
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Erdély 
A HAT-19-01-0163 pályázat keretében iskolánk diákjai egy 5 napos erdélyi 

kiránduláson vehettek részt. 

„Atkári iskolások Erdélyben, II. Rákóczi Ferenc nyomában” 

2019. szeptember 16. – 2019. szeptember 20. 

Létszám: 21+2 fő 

Támogatás összege: 1 950 000 Ft 

1. nap 
 

Reggel korán ébredtünk, fontos dolgunk volt, 

hogy mielőtt fellépünk a buszra, összeszedjem 

a személyi igazolványokat. Sikerült! A 

határátkelőhely előtt, gondoltam, megnézem, 

átnézem- nem gondolva arra, hogy talán 

valakinek, nem érvényes. Hoppá! Találtam 

egy lejárt személyi igazolványt. Hatalmas 

izgalom, mi lesz a kisfiúval, hogy mondom 

meg neki. Aztán, Csengernél az 

okmányirodában, nagyon kedvesek voltak, mert megcsinálták az ideiglenes személyi 

igazolványt!  Közben a szülőket riasztottuk, hogy alá kell írni a hivatalos papírokat. 

Innen tudtuk, hogy amilyen nehezen indult a napunk, annál nagyobb élményben lesz részünk. 

Így is volt. 

 

Szatmárnémeti:  
Első programunk városnézés Szatmár megye 

központjában. Püspöki székesegyház, régi 

Városháza, Tűzoltótorony, Főtér. Betértünk a 

Főtéren álló Vécsey-házba, ahol 1711. április 

30-án megfogalmazták és elfogadták a 

Szatmári Béke pontjait, amely esemény a 

Rákóczi Szabadságharc végét is jelentette. 

 

 



Felelevenítettük a történelmi eseményt és annak hátterét, a diákok közreműködésével. Itt 

szabadprogramot tartunk, amely keretében lehet enni-inni, pénzt váltani.  

 

Dés: Felkerestük a történelmi város főterét, a 15.-ik századi 

gótikus templommal, amely az erdélyi gótika egyik legszebb 

alkotása. A városban Rákóczi Ferenc őrhelyet létesített a 

szabadságharc idején. 

  

Bethlen: Erdély egyik legjelentősebb történelmi családjának, 

a Bethlen Gábor fejedelmet is adó Bethlen családnak egykori 

központját néztük meg és az ott még megmaradt főúri 

kastélyokat tekintettük meg. Igaz, csak futólag. 

 

Somkeréken megismerkedünk a besztercei szórványban élő 

magyarok egy kis közösségével és megtekintjük a kis magyar 

falu nagy értékét, a 14. századi református templomot. 

 

 

 

Szovátán a különleges gyógyhatású 

Medve-tóval ismerkedünk. Körbejár-

juk a tavat, illetve sétálgatunk az 

üdülőtelep Monarchia kori-villasorán. 

Az esti hangulat nagyon tetszett a 

gyerekeknek, talán jobb is volt, hogy 

ezt az első nap, az esti órákra tettük át. 

 
 
 
 
 

Székelyszentléleken található szállásunkra az esti 

órákban érkeztünk meg. Szállás elfoglalása és 

vacsora. Elhelyezés nagyon barátságos családi 

panzióban volt, fürdőszobás szobákban. Rögtön az 

első este megismerkedhettünk az igazi székely 

vendégszeretettel és gasztronómiai hagyományokkal 

is. 

2.nap 



Reggeli után útnak indulva felkerestük Farkaslakát: Tamási Áron iskoláját, sírját, 

szülőházát és a Trianon-emlékművet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korondon, szabadprogram keretében a gyerekek a népművészeti kirakodóvásárt látogattak 

meg, ahol megismerkedtek az igazi kürtőskaláccsal. 

Székelyudvarhely nevezetességeinek 

körbejárása (Főtér, Szoborpark, Orbán Balázs 

szobra, Vasszékely szobor, Református 

Kollégium, Rom. Kat Főgimnázium). A főtéri 

szoborparkban található Rákóczi Ferenc 

szobor mellett felidézzük, hogyan vett részt 

Udvarhely Vármegye a Rákóczi-

szabadságharcban.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szejkefürdő: Orbán Balázs sírja és a székely kapuk. 
 

 

Székelykeresztúr: A Gyárfás-kúriában felkerestük Petőfi 

utolsó éjszakájának a helyszínét.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fehéregyháza: Petőfi feltételezett halálának a helyszíne, 

ahol elhelyezzük a koszorúnkat és rövid megemlékezést tartunk 

Petőfiről. 

 

Segesváron a középkori szász városok világába 

csöppentünk bele: várséta (óratorony, kolostortemplom, 

Drakula-szülőháza, Diák-lépcső, középkori evangélikus 

temető). Segesvár nem csatlakozott a Rákóczi 

szabadságharchoz, ezért annak egyik vezére Pekry Lőrinc 

megtámadta a várost és több középkori tornyot felrobbantott. 

Ezeket az eseményeket idéztük fel a középkori városfalak 

mentén.  

 

 

 

 

3.nap 



Reggeli után Hargita mentén haladva eljutottunk a Gyergyói-medencéhez. Gyergyó 

lakossága, mindig a szabadságért küzdött. Részt vett a tatárok, törökök elleni harcokban, a 

kuruc mozgalmakban, II. Rákóczi vezette felkelésben. 

            Zeteváralji víztározó.                                                            

 

 

 

 

 

Gyergyószentmiklós: 
városnézés, ebéd. 

                

Szárhegy: Lázár család várkastélya, majd Gyilkos-

tó, Békás-szoros. Tó partján, szabadprogram. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



4.nap 

A Hargitán átkelve megtekintettük a székely kapuiról híres Mádéfalvát, majd a 

Tolvajos-tetőn, a Hármas kereszt-emlékműnél felidéztük az 1567-es pünkösdi csatát.  

Csíksomlyói búcsújá-

róhelyre látogattunk el, 

ahol megtekintettük a 

csodatevő Mária szobrot, 

majd a Kereszt-úton 

felmásztunk a Kis-

Somlyó hegyre (Salvator 

Kápolna, Szenvedő Jézus 

Kápolna), ezután a 

"nyeregbe" megnéztük a 

Makovecz Imre által 

tervezett szabadtéri kápol-

nát (Hármas-halom).  

 

Csíkszeredán megnéztük a Mikó várat, Csiki székely 

múzeumot , Makovecz Imre gyönyörű templomát.  

                                                                 

Este, még egy plusz programot 

tettünk, mert mindenképpen 

szerettük volna megnézni a 

szálláshelyünk határában lévő 

Jézus szíve kilátót. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



5.nap 

Nagykároly: A gyönyörűen felújított, középkori 

lovagvárakra emlékeztető Károlyi-kastélyt látogattuk meg. Egy 

egyedülálló Afrikai-vadásztrófea kiállítást is láthattunk a 

kastélyban. A főtér házai közt, Petőfi Sándor, Kaffka Margit és 

Ady Endre szobrával is találkozunk. Este fáradtan, de tele 

élményekkel tértünk haza kis falunkba. 

 

    

 

 

  


