Erdélyi Kirándulás 2012. május 3-6-ig
Indulás előre láthatóan május 3-án 6 órakor a volt
Profi-udvarról Hódmezővásárhely, Andrássy út 46.
(könyvtár mellett), a Wass Albert szoborral
szemben..
Első nap, május 3.
Határátkelés Méhkeréknél, útvonal: Nagyszalontán
keresztül rövid városnézés Nagyváradon, majd
Bánfihunyad (ott egy népművész házaspár
meglátogatása, vásárlási lehetőséggel) – Kolozsvár –
Szék. Szállás elfoglalása, vacsora. Közösségi
program.
Második nap, május 4.
Reggeli után indulás 9 órakor:
Válaszút, a Bánffyak kastélyaihoz. Válaszúton a
szülői kastély még áll, Wass Albert anyja szüleinek a
kastélya. Ha be tudunk menni a parkba, akkor meg tudjuk nézni azt, és a kastélyt talán kívülről. Kallós
Zoltán néprajztudós gyűjteményét is megtekintjük előzetes egyeztetés után.
Boncida, „Erdélyi Versailles” félig romos, félig felújított állapotban lévő kastély, szintén Bánffyak régi
kastélya. Városnézés délután Szamosújvár,
Dés = Szolnok-Doboka vármegye központja volt, a régi vármegye házán volt W.A. nagyapja főispán.
Visszaérkezés Székre, vacsora,– közös nótázás - szállás!
Harmadik nap, május 5.
Pusztakamarás – itt született Sütő András, megtekintjük szülőházát, majd megyünk
Vasasszentgothárd-ra. Ha sikerül, megnézzük a lerombolt Wass kastély helyét, keressük az elveszett
nyomot. Ezt követően kirándulás a Czegei tóhoz. Kolozs megyében, az Erdélyi Mezőség központjában
található.
Feketelak (Lacu) A falu 28 km-re található Szamosújvártól és a 109 C számú úton érhető el. Kolozsvár
felől ugyancsak a 109 C számú Szamosújvár-Pusztakamarás-Mócs-Kolozsvár útvonalon közelíthető
meg. A falu a megye keleti részében fekszik, határai szomszédosak Búzával, Gyekével, Melegföldvárral,
Katonával és Vasasszentgotthárdal.
Ördöngősfüzes a környéken A települést egyes adatok szerint már 1172-ben említik, de a legtöbb
forrásmunka egy 1230-as, a Wassok által épített fizestelki templomról tudósító dokumentumra
hivatkozik. A Wassok Lob és Tamás nevezetû õsei görögországi szolgálataikért , III.Bélától (1173-1196
között) kapják Fizesteleket, nyolc más faluval együtt. Egyikük az a Sajószentandrás volt, ahol 1899.évi
lebontásáig egyenes záródású szentélyes románkori templom állott. Az 1332-es Mon.Vat.szerint
„Gyuzes” plebániatemplomának Tamás papja 32 dénárt fizet a pápának, 1369-ben Phyzes, végül 1594ben Füzes formában fordul elõ. Lakossága a hitújítás idején teljesen reformátussá válik.
Este vacsora, szabadprogram, sőt búcsúest, nóta. Készülődés a másnapi hazaindulásra.
(Esőprogram: a Tordai sóbarlang megtekintése.)
Negyedik nap
Indulás 7-kor.
Kolozsvár – a tavalyi úton elmaradt Farkas utcai református templom és kollégium, a Szervácius
szoborgyűjtemény megtekintése, majd a Bihari havasokon keresztül érkezés haza Vásárhelyre este kb. 78 óra között.
Jelentkezni még lehet, az út ára 25.000.- Ft, zsebpénzről és biztosításról mindenki önmaga
gondoskodjon (EU kártya)!
Várjuk minden érdeklődő jelentkezését.

