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2022. május 4-én reggel 6 órakor elindultunk a várva várt kirándulásunkra. Első állomásunk 

Nagykároly volt, ahol megtekintettük a Károlyi kastélyt. Nagykárolyban, az Aranyszarvas fogadó 

ablakából pillantotta meg Petőfi Sándor Szendrey Júliát. Ma az egykori fogadó épülete Nagykároly 

városházája. 

A következő állomásunk Érmindszent volt, ahol Ady Endre szülőházát kerestük fel, majd folytattuk 

utunkat Ady Endre nyomában, és Zilahra érkeztünk. Itt először a Wesselényi kollégiumot kerestük 

fel, ahol a költő négy évig tanult. Zilah főterén felkerestük a nagy reformkori politikus, az árvízi 

hajós báró Wesselényi Miklós szobrát. 

Ezután Kolozsvárra érkeztünk. A főtéren megtekintettük Mátyás király lovas szobrát. A Szent 

Mihály székesegyházat felújítás miatt sajnos kívülről láthattuk. Ellátogattuk Hunyadi Mátyás 

szülőházához. Itt aztán akkora esőt kaptunk a nyakunkba, hogy a Házsongárdi temetőbe tervezett 

utunkat meghiúsította. 

Innen Torockóra indultunk, mely sokak szerint a legszebb erdélyi falu - szerintünk is. 

Ismerkedtünk a falu néprajzi, építészeti emlékeivel, megtekintettük az unitárius templomot, 

megcsodáltuk a Székelykőt. Vacsora után felidéztük az elmúlt nap legérdekesebb eseményeit, és  

az első napon szerzett tapasztalatok alapján beszélgettünk az erdélyi magyarság jelenkori 

helyzetéről, jövőbeli kilátásairól, így elmélyítve a közös jövőnkért érzett felelősséget. 

 Csütörtökön a reggeli után Nagyenyedre vettük az irányt. Érkezés után megtekintettük a 

nagyenyedi várat és a híres Bethlen kollégiumot. Sajnos a vár is felújítás alatt áll, így a kapuból 

vethettünk rá egy pillantást. 

A következő úticélunk Gyulafehérvár volt, ahol II. Rákóczi Ferencet fejedelemmé választották. 

Sétáltunk a vár falai között, felkerestük az Érseki Székesegyházat, itt megtekintettük Hunyadi 

János és László síremlékét. 

 Ezt követően Tordára vettük az irányt. Elsőként leszálltunk a sóbánya mélyére, majd rövid 

túrát tettünk a Tordai hasadékban. Az élményekkel teli nap után visszatértünk Torockóra a 

szálláshelyünkre. 

Pénteken a reggeli után fájó szívvel vettünk búcsút Torockótól, az első megállónk 

Vajdahunyad volt. A „várak királyát”, a Hunyadi család birtokát tekintettük meg, majd elindultunk 

utolsó állomásunk, Arad felé. A 13 vértanú emlékművénél fejet hajtottunk a mártírok előtt. 

Erdélyi utazásunk végén élményekkel gazdagodva, magyarságtudatunk megerősödésével értünk 

haza. 

 Köszönjük a Bihari Református Egyházmegye és Nagytiszteletű Tóth Tibor Esperes Úr 

támogató segítségét.  

 


