
Kolozsvári kirándulás 

(„Szép város Kolozsvár…”) 

 

A Rákóczi Szövetség támogatásának köszönhetően 2016 márciusában erdélyi kiránduláson 

vehetett részt a 11/3 és 11/2 osztály. Célunk volt, hogy egy határon túli iskolával közösen 

emlékezzünk meg március 15-ről. Az úti cél Kolozsvár volt. Mindkét osztály rendkívül várta 

a kétnapos kiruccanást. 

Az indulás napján mindenki fáradtan foglalta el helyét a buszon, ugyanis a hosszú út miatt 

korán kellett kelnünk.  

Utunk során az idegenvezető szerepét betöltő Zsóka néni (Rozgonyi tanárnő) egy percig sem 

hagyott bennünket unatkozni. Ismertette a programokat, beszélt az Erdélyben élő 

népcsoportokról, látnivalókról, irodalmi és történelmi vonatkozásokról. A Kolozsvár felé 

vezető úton – a buszból – egy pillantást vethettünk a csucsai kastélyra (egykori Boncza-

birtok, ahol Ady is sokat időzött) s Bánffyhunyadon a romák ún. cifra palotáira.  

Végül megérkeztünk Kolozsvárra, ahol a Báthory István Elméleti Líceumban hatalmas 

vendégszeretettel fogadtak az iskolában tanuló diákok és tanárok egyaránt. Az első találkozás 

ellenére hamar megtaláltuk a közös hangot diáktársainkkal, akik kérdéseinkre szívesen 

válaszoltak és megmutatták nekünk az iskola különböző szegleteit. Az iskola dísztermében a 

diáktanács tagjai röviden elmesélték az iskola történetét. Beszéltek a diákok mindennapi 

életéről is. Jó volt megismerkedni Erdélyben élő iskolatársainkkal. Hálásak vagyunk 

vendégszeretetükért! A minket fogadó magyartanárnőnek ajándékba adtuk az osztályunk által 

tavaly előadott március 15-i műsort tartalmazó dvd-t. 

https://www.youtube.com/watch?v=qLl0m8o9Y20&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qLl0m8o9Y20&feature=youtu.be


 

A nap folyamán meglátogattuk a Farkas utcai gótikus templomot, ahol egy helybéli néni 

mesélt az építményről s annak történetéről. Megnéztük a református templom előtti Szent 

György szobrot is.  

 

 

Ezt követően ellátogattunk a Házsongárdi temetőbe, amely a magyar írásbeliség nagyjainak 

nyugvóhelye. Ott csapatokra osztva kaptunk feladatot: egy-egy neves ember (pl. Apáczai 

Csere János, Misztótfalusi Kis Miklós, Szenczi Molnár Albert) sírhelyét kellett megtalálnunk. 

Ezután elsétáltunk Mátyás király szülőházához, s a Mátyás szobrot is megtekintettük. A 

monumentális Mátyás lovas szobra körül a fekete sereg vezérei, Magyar Balázs és Kinizsi 

Pál, jobbról Báthory István és Szapolyai István látható. Utána a kolozsvári Szent Mihály-

templom, Erdély második legnagyobb alapterületű templomát tekintettük meg. 

 

 

Az eseménydús nap végére kellemesen elfáradtunk. Miután elfoglaltuk a kollégiumi 

szobánkat és megvacsoráztunk, következett az esti activity, a két osztály számára szervezett 

közös játék. Időben aludni tértünk, hogy kipihenten folytassuk felfedező túránkat másnap.  



 

Hazafelé tartva megálltunk Körösfőn, hogy vásároljunk egy-egy kisebb ajándékot 

szeretteinknek. Rövid pihenőt tartottunk a Királyhágón is, ahol szép kilátás tárult elénk.  

 

Határátkelés előtt Nagyváradot is megcsodáltuk. Láttuk többek között az Állami Színházat, a 

Városházát, a Saspalotát és a Holnaposok terét. 

 

A kirándulás lezárásaként tanáraink mindenkinek feltettek egy-egy kérdést az elmúlt két 

napon látottakkal és hallottakkal kapcsolatban, s egy kis körösfői vásárfiával kedveskedtek a 

kérdés megválaszolása után. 

Úgy gondolom, a többi társam nevében is kijelenthetem, hogy jól éreztük magunkat az erdélyi 

kirándulásunk során. Köszönjük Tanárainknak, hogy felejthetetlen két napot szerveztek 

nekünk!  

 

Krajnyák Tímea 11/2 osztály 


