
Határtalanul
 2022



Király-hágó

1. Nap
Utazás

Sétálhattunk Erdély csodálatos 
városaiban.
Útközben megcsodálhattuk a 
Király-hágó természeti csodáit.



Székesegyház

Szent László szobra

1. Nap
Nagyvárad

A nagyváradi római katolikus 
székesegyház a legnagyobb barokk 
stílusban épült templom 
Romániában. A székesegyház előtt 
látható Szent László szobra, mely 
eredetileg a főtéren állt, de az új 
román hatalom elől 1921-ben 
idekerült.
A hagyományok szerint 
Nagyváradot Szent László király 
alapította. Ezért emeltek szobrot a 
király alakjának a város főterén, 
melyet később 1921-ben 
elmenekítettek, és így a 
Székesegyház parkjában 
tekinthettük meg, melyet 
megkoszorúztunk.



Püspöki palota

A püspöki 
palotában 
megcsodálhattuk 
Szent László 
hermáját és 
meghallgathattuk 
annak történetét.

A Szent László 
herma

Szent László hermája 
egy ereklyetartó, a 
magyarság egyik 
legfontosabb 
történelmi ereklyéje.

Fekete Sas Palota

1. Nap
Nagyvárad

A Fekete Sas Palota, Nagyvárad 
egyik legimpozánsabb épülete. 
eredetileg szálloda volt.  
Napjainkban éttermeknek, 
kávézóknak és boltoknak ad 
otthont. Minden nap látogatható 
23 óráig, utána a vaskapukat 
bezárják.



Körösfői templom

1. Nap
Kalotaszeg

Körösfői templomban 
megtekinthettük a híres török 

szőnyeget és meghallgathattuk a 
templom és a falu történetét.



1. Nap
Kalotaszeg

A kirakodó vásárban 
eltöltött idő alatt, 
megcsodálhattunk 
hagyományos erdélyi 
kerámiákat, ilyenek 
például a Korondon 
készült edények is.



1. Nap
Szállás Vistea

Az első napi szállásunk 
Magyarvistán volt, 

megkóstolhattuk a helyi ízeket és 
festői környezetben tölthettünk el 

egy estét.



2. Nap
Kolozsvár

Erdély fővárosában tettünk egy 
sétát, a városban megtekintettük 
a Mátyás király szoborcsoportot 
és Mátyás szülőházát is.



2. Nap
Darlac temploma

Darlac templomerődjének 
szentélyében Szent Istvánt és 
Szent Lászlót ábrázoló 
freskókat láthattuk.



2. Nap
Segesvár

Segesvár UNESCO világörökségét 
képező óvárosában tettünk sétát. 
Szabadidőnket szuvenírvásárlással 
töltöttük, és gyönyörködhettünk a 
festői tájban.



2. Nap
Bögöz temploma

A nap végén megtekintettük 
Bögöz 12. században épült 
templomának lenyűgöző 
freskóit, köztük Szent László 
legendájának a 
Kárpát-medence egyik 
leginkább épen maradt 
ábrázolásával.
Gondolatébresztő előadást 
hallgattunk az alkotások 
szimbolikus jelentéséről.



2. Nap
Jézus szíve kilátó

Este egy csoportunk 
szállásadónk 
társaságában a Jézus 
szíve kilátó tetejéről 
csodálta meg a környező 
falvak fényeit.



Benedek Elek emlékház

A Benedek Elek Emlékház 
műemlékké nyilvánított 
múzeum Romániában, 

Kovászna megyében. Itt egy 
előadást hallgattunk Benedek 

Elek életéről, amit a nagy 
mesemondó dédunokájának a 

férje tartott.

3. Nap



Kisbaconi vizimalom

A Benedek Elek Emlékház 
műemlékké nyilvánított 
múzeum Romániában, 

Kovászna megyében. Itt egy 
előadást hallgattunk Benedek 

Elek életéről, amit a nagy 
mesemondó dédunokájának a 

férje tartott.

3. Nap



Kisbaconi tájház

A kisbaconi tájházban a 
székelyek régi életébe 
nyertünk betekintést.

Kisbaconi vízimalom

Kisbaconon láthattunk 
egy máig funkcionáló 
200 éves vízimalmot.

3. Nap



Büdös barlang

A torjai 
Büdös-barlang egy 

természetes mofetta 
a Büdös-hegy déli 

oldalában, 
Délkelet-Erdélyben. 
Jótékony hatásait a 

szárazfürdőnek mi is 
kipróbáltuk. 

3. Nap



Borvíz források

A borvíz a szénsavat 
tartalmazó, gyógy-, vagy 
ásványvíz erdélyi neve. A 
borvíz rendszerint 
nátrium-karbonátot 
tartalmaz. A forrásokba mi 
is belekóstoltunk.

3. Nap



4. Nap
Tamási áron gimnázium

Meglátogattuk a Tamási Áron 
Gimnáziumot, ahol rövid ideig 

beszélgettünk az ottani diákokkal, 
azonban a sportprogramok a 

ballagás miatt sajnos elmaradtak.

Főtér

Megtekintettük Erdélyhez kapcsolódó nagy magyar 
történelmi személyek mellszobrait, ahol megismerhettük a 
nevükhöz fűződő történeteket, adatokat. A főtéren sétálva 
megismerhettük Székelyudvarhely szépségeit is, amelynek 
élményéhez hozzátartozott az ott hallott sok szép magyar 
szó is. 



4. Nap
Tordai hasadék

A Tordai-hasadék szikláit megmászva 
különböző legendákat hallhattunk Szent 
Lászlóról csodás környezettel körülvéve. A 
Balika barlang látogatása az időjárás 
viszontagságai miatt elmaradt.



4. Nap
Szék

A kimerítő túra után megérkeztünk 
Székre, ahol szállásunk elfoglalása 
után meglátogattuk a templomot, 
majd betekintést nyertünk a széki 
néptánc és viselet világába, 
házigazdáink 
tisztaszobájában vacsoráztunk.



Múzeum

Kallós Zoltán alapította Erdély 
leggazdagabb néprajzi 
múzeumát. 

Wass Albert – Bánffy kastély

Ahol Wass Albert született. 
A kastély épül-szépül , bemenni 
sajnos nem tudtunk, de megfogott 
minket a történelmi külső.

Hazafele indulás

Utolsó nap hazafelé vettük az 
irányt.
Elköszöntünk az 
idegenvezetőnktől.
Mindenki nehezen vett 
búcsút a  gyönyörű tájtól és a 
kedves emberektől.

5. Nap


