
Szellemi MérföldPONTok

Már hetedik hete járjuk kincses Nagy-
Magyarországot.

Nézd meg a képeket, olvasd el a történetet, 
válaszolj a kérdésekre.

Gyűjtsél ezzel szellemi
PONTokat.
email-ben küldd be a 
sárga kérdésekre a 
válaszokat ide: 
nykörzet@gmail.com

Gyere Te is!
Toljuk együtt a PONTot!

Kolozsvár, 1911: Mátyás király tér - Deák Ferenc utca sarok

A kilenc záros kapu??
Emlékszel a népdalra?

mailto:nyk%C3%B6rzet@gmail.com


Keresd ki melyik megyében van Kolozsvár és melyik megyék 
veszik itt körül? Tudtad, hogy a megye neve ma is ez? De melyik 
országhoz tartozik ma Kolozsvár és mióta? Budapesthez (BUD) 
vagy Bukaresthez (BUK) van közelebb- és milyen irányba van? 

Keresd meg újra ezen a cimeren
Erdélyt. Tudtad-e, hogy a három 
kiváltságos erdélyi nemzetnek 
mind van egy része a cimerben. 
A turul, a hold+nap, és a 7 város. 
Vajon melyik a magyaroké, 
melyik a székelyeké és melyik a 
szászoké? 
Vajon Kolozsvár a cimeren
látható 7 város egyike-e? Miért? 

Erdély szívében járunk,
Kolozsvárra igyekszünk.

BUD

BUK
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Melyik híres királyunk szobra áll Kolozsvár főterén? Segítségként, az édesapja, János híres magyar törökverő volt. 
És itt van három másik neves, kolozsvári születésű magyar: egy matematikus, egy református püspök és egy gyerekpszichológus, 
aki a bábjátszásról is remekül írt (kiscserkészek!).  A tudós keresztneve János, a püspöké László, a pszichologusé Alaine. Kik ők? 



Ez itt Erdély második legnagyobb temploma, mi a neve? Vajon megtalálod-e Mátyás király szobrát itt is? Mi volt a 
vezetékneve és mikor élt? Milyen jelzővel illették – szép, okos, igazságos, vagy jóságos?



Ezek a fiúk, meg a kishúguk hivtak meg a városba. És hogy ők, kik? Hát a Jenő bácsi gyerekei, tudod a 
Cholnoky Jenő bácsi az a nagy tudós, aki itt tanit a városi Tudományegyetemen. Az első főcserkészünkkel jó 
barátok voltak és ugyanaz a tudomány volt a mesterségük. Ki Jenő bácsi barátja és mivel foglalkoztak? Itt egy 
fénykép segitségül, amikor a Grand Canyonban jártak az Amerikai ….Tudományi Társaság  meghívására...

főcserkész

Jenő bácsi
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Az Óvár közelében van Mátyás király szülőháza 
(51-es szám) Milyen utcákon mész át, hogy a 
leggyorsabban érj  oda a Honvéd Laktanyától 
(4o-es). Vannak-e arra vicces nevű utcák?

Kolozsvár térképe
19o2-ben

Mátyás király 
szülőháza



Kolozsvári fiúk.  De akár Pál utcaiak is lehetnének, nem?
Ki lett volna a barátod, ha akkor te is ott élsz?



Gróf Festetics Ernő 8-hengeres Maserati
versenyautójával. Hány személyes?

És milyen sportot űznek az alsó képen a
kolozsváriak?



Ezekre a helyekre megyünk ezen a héten Erdélyben. Narancs: magyar, sárga: német, zöld: román, lila: szlovák, rózsa: szerb többségű körzet.

1910

KOCSIS Károly - TÁTRAI Patrik (Eds.) A Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho-Pannonian 
Area. 3. kiadás/ 3rd edition. MTA CSFK Földrajztudományi Intézet / HAS RCAES Geographical Institute, Budapest, 2015
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A Kárpátok őre c. szobrot 1915-ben
állitották fel Kolozsvárott.  Ezt az I.
világháború végén, amikor a magyarok
kiüritették a várost, felrobbantották. 
De ma másolatai állnak Magyarországon
és a Székelyföldön is, az összetartozás
jelképeként. A ma álló szobrok közül 
melyik van Erdély területén? 

Budakalász

Szilvásvárad CsikcsomortányKolozsvár
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Hasonlitsd össze, ezt, az előző és a következő diát: miért más a határ vonala itt, mint 191o-ben és 2o11-ben?
mtafki.hu/konyvtar/karpat-pannon2015/terkepek/1941.html

1941
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2011

Nézd meg Kolozsvár és Marosvásárhely környékét, mi változott meg mára? (a városnevek és a szinek miért mások) 
Főleg a narancssárga és a citromsárga különbségeken gondolkodj el.
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Mi a foglakozása a képeken látható embereknek? 

Jó a 
ven
dég
Lő
neve
Is!!!



Szervátiusz Jenő és fia, Tibor kolozsvári szobrászok, akik később Budapesten éltek.
A hires kolozsvári temetőben sok szép magyar sír van, ezt a kettőt Jenő alkotta.

https://youtu.be/OPLVb2_CToY

Mi a temető neve?

Ha szép verset akarsz hallani, Áprily Lajos, 
Apáczairól, az itt élt nagy tudósról irt. 
És még kiről szól a verse?

Tavasz a házsongárdi temetőben
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Szellemi MérföldPONTok
A válaszokat a sárga kérdésekre 
ide küldd el email-ben:

nykörzet@gmail.com

Toljuk a PONTot!
Több a virtus, mint a virus!  

A heti szellemi mérföld kérdéseinél 
Krasznai Tünde-Ilona segitett:
zongoraművész, tanár, iskolaigazgató

Magyar Művészetek Iskolája és Magyar Dráma Szakkör
79 Birchwood Drive, Fairfield, CT. 06824
Email: tundeilonakrasznai@gmail.com
Telefon és WhatsApp: 203-895-1049
Honlapja: www.prodigypianist.com

A térképek forrása: Dr. Kocsis Károly, MTA-CSFK
http://www.mtafki.hu/konyvtar/karpat-pannon2015/mellekterkepek.html

és a fotóké a FORTEPAN, beta.fortepan.hu    Köszönjük!

BONUS: Hallgasd meg a HETEDIK HÉTEN!

https://youtu.be/rnSaaTReI-A
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