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Marosvásárhelyen sétát tettünk a történelmi Magyarország szecessziós városában, mely a 

székelység művelődési, ipari, kereskedelmi, közlekedési, oktatási és szellemi központja. 

Megnéztük a Közigazgatási Palota majolika cserepeit, 60 méter magas tornyát. Romulusz és 

Rémusz szobra már ismerős volt a diákoknak nemcsak a történelmi és irodalmi ismereteikből, 

hanem az előkészítő feladatok során Szarvason tett látogatás alkalmából is láttak egy 

másolatot belőle.  

A Menybemenetel-székesegyházban rövid sétánk során megnéztük az ortodox ikonosztázt, 

amely a templom szentélyét a templomhajótól képekkel választja el.  

A Keresztelő Szent János plébániatemplomban megtekintettük a főoltárképet, ami Keresztelő 

János életéből Jézus megkeresztelésének jelenetét eleveníti meg. 

A marosvásárhelyi vár tövében idegenvezetőnk elmesélte a vár történetét, megtekintettük a 

Református Kollégium épületét, ami szorosan kötődik Bólyai Farkas és fia, János életéhez. Ezek 

után az emlékezés koszorúját helyeztük el a Bolyaiak szobránál.  

Következő megállónk Parajd, ahol már a rómaiak korában is működött sóbánya. Rövid 

ismertetőt mondott erről egyik diákunk. 1888-tól itt töltötte gyermekéveit Áprily Lajos költő, 

majd később egy időre vissza is költözött. Emlékházát megtekintve emlékeztünk meg róla és 

munkásságáról, ahol nemzetiszínű szalagot és virágokat helyeztünk el. Az erdélyi költő, író, 

műfordító itt végezte az elemi iskolát. A XX. században alkotó személyiség a magyar irodalom 

ismert alakja volt, művei az általános műveltség részét képezik, személye, munkássága a 

tematika része. Már az előkészítő órán felelevenítettük a hatodik osztályban róla tanultakat.  

Korondon megismerkedtünk a székely fazekassággal, lehetőségünk is volt a kézműves 

termékek megvásárlására. 

Következő megállónk Szelykefürdőn volt, ahol székelykapuk során áthaladva jutottunk el 

Orbán Balázs síremlékléhez. A székelykapukkal már az előkészületek során megismerkedtek 

tanulóink, hiszen egyik feladatuk az volt, hogy tantermük ajtaját azzal díszítsék, jelölve azt, 

hogy ez az osztály tesz kirándulást Erdélyben.  



Orbán Balázs síremlékénél egy diákunk felidézte az író, néprajzgyűjtő, fotográfus 

munkásságát, kiemelve azt a fontos tényt, hogy művei nélkül nem ismerhettük volna meg a 

székelyek és népművészetük történetét. 

Farkaslaka legfontosabb nevezetessége, a két hatalmas cserfa között található Tamási Áron 

síremlékmű. Itt egy tanuló bemutatta a települést egy pedig az író életútját ismertette, majd 

elhelyeztük a megemlékezés virágait. 

Második napunkat a Rákos patak mentén fekvő Csíkrákoson fejeztük be, ahol a szállásunk is 

volt. 

 


