
HATÁRTALANUL PROGRAM
Kulturális kincsek az Érchegység mentén, 

Pádis-túrával, Tordai sóbányával, mezőségi élményekkel

7.a



Erdély
1.nap

Nagyszalonta, Nagyvárad, Vasaskőfalva



Nagyszalonta

Szoborkert:

Arany János

Bocskai István

szoborcsoport

Kossuth Lajos



Csonka-torony

Arany János ebben a 
székben hunyt el

a Csonka-torony egy régi vár 
utolsó megmaradt tornya 



Nagyvárad

Római katolikus székesegyház 

Szent László-dombormű

székesegyház belülről 

Szent László-szobor 
a székesegyház előtt



Szent László hermája

régi pénzérmék



Szállás

Vasaskőfalva, Anett Panzió

vacsora

terasz



2. NAP
Medve-barlang 

és Pádis-fennsík



MEDVE-BARLANG
A hegyomlás miatt egykor a barlangban rekedt barlangi medve teljes épségben 
megmaradt csontvázát láthattuk.

Cseppkőképződmények alakultak ki.





PÁDIS-FENNSÍK

A fennsík alatt Európa legnagyobb összefüggő jégtömege rejtőzik.

Összesen 10-12 km-t sétáltunk.





SZÁLLÁS

Bár a buszon is sokan elaludtak, de Vasaskőfalván kellemes szállás fogadott minket.



3.nap

Gyulafehérvár

Algyógy

Szék

Nagyenyed



Algyógy

• A falu közepén vannak az egykori 
várkastély maradványai.

• Séta az Algyógyi vízeséshez.

• A vízesés 15 m magas.

• Román neve: Cascada Clocota



• Ha végigsétálunk egy ókori út maradványain, 
akkor eljutunk a római fürdőhöz.

• Pihenésképp a piactéren fagylaltoztunk.



Gyulafehérvár

• Bejártuk a város történelmi központját.

• A székesegyházban láthattuk:

- a Hunyadiak síremlékeit

- Izabella királyné és János Zsigmond 
gazdagon díszített kőszarkofágjait.



Hunyadiak sírja

Márton Áron sírja



Nagyenyed

• Láthattuk a vártemplomot kívülről, 
amelynek tornya eredetileg a vár őrtornya 
volt.

• Koszorút helyeztünk el az erődtemplom 
falánál lévő márványtáblán.



Szék

• Megnézhettük az ottani népviseletet.

• Vacsora után népviselet-bemutatót és néptánc 
előadást tekintettünk meg.



Képek a buszútról



4. nap

Boncida, Torda, Torockó



Bánffy-kastély

• Bonchidán található.

• A Bánffy család tulajdonában volt.

• Barokk stílusú.

• 1750-ben Erdély legszebb kastélya volt.

• Jelenleg felújítás alatt áll.





Tordai sóbánya

• 1932-ig volt használatban.

• Nagy mennyiségű sót nyertek ki belőle.

• Napjainkban turisztikai központként működik. 







Tordai-hasadék

• Vulkáni működés miatt repedt szét a hegylánc tetejétől a talpáig.

• 2 km hosszú.

• A Hesdát-patak folyik át rajta.

• A hasadék két oldalán Peterdi-gerinc és a Kövesbérc-Szindi mészkőgerinc 

húzódik.

• 32 feltárt barlangja van.







Torockói Néprajzi Múzeum

• A polgármesteri hivatal bal szárnyában található.

• Megcsodálhattuk a helyi népviseletet és bútorokat.







HATÁRTALANUL – 5. NAP Kolozsvár, Körösfő



KOLOZSVÁR

Az Európai Unió 96. legnépesebb városa.

Az ország fontos kulturális központja.

Híres Mátyás király és Bocskai István fejedelem 
szülővárosaként.

Az unitárius vallás bölcsője.



MÁTYÁS-SZOBOR

Mátyás király szülővárosának jelképévé vált. 

Alkotója Fadrusz János.

A szobor mögött van a Szent Mihály-templom.

Nem mozdították el a helyéről.

Koszorút helyeztünk a szobor talapzatán.



SZENT MIHÁLY-TEMPLOM

 Erdély második legnagyobb gótikus temploma.

A legmagasabb erdélyi templomtorony (76m).

Az épület nem a tér közepén áll.

 Sajnos nem tudtunk bemenni.



MÁTYÁS KIRÁLY SZÜLŐHÁZA

Kolozsvár legrégebbi emeletes háza.

Ma már sajnos irodaház.

Koszorút helyeztünk el az emléktáblán.



KÖRÖSFŐ

A település Kolos megyében helyezkedik el.

 Eredeti magyar varrottasai világszerte 
ismertek.

Híres a gyönyörű népdalairól és színpompás 
népviseletéről.



KÖRÖSFŐI TEMPLOM

Négy fiatornyas épület.

 Református templom.

1764-ben épült.

Híres kazettás mennyezetéről.

 Szép orgonája van.



KIRÁLYHÁGÓ

A Királyhágón megálltunk, ahol lerobbant 
a másik osztály busza.

Végül úgy indultunk tovább, hogy 
megtöltötték az összes szabad ülést a mi 
buszunkban, és a többieknek hívtak egy 
kisbuszt.



HAZAÚT

 Ettől függetlenül a hazaút vidáman telt.

Összesen 480 km-t utaztunk.

 Fél 10-re fáradtan, de vidáman értünk haza.


