
Az utazás előkészítése: 

 A Rákóczi Emlékévhez kötődően több helyszínt látogatunk meg, vetélkedőt szervezünk, 

bemutatjuk Rákócziról összeállított kis műsorunkat. Megemlékezünk a székelyek sorsáról a 

Rákóczi szabadságharc után. 

 

Áttekintjük a külhoni magyarsággal kapcsolatos tudnivalókat, különös tekintettek a 

meglátogatandó területekre vonatkozóan. Röviden ismertetjük a Trianoni-döntés előzményeit, 

következményeit, máig tartó hatását. Megbeszéljük kirándulásunk részleteit, és röviden 

ismertetjük az egyes helyszínekkel kapcsolatos tudnivalókat. 

 



1. nap 

Aradon Zala György alkotását, a Szabadság-szobrot nézzük meg.  

 

Marosillyén meglátogatjuk Bethlen Gábor szülőhelyét. Politikai menekültként hosszabban 

időzött a birtokon Thököly Imre is. A Rákóczi-szabadságharc leverése után a bortok a kászonai 

Bornemissza család tulajdonába került.  

 

 



Vajdahunyadra, a "Várak királyához" utazunk.  

 

 

A közeli Déva várába megyünk fel. 

 

 



 Ismerkedünk a Böjte Csaba nevével fémjelzett, Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott 

intézménnyel. Előadtuk kis műsorunkat. 

 

 

2. nap 
 

Nagyszebenben teszünk egy csodálatos sétát. 

Medgyesen megemlékezünk az első erdélyi országgyűlésről, amely alkalmából II. Rákóczi 

Ferenc először látogatott el Erdélybe, mint választott fejedelem. A medgyesi országgyűlésen 

igyekezett azokat a gazdasági intézkedéseket Erdélyben is bevezetni , amelyek már 

Magyarországon érvényben voltak: rézpénz, adó kivetése a háború költségeire.  

Fehéregyházán koszorúzunk a Petőfi-emlékműnél. 

 

 



3. nap 

Székelyudvarhelyen sétálunk, a szoborparkban megkoszorúzzuk II. Rákóczi Ferenc szobrát. A 

Rákóczi-emlékév kapcsán előadjuk a helyieknek kis műsorunkat.  

 

 



Meglátogatunk egy helyi esztenát.  

 

 

Jókedvűen kirándulunk a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szorosba. 

 

 



4. nap 

Farkaslaka-Tamási Áron sírja. A sír mögött a Tamási-emlékművet tekintjük meg. 

 

 

Korondon a kirakodóvásárban sétálunk.  

Nagy kirándulást teszünk az égig érő sziklafalak közt tekergő Tordai-hasadékban, itt 

található a Balika barlang, amelyet II: Rákóczi erdélyi fejedelem kapitányáról, Balyka 

Lászlóról neveztek el. 

 



A Tordai sóbányába látogatunk-emlékezetes élmény a föld gyomrában, 150 méter mélyen tett 

látogatás. Este vetélkedőt szervezünk a Rákóczi-emlékév kapcsán, a szabadságharc Erdélyi 

történéseiről. 

 

5. nap 

Délelőtt városnézés Kolozsvárott: Szent-Mihály templom, Mátyás király szobra és szülőháza, 

Bocskai István szülőháza, Babes-Bólyai-Tudományegyetem, Farkas utcai templom. 

 



Körösfői templom 

Amikor a templomhoz értünk, kíváncsian vártuk, hogy mi fog történni. Fél órát álltunk a bejárat 

előtt, mire beengedtek. A várakozás közben csináltunk pár csoportképet is, és csak utána 

tudtunk bemenni. A leglátványosabb kalotaszegi, református templom, mely a középkori 

templom alapokra épült, 1764-ben. Akkor készült el kazettás művészetű mennyezete is, ami 

annyit jelent, hogy a magyar népművészet és egyháziművészetek szemet gyönyörködtető 

alkotása, mely négyzet alakú mélyedésekből áll.  

Amikor beléptünk, mindannyian a mennyezetet kezdtük el nézni. Sokan képeket is csináltak. A 

templomban megtekinthető a II. Rákóczi György által a falunak ajándékozott török szőnyeg is. 

Az egész templom meghatározó színe belülről a piros. A külső méretei megtévesztőek voltak. 

Erre akkor jöttünk rá, mikor beléptünk, és az egész tér sokkal kisebb volt, mint amire 

számítottunk. Nagyon szépnek találtuk a helyet, sok képet csináltunk ott is, és kivételesnek 

érezhettük magunkat, hogy betekintést kaphattunk a XV.-XVI. század fordulóján épült 

templomba. Nagyjából egy órát töltöttünk ott.   

 

Értékelő óra keretében fotók segítségével felelevenítjük a látottakat. Tablót készítünk a fotókból 

és a kirándulásról készült fogalmazásokból.  


