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Képes Útinapló 

2019. szeptember 16. 

Hétfőn kora reggel indultunk Kunszentmiklósról. Első megállónk Arad volt, ahol találkoztunk a 

honismereti vezetőnkkel is. A főtéren sétáltunk, megkoszorúztuk az aradi vértanúk emlékművét. 

Aradot elhagyva a Hunyadiak fészkét, Vajdahunyad várát tekintettük meg. Gyulafehérváron a Szent 

Mihály-székesegyházba látogattunk el és felidéztük, hogy itt választották erdélyi fejedelemmé II. 

Rákóczi Ferencet. Este érkeztünk Székelykeresztúrra ahol elfoglaltuk szállásunkat. 

Indulás Kunszentmiklósról    Arad koszorúzás 

   

Vajdahunyad       

   

Gyulafehérvár 
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2019. szeptember 17. 

Kedden - tartva az időjárás előjelzésektől – először a Vargyas-szorosba látogattunk, ahol szakszerű 

idegenvezetés mellett több barlangba is betekintettünk. Hazaútban először Székelyudvarhelyen 

álltunk meg, ahol megismerkedtünk a város történetével, sétáltunk a főtéren. Megkoszorúztuk a 

szoborparkban II. Rákóczi Ferenc szobrát is. Utunk Szejkefürdőre vezetett ezután, ahol a székelykapuk 

alatt elhaladva érkeztünk meg Orbán Balázs, a legnagyobb székely író, történész, etnográfus, publicista 

és közéleti személyiség sírhelyéhez, ahol koszorút is elhelyeztünk. Késő este értünk Székelykeresztúrra 

a szállásra, közben a buszon még rövid vetélkedőt is rendeztünk az elmúlt 2 napon látottakból. 

Vargyas-szoros 

   

Székelyudvarhely 

   

Szejkefürdő 
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2019. szeptember 18. 

Szerdán mentünk a leghosszabb útra, mely egyben a legélménytelibbnek is bizonyult. Először Árkosra 

vezetett az utunk, honismereti vezetőnk Bálinth Zoltán vasalómúzeumába, ahol a vasalókon kívül Zoli 

gyűjteményéből sok érdekes tárgyat is megtekinthettünk. Innen a kissé hűvös időben a Szent Anna-

tóhoz túráztunk, ahol megismerkedtünk a tó keletkezésének történetével. Túránk nem ért itt véget, 

mert bebarangoltuk a mohos tőzeglápot. Az egykori Mohos-tó vize eltűnt, csak sűrű növényzettel, 

főleg tőzegmohával benőtt láp maradt utána. Hazafelé megálltunk Nyergestetőn, és megkoszorúztuk 

a székely hősök emlékművét. Este vetélkedőt szerveztünk a Rákóczi-emlékév kapcsán, különös 

tekintettel a szabadságharc erdélyi vonatkozásaira. 

Árkos vasalómúzeum 

   

Szent Anna-tó 

 

Mohos tőzegláp 
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Nyergestető, székely hősök emlékhelye 

   

 

2019. szeptember 19. 

Székelykeresztúron a testvériskolánkba látogattunk, bemutattuk egymásnak településeinket. A 

Rákóczi-emlékév kapcsán előadtuk a helyieknek kis műsorunkat. Ezt követően bebarangoltuk 

Székelykeresztút utcáit, koszorút helyeztünk el a Gyárfás-kertben Petőfi körtefájánál. Rövid megálló 

során Segesvár történelmi központjában felidéztük I. Rákóczi György fejedelemmé választását és II. 

Rákóczi Ferenc segesvári országgyűlésben kimondott trónfosztását. Kora délután a Tordai sóbányába 

látogattunk, majd utolsó szálláshelyünkre, Torockóra utaztunk. Torockó főterén található a Néprajzi 

Múzeum, amelyben a falu ékességeit, a festett bútorokat, a háztartási eszközöket, a keresztszemes és 

rámán varrott kézimunkákat, a népviseletet, a vasművességhez használt tárgyakat és régi fényképeket 

tekintettünk meg.  

 

Testvériskolai látogatás – Székelykeresztúr 
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Székelykeresztúr városnézés 

   

Torda sóbánya 

   

 

Torockó 
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2019. szeptember 20. 

Az utolsó napon, kissé már elfáradva a Torockószentgyörgyi várhoz túráztunk, ahonnan csodálatos 

kilátás nyílik a Székelykőre és a környező hegyekre. Utunkat folytatva Körösfőre, Kalotaszeg 

kirakatfalujába érkeztünk, ahol az erdélyi magyar népművészet remekeiből vásároltunk, megnéztük a 

festett kazettás református templomban a Rákóczi szőnyeget, melyet II. Rákóczi György erdélyi 

fejedelem adományozott a településnek. Megkoszorúztuk a márciusi ifjak vezéralakjának, vasvári 

Pálnak az emlékművét is. Késő este, fáradtan, de élményekkel gazdagon érkeztünk haza. 

Torockószentgyörgy 
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Körösfő 

  

 

 


