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ERDÉLYI UTUNK



1. nap

■ Az első napon 

elindultunk innen, 

Ócsáról Erdélybe, 

pontosabban Alvincra, 

ahol a szállásunk volt.



Út közben az első 
megállónk Aradon volt.

• Megnéztük az aradi vértanúkról 

készült emlékművet, és a 

Szabadság-szobrot.



Ezután Marosillyére
mentünk.

• Itt ellátogattunk Bethlen Gábor 

szülőházához, a veres 

bástyához, ahol 1580-ban 

született.



Végül Dévára mentünk, a 
Dévai várhoz.

• Felsétáltunk a várhoz, ahova 

egy nagyon hosszú lépcső 

vezetett.



Egy pár kép, amiket csináltam:



EZZEL AZ ELSŐ NAP 
VÉGÉRE ÉRTÜNK



2. nap

■ A második nap 

nyikómalomfalván

szálltunk meg.



Az első megállónk 
Nagyszebenben volt.

• Itt megnéztük a várfalat, meg 

egy-két szépséget



Pár kép Nagyszebenről:



Majd Segesvárra 
mentünk.

▪ Itt is várostnéztünk, 

megnéztük az 

óratornyot, és az 

iskkolákat, ahova 

egy magas lépcső 

vezetett.



Az utolsó megállónk 
Fehéregyházán volt.

▪ Itt a gondnok mutatta 

be Petőfi életét pár 

mondatban, és 

megnéztük a Petőfi 

Sándor emlékművet.

▪ Volt ott egy szobor is, 

ami Petőfit ábrázolta 

életűen.



ITT VÉGE LETT A 
MÁSODIK NAPNAK IS



3. nap

■ A harmadik nap 

ugyanott, 

nyikómalomfalván

szálltunk meg.



Először 
Székelyudvarhelyre 
mentünk.

▪ Várostnéztünk, láttuk a 

Küküllőt (folyó), a 

szoborparkot, és a 

református kollégiumot.



Képek Székelyudvarhelyről:



Ezután a Békás-
szorosnál álltunk meg.

▪ Átmentünk egy 

lengőhídon, meg 

sétáltunk egy kicsit.



Pár kép:



Majd a Gyilkos-tóhoz 
mentünk.

▪ Egy kilátóba mentünk 

fel, és onnan néztük 

meg a tavat.



A nap végén szejkefürdőt
látogattuk meg.

▪ Itt sétáltunk és 

megnéztük a 

székelykapu 

múzeumot.



EZZEL A HARMADIK NAP 
IS LEZÁRULT



4. nap

■ A negyedik nap 

Torockón aludtunk egy 

hangulatos panzióban.



Az első megállónk 
Farkaslakán volt.

▪ Itt megnéztük Tamási 

Áron sírját.



Utána Korondon álltunk 
meg.

▪ Ellátogattunk a Korondi 

fazekasműhelybe, és 

meg tudtuk nézni 

ahogy készítik az 

agyagtányérokat.



Végül a Tordára 
mentünk.

▪ Elmentük a Tordai 

sóbányába.



Egy-két fotó:



Még pár, mert sok szép rész volt:



A NEGYEDIK NAPNAK IS 
VÉGE LETT



5. nap

■ Az ötödik napon 

indultunk haza.



Első állomásunk ismét 
Tordán volt.

▪ Meglátogattuk a Tordai 

hasadékot, de sajnos 

nagyon ködös volt az 

idő.



Képek a Tordai hasadékról:



A következő megállónk 
Kolozsváron volt.

▪ Sétáltunk egy kicsit, a 

magyar főtéren 

megnéztük a Mátyás 

király emlékművet, 

majd kicsit feljebb 

Mátyás király 

szülőházát is.



Utunk legvégén 
Körösfőre mentünk.

▪ Megnéztük a körösfői 

református templomot.
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EZZEL AZ UTUNK LEGESLEGVÉGÉRE 
ÉRTÜNK, REMÉLEM, HOGY TETSZETT, 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



De persze egy dolog nem maradhat el.
Még pár kép az osztályról.☺


