
Barangolás történelmi emlékhelyeken Erdélyben Rákóczi és a bakancslista útján 

HAT-KP-1-2021/1-000679 sz. pályázat szakmai beszámoló 

2022.06.22.-2022.06.26. 

 

A 2021/22. tanévben 28 fő 7. osztályos 3 fő tanári kísérettel 2022. június 22-26. Erdélyben a 
Gyergyó-medencében kirándult. 

 
Az előkészítő órán diavetítés zajlott a régi Magyarország elcsatolt területein élő magyarságról 
és történelmi okairól. Arról a tájegységről, amelyet a kirándulás során megismertünk. 
Felidéztük II. Rákóczi Ferencről és a szabadságharcról tanultakat. Hallottak az Elekes Vencel 
Iskola életéről. Kitértünk a megtekintendő irodalmi és történelmi emlékhelyekre, 
természetföldrajzi képződményekre is. Ismertettük a részletes programot. Megbeszéltük, ki 
melyik meglátogatandó helyszínt választja a kirándulás során, és egy ismertető összeállítást 
készít róla, mert annak a területnek lesz az idegenvezetője. Az iskola honlapján megtekintették 
az előző évek Határtalanul utazásainak fényképes beszámolóit. Megismertettük őket a 
hungarikumokkal, az épített és szellemi örökséggel, a magyar kultúrkincsekkel határon innen 
és túl. 

 
 

 
  



Program 
1. nap: Kecskemét- Nagylak – Déva – Vajdahunyad – Gyulafehérvár – Segesvár - 
Székelyvarság 
890 km-t tettünk meg az első napon. A vár felújítása miatt Déva várát csak az autóbuszból 
tudtuk megnézni. De felidéztük a várhoz tartozó ballada történetét, elmondtuk közösen a 
tanult memoritert. Vajdahunyadon megtekintettük a várat. Útba ejtettük Gyulafehérvárt, 
megnéztük a főteret és a Gyulafehérvári érseki székesegyházat. Segesváron a történelmi 
városrész volt az úticél. A diákok játszották az idegenvezető szerepét. Felkészültek a 
látnivalókból, és az adott helyen előadták a csapatnak. Segesvár melletti Fehéregyházán 
megkoszorúztuk Petőfi Sándor emlékhelyét, Székelykeresztúron meglátogattuk azt a helyet, 
ahol az eltűnése előtti estét töltötte a költő. Este szállásunkat elfoglaltuk a Székelyvarságban.  
 

  
Vajdahunyad várában      Gyulafehérvár 

  
Segesvár főterén     Petőfi emlékhely megkoszorúzása Fehéregyházán 

 
Petőfi körtefája Székelykeresztúron 



Petőfi körtefája Székelykeresztúron 

2. nap:  
Székelyvarság – Csicsaj – Székelyvarság  
200 km-t utaztunk aznap. A Csicsaj-Libán-Csicsaj túra során megismerkedtek tanulóink a 
környék növény- és állatvilágával, a táj természeti értékeivel. Ismeretterjesztő előadás és 
anekdoták hangzottak el a medvékről. Megtanultuk, hogyan kell kürtös kalácsot készíteni. 
Szalonnasütéssel, medveszalámi kóstolással zártuk a hangulatos programot. Hazafelé 
megcsodáltuk a zeteváraljai víztározót. 
 

  
Szalonnasütés      Előadás a medverezervátumban 

 

 

 
Csicsaj-dűlő  



3. nap: 
Székelyvarság - Súgó-barlang - Gyilkos-tó - Békás-szoros - Székelyvarság 210 km.  
Megismerkedtünk az Elekes Vencel Általános Iskola diákjaival és tanáraival. Ezután utaztunk a 
Súgó-barlanghoz, és a barlangban élő denevérekről hallgattunk előadást, felidéztük a 
cseppkövekről tanultakat. Kipróbáltuk a barlang akusztikáját, és megtapasztaltuk a teljes 
sötétséget. Túráztunk a Gyilkos-tónál és a Békás-szorosnál, megismertük keletkezésüket, 
legendáikat.  
 

  
Elekes Vencel Iskola     Sugó-barlangnál 

  
Békás-szoros       Gyilkos-tónál 

  



4. nap: 
Székelyvarság –Székelyudvarhely – Szejkefürdő – Korond - Székelyvarság 230 km. 
Székelyudvarhelyen felkerestük a szoborparkot, megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc 
mellszobrát, tanulói kiselőadással felidéztük a Rákóczi szabadságharc eseményeit. 
Következő állomásunk Szejkefürdőn volt, ahol megnéztük a mini Erdély parkot, utaztunk a mini 
vasúton, megcsodáltuk a székelykapukat, a Legendáriumot, megkoszorúztuk Orbán Balázs 
sírját. A délutáni program Korondon folytatódott, ahol megismerkedtünk a székelykapuk 
szimbólumaival. Megismertük a taplász és a fazekas mesterséget. Mindenki korongozhatott, 
és az elkészült edényeket hazahoztuk. Megkóstolhattuk a házi sajttermékeket. 
 

   
Megemlékezés Rákócziról Székelyudvarhelyen   Mini Erdélypark 

    
Orbán Balázs koszorúzás    Székelykapu előtt a csapat 

 



   
Taplászás       Taplászás 

     
Székelykapu      Korongozás Korondon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korongozás 

 
  



5. nap Székelyvarság – Marosvásárhely –Torda – Kecskemét útvonalon 890 km-t tettünk meg. 
Első állomásunk Marosvásárhely volt, ahol megemlékeztünk II. Rákóczi Ferencről, 
megkoszorúztuk a szobrát, rövid sétát tettünk a város központjában. Megnéztük a 
Kultúrpalotát és a várat. Délután Tordán felfedeztük a sóbarlangot. Útközben egy diák 
előadásában meghallgattuk a Tordai-hasadék legendáját is. A Király-hágon, amely a történelmi 
Erdély kapuja, hazafelé indultunk. Az autóbuszon a tanulmányi kiránduláson látottakból, 
hallottakból összeállított kvízkérdésekre válaszoltak, egymással versenyezve, ki tud a 
legtöbbre válaszolni.  

   
Marosvásárhely Rákóczi szobornál koszorúzás   Séta a várban Marosvásárhely 

     
        Marosvásárhely Kultúrpalota    Marosvásárhely Kultúrpalota 

   
Városháza Marosvásárhely    Sóbányában Tordán 



Az élmények feldolgozásaként Határtalanul témanap keretében a kiránduláson készült fotók 
felhasználásával fényképes összeállítást készítettek a diákok, majd egy klubdélután keretében 
élménybeszámolót tartott az osztály az 5. 6. osztályos diákoknak, hogy kedvet kapjanak egy 
hasonló tanulmányi kiránduláshoz. Megismertettük őket az erdélyi ízekkel. Az útról hozott 
házi lekvárokat, szörpöket megkóstoltattuk velük. Az iskolában kiállításon bemutattuk a 
Korondon készült alkotásokat.  

Összetartozás napja, erdélyi kóstoló, kiállítás: 

    

     

 



    
 

    
 

Magyarság Háza Program: 

 

     
 

 

Kecskemét, 2022.10.26. 

 

 

 Kulcsár Marianna 

 osztályfőnök 

 


