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1. nap 

2019. május 06-án eljött a várva várt nap, mikor társainkkal 

elindultunk Erdélybe. 

A rossz idő sem szegte kedvünk, izgatottan vártuk a korai indulást. 

Utunkat a magyar-román határ felé vettük. Itt sajnos egy műszaki 

hiba miatt két és fél órát kellett várakoznunk.  

Késve érkeztünk az első megállóhoz, Nagyváradra. 

Megismerkedtünk idegenvezetőnkkel, Kolozsi Orsival, aki nagy 

szeretettel várt már minket.  

Orsi elvezetett minket első állomásunkhoz, a római katolikus 

székesegyházhoz, ahol a kincstárban megnéztük Szent László 

királyunk hermáját, majd a templom előtt az alapító király szobrát is. 

nagyon tetszett mindenkinek. 

Ezután a gyönyörű Körös-parton tettünk sétát. Megnéztük a Bémer 

teret, a Szent László teret. Megcsodáltuk a régi magyar nemesi 

palotákat, a híres Fekete Sas Palotát és a Városházát. 

Utunk Kolozsvár felé vezetett tovább. Út közben megálltunk a 

történelmi Erdély határánál, Királyhágón. Sajnos a zord idő miatt nem 

tudtunk fotózni, mert köd lepte el a hágót. 

A buszon sok érdekességet hallottunk a vidékről idegenvezetőnktől. 

Kolozsvárra már késő délután érkeztünk. Elsőként megtekintettük 

Mátyás király és Bocskai István fejedelem szülőházát. Orsi sok 

érdekességet mesélt a két uralkodó kolozsvári kötődéséről.  

A szent Mihály templom előtt csoportképet készítettünk a Mátyás 

király és vitézei szoborkompozíció előtt. Ekkorra már beesteledett és 

nagyon hideg volt. Hamar indultunk a szállásunkra, Torockóra. 

A Kolozsvártól 60 km-re fekvő Torockó a Nyugati-Érchegység, a 

Székelykő és az Ordaskő sziklabérces hegyvonulatok szűk völgyében 

fekszik.  

Mire megérkeztünk, már sötét volt. Nagyon fáradtak és éhesek 

voltunk. Torockón kedvesen fogadtak minket, finom meleg vacsorát 

ettünk és végre a szállásra vezettek bennünket. 



 

Négy különböző házban voltunk elszállásolva. A lányok külön 

házban, Orsi nénivel. A fiúk pedig külön-külön Zsuzsa nénivel, Márta 

nénivel és a sofőrökkel. 

A térerő hiánya miatt nagyon hamar ágyba kerültünk. 

 

2. nap 

A második napon korán keltünk. Egy finom reggeli után a Torockói 

Néprajzi Gyűjteményt tekintettük meg, ahol a bányászathoz köthető 

munkaeszközöket, helyi hagyományos viseleteket, festett bútorokat, 

régi használati tárgyakat mutattak be. 

A múzeumban volt egy kis időnk és apró ajándékokat, ékszereket 

vásárolgattunk. 

A falu főterén megnéztük az Európa-Nostra díjas házakat és a vajort. 

A közismert fehér kőházak az 1870-es tűzvész után épültek. A faluban 

virágzó vasművesség egykori nyomait a házak nyílászáróin is 

megfigyelhettük (kígyós kilincs, sárkányos ház). 

Az időjárás ezen a napon sem kedvezett nekünk, folyamatosan esett 

az eső, így sajnos nem tudtunk enni a híres torockói kürtőskalácsból 

sem.  

Utunkat a Tordai-hasadék felé vettük. A mostoha idő ellenére 

kirándultunk a gyönyörű hasadékban. Oda felé a buszon 

idegenvezetőnktől Szent László királyhoz kötődő történeteket, 

legendákat ismertünk meg. Megismertük a hasadék különleges 

flóráját-faunáját is. Rengeteg kóbor kutya kísért minket a veszélyes 

úton. 

A következő állomás a Tordai Sóbánya volt. Sok-sok lépcsőt kellett 

megmásznunk, 40 métert lefelé. Sok-sok érdekes dolgot 

kipróbálhattunk: óriáskereket, biliárdot, mini golfot, bowlingot, 

játszóteret. 

A sóbánya után ismét volt lehetőségünk vásárolgatni. Ettünk, ittunk, 

jóllaktunk és gazdagabbak lettünk jó pár aprósággal. 



 

A busz Nagyenyedre indult tovább. A Bethlen Gábor fejedelem által 

alapított kollégiumhoz érkezve csoportképet készítettünk az épület 

előtt és felelevenítettük a Nagyenyedi két fűzfa című novellát, a 

nagyenyedi diákok rátermettségét. Tiszteletünket tettük az 1849-es 

román vérengzés magyar áldozatainak emléktáblájánál. 

Továbbindulva Erdély történelmi fővárosába, Gyulafehérvárra 

érkeztünk. A város várnegyedében tettünk egy sétát. A 13. századi 

érseki székesegyházban történelmünk nagy alakjainak szarkofágjai 

találhatók. János Zsigmond keleti magyar király, később Erdély első 

fejedelme kőszarkofágját koszorúztuk meg. 

A mozgalmas nap végén megérkeztünk Dévára. A Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány által nevelt diákokkal találkoztunk. nagyon kedvesen 

fogadtak minket. Átadtuk nekik ajándékainkat. Beszámoltunk nekik 

addigi utunkról és néptáncosaink, énekeseink bemutatták tudásukat. 

A produkció végén megismerkedhettünk az ottani diákok sorsával, 

életével, mindennapjaival, sajnos nem sokáig tudtunk maradni, 

indulnunk kellett tovább. 

A nap végén a szállásunk Csernakeresztúron volt. Itt már nagyon 

vártak minket, finom vacsorát kaptunk. Több helyen voltunk 

elszállásolva, a fáradtság miatt hamar lefeküdtünk. 

 

3. nap 

Elérkezett a kirándulásunk utolsó napja. A bőséges reggeli után 

elindultunk Vajdahunyadra, a „várak királyához”. A mesés és 

csodaszép Hunyadi-Bethlen kastély számos film forgatásának 

helyszíne volt. 

Dél körül érkeztünk a dévai várhoz, ahová nagy csalódottságunkra 

nem tudtunk felmenni, mert a felvonó meghibásodott. 

Ezután Marosillyén meglátogattuk Bethlen Gábor, a legnagyobb 

erdélyi fejedelem szülőhelyét, az egykori várkastély épen maradt 

lakótornyát. Itt idegenvezetőnk részletes és izgalmas előadást tartott a 

Bethlen családról, majd egy kisfilmet néztünk a fejedelemről és Erdély 

Aranykoráról. 



 

Hazafelé tartva utolsó állomásunk Arad volt. Itt megnéztük a 

Kultúrpalotát, a Minorita templomot. Utolsó helyszín a Tűzoltó tér és 

az ott található Szabadság-szobor volt. Mire ideértünk, nagyon 

elfáradtunk, éhesek is voltunk. Alig vártuk a buszt, ami hazavisz 

minket.  

A határnál már csak másfél órát kellett várnunk, mire magyar földre 

léphettünk. 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy egy fantasztikus, élménydús 

kiránduláson vagyunk túl, amelyet emlékeinkben megőrzünk: a régi 

magyar kultúrát, a Romániában élő magyarokat, történelmünket. 

Ez a kirándulás megmutatta nekünk, hogy mennyi felfedezni való 

hely van még a Kárpát-medencében, Erdélyben, ahová reméljük, még 

legalább egyszer eljutunk. 

 

 

 


