Elvarázsoltak a 20. század eleji előkelő autók, melyekkel a 

magyar politikában sorsfordító szerepet játszó Kállay-család tagjai közlekedtek. 

A további napokban az időnk nagy részét templomokban töltöttük, ahol 

megismerhettük azok történetét, jelképeit és azokat a sajátosságaik, amelyek 

egyedülállóvá teszik őket. Sok érdekességet hallhattunk róluk és számos történetet. A 

templomok mellett számos helyi nevezetességet nézhettünk meg, ezek közé tartozik a 
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Magyar Kálvária tizennégy bástyája is, melyeken emlékiratok voltak olvashatóak. Ezek 

mellett voltak szabad foglalkozásaink is, elvittek a nyíregyházi aquaparkba, táncház, 

karaoké, honfoglaló várt minket és az állatkertben is jártunk. Maga az út is érdekes volt, 

mivel mikrofonban újabb információkat, érdekességeket tudhattunk meg. Véleményem 

szerint egy nagyon szép kirándulás volt, mivel sokat tanulhattunk.  

A táncház egyik emlékezetes eseménye, hogy nyíregyházi vendéglátóink két 

dologgal is kedveskedtek nekünk. Amellett, hogy megismertük Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye népzenei kultúráját, szatmári táncokat tanultunk és Óbis Kinga (nagykárolyi 

származású lány) népdalcsokorral kedveskedett. Majd megtanított egy a szűkebb 

pátriából származó népdalt, Szabolcs vármegyéből, a Nyírségből. Pontos információkat 

is adott, hogy Nyíradony-Aradványpusztán gyűjtötték a Jaj de magos a csomózó teteje… 

kezdetű népdalt. A dohányfűző asszonyok múltbéli helyzetébe is beleképzeltük magunk, 

ahogy a gimnázium aulájában letanyáztunk, s földön ülve ismételtük sorról-sorra a 

dallamot és a szöveget. És aztán jött az igazi meglepetés, mert a nyíregyházi Művészeti 

Szakgimnáziumban tanuló Bakos Daniék zenekara a mi vidékünk, Beszterce 

környékének népdalaira zendített rá. először nagysajói népzenét húztak. De amikor 

meghallottam a Décsei magas torony dallamát, rögtön megdobbant a szíven, hiszen én 

Magyardécséről származom. Azt gondoltam, nem lehet fokozni ezt az érzést… és akkor 

Kinga megtanította mindannyiunknak ezt a népdalt. Mondhatom, jól szólt, mikor a 

zenekari kísérettel énekeltük.  

Ha már a szülőfalum szóba került, akkor a helyi értékek tárházát a következőkkel 

szeretném gazdagítani: 

Magyardécse legnagyobb helyi jellegzetessége: Magyardécse a Cseresznyemajális, 

ami egy olyan esemény, melyet minden évben megszerveznek a tanácsosok. Az 

iskolaudvaron rendezik, ahol számos ételárus és a színpad foglalnak helyet. Az utcán 

egymás mellett sorakoznak az árusok, melyeknél különbnél különb dolgok kaphatóak. 

Minden évben hívnak vendégelőadókat és énekeseket a közönség szórakoztatására. A 

majálist két nap tartják, szombaton, amely az előkészületekkel telik és vasárnap, melyen 

megtartják az eseményt. A majálist mindig június utolsó vasárnapján tartják, ez 
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hozzátartozik a szokáshoz. Sokan ismerik és sok idegen jön el megnézni. Nekem mindig 

egy kedves emlék marad minden egyes majális, amin részt vehettem. Mondanom sem 

kell, hogy azért ez a majális, mert híres cseresznyetermő település vagyunk. 

Czire János  (Beszterce) 

 

Magyarország legszebb zuga lett számomra Nyíregyháza. Olyannyira gazdag 

történelemmel és kultúrával rendelkezik, hogy mindig valami újat találunk benne, 

ahányszor csak körbesétálunk a gyönyörű utcáin. 

Mi is az egy hét alatt rengeteg információval lettünk gazdagabbak, de még ez is 

csak egy csepp volt a tengerben. Ahányféle épület, helyi érték, annyiféle történet, 

legenda, melyek az ott élő emberek büszkeségei. 

Ami számomra ezen a héten a legjobban tetszett, az élményfürdő és az állatkert 

volt. Ezeken a helyeken levezethettük az energiáinkat, amelyek a templomokban való 

figyeléskor felgyülemlettek. Igazi vakációs érzésünk támadt ezektől az apró gesztusoktól, 

melyekkel vendéglátóink kedveskedtek. Az állatkert különösen megragadott, hiszen egy 

állatbarát mit sem kívánhat ennél többet. 

Emellett fontos kiemelni a szorgos szentimrés fiatalokat, akik fogadtak 

bennünket és szabadidejüket áldozták fel azért, hogy minket szórakoztassanak, velünk 

kiránduljanak, kalauzoljanak minket, így szebbé varázsolták ezt a hetet. A szentimrés 

szülők sem maradtak el az igyekezetben, hiszen meglepetésünkre Csarodán finom 

szatmári szilvalekvárral és csörögefánkkal fogadtak egy csarodai diák szülei. S 

mondhatom, pazar bográcsgulyással fogadtak minket egy este, mikor éhesen és fáradtan 

hazatértünk aznapi kalandjainkról. 

Köszönöm mindezeket az élményeket! 

Király Ashley  (Beszterce) 
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Még le sem szálltunk jól a buszról, és az élmények hosszú sora el is kezdődött. 

Először Nyírbátorban küzdöttünk meg a kőszívű sárkányokkal, majd az aranyozott 

angyalkákat számoltuk a templomban, majd felfedeztük a sárkányrendet, földalatti 

vermet meg zenélő csengőket.   

Másnap sem volt különb, azt is jól kezdtük, templomnézéssel. Falvak ősi, 

mennyezetük gigászi, mindenik egyetlen, mint a másik, freskók, szentségek, történeteik, 

mind különlegesek.  A Szent Imre suliban csárdást jártunk, karaokézni próbáltunk, meg 

honfogalóztunk. Aztán volt egy kicsi csobbanás az aquaparkban, túlvisítottuk egymást 

minden csúszda alagútban. Hullámzottak a medencék, sodort a vizük a dúlakodás 

közben, sőt még ittunk is belőlük. Piroslott a szemünk a klórtól a hazafele vezető úton, 

de szerencsére az alagút végén, még láthattuk a templomot. Várost is, meg múzeumot  

is néztünk, hősök sírjait is lefényképeztük, és meghajló csónakos fejfájú sírok közepette, 

Kölcseynek koszorút is hoztunk Szatmárcsekére. Megtekintettük Rákóczinak várát 

Sárospatakon, átfésültük a Magyar Nyelv Múzeumát Széphalmon, majd esővíz és 

verejték terhe alatt átéltük a Magyarság Kálváriáját. 

Utolsó napon pedig, végre az állatparkban is szabadon vadulhattunk egyet. 

Láthattuk jegesmedvék evő modorát, tigriscápák fogsorát, fókák, papagájok műsorát. 

Hallhattuk fehér oroszlánok üvöltését, madarak csicsergését vagy éppen kornyikáló 

veszettségét. Átérezhettük hidegvérű kígyók jelenlétét, orrszarvúk kemény tekintetét, a 

kétpupú tevék hátán való ülést. Szinte minden volt ott: veszekedő páviánok, legelő 

zsiráfok, meg rokonszerű emberszabású majmok. Szerencsére nem volt túl sok vadság, 

bizony a templomok látogatása után Jézus vigyázott reánk.  

Én a helyi értékek tárát Beszterce egyházi nevezetességeivel gazdagítanám. A 

főtéren áll az 1563-ban épített impozáns evangélikus szásztemplom, melynek tornya eléri 

a 76 métert. A századok során a templomot reneszánsz és barokk elemekkel egészítették 

ki. A padegyüttes késő középkori és reneszánsz darabokból áll, a falképek különböző 

korszakokból származnak, a hajó és a szentély boltozatán reneszánszkori díszítőfestést 

láthatunk, 17. század keleti szőnyegeit pedig szász kereskedők adományozták.  
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Az 1700-as években épült a római katolikus templom, melyet Türk Antal neves 

erdélyi építész készített barokk stílusban. Ehhez közel, kelet fele látható az egyik fal 

homlokzatán Szűzanya és a Jézuska szobra. 

A ferences templom, mely előbb görögkatolikus volt, majd az ortodoxoké lett, 

gyönyörű, 1270 körüli, gótikus stílusú, 15. századi falfestményekkel rendelkezik.  

Székely Hunor (Beszterce) 

 

 

Nagyon tetszett a nyíregyházi kirándulás. Sok templomot látogattunk meg, amik 

nagyon - nagyon tetszettek. Különösen a laskodi templom, ami tele van freskókkal.  

Itt megismerkedtünk Szent László és a leányrabló kun legendájával, melyet a 

templom déli falán örökít meg egy freskórészlet. Abba is kicsi betekintést nyertünk, 

hogy a restaurátorok hogyan tárják fel a freskórészleteket, találgattuk, hogy melyik 

freskó lehet régebbi. A kapott megfigyelési szempontok szerint jó hatékonysággal el is 

találtuk. Különleges volt számomra a Vir dolorum (Fájdalmak férfia) ábrázolás, amely a 

keresztről levett, vérző Krisztust mutatja. Nem elesett férfiként, hanem az úton járó, a 

halál fölött győzedelmeskedő úrként láttuk Kristust. Mindenkinek tetszett ez a 

kirándulás és nagyon szépen köszönjük a Szent Imre Katolikus Gimnázium diákjainak 

a fogadtatást, de legfőbbképpen Kaszásné Tóth Judit tanárnőnek. 

Torma Barna  (Beszterce) 

 

 

A buszon ülve minden gyerek türelmetlenül várta, hogy átlépjük a határt, és 

megérkezzünk Magyarországra. Mindenki izgatottan várta, hogy új barátokat szerezzen 

a határon túl is. 

Legnagyobb szerencsénkre a program az ismerkedésre épp megfelelő volt, nem 

volt perc, amit külön töltöttünk volna. A kedves tanárnő, aki fogadott minket, úgy 

állította össze a programot, hogy minél több időnk legyen ismerkedni s természetesen 

emellett tanulni Magyarország történelméről is.  Rengeteg templomot és várat 

látogattunk meg, amit mindenki nagyon élvezett. Minden reggel 7 órakor keltünk azért, 
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hogy minél több helyi értéket látogathassunk meg. Persze az estéket sem hagyták, hogy 

unatkozva töltsük, táncházat szerveztek, karaoké estet, honfoglalót és még sok más 

érdekes programot. Minden gyerek kíváncsisággal vett részt a programokon. A táncház, 

kakaroké és játékok után mindenki a szobájába vonult lefeküdni, hogy reggel korán a 

legenergikusabb énjét hozza, mivel új érdekességek vártak ránk. Pihenésképpen egy nap 

a strandra is elmentünk, ahol nagyon jól éreztük magunk. Utolsó nap pedig elmentünk 

az állatkertbe, ez volt a hét legjobb napja. A nyíregyházi állatkert csodálatos volt, 

mindenki nagyon szerette. Sajnos nem volt elég időnk körbejárni az egészet, ezért 

nagyon remélem, hogy jövőre újra megyünk. Már lassan két hete, hogy itthon vagyunk, 

de még mindig szeretettel gondolunk az élményekben gazdag napokra.  

Banga Izabella (Beszterce) 

 

 

A nyíregyházi kirándulás feledhetetlen élmény volt számomra. Sok kalandban, 

jókedvben  és sétában vettem részt. Rengeteg új dolgot tudtam meg a templomokról. 

Nagyon megtetszett a laskodi templom, mivel hozzá fűződött a cserhalmi ütközethez, 

melyben részt vett Szent László, és ami a szülőfalum mellett zajlott le, én ugyanis 

Cegőtelki vagyok. A csata a besenyők és a magyarok közti harcot mutatta be, ahol egy 

kun elrabolt egy magyar lányt akit Szent László szabadít meg. A laskodi templomban 

ezt a csatát ábrázolták freskó formában, ami három jelenetből áll: az üldözés, a birkózás 

valamint a lefejezés. Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem ezen a kiránduláson. 

Torma Csilla  (Beszterce) 

 

 

Szeptember 5-én, kora reggel indultunk el Nyíregyháza fele. Jó pár órányi út 

után, Nyíregyházára érkezésünk előtt, Nyírbátorban álltunk meg, ahol találkoztunk a 

kirándulásunk és élményutunk szervezőivel. E településen két nagyszerű templomot 

látogathattunk meg, melyek ecsedi Báthory István erdélyi vajda idejében épültek hálából 

az 1479-es kenyérmezei csata után, hálából a törökök fölött aratott győzelemért.  
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Nyíregyházára érkezésünk után végre találkoztunk azokkal a diákokkal, akik a 

nyár elején nálunk jártak. Kedvesen és barátságosan fogadtak minket, nagyon gyorsan 

összebarátkoztunk. E fárasztó utazás után este gyorsan ágyba bújtunk, hogy másnap 

reggel újult erővel útnak indulhassunk, új kalandok elé nézve. Korán keltünk, 

reggeliztünk és útnak indultunk. Helyi értékeket, épületeket, régi templomokat 

látogattunk meg. Harmadik nap egy élményfürdő várt ránk, ahol mindenki kiadhatta 

magából a fáradtságot, a feszültséget. Más települések meglátogatásán kívül nyíregyházi 

városnézésen is részt vettünk, melynek keretén belül a város fontosabb épületeit 

látogattuk meg, emellett múzeumokba is betekintést nyerhettünk. Az esték sem teltek 

unalmasan, házigazdáink táncházat, karaoké estet rendeztek nekünk, ahol mindnyájan 

jól éreztük magunkat. Számomra a hét fénypontja utolsó napunk volt, mivel állatkertbe 

vittek el minket, ahol a világ minden résézről láthattunk állatokat. Ezek közül nekem a 

fókák produkciója nyújtott a leginkább élményt.  

Összesítve nagyon jól éreztem magam e kiránduláson, jó volt a szervezés és a 

hangulat is. Örülök, hogy részt vehettem ebben a programban.  

Kiss Júlia  (Beszterce) 

 

 

Nyíregyházi kirándulásom során első megállónk Nyirbátor volt, ahol 

meglátogattuk a csodás Angyalos Boldogasszony templomát. Ezután Máriapócson 

meglátogattuk a Szent Mihály görög katolikus bazilikát, ahol Mária kegyhely van. 

Számomra mindez élményt nyújtott, hiszen én katolikus vagyok.  

Az elkövetkezendő napokban is sok érdekes dolgott láttunk, ugyanis elvittek a 

Magyar Nyelv Múzeumába, a sárospataki Rákóczi-várba és sok más történelmi 

jelentőségű helyre. Ezek mellett azért volt élményfürdőzés is, ahol mindenki jól 

szórakozott. 

Szőllősi Szilárd (Beszterce) 
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Kirándulásunk első napján a több órás fárasztó utazás után megérkeztünk 

Magyarországra. Már több alkalommal voltam az anyaországban, de Nyíregyházán még 

sosem, így érdeklődve szemléltem mindent. 

Első délután négy templomot látogattunk meg és csodálattal néztem, hogy milyen 

varázsa van ezeknek az ősrégi épületeknek. Érdekesnek tartottam, hogy közel 1000 

évesek, a mi templomunk alig 300. Emlékezetes számomra a nyírbátori fa harangtorony, 

amiben egyáltalán nem volt vas. 

Mély nyomott hagyott bennem a negyedik napi templomlátogatás, amikor 

megmutattak nekünk egy olyan követ, amelyen Szent László járt Szabolcson. Itt a Szent 

László-herma másolata várt minket a templomkertben. Felidéztük a Szent László által 

összehívott szabolcsi zsinat néhány törvénycikkét és kalandoztunk egyet a szabolcsi 

földvárban is. 

Lenyűgöztek még a múzeumlátogatások. Nagyon érdekes volt a vízimalom 

műkődése Túristvándiban, de jó volt hallani a magyar nyelv történetéről is Széphalmon. 

Megható volt számomra, amikor egy décsei népdalt tanultunk. Noha ismerős volt, 

büszke voltam, hogy olyan faluból származom, ahol ilyen szép népdal született. 

A legizgalmasabb pillanat az volt, amikor a Magyar Nyelv Múzeumában bent 

ragadtunk a liftben. Utána volt alkalom arról vitázni, hogy ez volt-e a nagyobb vis major 

helyzet vagy mikor néhány szentimrést a Kolibica-tóból kellett kimenteni a csónakos 

kalandjukból. Megállapítottuk, hogy kell még fejlődni, ha Houdini nyomdokaiba 

akarunk lépni és szabaduló művészettel kezdenénk kacérkodni. 

Balla Balázs (Beszterce) 

 

 

Számomra eddigi életem folyamán a nyíregyházi kirándulás volt a legérdekesebb 

és a leghosszabb. Nagyon sok templomot látogattunk meg: református, római-katolikus 

és görög-katolikus templomokat. Nekem a felsorolt templomok közül a legjobban a 

római-katolikus templomok története tetszett, mivel én római-katolikus vagyok. Amit a 
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legjobban megjegyeztem a templomlátogatásokból az az, hogy mindegyik templom egy 

szent hely, de ugyanakkor egy helyi érték is.  

Azért tetszett a kállósemjéni Károlyi-kúriában látott két autó is. Kedveltem az esti 

foglalkozásokat is, különösen a táncházat. Nagyon köszönöm a szervezőknek. 

Soós Lóránd (Beszterce) 

 

 

Nagyon szeretek utazni, és most kezdtem a kilencedik tanévemet az Andrei 

Muresanu Főgimnáziumban. A magyarországi kiránduláson több templomot is 

meglátogattunk, köztük a  tákosi református templomot, melynek bejáratánál egy 

malomkő állt. Érdekesség az volt számomra, hogy legelőször sárból készítették ezt a 

templomot, paticsfala van. Mezítlábas Notre Dame-ként is emlegetik ezt a bájos kis 

templomot. Nagyon tetszett a sok magyaros motívum a mennyezetkazettákon és az is, 

hogy még a kazettakészítő neve is bele volt festve.  

A másik kedvenc helyem a fűrdőhely volt Sóstón, mivel sokat pancsolhattunk a 

szentimrés diákokkal. Úgy érzem, hogy ez az út összekovácsolta a társaságot, ezért 

nagyon hálás vagyok a támogatás miatt.  

Gergely Kincső (Beszterce) 

 

 

Az út egy kicsit fárasztó volt, de senki sem érezte rosszul magát. Délután hat óra 

körül érkeztünk Nyíregyházára. Számomra a legérdekesebb program a táncház volt, 

mivel nagyon szeretek táncolni és új tánclépéseket tanultam meg. Nagyon tetszett a 

Munkácsy-kiállítás is a Jósa András Múzeumban. Itt múzeumpedagógiai foglakozáson 

bogozhattuk a képeken megjelenített élethelyzeteket, a portréalanyok érzelmeit, 

társadalmi helyzetét. 

Köszönöm Kaszásné Tóth Judit tanárnőnek, hogy sok érdekes helyre elvitt. 

Carabian Dénes Róbert (Beszterce) 
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Nekem a Magyarországi kirándulás nagyon tetszett. 

Már rögtön az első napon meglátogattunk egy pár templomot, és estefelé 

elmentünk a szálláshelyünkre, ahol a Szent Imre Gimnázium tanulói fogadtak 

bennünket. Szálláshelyünk nagyon tiszta és kényelmes volt. 

A második nap templomlátogatásra indultunk. A templom látogatások nagyon 

tetszettek nekem.  Megismerkedtünk a kazettás mennyezettel, a gótikus stílussal és a 

román stílussal. A kedvencem a nyírbátori római katolikus Minorita Templom volt. 

Harmadnap délelőtt meglátogattuk Nyíregyháza központját, ahol Krúdy és 

Bessenyei György szobránál a szentimrés diákok voltak az idegenvezetőink. 

Megtekintettük a neoromán stílusú Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházat is. 

Azután elmentünk a Jósa András Múzeumba, ahol bemutattak nekünk néhány 

Munkácsy-festményt, és a honfoglaló magyarok sírjaiból feltárt gazdag leletanyagot is 

megismerhettük. Mint megtudtuk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendkívül gazdag a 

honfoglalás kori leletekben. Délután eljött a várva várt fürdés ideje, ahol sokat 

csúszdáztunk az osztálytársaimmal és nagyon jól szórakoztunk. A kedvenc csúszdám 

zöld színű volt, és sokan mások is kedvelték. 

Negyedik nap ellátogattunk A Magyar Nyelv Múzeumba, ahol megismerkedtünk 

néhány magyar író munkásságával és középkori játékokkal is. Ezután elmentünk 

Sátoraljaújhelyre végigjárni a Magyar kálváriáját, ahol megeredt az eső, szerencsére volt 

nálam esőkabát.  

Az  utolsó napon hazaindultunk, de indulás előtt meglátogattuk a nyíregyházi 

állatkertet. Nagyon szép volt, megnéztük a delfin és a papagáj-showt, ami nekem nagyon 

tetszett. Egy páva meg is támadt bennünket. 

   Összesítve nekem nagyon tetszett a kirándulás, és remélem mihamarabb 

meglátogathatom Nyíregyházát a szüleimmel. 

Fodor Balázs (Beszterce) 
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A nyíregyházi kirándulás fergeteges volt, nagyon sok érdekes dolgot láttunk.  

Első nap meglátogattunk pár templomot, amik gyönyörűek voltak. 

Templomlátogatás után elmentünk a szálláshelyre, ahol nagyon kedvesek voltak az 

emberek.  

Második napon meglátogattunk egy pár helyi értéket. Kazettás mennyezetű 

templomot láttunk Tákoson. A freskók a régi templomokban, Laskodon és Csarodán 

gyönyörűek voltak.  

Harmadik délelőtt várost látogattunk Nyíregyházán. Láttunk templomokat, 

szobrokat. Bementünk a Jósa András Múzeumba, ahol gyönyörű festményeket láttunk. 

Délután víziparkba mentünk, nagyon szórakoztató volt az élményfürdő.  

Negyedik nap a Magyar Nyelv Múzeumát látogattuk meg, ahol nagyon sok 

érdekes dolgot fedeztünk fel a magyar nyelvről. Még be is ragadtunk a liftbe. Azután 

Sátoraljaújhelyen még meg is áztunk, de felmentünk a hegyre végigjárni a Magyar 

Kálváriát. A Rákóczi-várat is megnéztük Sárospatakon, ami szintén érdekes volt. 

Betekintést nyerhettünk egy reneszánsz lakoma fűszerhozzávalóiba is. 

Ötödik nap elbúcsúztunk a Szent Imre gimis diákoktól és a szervezőktől, majd 

megnéztük az állatkertet. Nekem nagyon tetszett a vízipark, az állatkert  és a hangulat. 

Minden este voltak programok, amiket a szervezők rendeztek. Volt karaoké, táncház és 

honfoglaló is. Összességében nagyon jó kirándulás volt, remélem még lesz Határtalanul. 

:)  

A helyi értékek fontosak a magyarságnak, ezért ide sorolnám azokat az 

épületeket, tárgyakat, amelyek a múltból maradtak meg. Ezek értékesek, Besztercén is 

vannak ilyenek. Az egyikük az evangélikus templom, amelynek tornya a legmagasabb 

egész Erdélyben és a Búzasor, ahol a 15. századi gótikus lábasházak sora áll, és a 

középkori kereskedők gazdagságát hirdetik. 

Varró Nándor (Beszterce) 
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Egy őszi napon, pontosabban vakáció utolsó hetében kirándulni mentünk 

Nyíregyházára, Magyarországra, az iskolánkkal, egy másik gimibe, pontosabban a Szent 

Imre Katolikus Gimnáziumba, ahol találkoztunk az iskola tanulóival, akik nem sokkal 

ezelőtt nálunk jártak, Romániában, Besztercén és környékén.  Leginkább templomokat 

látogattunk, református, katolikus, evangélikus templomokat, melyek tele voltak 

szebbnél szebb faragványokkal, freskókkal, festményekkel, különböző díszített 

boltozattal. Gyönyörű mondákkal, mesékkel, történetekkel ékeskednek a magyarországi 

templomok, melyek napjainkban is helyi értékként vannak megbecsülve.  

Az elkövetkező napokat városnézéssel töltöttük: érdekesebbnél érdekesebb és 

meglepő szobrokkal ismerkedhettünk meg, sőt az egyikre, a Kölcsey Ferenc műemlékre 

még koszorút is tettünk Szatmárcsekén. Még majdnem Szlovákiában is jártunk, mikor 

a Magyar Kálváriára zarándokoltunk el Sátoraljaújhelyben. 

Magyarországon öt napot töltöttünk, s mindez idő alatt rengeteget tanultunk, és 

meglepően sok dolog maradt meg piciny kis fejünkben.  

Egyik este táncház volt, ahol két fiatal táncoltatott minket halálra (nekem ez volt 

az egyik kedvencem a kiruccanásból). Ki is derült, hogy vérbeli Kárpát-medencei 

találkozó volt ez, hiszen Nagy-Kasza Kristóf szilágysági magyar legény, Szilágycsehből 

származik. A Táncművészeti Egyetemre jár, de már tanítja is a néptáncot abban az 

alapfokú művészeti iskolában, ahol a vendéglátó iskola diákjai is tanulnak. A párja, 

Balogh Ticia nyírbátori lány. Mindjárt otthonosan is éreztük magunkat, hiszen mi már 

ismerjük Nyírbátor nevezetességeit is. A muzsikusok, Bakos Dani prímás és Balázs-

Kercsó Alpár bőgős pedig gyergyóremetei székelyek, Kismagyarországot egy debreceni 

cívis képviselte, Erményi Tomi, a bárcsás.  

Más estéken pedig Honfoglalót játszodtunk, meg karaokéztunk, itt azért 

megmutatkozott az ízlésbeli különbségünk. Szombaton fürödni voltunk a Sóstói 

Élményfürdőben, egy luxushelyen, ahol komolyan mindent csinálhattunk, csúszdázástól 

megkezdve barlangúszásig. De a legszebb mégis az utolsó nap volt, amikor az állatkert 

lakóival találkozhattunk, de sajnos nem láthattuk mindegyiket, mert túlságosan 
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lekötöttek a papagájok meg az oroszlánfókák showja. Életem öt legszebb napját élhettem 

át Magyarországon, a legjobb emberekkel!  

Helyi érték, amivel a közös értéktárat én gazdagítom:  

Hazám, Cegőtelke csakúgy, mint Nyíregyháza számos helyi értékkel rendelkezik. 

pl. templomunk vagy különböző szokásaink, babonáink, melyekhez ragaszkodni 

szoktunk. A legszebb szokás az öregek szerint a hársfa vivése a lányok házához. A 

hársfákat a fiatalabb legények szokták vinni ismerőseik kapujába pünkösdkor, éjjel, s ha 

szerencsével járnak, akkor lehet egy-két pohárka borral gazdagabbak lesznek. Egy másik 

szokás pl. húsvétkor, amikor szintén a legények mennek a lányokhoz locsolkodni, s 

cserébe pirostojást kapnak.  

Dohotár Debora (Beszterce) 

 

 

Szeptember 5-én Nyíregházára indultunk mi az Andrei Muresanu Főgimnázium 

iskolásai. Aznap nagyon sok érdekes templomot látogattunk meg, és egy múzeumban is 

voltunk Kállósemjénben, a Kállay-kúriában, ahol érdekes régi dolgok voltak, és még egy 

játszószoba is volt. A Szent Imre Katolikus Gimnáziumban nagy szeretettel fogadtak 

minket, nagyon szép az iskola, bár korántsem olyan régi, mint a mienk. Ami érdekes 

volt nekünk, hogy az iskola egybe van kötve a bentlakással. Másnap rengeteg templomot 

látogattunk meg, ahol sok érdekes freskóval meg történettel találkozhattunk, és egy 

érdekes vízimalomba is ellátogattunk Túristvándiban. Harmadik nap a Jósa András 

Múzeumban voltunk, ahol érdekes festmények voltak. Elmentünk egy aquaparkba is, 

nagyon jól éreztük magunkat és nagyon sokat csúszdáztunk. Negyedik nap a Magyar 

Nyelv Múzeumában voltunk Széphalmon, ahol Arany János kiállítás is volt, ott rengeteg 

érdekes dolgot csináltunk. Hallgattuk és láttuk a meséket, lúdtollal írhattunk és még sok 

érdekes dolog volt. Utána meg egy nagyon hosszú és fárasztó túrázásra indultunk a 

Magyar Kálváriára, ahol a trianoni békediktátum által elszakított területek városainak 

emlékére állított bástyákat látogattuk meg. Ezután a sárospataki Rákóczi-várban 

emlékeztünk a Rákóczi-szabadságharc eseményeire. Minden este volt érdekes 

programunk, amit a diákok szerveztek. Sok kedves személlyel is összebarátkoztunk. 
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Ötödik nap már indultunk hazafele, de előbb megálltunk a nyíregyházi állatkertben, ami 

nagyon nagy volt. Nagyon szerettem ezt a kirándulást, egy szép élmény volt számomra 

és mások számára is.  

 

Helyi értékem az értéktárba:  

Nálunk Cegőtelkén sok helyi érték van, de a legszebb helyi érték számunkra az, 

amikor Pünkösd előtt a fiúk minden fiatal lánynak a kapujára két szép hársfát tesznek. 

Miután felteszik s zörgetik a kaput, a lánynak ki kell jönnie, ha nem jön, akkor bizony 

leveszik a hársfát.  

Székely Annabella (Beszterce) 

 

 

Egy őszi napon Nyíregyházára indultunk. Amíg odaértünk nagyon sok 

templomot és múzeumot látogattunk meg. 

Másnap újra sok templomot láttunk Laskodon, Tákoson, Csarodán, ahol freskók 

vagy festett kazettás mennyezet, szószék, padok vártak minket. Egy vízimalmot is 

megnézhettünk Túristvándiban. A következő napon a Jósa András Múzeumban voltunk, 

ahol nagyon sok régi festmény volt és nem volt szabad telefont használni. Miután 

megnéztünk mindent, egy aquaparkba mentünk, ahol nagyon jól éreztük magunkat. 

Nagyon fáradtak lettünk, ezért hamar lefeküdtünk és másnap meglátogattuk a város 

helyi értékeit. Ezek után meglátogattuk a Magyar Nyelv Múzeumát, ahol egy csomó 

érdekes dolog volt, ezek közül az egyik a zenét lejátszó telefonok, meg a lift. Utolsó nap 

elmentünk az állatkertbe, ahol volt papagáj és fóka show. Nekem nagyon tetszett ez a 

kirándulás.  

Jakab Robert (Beszterce) 

 

 

Ezen a kiránduláson a legjobban a temető tetszett Szatmárcsekén, mivel itt csak 

fa síremlékeket szabad használni 60 évvel ezelőttől, ugyanis védett örökséggé vált a 

csónakos fejfájú temető. Azért állítottak ilyen fejfákat, mert úgy tartották még a 
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kereszténység előtti időkben, hogy a túlvilágon egy folyón kell átkelni. Ehhez kellett a 

csónak.  

A másik, ami a legjobban tetszett: az állatkert, ahol egy csomó állat volt, amit 

Romániában nem találsz meg. A legszebb az állatkertben a fókashow volt, ahol három 

fóka tehetségét mutatták be.  

A harmadik az aquapark volt, nem mondhatom, hogy a kedvencem, mert nem 

volt olyan sok csúszda, de a forró vizes medence nagyon jó volt. A templomok is 

érdekesek voltak, főleg a falakra festett emberek Csarodán, a mosolygós szentek.  

Csarodán 

Helyi értéknek ajánlom: Besztercén a szásztemplomot, a temető melletti 

múzeumot, az ezüstműves házat; Cegőből a templomot a kriptával és a cserhalmi 

emlékművet, Zselykről pedig a templomot. 

Kiss Norbert (Beszterce) 
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ÚTINAPLÓ 

"Mesterségünk címere" - útkeresés a 

természetben, a műveltségben, a jelképek 

erdejében 

 

pályázati azonosító: HAT-18-02-0128 

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI 

Nyíregyháza 

 
 

 

 

 

 

 

 különkiadás – megjelenik  1X1-szer 
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2018. augusztus 01. szerda – 1. nap 
Nyíregyháza-Torda-Tordai-hasadék-Kolozsvár-Beszterce 

 

A Tordai-hasadék (románul: Cheile Turzii) mészkő-hasadék a Torockói-

hegységben, Erdélyben található, nem messze Torda városától. 1938 óta védett 

terület. 

   

A Tordai-hasadék Erdély leglátogatottabb természeti látványosságai közé 

tartozik. Közkedvelt túrázóhely a bejárható, jól kiépített kanyon mindenki 

számára. 

A hasadék a Torockói-hegységben, a Peterdi-gerinc és a Kövesbérc–Szindi 

mészkőgerinc között alakult ki a mezozoikumban, vulkáni és üledékes eredetű 

kőzeteken. 

A kb. három kilométer hosszú szurdokvölgy egy mészkőbarlang tetejének 

beomlásával jött létre. A hatalmas, akár kétszáz méteres magasságot is 

meghaladó sziklafalak között a Hesdát-patak folyik. A hasadékban 32 barlangot 

tártak fel, de többségük megközelítése nehéz és veszélyes. A sziklafalak 

alpinisták kedvelt úti céljai. 

A 32 elismert barlang közül csak 12 több, mint 6 m hosszú. A legnagyobb a 75 

méter hosszú, 19 méter széles és 11 méter magas Porlik-barlang. 

Az útvonal során a következő természeti elemeket érintjük: először elhaladunk 

a Sárga-torony mellett. Ezt követi a 200 méter magas Falkolosszus, melyet sima 

lapos oldaláról ismerhetünk fel. A Csorgóhoz érve olthatjuk szomjunkat a 

lecsordogáló tiszta vízből.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Torock%C3%B3i-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Torock%C3%B3i-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Torda
https://hu.wikipedia.org/wiki/1938
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A Tordai-hasadékot igen gazdag és különleges növény- és állatvilága miatt már 

1939-ben természetvédelmi területté nyilvánították. Ezen a százhektáros 

területen Románia növényzetének több mint egynegyede, 997 faj található meg. 

A turisták által kevésbé látogatott helyeken, szélvédett szorosokban és 

sziklahajlatok között megmaradtak harmadkori, jégkorszaki, Fekete-tengeri és 

pannóniai, sztyeppei, valamint alpesi növényfajok is. A Kárpát-medence igazi 

ritkasága a turkesztáni hagyma, amely a hasadékon kívül csak Ázsia vidékein él 

meg. A terület gazdag állatvilágát fedezhetjük fel, ahol sok csigafaj, színes 

pillangók és védett madárfajok, mint például a kövirigó, hantmadár, hajnalmadár 

is megtalálhatóak. 

 

   

 kövirigó turkesztáni hagyma 

 

 

 

   

 hajnalmadár  hantmadár 
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*Tudod-e? 

Hogyan keletkezett a leganda szerint a Tordai-hasadék? A kép segíthet a helyes válaszban. Ha 

nem elegendő a segítség, kérj a barátodtól! (Google ) 

 

A természetvédelmi területkapcsán meg kell emlékeznünk Szent László 

királyunkról. Ki is volt ő? 

ADATLAP 
 

 

 I. László ábrázolása a Képes krónikában 

Név: 

Születési helye, ideje: 

Halálának helye, ideje: 

Apja neve: 

Anyja neve: 

Uralkodási ideje:  

Kiemelkedő tevékenységei: 

 

 

 

Szent László 

Lengyel Királyság, 1046 

Nyitra (ma Szlovákia), 1095. július 29. 

I. Béla magyar király 

Richeza lengyel hercegnő 

1077-1095 

a magántulajdon védelmének megszilárdítása, 

Horvátország elfoglalása (1091), az első magyar 

szentek (pl. Gellért püspök, Szent István, Szent 

Imre…) avatása, uralkodása idején legyőzte a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1046
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyitra_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1095
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_29.
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Richeza_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mag%C3%A1ntulajdon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1t_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_szentek_%C3%A9s_boldogok_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_szentek_%C3%A9s_boldogok_list%C3%A1ja
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Egyéb: kunokat és a besenyőket, amivel a keleti 

határokat 150 évre bebiztosította 

Őt magát is szentté avatták 1192-ben, kivételes 

fizikuma miatt „Isten atlétájának” is nevezik, a 

legendák kegyes lovagkirályként mutatják be, 

mint a késő lovagkori lovagi eszmény 

megtestesítőjét. 

*Tudtad-e? 

Szent László népszerű szent Magyarországon és a környező országokban, a Debrecen-

Nyíregyházi Egyházmegyének és több templomnak is védőszentje, cserkészcsapatunk névadója. 

A szentté avatott királyhoz több, a mai napig is fennmaradt ereklye és tárgyi emlék köthető. 

Ezek közül talán a legismertebb a győri bazilikában található Szent László herma. 

A lovagkirály és a Tordai-hasadék kapcsán ismernünk kell egy-két mondát, 

legendát, ezek közül is talán a legfontosabb a Szent László pénze és egy 

történet a leányrabló kunról (utóbbit lásd később).  

SZENT LÁSZLÓ PÉNZE 

(magyar monda) 

Egyszer a kunok nagy sereggel megrohanták Kolozsvár falait, és már erősen 

szorongatták a várost. Amikor Szent László király ezt meghallotta, tüstént 

hadat kiáltott, és erős sereggel megtámadta a kunokat. 

Hullott a pogány, mint fű a kaszás előtt, s aki tudott, lóhalálában menekült a 

magyarok elől. A magyarok pedig vágták, kegyetlenül aprították a menekülőket. 

Ekkor a kunok vezére hirtelen kibontotta iszákját, ki a tarisznyáját is, s mintha 

magot vetne, a sok aranyat az üldöző magyarok elé borította. Erről példát vettek 

a többi kunok is, csak úgy szórták az aranyat, hogy a magyarokat megállítsák, és 

életüket megtartsák. 

Jól számított a kun vezér! Amikor a magyarok a sok kincset meglátták, 

egymásután leugráltak a lóról, és kapkodták fel az aranyat. Megfeledkeztek a 

dicsőségről meg a kunok üldözéséről, csak a kincsre gondoltak. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Beseny%C5%91k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91ri_bazilika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_L%C3%A1szl%C3%B3_herm%C3%A1ja
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László király egy ideig biztatta a vitézeket, hogy folytassák az üldözést, de 

hiába, mert a kincsvágy még a királyi szónál is hatalmasabb volt. Ekkor a szent 

király Istenhez fordult segítségért: 

— Uram, te segíts meg, éretted 

harcoltam! 

És íme, csoda történt: Isten a sok 

aranyat, amit a kunok a földre 

szórtak, mind kővé változtatta! 

 Szent László pénze 

*Tudtad-e? 

Ennek a tájnak egyik érdekessége az ún. Szent László pénze. Ezt a jelenséget ma már főleg a 

Magyargyerőmonostorhoz vezető út mentén találhatjuk meg, de korábban az egész régióban igen 

gyakran felbukkant a talaj felszínén. Nem másról van szó, mint kisebb-nagyobb érme alakú 

kövecskékről.  

Szent László pénze 40–50 millió éves óriási eukarióta egysejtűek megkövesedett maradványa. 

Mérete általában 0,5–3 cm, de találtak már 12 cm átmérőjű példányt is. A nummiliták vagy 

nummuliteszek (Nummulites sp.) tehát óriási egysejtűek. A harmadidőszaki eocén kor melegvizű 

tengereit óriási, kőzetalkotó tömegben népesítették be (nummulinás mészkő). 

Tordai Sóbánya 

A sókészlet keletkezése: 

Az Erdélyi-medence altalaji sókészlete a 

Badenian-Welicián korban keletkezett, 

mintegy 13,5 millió évvel ezelőtt. A só 

elszigetelt tengerek mélyén rakódott le, a 

viszonylag nedves és meleg éghajlati 

viszonyok közepette. A medence utólagos 

tektonikai mozgásainak következtében 

észak-déli irányú, elnyúlt gyűrődések 

alakultak ki, különösen az Erdélyi-medence 

nyugati és keleti részén. E gyűrődések mentén tömbösült a só. 

A Torda városának északkeleti részén képződött sóréteg 45 km2-en terül el, 

átlagos vastagsága 250 m, de a sóréteg központi részén vastagsága meghaladja 
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az 1200 métert. A teljes készlet nagysága 38 750 millió tonnára becsülhető. A 

sót takaró talajréteg vastagsága 0,5 és 25 m között váltakozik, Virágosvölgy és 

Sósvölgy környékén a fedőréteg erodációja miatt a só több helyen a felszínre 

bukkant, ezért létezése ott régebb óta ismert. 

A sóréteget már a rómaiak megkezdték kitermelni. A sóbánya, később Szent 

István tulajdonában is állt. A sóbányászatot igazoló első dokumentumok 1271-

ből valók, amikor a só kitermelésének, raktározásának és szállításának 

megszervezésére létrehozták a Sókamarát. 

A termelést a tordai sóbányában 1932-ben fejezték be, a marosújvári-bánya 

térhódításának következtében. A II. világháború idején légvédelmi búvóhelynek, 

később sajtérlelőnek használták. A turisták számára 1992-ben nyitották meg.  

 

A tordai sóbánya tervrajza (J. Von Fichtel után,1780) 

Torda egyik legfontosabb turisztikai látványossága és gyógyhelye. Levegőjének 

magas páratartalma, egyenletes hőfoka, abszolút allergén-, (kórokozó 

mikroorganizmus- és pormentes), valamint a kedvező koncentrációjú NaCl 

aeroszolok gyógyító hatással van a légzőszervi megbetegedésekre. A felszín 

alatti mikroklíma elsősorban a légúti betegeknek, az asztmásoknak, 

allergiásoknak, ajánlott, de az egészséges szervezetnek is jót tesz.  

Kolozsvár a mai Románia egyik legfontosabb kulturális központja, és egyben 

Kolozs megye székhelye is. Románia harmadik legnagyobb városa, Bukarest és 

Jászvásár után.  

http://salinaturda.eu/wp-content/uploads/2013/06/istoric2.png
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Mivel a II. világháború után a magyar lakosság itt (is) többségben volt, nagyon 

sok román családot telepítettek be Kolozsvárra. Ennek köszönhető, hogy a 

városban lakók többsége ma már román nemzetiségű (kb. 80%).  

*Tudod-e? 

El tudnád elénekelni a híres operett refrénjét Kolozsvár kapcsán?  

„Szép város Kolozsvár, én ott lakom a Szamosnál, 

Jöjj hát mért haboznál? Angyalkám gyere már!” 

Melyik operett ma is nagy slágere ezt a refrént tartalmazó dal? 

 

Legfontosabb nevezetességek:  

 

A kolozsvári Mátyás király emlékmű háttérben a Szent Mihály-templommal 

A Mátyás király emlékmű/szoborcsoport Fadrusz János (magyar 

szobrászművész, a XIX. századi magyar történeti szobrászat egyik legnagyobb 

alakja) leghíresebb alkotása. Az emlékmű ma is uralja Kolozsvár főterét. A 

kolozsváriak áhított terve volt, hogy nagy szülöttüknek, Mátyás királynak 

maradandó emléket állítsanak. Az emlékmű elkészítése érdekében a város 1882 

májusában szoborbizottságot alakított, és a nagy terv mögé rövidesen az ország 

egész közvéleménye felsorakozott. A terv a főtér reprezentatív igényű 

átalakításával párhuzamosan született meg, a szobor helye maga is a Szent 

Mihály-templom körüli elárusító bódék elbontásával szabadult föl. Kolozsvár 

város tanácsa 5000 forintot szavazott meg a szoboralap javára, a maradék 

összeget pedig közadakozásból szándékozott előteremteni. Az országos gyűjtés 

eredményeképpen 1892 júliusára a szoboralap tőkéje már meghaladta a 120.000 

koronát, amely lehetővé tette a pályázat kiírását. A sok pályázó közül végül 

hármat, Fadrusz János, Bezerédi Gyula és Róna József munkáit találták a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Mih%C3%A1ly-templom_(Kolozsv%C3%A1r)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fadrusz_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/1882
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Mih%C3%A1ly-templom_(Kolozsv%C3%A1r)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Mih%C3%A1ly-templom_(Kolozsv%C3%A1r)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k%E2%80%93magyar_forint
https://hu.wikipedia.org/wiki/1892
https://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k%E2%80%93magyar_korona
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fadrusz_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bezer%C3%A9di_Gyula
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3na_J%C3%B3zsef
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legjobbnak, az első díjat pedig – a kivitelezési megbízással együtt – Fadrusz 

Jánosnak ítélték. A megkötött szerződés szerint a szobor költségeit 200.000 

koronában határozták meg. A művész azonban figyelembe véve a szobor 

elhelyezését arányszámításai alapján kevésnek találta a másfélszeres 

életnagyságú szobrokat és a kétszeres életnagyságra tett javaslatot. Az új 

javaslat a költségeket még 60.000 koronával emelte meg. A város szerette volna 

az emlékművet a millenniumi ünnepségekre elkészíttetni, de Fadrusz ekkor még 

a pozsonyi Mária Terézia-emlékművön dolgozott és 1896-ban még csak az 

alapkövet tudták elhelyezni. 

 

 

Szent Mihály-templom 

A kolozsvári Szent Mihály-templom (r. kat.) Erdély második legnagyobb 

alapterületű temploma (a brassói Fekete templom után), amely Kolozsvár 

főterén, a hajdani Nagypiacon áll. 76 m-es tornya (a kereszttel együtt 80 m) a 

legmagasabb erdélyi templomtorony.  

Egyes feltételezések szerint a templom helyén már a XIII. században is állt egy 

szintén Szent Mihálynak szentelt templom. A ma is látható szentély építésének 

kezdete pontosan nem ismert, de az általánosan elfogadott feltételezés szerint 

Károly Róbert 1316. augusztus 19-ei oklevelével függ össze, amelyben 

megerősítette a városnak V. István által adott kiváltságait, többek között a 

szabad plébános- és bíróválasztás jogát. Tehát a jelenlegi gótikus stílusú 

templomot a XIV. században kezdhették el építeni. Több mint száz évig épült, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia-eml%C3%A9km%C5%B1_(Pozsony)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1896
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Brass%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_templom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C5%91_t%C3%A9r_(Kolozsv%C3%A1r)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_arkangyal
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._K%C3%A1roly_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/1316
https://hu.wikipedia.org/wiki/V._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
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az anyagiakat részben az adakozó polgárság, részben a búcsúk bevétele 

biztosította. Több tűzvész is károsította - 1489-ben, 1697-ben.  

A tornyokon barokk és neogótikus stílusjegyeket figyelhetünk meg. 

Az 1738–1744-es nagy pestisjárvány után a főbejárat elé fogadalmi kapuzatot 

emeltek. 

Kányádi Sándor: vannak vidékek 
vannak vidékek ahol a várótermekben éjszaka 

a félhomály s a bűz 

füstjéből mintha tűz 

parázslana föl félnomád 

éjfél utáni nyelv üti föl táborát 

szitkok jajgatás röpköd és 

arany- és kivertfogú röhögés 

fölkúszik a falon a mennyezetre hág 

elnyomja a kinti tolató-zakotát 

elhessenti a riadt mozdonyfüttyögést 

nő és feszül már-már a tetőn ütve rést 

köpenyed mögül félve ki-kilessz 

látomás kísért hogy vajon mi lesz 

mondjuk két-három század év után 

a szent mihály templom gótikus ablakán 

lábuk lógázva a szentély serlegét 

köszöntik egymásra akár csak az elébb 

leharapván a flaskakupakot 

testvéreim cigányok igyatok 

és isznak s amíg gurguláz a szesz 

ki-kilesve fogódzót keressz 

se péter se máté csak jános van jelen 

fölvisít egy csecsemő hirtelen 

majd kétmarokra fogja a tömött 

elébuggyantott gyönyörű csöcsöt 

szívja mintha szeszt óriásra nő 

lehunyt pillád alatt a csecsemő 

az éjfél utáni nyelv bozontos busa és nagyétvágyú krisztusa 

                               

                                   1982 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAcs%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pestis
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Mátyás király szülőháza 

Mátyás király szülőháza, Kolozsvár legrégebbi emeletes háza, gótikus stílusú 

műemlék. A ház sorsával kapcsolatos néhány fontosabb információ:  

Az 1440-es években Méhffi Jakab jómódú szőlősgazda tulajdonában állt, 

rendszerint nála szállt meg Szilágyi Erzsébet. 1443. február 23-án (szülőházi 

emléktáblájának felirata szerint március 27-én) született itt Hunyadi Mátyás.  

1740 körül az örökösök eladták a városnak; ezután volt átszállított foglyok 

átmeneti szállása és katonakórház is. Az 1800-as évek végére megromlott a ház 

állapota, így a város rendbe hozatta az épületet. 1891-ben az épületet az Erdélyi 

Kárpát Egyesületnek adományozták, majd állatorvosi hivatalként szolgálta az itt 

lakókat. Az 1900-as évek elején néprajzi múzeumot nyitottak benne, később 

pedig a Móricz Zsigmond Kollégium működött itt, amely szegény sorsú fiatalok 

tanulását segítette. Jelenleg a Művészeti és Design Egyetem épülete. 

 

A Heltai-nyomdának a hagyomány által feltételezett helye 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%A1gyi_Erzs%C3%A9bet_(korm%C3%A1nyz%C3%B3n%C3%A9)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1443
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_K%C3%A1rp%C3%A1t-egyes%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_K%C3%A1rp%C3%A1t-egyes%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szeti_%C3%A9s_Design_Egyetem_(Kolozsv%C3%A1r)
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Heltai Gáspár kolozsvári biblia-, műfordító, meseíró, történetíró, énekgyűjtő, 

pap neve egybefonódik a magyar nyelvű könyvkiadással. Nyomdáját 1550-ben 

Hoffgreff Györggyel közösen alapította Kolozsváron. Két évig a nyomda 

kiadványain mindkettőjük neve szerepelt, 1553-ban azonban már csak Heltaié, 

aztán 1554-1558 között csak Hoffgreffé. Végül 1559-től csak Heltai nevével 

találkozunk a kiadványokon. Biztosan nem tudják a kutatók, de valószínűleg 

pénzügyi nézeteltérések lehettek a tulajdonosok között, ezt a feltevést 

támaszthatja alá az a tény is, hogy Hoffgreff 1558-ban bekövetkezett halála 

után a nyomda tulajdonosa végleg Heltai lett. Az író másik irodalomtörténeti 

szempontból jelentős vállalkozása az 1560-as évek elején létesített papírmalma 

volt. 

Mint nyomdásznak két halhatatlan érdeme van: magyar betűnek ő választotta a 

ma is uralkodó antiquát, s ő terelte a magyar helyesírást arra az útra, melyen 

(legalább elvben) ma is halad. 

*Tudtad-e? 

Heltai fontosabb művei között emlegetjük Száz fabuláját. A közismert 13. fabula A hollóról és 

a rókáról így hangzik tőle: 

Egy holló egy igen szép darab sajtot ragada egy ablakból és felröpüle egy magas fára véle. Látván 

azt egy róka, igen kezdé a sajtot kévánni. És a fa alá méne és szólni kezde a hollónak és igen 

dicsírni, mondván: Ó te holló, nemes madár vagy; nincsen tenéked mása. Szép tollaid vadnak, 

fényesek, melyekkel semmi bársony nem ér; csakhogy szavad szép volna termetedhöz hasonló. 

Hiszem is, hogy szép szavad legyen, de nem hallottam. A holló igen örüle e dicsíretnek és elhivé 

magát, és hogy szép szavát megjelentené a rókának, felfuvalá a torkát és kinyújtá a nyakát, hogy 

ugyan öregen szólhatna: és midőn a száját megnyitná, kiesék a sajt a szájából. És ottan elragadá 

a róka a sajtot és elkezde menni véle. Ottan elszomorodék a holló, értvén, hogy a róka a jó 

sajtért tötte volna a szép dicsíreti orációt (oráció = beszéd, szónoklat). 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hoffgreff_Gy%C3%B6rgy
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*Tudod-e? 

Szerinted mi a fabula értelme? Ha nem sikerül magadtól megfogalmaznod… 

A Kolozsvártól kb. 100 km-re található Beszterce városa, ma és régebben is 

megyeszékhely. A település az ugyanilyen nevű, magyarul gyors folyású patakot jelentő 

folyó partján fekszik.  

    

Beszterce címere (grafika) és QR kód: út az eredeti címerhez, segít az alábbi feladat megoldásában 

 

*Tudod-e? 

Milyen állat látható a város címerén?  Mi lehet az oka annak, hogy éppen ez az állat került 

a címerre? Milyen tárgyat ismersz fel az állatnál? Mi lehet e tárgy ábrázolásának oka? 

Beszterce az ásatások szerint már az őskorban is lakott hely lehetett. Az első 

írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIII. századból származik. A 

tatárjárás alkalmával megsemmisült, majd szintén a XIII. században porig 

égett. Károly Róbert uralkodása alatt felvirágzott. A XIV. században szabad 

királyi város titulushoz jutott, majd levált Doboka vármegyéről. A már önálló 

grófsági területen álló hegyen Hunyadi János építtetett egy kővárat, amely 

Erdély, sőt az egész történelmi Magyarország egyik leglátványosabb, 

legmonumentálisabb várkastélya. 

ÉRTELME 

Vedd eszedbe magadat. Ha az Isten bölcs: tehát tudta, mint kellett teremteni tégedet és mivel 

ajándékozni, avval elégödjél meg. Ne keress hiábavaló dücsőséget és dicsíretet. Megnézd a 

lábodnak kaptáját: ne kévánj nagyobb sarut. Mert azok, kik igen dicsírnek tégedet, nem 

szeretnek, és ha lehet, bizony meglátják, ha a sajtot kikaphatják szájadból. Ártalmasb állat 

nincsen hipokritánál (hipokrita = álszent, képmutató) és hizelkedőnél. 
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Az erdélyi Vajdahunyad vára 

*Tudtad-e? 

A várat Mikszáth Kálmán „a várak királyának” nevezte. Érthető, ugye?  

 

Antonio Bonfini feltételezett portréja a Philostratus kódexben, amelyik egyik legszebb darabja a Bibliotheca 

Corviniana (Hunyadi Mátyás híres budai könyvtára) kódexeinek 

A neves olasz humanista történetíró, Bonfini is ebben a városban alkotott a XV. 

sz-ban, hiszen Beszterce ebben az időszakban kulturális központtá nőtte ki 

magát. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_Corviniana
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_Corviniana
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Evangélikus templom, Beszterce 

A település központjában a főtéren látható az 1500-as évek második felében 

épített szász evangélikus templom, mely a gótika stílusjegyeit viseli magán. A 

hosszú századok során barokk és reneszánsz sajátosságokkal egészült ki. A 

szószék kőből faragott, szőnyegei pedig XVI. századiak. 

 

Ferences templom, Beszterce 

A szintén gótikus ferences templom 1270 körül épült, de XV. századi 

falfestményei is vannak. A templom déli oldalához egykor kolostor kapcsolódott, 

napjainkban viszont már csak a templom áll. A huszártornyos templomot hajó és 

sokszögzáródású szentély alkotja.  

A templom később a görögkatolikusoké lett, jelenleg az ortodox egyházhoz 

tartozik. 
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Besztercei lábasházak 

Érdekesek a főtér környéki lábasházak – más néven Búzasor -, amelyeknek 

gótikus árkádsorai alatt folyt a középkorban a kereskedelem. A középkori 

kereskedelem egyik fontos állomása volt a város. A Moldvába vezető Borgói-hágó 

csupán néhány kilométerre van innen, ezért a kereskedelem szerepe 

meghatározó volt. 

 
A Besztercei szójegyzékből 

Az itteni megyei levéltárban találták meg az 1410-ben írt latin-magyar 

Besztercei szójegyzéket, amely a legkorábbi fennmaradt latin-magyar "szótár", 

1320 magyar szót és latin megfelelőit tartalmazza. 
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A mai Andrei Muresanu Főgimnázium régen 

Egykor még Állami leányiskola volt, később a Hunyadi János iskola, jelenleg az 

Andrei Muresanu nevet viselő román nyelvű 1-12 osztályos főgimnázium, ami a 

magyar tagozatot is magába foglalja. 

 

Horváth Pál - mindenese volt a helyi magyar művelődésnek 

A város ismert polgára, a diktatúra áldozata, Horváth Pál, aki az Andrei 

Mureșanu Líceum aligazgatójaként (igh.) igyekezett minél több gyereket a 

líceum magyar tagozatára vonzani, a továbbtanulásra felkészíteni. 

Irodalomtanárként megszerettette velük az olvasást, a versmondást. A Líceum 

Fiatal Szívvel irodalmi körének irányítója volt, diákjai közül irodalmi versenyek 

győztesei, folklórgyűjtők, újságírók kerültek ki. 

1957-től, több mint húsz éven át, a kultúrház magyar nyelvű színjátszó 

csoportjának rendezője, szervezője, színésze – s ha kellett, még hegedűse is 

volt. 
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*Tudtad-e? 

Beszterce mai turisztikai arculatát erősen meghatározza Bram Stokernek az erdélyi Drakula 

grófról írt, Nyugaton nagy sikert aratott regénye. Mivel a történet egyes jelenetei a városban 

játszódtak, a turizmusból élők megpróbálnak a képzeletbeli eseményekből valóságot teremteni, 

de legalábbis hasznot húzni. 

 

2018. augusztus 02. csütörtök – 2. nap 
Beszterce-Harina-Kiszsolna-Árokalja-Beszterce 

Harina első írásos említése 1246-ból maradt fenn. Ekkor IV. Béla engedélyezte 

a püspöki birtokra a tatárjárás során megfogyatkozott lakosság helyére az 

újabb szász betelepítést. Nevét az ugyanilyen nevű patakról kaphatta. Magának 

a Harina szónak az eredete tisztázatlan, talán a haraszt szóból lett, amely 

eredetileg bozótos, tölgyes, cserjés jelentéssel bírt. 

Legfontosabb nevezetessége:  

 
Evangélikus templom, Harina 

A falu melletti dombon álló gyönyörű Árpád-kori evangélikus templom Erdély 

legrégebbi épségben fennmaradt falusi temploma. A XII. században épült román 

stílusban bencés monostortemplomnak. A templomtól északra volt a kolostor 

épülete, amely már nem látható. 1241 után falusi plébániatemplomként működött, 

a reformáció óta evangélikus. Déli tornya a XIX. században leomlott, de 

újjáépítették.  

 

Kiszsolnát 1264-ben említik először Zolosim néven. A települést szász telepesek 

alapították. A középkorban katolikus lakosság a reformáció idején áttért a 

http://lexikon.adatbank.transindex.ro/muemlek.php?id=385
https://hu.wikipedia.org/wiki/1264
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_sz%C3%A1szok
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katolikus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1ci%C3%B3
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lutheránus vallásra. A szász lakosságot a második világháború után 

kitelepítették, helyükre román telepesek érkeztek. 

 
Egykori evangélikus templom, Kiszsolna 

A település nevezetessége a késő középkorban épült temploma. Érdekessége, 

hogy a templom oszlopfőit egy - egy kőből kifaragott emberfej zárja. A hívek 

nélküli templom a második világháborút követő évtizedekben szinte teljesen az 

enyészeté lett, annak ellenére, hogy fénykorában egy igazán különleges freskó 

díszítette, melyre 2015-ben bukkant rá magyar művészettörténészek.  

A nagy itáliai festőművész, Giotto di Bondone 1300 körül a római Szent Péter-

székesegyház átriuma számára készített Novicella néven híressé vált 

másolatának apró részleteit rejti a szentély. A római mű a XVII. században 

végleg megsemmisült, így a róla készített korai másolatok, amelyek közé a 

kiszsolnai is tartozik, különös értékkel bírnak. (A kiszsolnain kívül csupán három 

másik másolat maradt fenn ebből a korból.) 

 

*Tudtad-e? 

Giotto di Bondone eredeti mozaikműve a mai Szent Péter-bazilika XVI–XVII. században 

lebontott elődjének átriumát díszítette, a zarándokok akkor láthatták a korban grandiózusnak 

számító, tíz méter magas, tizennégy méter széles alkotást, amikor elhagyták az épületegyüttest. 

A Navicella (’hajócska’) néven ismert mű azt az evangéliumi jelenetet ábrázolja, amikor a viharos 

Genezáreti-tavon a tanítványoknak megjelenik Jézus a vízen járva. A korábbi ábrázolásokkal 

ellentétben nem Jézus és Péter alakja van a középpontban, hanem az a hajó, amely az Egyházat 

szimbolizálja.  

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Luther%C3%A1nus
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
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A Rómában elpusztult Giotto-mozaik 

Árokalja a Sajó bal partján fekvő falu. Nevét először egy 1235-ből való okirat 

említi. A település a tatárjárás után szászokkal települt újra. A XVIII-XX. 

században a Bethlen család birtoka volt, ők voltak a helyi evangélikus egyház 

patrónusai is.  

 

Legfontosabb nevezetességek:  

 

Bethlen-kastély, Árokalja 

A Bethlen-kastély a XIX. században épült, neobizánci stílusban. Ma a Babeș–

Bolyai Tudományegyetem Regionális Frankofón Központja működik benne és 

tudományos konferenciák színhelye. Parkja arborétum, száznál több fafajjal. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1235
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rj%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_sz%C3%A1szok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bethlen_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Evang%C3%A9likus_kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bethlen-kast%C3%A9ly_(%C3%81rokalja)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bethlen-kast%C3%A9ly_(%C3%81rokalja)
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Babe%C8%99%E2%80%93Bolyai_Tudom%C3%A1nyegyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Babe%C8%99%E2%80%93Bolyai_Tudom%C3%A1nyegyetem
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A volt evangélikus templom, Árokalja 

Az ortodox (volt evangélikus) templom eredetileg román stílusban, a tatárjárás 

után épült. A XV. században késő gótikus stílusban átalakították. 

 

A volt görögkatolikus fatemplom, Árokalja 

A volt görögkatolikus fatemplomot 1806-ban Marosborgóról szállították a 

faluba. 1935-ben felújították. 

Kerlés/Cserhalom = Cegőtelke Szent László kunok elleni cserhalmi ütközetének 

helyszíne, Szent László és a leányrabló kun legendájának keletkezése ide 

kapcsolódik. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Romanika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rj%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_g%C3%B6r%C3%B6gkatolikus_egyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_g%C3%B6r%C3%B6gkatolikus_egyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Marosborg%C3%B3
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Szent László és a leányrabló kun ábrázolása a Thuróczi-krónikában ‒ az üldözés és a küzdelem egy képbe sűrítve  

**Mátyás korabeli reneszánsz képregény 

 

 

LÁSZLÓ KIRÁLY ÉS A LEÁNYRABLÓ KUN 

Szép szál ifjú volt László vitéz. Ha felült a lovára, egy fejjel magasabb volt, mint 

a bajtársai; s ha megszólalt, bizony az egész sereg meghallotta a hangját. Úgy 

csengett az, mint a nemes érc. Egyszer azt üzente neki a király, hogy menjen a 

segítségére, mert betört az ellenség. A cudar rabló kunok voltak, akiknek sem 

országuk, sem hazájuk nem volt, abból éltek, amit mástól elraboltak. László vitéz, 

mint a szélvész, olyan gyorsan ott termett a csatatéren. 

A kunok pedig felmentek egy hegynek a tetejére. Iszonyú sok kincset raboltak 

össze, s már-már visszamentek az országukba, de akkor jött László vitéz. 

- Megálljatok, rablók! - kiáltott rájuk László vitéz. - Innen ugyan nem eresztünk 

haza. 

A kunok azt hitték, hogy hamar elbánnak a magyarokkal, de nem sokáig hitték. 

László vitéz iszonyú kardja olyan sort vágott köztük, hogy egész szekérútnak 

bevált az. Amerre ő járt, ott meg nem maradt a kun. 
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Úgy szaladtak, mintha tüzes istennyila csapott volna közéjük. László vitéz pedig 

üldözte őket, s akit utolért, annak kettéhasította a gonosz fejét. Egyszer csak 

megpillant egy kun vitézt, aki egy magyar leányt rabolt el, azt vitte a nyergében. 

Megsarkantyúzta a lovát, s utánaugratott. De jó lova volt a kunnak, s alig tudta 

elérni. Odakiáltott a leánynak: 

- Magyar leány, rántsd le azt a kunt a lováról! 

A magyar leány nemhiába volt magyar leány, mindjárt lerántotta a kun vitézt a 

lováról. Akkor László vitéz hamarosan végzett a kunnal, pedig az sem volt gyáva 

legény. No de László vitéz még sokkal különb volt nála. 

A magyar leány sírva köszönte meg László vitéznek, hogy megszabadította őt a 

kun rablótól. László vitéz pedig visszavitte őt az anyjához, aki már kétségbe volt 

esve a leánya miatt. 
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2018. augusztus 03. péntek – 3. nap 
Beszterce-Kolibica-Borgói-hágó-Dornavátra-Beszterce 

Beszterce és környéke 

TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI: 

TÁJEGYSÉG: Keleti-Kárpátok 

 fiatal, gyűrt lánchegység 

 az Eurázsiai-hegységrendszer része 

 az Aranyos- Beszterce áttörésétől a Dâmbovita forrásvidékig 

 kőzetei (Ny-K irányba): vulkáni (andezit)-mészkő-kristályos 

(gránit)- homokkő (flis) 

 egykori tűzhányója a Hargita 

 vulkáni vonulata színesfémek érceiben és vulkáni 

utóműködésekben gazdag 

 savanykás borvizek 

 szén-dioxidos, vízgőz, kén-dioxidos feltörések (torjai Büdös-hegy) 

 medencék sora található itt: Gyergyói-, Csíki-, Háromszéki-

medence 

 itt található az Erdélyi-medence, felszíne: dombvidék  kősóban, 

földgázban gazdag 

 folyói: Maros, Olt 

Besztercétől mintegy 50 km-re a Kelemen-havasok (románul Munţii Călimani) a 

Keleti-Kárpátok legmagasabb vulkáni hegysége található, melynek hegycsúcsai 

jól láthatóak. A hegyek közötti a medencékben a vulkáni utóműködések 

részeként termálvizek és borvízforrások törnek a felszínre. 

Borgói-hágó 

A Borgói-hágó 1227 m tengerszint feletti magasságban lévő átjáró a Keleti-

Kárpátokban Erdély és Moldva, Bukovina között. A Borgói-hágó az ezeréves 

Magyarország fontos átjárója volt, egyes történészek szerint Árpád népének 

egy része is itt jött át a Kárpátokon. Besztercétől kiváló út vezet a szép tájakon. 

Az erdélyi Besztercét és a bukovinai Dornavátrát főút köti össze. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Beszterce_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bukovina_(r%C3%A9gi%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dornav%C3%A1tra
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Dornavátra, Suceava megye délnyugati részén helyezkedik el, a Radnai-

havasok, Besztercei-havasok, Kelemen-havasok, Gyamaló és az Obcsiná 

hegységekkel övezve, melyek a Keleti-Kárpátok érintetlen hegységei. 

 

A megyeszékhelytől, Szucsávától 104 km-re, Besztercétől pedig 85 km-re 

található; a Aranyos-Beszterce és a Dorna folyók egyesülésénél. 

Több hegycsúcs tengerszint 

feletti magassága meghaladja a 

2000 métert. „A Kolibica-tó egy 

a Kelemen-havasokban található 

mesterséges víztároló, mely a 

Kolibica-gát megépítésének 

következtében jött létre a 

Beszterce folyón. A gát 1977 és 

1991 között épült hidroenergetikai 

célokból, valamint az alatta található települések és ipari létesítmények 

vízellátásának biztosítása és a Beszterce-ófolyó vízhozamának regularizálása 

érdekében. A Kolibica-tó felszíne 270 ha, hossza 13 km, térfogata 65 mil m3, és 

900 m magasan helyezkedik el.” ( Erdély magazin)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Radnai-havasok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Radnai-havasok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Besztercei-havasok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kelemen-havasok
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gyamal%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Obcsin%C3%A1k&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Obcsin%C3%A1k&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szucs%C3%A1va
https://hu.wikipedia.org/wiki/Beszterce_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aranyos-Beszterce
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dorna
http://www.erdelymagazin.hu/site/wp-content/plugins/clikstats/ck.php?Ck_id=120&Ck_lnk=http://www.traveltotransylvania.com/site/kelemen-havasok/
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2018. augusztus 04. szombat – 4. nap 
Beszterce-Oláhszentgyörgy-Tacs-Somkerék-Bethlen- Beszterce 

Oláhszentgyörgy mai magyar neve először 1607-ben tűnt föl. 1440 előtt szászok 

lakták. Öt ismert gyógyforrását a község építette ki fürdőhellyé 1876 körül, 

Hébéfürdő néven. Palackozott vizét Erdélyen kívül Bukovinában is terjesztették. 

1960-ban kapott városi rangot. 

A település legfontosabb látnivalója a gyógyfürdője, amely Borpatak 

településrészen található. Ma már kilenc gyógyforrásra és mofettákra 

(mofetta: szárazfürdő; vulkáni utótevékenységhez kötődő, főleg szén-dioxidból 

álló gázfeltörés) épül. A kezelést emésztőszervi, máj- és epebetegségek ellen 

ajánlják.  

A Tacs nevű falucskát 1587-ben említik először Thaczy néven. A középkorban 

főként németek lakták, akik a reformáció idején felvették a lutheránus vallást. 

1602-ben katonák pusztították el a települést, amely két évtizedre lakatlan 

terület lett. Az 1620-as években magyarok és szászok költöztek a faluba, de 

őket a második világháborút követően kitelepítették, azóta abszolút magyar 

többségű település. 

A település legfontosabb látnivalója a két temploma. 

    

Lutheránus templom, Tacs   Református kőtemplom, Tacs 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1607
https://hu.wikipedia.org/wiki/1440
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_sz%C3%A1szok
https://hu.wikipedia.org/wiki/1876
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bukovina_(r%C3%A9gi%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1960
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mofetta
https://hu.wikipedia.org/wiki/1587
https://hu.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/1602
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA


  

 
HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között 

 
192 

 

Útinapló 

Tacson még ma is (igaz egyre kevesebben) foglalkoznak gyékénymunkával. 

Legtöbben szatyrot kötnek, de készítenek spirális technikájú kosarakat – 

liszttartót, kenyereskosarat, gyerekkosarat – is. 

*Tudod-e? 

Kinek mely művéből való az idézet? 

„…Élt egy gazda: Pál barátom, 

S Péter, annak tőszomszédja; 

Rólok szól e rövid példa. 

 

Péter és Pál (tudjuk) nyárban 

Összeférnek a naptárban, 

Könnyü nekik ott szerényen 

Megárulni egy gyékényen; 

Hanem a mi Péter-Pálunk 

Háza körűl mást találunk: 

Zenebonát, örök patvart, 

Majd felfordítják az udvart …” 

 

Mit jelent az egy gyékényen árul kifejezés? 

Somkerék a Sajó jobb partján fekszik. Az 1661-ig a fennmaradt adatok szerint 

lakossága régen tisztán magyar volt, ám ekkor a török-tatár hadak a községet 

templomával együtt teljesen felégették, lakóit rabláncra fűzve hurcolták 

rabságba. Azonban valószínű hamarosan újraépült, mivel 1664-ben a vármegye 

már itt tartotta közgyűléseit.  

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Saj%C3%B3_(foly%C3%B3,_Rom%C3%A1nia)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1661
https://hu.wikipedia.org/wiki/1664
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Református templom, Somkerék 

 

Erődített református temploma 1333-ban épült, amelyet a XV. században 

gótikus stílusban átépítettek.  

Somkerék népviseletéről a XX. században jegyezték fel: 

Ruházatuk télen házilag szőtt fehér czondra-posztó nadrág vagy harisnya, a 

fiatalság módosabb részének kék és fekete posztó, a szegényebbek és 

idősebbek szürke czondra kabátot, fehér vagy fekete köpenyeget, fekete 

báránybőrsapkát, s csizmát viselt. Nyáron vászon és piké nadrágban, s ugyanilyen 

kabátban jártak, azonban nagy részük öltözete az ing, hosszú szárú lábravaló és 

rövid posztókabát. 

 

Nagydebreki viselet az 1890-es években  

(Nagydebrek település kb. 30 km-re található Somkeréktől) 

*Tudod-e? 

Mi a czondra? 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Somker%C3%A9ki_reform%C3%A1tus_templom
https://hu.wikipedia.org/wiki/1333
https://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tika
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2018. augusztus 05. vasárnap – 5. nap 
Szamosújvár-Bonchida-Válaszút-Nyíregyháza 

Szamosújvár az erdélyi örmények legfontosabb központja, az örmény katolikus 

püspökség székhelye. (Bár a világháborúk idején az örmények nagy része 

kivonult.) Nevét a Martinuzzi Fráter György által 1540 körül építtetett 

várkastélyról kapta, aki itt tartotta kincseit. A hagyományok szerint területe 

már az őskorban is lakott volt.  

A települést a XIII. században említik először, ekkor még Gerlahida néven. Több 

pusztítást is megélt. Az utolsó a Rákóczi szabadságharc idején történt. 

Lakosainak nagy része régen gazdag tímár és marha kereskedő volt. A XVIII. 

században szabad királyi város lett, majd Doboka vármegye székhelye.  

Legfontosabb nevezetességek:  

 

Salamon-templom, Szamosújvár 

A város legelső örmény-katolikus temploma a Salamon-templom (Boldogasszony 

templom) 1723-ban épült a Simai Salamon adományozta telken és költségén. 

Erről tanúskodik a homlokzaton olvasható felirat is. 
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Örménykatolikus Székesegyház, Szamosújvár  

Katolikus székesegyháza a város főterén áll, jellegzetes osztrák-barokk 

stílusban épült, melyet a XVIII. században építettek. Tornya és homlokzata a 

többszöri átépítés miatt klasszicizáló jellegeket mutat. Rubens egy 

tanítványának képe található bent. A kalandos történetű kép a XX. század óta 

látható ismét a templomban.  

*Tudtad-e? 

A településen raboskodott 1873-tól haláláig Rózsa Sándor, a híres betyár. Sírja a rabtemetőben 

van. 

Bonchida híres várkastélya Erdély egyik legnagyobb, évszázadokon keresztül 

legépebben megőrzött főúri kastélya volt. Gyakran hivatkoznak rá mint „Erdély 

Versailles-ára”. A híres Bánffy család építtette, akik Európa több 

uralkodócsaládjával is rokonságban álltak. A település 600 éven át a család 

birtokában volt. Az építési munkálatok az 1600-as években kezdődtek a dobokai 

vár köveiből. 

Ma az átépítések, bővítések és rekonstrukciók miatt barokk és reneszánsz 

stílusjegyeket is megfigyelhetünk az épületen. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Versailles
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Bánffy Kastély, Bonchida 

A Bánffy család méltán híres szülötte gr. Bánffy Miklós (1873-1950), az Erdélyi 

Történet című regénytrilógia írója. A mű tíz évet ölel fel a 20. század elejének 

történelméből 1904-től az első világháború kirobbanásáig. 

A bonchidai kastély urának, a polihisztor erdélyi arisztokrata írói 

munkásságának ez a legnagyobb lélegzetű alkotása. A család, a diplomáciai 

indíttatás, a politikai karrier, a kaszinói tagság egyaránt lehetővé tette, hogy 

Bánffy otthonosan mozogjon a báltermek, a kártyaszobák, a nagy vadászatok, a 

lóversenyek, a szerelmi és a politikai csatározások berkeiben, hiteles és 

érvényes panorámát festve az erdélyi arisztokráciáról.  

Válaszút neve minden bizonnyal földrajzi adottságából származik, mivel a 

Borsai-patak völgyébe ágazik le a Kolozsvár-Dés országútról. Az első írásos 

források, melyek említést tesznek róla, a XIV. századból származnak. Ezen 

források Valazutként írnak róla.  

 

Legfontosabb nevezetességek:  

A Bánffy család XIX. századi kastélya, amelyet Bánffy Dénes építtetett 

feltehetőleg 1820 körül; ma iskola. A kastélyról fontos megemlíteni, hogy a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nffy_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nffy-kast%C3%A9ly_(V%C3%A1lasz%C3%BAt)
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nffy_D%C3%A9nes_(kamar%C3%A1s)
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magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, Wass Albert erdélyi író is itt 

született. 

 

Erdélyben itt található az egyik legjelentősebb népművészeti kollekció. A 

gyűjtemény a Kallós Zoltán Alapítványi Házban tekinthető meg. 

    

Kallós Zoltán Alapítványi Ház 

 Kallós Zoltán (1926- 2018. február 14.) 

Válaszút híres szülötte, aki 1992-ben 

létrehozta a Kallós Zoltán 

Alapítványt, mely azóta is számos 

hagyományőrző tevékenység 

szervezője és támogatója, emellett a 

moldvai csángók ügyének egyik 

támogatója. Egész életműve 

elismeréseként 1990-ben megkapta 

az Életfa Díjat. A magyar állam 

részéről azóta is folyamatos elismerésben részesül; munkássága miatt többször 

is kitüntették. Legfontosabb elismerései: 1993 Magyar Művészetért Díj, 1996 

Julianus- és Kossuth-díj, 1997 Martin György-díj és Magyar Örökség Díj, 1999 

Tőkés László-díj és 56-os Érdemkereszt, 2001 Corvin-lánc és a Szent Imre-díj, 

2003 Kölcsey-díj. A Magyar Néprajzi Társaság tagjává, a Magyar Művészeti 

Akadémia fő tagjává választotta. 

Kallós Zoltán végezte a magyar nyelvterületen a legnagyobb népzenei gyűjtést. 

Gyűjtéseiből hanglemezes válogatások jelentek meg. Énekesként ő maga is két 

lemezt jelentetett meg: Búsulni sohasem tudtam…, Idegen földre ne siess…. 
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Néprajzi filmek szaktanácsadója, népzenei fesztiválok ünnepelt énekese, 

előadója. Az erdélyi és magyarországi táncházmozgalom egyik életrehívója, 

népzenei és néptánc táborok szervezője. Nevelői hatása rendkívüli jelentőségű, 

mivel hosszú évek során fiatalok tömegeivel ismertette és szerettette meg a 

magyar népművészetet. Szakmai tanácsai, útmutatásai több generációt 

indítottak el és segítettek a zenész, táncos és néprajzos pályán. 

*Tudod-e? 

Mik lehetnek ezek? Mire használhatták ezeket az eszközöket?  

    

 

Ha fogalmad sincs, akkor a Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteményben keresgélhetsz.  
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Énektár 
Nagysajói népdalok 
 

Tízet ütött az óra, 
Ki dalol a faluba? 
Én dalolok édes-kedves, édes-kedves galambom, 
Fáj a szívem, miért kell tőled megválnom. 
 
Tízet ütött az óra, 
Gyere ki a kapuba! 
Gyere ki a kapuba, lássalak utoljára, 
Miért is jártam hozzád, babám, hiába. 
 
Majd lesz szeretőm másik, 
Náladnál szebb virág is. 
Szebb is, jobb is lesz annál, mint amilyen te voltál, 
Mint amilyen, jó galambom, te voltál. 
Te meg, babám, ejehaj, 
Ej, de jön még az idő, 
Sírva jársz el, sírva jársz kapum előtt. 
 
A décsei magas torony,  
Beleakadt az ostorom, 
 Kiakasztja a galambom, 
 Kinek a száját csókolom. 
 
Sír a kislány a kapuba, 
mikor viszik más faluba, 
de majd mikor megcsókolják,  
elfelejti apját-anyját. 
 
Esik eső, szép csendesen csepereg, 
Rózsa Sándor a kocsmába kesereg. 
Kocsmárosné, bort hozzon az asztalra, 
Legszebb lányát állítsa ki strázsára! 
 

Édesanyám strázsa kislány nem leszek, 
Amott gyünnek a fegyveres vitézek! 
Rózsa Sándor nem vette ezt tréfára, 
Felkapott az almás deres lovára. 
 

Lova, lova, lova viszi messzire, 
Egyenest a kerek erdő mélyébe, 
Lova lába megbotlott egy gödörbe, 
S ott fogták el Rózsa Sándort örökre. 
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Rózsa Sándort feltették a szekérre, 
Úgy vitték a városbíró elébe, 
Városbíró, üzeni a kapitány: 
Rúzsa Sándor, nem ül többet paripán. 
 

Rózsa Sándor meghagyta azt levélbe, 
Két gyermekét neveljék fel nevében, 
Se csikósnak, se bojtárnak ne adják, 
Ők is csak a betyárságot tanulják. 
 

Édesanyám csikós leszek, nem bojtár, 
Bévágtatom az alföldi nagy rónát, 
Felnyergelem almásderes lovamat, 
Lerúgatom véle a csillagokat. 
 
 
 
 
 
 

Válaszúti népdalok 
 
Válaszúti hegy aljában 
Eltörött a lovam lába 
||: Gyere rózsám fizesd meg a károm 
Úgyis te leszel a párom. :||  

Erre gyere ne menj arra, 
Jobb út van erre, mint arra 
||: Erre gyere szívemnek a párja 
Adj egy csókot utoljára. :||  

Páros csókot nem adhatok 
Nem a te szeretőd vagyok 
||: Páros csókot csakis annak adok 
Kinek szeretője vagyok. :||  
Nem úgy van most, mint volt régen 
Nem az a Nap süt az égen, 
||: Nem az a nap, sej de nem az a hold 
Nem az a szeretőm, ki volt. :||  

Aki volt már rég elhagyott 
Szebbre vágyott, mint én vagyok 
||: Szebbre vágyott, hej, de még sem kapott 
Még olyat sem, mint én vagyok. :||  

 
 
 



  

 
HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között 

 
201 

 

Énektár 

 
Jaj de bajos egy párnára feküdni, 
Aki egymást nem igazán szereti 
||: A párnának a két széle elszakad 
A közepe tiszta újan megmarad. :||  
Nincs édesebb a havasi dinnyénél, 
Nincs kedvesebb az első szeretőnél. 
||: Mert az első igazán tud szeretni, 
Másodikért de sokat kell szenvedni. :||  
Ki az első szeretőjét elhagyja 
Életében mindig csak azt siratja 
||: Én is olyan szeretőmet hagytam el 
Amíg élek soha nem felejtem el. :||  
Tele van a temető árka vízzel, 
Tele van a szívem keserűséggel, 
||: Jó az Isten leapasztja a vizet, 
Visszahozza a régi szeretőmet. :||  
Ha eljönnél ablakomba egy este, 
Megláthatnád a bánatot lefestve. 
||: Megláthatnád két halovány orcámat, 
Meghallhatnád, hogy sóhajtok utánad. :||  
 
 
"Magas a dézsi temetõ..."  
||: Magas a dézsi temető :|| 
Mellette egy sűrű erdő :|| 
Ott bujdosik a kedvesem 
Odamegyek megkeresem.  
||: Jaj de sokszor, jaj de régen 
Jártam egy virágos réten :|| 
Ott láttam egy kismadarat 
Kérdeztem a galambomat.  
||: Azt mondta hogy látta, látta 
Egy kislány keblére zárta :|| 
Ha elvette éljen vele 
Csak előttem ne ölelje.  
||: Ha elvette éljen vele 
Ölje meg a bú mellette :|| 
Öröme is annyi legyen 
Amennyit Õ csinált nekem- 
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Udvaromba aranyvályú, aranykút,  
Abból iszik arany kakas, aranytyúk  
||: Arany kakas mind azt kukorékolja  
Az én rózsám Kolozsváron katona. :||  
Dombon van a kolozsvári kaszárnya,  
Akármerről fújja a szél találja  
||: Fújja a szél a kaszárnya tetejét,  
De sok kislány siratja a kedvesét. :||  
Három kislány kimegy a temetőbe,  
Mind a három letérdepel a földre,  
||: Egy közülük felsóhajt a nagy égre,  
Mért is lettem katona szeretője. :||  
Borsa felől jön egy fekete felhő  
Siess kislány, mert megvesz a nagy eső,  
||: Nem sietek, kapok én még szeretőt  
Arra kérem a jóságos Teremtőt. :||  
 
 
 
Szégyen volna, hogyha én azt nem tudnám,  
Melyik utcában lakik az én babám.  
Ott lakik egy válaszúti utcában,  
Piros rózsa nyílik az ablakában. 
  
Mikor a lány a legénnyel esküszik, 
 Lányságáról nagyon megfelejtkezik.  
Nem gondol a szabad madár életre, 
 Szép lánysága holtig el van felejtve. 
 
 Barna kislány, ha bemegy a szobába,  
Árva könnyét hullatja az ágyára. 
 Sírok anyám, siratom a lányságom,  
Sírok is én, míg élek e világon.  
 
Udvaromban magasra nő a nyárfa,  
Édesanyám barna lányát siratja.  
Sírjál anyám, sirathatsz is engemet,  
Férjhez adtál, de nem tudod, hogy kinek. 
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Madár szállt az ágtetőre,  
Most megyünk az esküvőre.  
A menyasszony szép virág,  
Koszorúja gyöngyvirág.  
Az a boldog vőlegény, 
 Ki azt mondja az enyém.  
áj-dá-dá-dáj 
 

A menyasszony olyan szép,  
Mint üveg alatt a kép.  
Vőlegényünk se csúnya,  
Olyan, mint egy bokréta.  
Szép a hírük, szép a nevük,  
Szép a magaviseletük.  
áj-dá-dá-dáj 
 

Ne sírj menyasszony, légy víg,  
Mer ez nem lesz mindig így. 
 Ültetünk egy sor violát,  
Ád az Isten boldog órát.  
Ültetünk egy sor virágot,  
Ád az Isten boldogságot.  
áj-dá-dá-dáj 
 

Válaszúti templomig,  
Mind piros rózsa nyílik.  
Szedjétek le leányok,  
Koszorúba fonjátok!  
Tegyétek fejetekre,  
Most megyünk az esküvőre.  
áj-dá-dá-dáj 
 

Bonchidai nagy hegy alatt 
Van egy forrás titok alatt, 
Aki abból csuhaj vizet iszik, 
Babájától elbúcsúzik. 
 

Nem úgy van most, mint volt régen, 
Nem az a Nap süt az égen. 
Nem az a Nap, csuhaj nem az a Hold, 
Nem az a szeretőm ki volt. 
 
Aki volt már rég elhagyott, 
Szebbre vágyott, mint én vagyok, 
Szebbre vágyott, hej de nem kapott, 
Még olyat sem, mint én vagyok. 
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Csak azt mondd meg jó galambom melyik úton mész el 
felszántom én azt az utat aranyos ekével 
be is vetem én azt szemenszedett gyönggyel 
be is boronálom a sűrű könnyeimmel 
 

amerre én járok még a fák is sírnak 
gyönge ágaikról bús levelek hullnak 
hulljatok levelek rejtsetek el engem 
mert az én édes galambom mást szeret nem engem 
hulljatok ti bús levelek sűrűn az utamra 
hogy ne tudja az én rózsám merre van galambja 
 

jól meggondold rózsám elejét-utolját 
hogy kivel kötöd be két szemed világát 
mert nem kölcsön kenyér hogy visszaadhassad 
se nem tiszta búza hogy learathassad. 
 

nem is hársfa gyökér hogy összevághatnád 
nem is tollas vánkos hogy megfordíthatnád 
megtaláltad rózsám életednek párját 
őszi rózsa szegfű teljes majoránnát 
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HONFOGLALÓ – Kvízkérdések 
 
1. Melyik megyénk megyeszékhelye Nyíregyháza? 
 

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
c) Heves megye 
d) Hajdú-Bihar megye 

 
 
2. Milyen gyümölcsök találhatóak Besztercén, szerte a városban – Nyíregyházához hasonlóan? 
  

a) alma 
b) körte 
c) szilva 
d) barack 

 
 
3. Hány éves a Szabolcs Takarékszövetkezet épülete? 
  

a) 50 
b) 68 
c) 200 
d) 107 

  
 
4. Milyen stílusban épült a Takarékpalota (mai OTP)? 
  

a) gótikus 
b) román 
c) eklektikus 
d) reneszánsz 

  
 
5. Kiknek állít emléket a Hősök szobra a megyeháza előtti téren? 
  

a) világháborús hősöknek 
b) a város alapítóinak 
c) a város támogatóinak 
d) a szabadságharc mártírjainak 

  
 
6. Hányadik legnagyobb város Nyíregyháza a mai Magyarországon? 
  

a) 11. 
b) 7. 
c) 9. 
d) 5. 
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7. Melyiket nem tekinthetjük hungarikumnak az alább felsoroltak közül? 
  

a) a gulyáslevest 
b) a fröccsöt 
c) a palacsintát 
d) a törkölypálinkát 

  
 
8. Kiknek a nevét olvashatjuk az ’56-os emlékművön? 

a) gróf Széchenyi Istvánnak és báró Wesselényi Miklósnak 
b) Pilinszky Jánosnak és Weöres Sándornak 
c) Szilágyi Lászlónak és Tomasovszky Andrásnak 
d) Kiss Ernőnek és Dessewffy Arisztidnek 

 
9. A felsoroltak közül ki született Nyíregyházán? 
  

a) Móricz Zsigmond 
b) Krúdy Gyula 
c) Bessenyei György 
d) Kölcsey Ferenc 

  
 
10. Kiről emlékeztek meg a helyi kortárs alkotók az idei Vidor Fesztiválon? 
  

a) Móricz Zsigmondról 
b) Krúdy Gyularól 
c) Bessenyei Györgyről 
d) Kölcsey Ferencről 

  
 
11. Melyik híres Krúdy-relikvia? 
  

a) fehér postakocsi 
b) sárga postakocsi 
c) vörös postakocsi 
d) zöld postakocsi 

  
 
12. Milyen típusú a mennyezete a Andrei Muresanu Gimnázium tornatermének? 
  

a) deszkás 
b) gerendás 
c) álmennyezet 
d) kazettás 
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13. Hány Bessenyei-szobor található Nyíregyházán? 
  

a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
  

 
14. Hány megyéje van a mai Magyarországnak? 
  

a) 25 
b) 20 
c) 19 
d) 16 

  
 
15. Melyik Magyarország második legnagyobb városa népesség szerint? 
  

a) Budapest 
b) Debrecen 
c) Miskolc 
d) Nyíregyháza 

  
 
16. Melyik folyó szeli át Budapestet? 
  

a) Drina 
b) Tisza 
c) Szamos 
d) Duna 

  
 
17. Hányan élnek ma Magyarországon? 
  

a) kb. 10 millió fő 
b) kb. 12 millió fő 
c) kb. 8 millió fő 
d) kb. 15 millió fő 

  
 
18. Melyik mai gimnázium diákja volt Krúdy Gyula? 
  

a) Kossuth Lajos Gimnázium 
b) Szent Imre Katolikus Gimnázium 
c) Krúdy Gyula Gimnázium 
d) Eötvös József Gimnázium 
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19. Melyik országgal nem szomszédos Magyarország? 
  

a) Románia 
b) Ausztria 
c) Szlovákia 
d) Svájc 

  
 
22. Melyik állat látható Beszterce címerében? 
  

a) páva 
b) rénszarvas 
c) strucc 
d) galamb 

  
 
20. Ki zenésítette mag a Himnuszt? 
  

a) Bartók Béla 
b) Kodály Zoltán 
c) Egressy Béni 
d) Erkel Ferenc 

  
 
21. Miről híres Tokaj? 
  

a) a sörről 
b) a borról 
c) a pálinkáról 
d) a pezsgőről 

  
 
22. Mit olvashatunk a nyíregyházi evangélikus templom bejárata felett? 
  

a) Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
b) Dicsőség Jézus Krisztusnak! 
c) Áldás, békesség! 
d) Erős vár a mi Istenünk! 

  
 
21. Melyik nem őshonos magyar állat? 
  

a) szürkemarha 
b) racka juh 
c) strucc 
d) pumi 
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22. Melyik ünnephez kapcsolódik a hímes tojásfa Besztercén? 
  

a) karácsony 
b) tavasz köszöntő 
c) húsvét 
d) vízkereszt 

  
 
+1. Milyen kézművesség jellemző Tacs községre? 
  

a) kötés 
b) fazekasság 
c) gyékényfonás 
d) hímzés 

  
 
 
 
 

 

 

 

 


