
         

Barangolások Kós Károly nyomán 

Előkészítő óra: 
Leírás: Az előkészítő óra során a résztvevők számára előadásokat szerveztünk amelyekben Erdély 

történelmének fontosabb eseményeit bemutatva. Megismerték a diákok azokat a nálunk szokatlan 

szófordulatokat amelyekkel Erdélyben a hétköznapokban is találkozhatnak. Bemutattuk Kós Károly 

életútját, azokat a helyszíneket, amelyek kiemelkedő szerepet játszottak életében. Megismerhették 

fontosabb munkáit, különös tekintettel azokra a helyszínekre, amelyeket az út során meglátogattunk. 

Fontos információkat tudtak meg a résztvevők az utazás menetrendjével kapcsolatosan. Napról-napra 

haladva megbeszéltük a programot, az utazással kapcsolatos elvárásokat, tudnivalókat. 

     
 

Magyarság Háza előadás: 
A Magyarság Háza programjai közül a Kicsi Hang verséneklő együttes előadását választottuk. A 

választható műsorok közül a „Ki viszi át...?” előadás mellett döntöttünk, amely gyönyörű válogatás a 

klasszikus és kortárs magyar lírából. A program megközelítőleg egy órás volt. A résztvevő diákok 

számukra könnyen befogadható, zenésített formában találkozhattak olyan ismerős versekkel, 

amelyeket az általános iskolában tanultak. Megismerkedhettek számukra új, ismeretlen kortárs 

versekkel is. Az előadást iskolánkban szerveztük, előzetes egyeztetés alapján. A diákoknak tetszett az 

előadás, pozitív visszajelzéseket kaptunk tőlük. 

  

Barangolás Erdélyben 2022. 04.04-08. 



         
1. nap:  

A busz az iskola előtti buszmegállóból indult bepakolás után, 6 órakor kelet felé. Hosszú utat tettünk 

meg, közben kevés megállóval, utoljára a határon innen 11 órakor. A következő pihenő Nagyváradon 

volt. Egy gyors étteremben ebédeltünk, csak a számlára kellett várnunk egy kicsit. A Királyhágót délután 

3 körül értük el. Mivel a határ átlépésekor elvesztettünk egy órát (másik időzónába kerültünk), ezért 

megállás nélkül továbbhaladtunk. Közben átmentünk Bánfihunyadon, ahol a helyi építészet 

különlegességeit a buszból csodálhattuk. Sztánát délután négykor értük el. Megkoszorúztuk a falu 

templomának tövében álló Kós-szobrot. Egy órás túrát követően Kós Károly egykori otthonánál 

voltunk. Visszafelé páran toronyiránt átvágtak a hegyen, de ők sem értek előbb a buszhoz, viszont a 

kilátás kárpótolta az út fáradalmait. Folytattuk utunkat Torockó felé. Az autópálya tordai lehajójánál 

egy kis kavarodás is hozzájárult, hogy késve érkeztünk a szállásra.  

                 
Az utolsó pihenő a határon innen.               KFC 

                                
Bánfihunyad    Sztána Kós Károly szobor koszorúzása 

 

 

 

 

 

 

 



         

      
Kilátás         Varjú vár Kós Károly egykori otthona 

2. nap  

A fárasztó utazás után rövidnek tűnt az éjszaka. Korán, ¾ 6-kor szólt az ébresztő. A csapat időben tudott 

indulni, még egy kis bevásárlásra is futotta időnkből a helyi kisboltban. Az előző napihoz képest rövid, 

1 órás buszozás után értünk a Tordai hasadék keleti bejáratához. Itt a tanulók összeismerkedtek pár 

helyi kóbor ebbel, akik hosszan kísérték a társaságot. Eredeti terveink szerint a busz megkerülte volna 

a hegyet és a hasadék másik oldalán várt volna bennünket. Ezt azonban az utak minősége miatt 

elvetettük. Így a rendelkezésünkre álló időben arra maradt csak lehetőségünk, hogy amíg lehet, 

bemegyünk a szurdokba. A túra jól sikerült, jól haladtunk. A keskeny ösvény egyik oldalán meredek 

sziklák, a másik oldalán pedig, sokszor több méterrel az ösvény alatt zubogó Hesdát-patak. A völgy 

eldugott árnyékos zugaiban még április elején is lehetett havat, jégcsapokat látni. A buszhoz 10 órára 

értünk vissza. A következő programunk a Parajdi sóbánya megtekintése volt. A diákok számára nagy 

élmény volt, hogy busszal, majd lépcsőn ereszkedtünk a föld alá. A bánya hatalmas méretei, sóból álló 

falai és tükör simárakopott padlója megdöbbentő látvány. Az ebédünket a szép, népművészeti 

mintákkal festett kazettás mennyezetű Telegdy Étteremben fogyasztottuk el. Délután 4 órára értünk 

Farkaslakára ahol Tamási Áron sírját és a Trianon emlékművet is megkoszorúztuk. Rövid pihenő után 

folytattuk utunkat Csíkszeredára. 

       
A kilátás a Tordai hasadékban          Túra a szurdokban 

 



         
 

   
Parajd sóbánya     Telegdy Étterem 

 

              
Trianon emlékmű (Farkaslaka)        Tamási Áron sírjának koszorúzása 

 

 
Trianon-emlékmű koszorúzás 



         
3. nap 

Kiadós pihenés és reggeli után felfrissülve indult a csapat a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola 

meglátogatására, ahol nagyon szívélyesen fogadtak. Megismerhettük az iskolában oktatott szakmákat, 

szabadidős tevékenységeket. A tanulók közös csapatokba szerveződve a csíki diákokkal, frappáns 

város-ismereti vetélkedő keretében bejárhatták, megismerhették Csíkszereda nevezetességeit. Mi, 

kisérők pedig tanulságos beszélgetést folytattunk a helyi pedagógusokkal. Megismertük milyen ma 

magyarnak lenni Romániában, megtudtuk mi áll a csíkiak sportszeretetének hátterében. Miután 

elbúcsúztunk vendéglátóinktól, sok dolog átértékelődött bennünk. Az ebédet követően buszra 

szálltunk és egy rövidebb út után megérkeztünk a 30. számú őrházhoz. Az ezer éves határnak is 

mondott őrháznál koszorút helyeztünk el az ott kiállított Szent Korona emlékművön. Felmásztunk az 

őrház felett álló Rákóczi vár romjaihoz, majd leereszkedtünk a Tatros partjára. Pár bátor vállalkozó a 

hűvös időjárás ellenére átgázolt a sekély folyón és eleget tett a hagyományoknak. A programok után 

este a diákok szabad programot szervezhettek. Néhányan ellátogattunk a közeli Csíksomlyóra is. 

             
Megérkezés a vendéglátókhoz  A Kós Károly Szakközépiskola bemutatása 

 

 
Ismerkedés az iskolával 



         
 

     
30. számú őrház                   Rögtönzött történelem óra 

 

                
Koszorúzás    Útban a Rákóczi várhoz 



         

                     
Rákóczi vár romjai            Kilátás a Tatros völgyére 

 

            
Átkelés a Tatroson 

 

                          
Csíksomlyó, Szent Korona-kápolna               Forrás 



         
4. nap 

A negyedik napra a reggeli készülődés már olajozottan ment. Időben indultunk, mert hosszú út állt 

előttünk. Tíz óra tájban értünk a Békás-szoroshoz. A bazársoron mindenki beszerezhette a 

legkülönfélébb emléktárgyakat. Gyalogosan ereszkedtünk lefelé a busz a szoros túloldalán várt 

bennünket. Ezt követően elhaladtunk a Gyilkos-tó mellett. Gyergyószentmiklóson igazán szép 

környezetben fogyaszthattuk el az ebédünket az Astoria Hotelben. Ismét buszra szálltunk, átkeltünk a 

Görgényi havasokon. Viszonylag korán fél 6-kor értünk Torockóra. Elfoglaltuk a szállást és este bejártuk 

a falut. A Székelykőre is felmentünk ameddig tudtunk, mert hamar ránk esteledett.  

                           
A bazársor      Békás-szoros 

          
Gyergyószentmiklós - Astoria Hotel        Havasok valóban havasok 



         

     
Torockó 

    
Székelykő               Torockó látképe Székelykőről alkonyatkor 

5. nap 

Az utolsó nap reggelén nehezen ment az indulás. A vendéglátóinktól kapott útravalóval vettük az irányt 

Kolozsvár felé. Kolozsváron felkerestük a Házsongárdi temetőben Kós Károly sírját és koszorút 

helyeztünk el. Ezt követően a Szent Mihály templomhoz mentünk. Megkoszorúztuk Mátyás király 

szobrát. Sajnos a templom felújítás miatt nem volt látogatható, de kívülről megtekinthettük. Kívülről 

tudtuk csak megnézni Mátyás szülőházát is. A városközponttól távolabb eső, Kós tervei alapján készült 

Kakasos templomot szintén csak kívülről nézhettük meg. A közelben nem lehetett busszal megállni, 

tovább kellett haladnunk Körösfő felé. Ott az ebéd elfogyasztását követően megnézhettük a 

kalotaszegi motívumokkal gazdagon díszített templomot. Megismerhettük a kalotaszegiek kézműves 

hagyományainak gyökereit és a templom történetét. Ezután hosszú út várt ránk, este 9 órakor értünk 

Győrbe, szerencsere bonyodalom nélkül. 



         

   
Házsongárdi Temető - Kós Károly sírja 

   
Szent Mihály tér – Szent Mihály-templom – Mátyás király lovas szobra 

  
Szent Mihály-templom renoválás alatt    Mátyás király szülőháza 



         

                 
Kakasos templom       Körösfői templom 

  

        
Körösfői Templom 

 



         

 
 

  



         
 

Életképek 

 

  

 

   



         

   

  

  

 



         

   

   

 



         

   

   

 



         

  

  

  



         

  

  

 

 


