
Útunk programja 

1. nap 
Nagyvárad: rövid séta a belvárosban, a nagyváradi várban II. Rákóczi Györgyre emlékeztünk, akit 
a szászfenesi csata után szállítottak a várba és itt halt bele sérüléseibe.  
Sajnos a bánffyhunyadi református templomot renoválták, így oda nem tudtunk ellátogatni.  
Kőrösfőn: ellátogattunk a református templomba. A sok írásos terítő és a gyönyörű fakazettás 
mennyezet lenyűgözött bennünket. A templomban megtekinthettük a II. Rákóczi György által a 
falunak ajándékozott török szőnyeget.  
Vacsoránkat a helyi vendéglőben fogyasztottuk el. 
Képek    
 

2. nap  
Habár csípős hideg volt, de a reggelt egy vidám szekerezéssel kezdtük Kalotaszentkirályon.  
Ezután ellátogattunk a körösfői magyar iskolába, ahol az iskolaigazgató a 7. osztályba invitált 
bennünket. Itt levetítettük a Balatonfüredről készített kisfilmünket, Balaton felvidéki és kalotaszegi 
népdalokat énekeltünk együtt és átadtuk ajándékainkat és adományainkat a 7. osztályosoknak.  
A Rákóczi-emlékév kapcsán előadjuk a helyieknek kis műsorunkat.  
Havasrekettyére utazunk a Székelyjó-vízeséshez 2 x 6 km-es gyalogtúra vár ránk a vízesésig és 
vissza. 
Magyargyerőmonostoron meglátogatjuk a református templomot. Védelmi célból Rákóczi 
György fejedelem a templomot kettős fallal vetette körül. Szemet-lelket gyönyörködtető látvány 
volt a kék színű írásos terítőkkel gazdagon díszített templom. 
 
Este ismerkedünk a kürtös kalácssütés fortélyaival, majd a művelődési házban egy táncház 
néhány néptáncos mutatta be nekünk a kalotaszegi népviseletet és néptáncokat. A fiúk legényest 
a lányok csújjogtatást tanultak. 
Képek  
 
3. nap 
Séta Kolozsváron, Mátyás királyra emlékeztünk a Mátyás szobornál, felidéztük a Bocskai 
szabadságharc eredményét, szerepét a reformációban.  
Mivel a tordai templomot is renoválják, ezért csak a buszban emlékeztünk meg az itt 1586-ban 
kikiáltott vallásszabadságról két osztálytársunk készült fel a témából és tartottak a mikrofonban 
egy rövid beszámolót.  
Ellátogattunk a Tordai sóbányába.  
Kirándulást tettünk a Tordai-hasadékba, itt található a Balika barlang, amelyet II. Rákóczi Ferenc 
erdélyi fejedelem kapitányáról, Balyka Lászlóról neveztek el.  
Este élménybeszámolót írtunk.  
Képek 

 
4. nap 
A torockói Néprajzi Múzeumba látogattunk.  
A torockószentgyörgyi várhoz túráztunk.  
Nagyenyeden a nagyenyedi két fűzfánál megemlékeztünk a védelemben elesett 30 kollégiumi 
diákról. Koszorúztunk, majd meglátogattuk a Bethlen Gábor kollégiumot.  
Gyulafehérváron felidéztük, hogy itt választották erdélyi fejedelemmé II. Rákóczi Ferencet. 
Koszorúztunk a Fráter György, Bocskai István és Bethlen Gábor emléktáblánál a templomban.  
Torockón ellátogattunk az unitárius templomba. Itt a helyi tiszteletes úr segítségével 
megismerkedtünk az unitárius vallás tanításával. 
Este a négy nap eseményeit összefoglaló kvízt szerveztünk. A győztes csapatok ajándékot is 
kaptak.  
Képek 



 

5. nap 
Csúcsán felkerestük az Ady Emlékházat, hiszen híres költőnk ezer szállal kötődik a településhez.  
A történelmi Erdély határán, a Királyhágón rövid szünetet tartottunk, fényképezgettünk, és búcsút 
intettünk Erdélynek. 
A reggelik és vacsorák nagyon ízletesek voltak. Belekóstolhattunk az erdélyi házias ízvilágba.  
Házigazdáink kedvesek, vendégszeretőek, szállásaink kényelmesek voltak, habár Torockón már 
nagyon hideg volt a hegyek között. De nappal mindig kisütött a nap, és napsütésben élvezhettük a 
programjainkat.  
Képek 
 


