
Fejedelmek és királyok útján Erdélyben 

 

A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI hetedikes diákjaiként 50 

társunkkal együtt a „Határtalanul” program keretében Erdélyben jártunk. 

Aradon megnéztük Zala György alkotását, a Szabadság-szobrot, mely több évtizeden keresztül 

nem állhatott itt. Megkoszorúztuk az 1849. október 6-án kivégzett hősök emlékművét. 

 

 



Marosillyén felkerestük Bethlen Gábor, a híres erdélyi fejedelem szülőházát. Az épületet 

gyakran csak Veres-háznak nevezik, eredeti színe után. Még Bethlen Gábor édesapja, Bethlen 

Farkas építtette a völgyben húzódó várfal egyik bástyájaként.  

 

Második nap ellátogattunk a ferdőgyógyi római fürdőhöz, majd elsétáltunk a vízeséshez. 

 

 

 



Ezt követően a Piski arborétumba mentünk - itt 250 európai, ázsiai és észak-amerikai fa- és 

cserjefaj található. A város felőli fronton áll az eredetileg 1700 körül épített, mai formájában 

klasszicista stílusú Gyulay-kastély. Délután két várat is megnéztünk Vajdahunyadon a "Várak 

királyát" a Hunyadi-Bethlen várkastélyt, majd Déván gyalog mentünk fel a legendával átitatott 

várba. 

 

Déva vára vulkanikus hegy tetején épült a Maros partján. Mi közel egy óra alatt másztuk meg 

a hegyet, hosszú szerpentineken és magas lépcsőkön kapaszkodtunk fel, de a csodálatos 

kilátás kárpótolt a fáradságért. Átéreztük Kőművel Kelemen és társai megpróbáltatásait. A nap 

zárásaként meglátogattuk és megajándékoztuk a Dévai Szent Ferenc Alapítványt.  

                                     



A harmadik napon  Gyulafehérváron a 13. században épült érseki székesegyházban a 

Hunyadiak, Izabella királyné és János Zsigmond keleti magyar király, később Erdély első 

fejedelme gazdagon díszített kőszarkofágjait koszorúzzuk meg. 

 

Nagyenyeden, a Bethlen Gábor fejedelem által alapított református kollégiumba látogattunk. 

Torockón a Székelykő lábánál sétáltunk, s megnéztük a helyi etnográfiai múzeumot. 

              



 

A következő nap délelőttjén a Tordai hasadék sziklába vájt lépcsőin és függőhídjain keltünk át. 

A roppant nagy sziklafalakon és a csodálatos, a mélyben hömpölygő folyó és a gazdag 

növényvilág lenyűgözött minket. Délután leereszkedtünk a tordai sóbányába. Odalent 

nemcsak a mennyezet és a falak, hanem még a padló is sóból volt. Játszhattunk, felülhettünk 

az óriáskerékre, pingpongozhattunk, akár még csónakázhattunk is.  

 

 



 

Kolozsvár nevezetességei közül nem maradhatott ki a Szent Mihály templom és a híres Mátyás 

király szoborcsoport, valamint az igazságos király szülőháza. 

 

 

 



Az ötödik napon haza felé úton megálltunk a Körösfői vásárban szuveníreket vásárolni, a 

Királyhágónál még fotózkodtunk egyet. 

 

Kirándulásunk utolsó napján Nagyváradon sétáltunk, a belvárosban megtekintettük az erdélyi 

szecesszió szépen felújított épületeit.  

 

Megkoszorúztuk iskolánk névadója, Ady Endre névtábláját.  



 

Majd a nagy hőségben jól esett néhány percet eltölteni a Szent Lászlóról elnevezett 

Székesegyház hűvösében. 

 

 



 

Az erdélyi öt nap mindnyájunk számára maradandó emlék, és nem felejtjük, hogy Erdély egy 

kis részben a miénk is.  

 

                                                                                            Kovács Nikolett és Hegedüs Máté  

 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, 

                                                                                         Gimnázium és AMI 7. osztályos tanulói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


