
1. nap: 

Gyomaendrőd – Békésszentandrás - Berettyóújfalu – Ártánd (határállomás) – Nagyvárad – 

Király-hágó - Körösfő – Kolozsvár – Torda – Torockó 

Nagyváradon megtekintettük az Ortodox zsinagógát, ahol idegenvezetőnk rövid tájékoztatást 

adott a zsidó vallásról, a Városháza épületét megcsodálva felelevenítettük a rajz órán tanult 

neoklasszicista stílusjegyeket megnéztük az épület főhomlokzatát, az árkádokat valamint az 

óratornyot. Ezután elsétáltunk a Szent László római katolikus templomhoz, ahol 

megcsodálhattuk Várad legrégibb, még fennmaradt oltárát. Az oltárkép Szent Lászlót 

ábrázolja, amint kulcsokat ad át Várad püspökének.  

Király-hágón rövid pihenőt tartottunk, ahol az egyik tanuló néhány mondatban beszélt arról, 

hogy II. József még trónörökös korában járt itt, és az új utat az ő személyéhez kapcsolták. A 

hágó magassága 582 méter, ahonnan csodás kilátás nyílt a környező tájra.  

A Körösfő közelében meghalt Vasvári Pál, történész, filozófus, forradalmár, a „márciusi ifjak” 

egyik vezéralakja, a ’48-as események jeles szereplője volt. A történelem órákon tanultakat a 

szakadó eső miatt a buszon idéztük fel. Megtekintettük a négy fiatornyos református 

templomot, majd a mellette lévő Vasvári Pál emlékműnél koszorút helyeztünk el.  

 Kolozsvárra érkeztünk. Mátyás király a magyar történelem kiemelkedő uralkodója volt, a 

program tematikájának egyik jelentős pontja. A Szent Mihály templomban megcsodáltuk az 

üvegablakokat,  az 1400-as évekbeli freskókat, elmondunk közösen egy imát (fotó).A diákok 

nemzeti színű szalagot helyeztek el Mátyás király világhírű lovas szobrára. (fotó) Mátyás 

szülőházánál egy tanuló mesélt mátyás király életéről, munkásságáról, jelentős tetteiről, majd 

elhelyeztük a megemlékezés szalagját. Az utca túloldalán elhelyezett Bocskai István erdélyi 

fejedelem emléktáblája előtt főhajtással tisztelegtünk.  

Ez után a Farkas utcában a református kollégiumot és a Babes-Bolyai Egyetemet néztük meg 

kívülről. A Bolyaiakról mint híres magyar matematikusokról szó esett az előkészítő órákon is, 

de a híres matematikusok szülőházánál egy tanuló rövid tájékoztatást adott munkásságukról.  

A híres Házsongárdi temetőbe is bementünk, ahol a gyomaendrődi osztályfőnök Áprily Lajos 

Tavasz a Házsongárdi temetőben című versét olvasta fel. Így emlékeztünk azokra a 



nagyságokra, akik a temetőben nyugszanak, s elhelyeztük a megemlékezés virágait, amelyeket 

az előkészítő órán készítettünk. 

A buszon a diákokkal felidéztük a korábban Tordáról szerzett ismereteket, mondákat. Izgalmas 

látogatást tettünk Erdély híres sóbányájában.  

Torockón sétát tettünk az Europa Nostra-díjas magyar falucskában. Szállásunk is itt volt, 

melyből gyönyörű kilátás nyílt az 1129 méter magas Székelykőre. Idegenvezetőnk 

érdekességként elmesélte, hogy a faluból nézve itt kétszer kel fel a nap. A kiadós vacsora után 

még sétát tettünk a településen, ahol kakasülős, vízvetős, csonka kontyolt, fehérre meszelt 

házak sorakoztak.  

 


