
A „kis-nagy-giga csapat” Erdélyben tett kirándulása 
 
 
Egy sötét és hideg reggelen 36 fő megindult felfedezni Torockót és környékét. Cseresnyés 
Kollégium előtt buszra fel, határ, majd első állomásunkon Nagyszalontán buszról le. 
Nagyszalonta városában Arany János szülőhelye helyett az Arany János Emlékmúzeumot 
tekintette meg a „kis csapat” aminek nem utolsósorban a Csonka-torony ad helyet. Mindezek 
mellett Lovasi László, Kutin György, Sinka István mellszobrait és persze Arany János szobrát se 
hagytuk ki de idő hiányában folytatnunk kellett utunkat Nagyváradon át ahol megnéztük Szent 
László szobrát a Püspöki Palota kertjében, majd a Bánffyhunyadi Református templom padjaiban 
töltöttünk el egy kis időt ahol megcsillogtattuk énektudásunkat, Bélesi- Víztározónál egy-egy 
kép s végre megérkeztünk Torockóra ahol finom vacsorával vártak minket. A vacsora 
után(kezébe vette a kenyeret) „eltettük” magunkat holnapra. 
 
 
Másnap Szék, Bonczhida és Válaszút vezette útját a „kis csapatnak”. Először Széken a néprajzi 
múzeumot, majd a Bánffy kastélyt (vagyis ami maradt belőle) tekintette meg a „kis csapat”. 
Legfontosabb állomás ezen a napon a Kallos Zoltán néprajzi múzeum volt ahol Kallos Zoltán 
néprajzi gyűjteményét nézte meg a „kis csapat”.  
 
 
Harmadnap túrázásra került sor, ugyanis a torockói Székelykövet mászta meg a (innentől 
kezdve) „nagy csapat” mivel nem kis teljesítmény felmászni a Székelykőre, lejutni onnan, a 
Torockószentgyörgyi várba felmenni majd busszal hazamenni. 
 
Negyednap a Tordai-sóbányát nézte meg a „nagy csapat” majd Nagyenyeden a testvérosztállyal 
voltak közös programok például a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium körülszemlélése, város 
séta. A nap végén még mielőtt indult volna haza a „nagy csapat” egy másfél órás kosárlabda 
mérkőzésre még volt idő a nagyenyedi lányok és a vásárhelyi fúk között. Az eredmény nem 
közlöm, legyen elég annyi, hogy köszönjük Balogh Imsi tanár úrnak, hogy meghonosította a 
kosárlabdát Vásárhelyen. 
 
Ötödnap Kolozsváron járt (az innentől kezdve „giga csapatnak” hívott) „giga csapat” ahol a 
Mátyás szobrot majd a Szent Mihály templomot tekinthette meg a „giga csapat”. Érdekes kis 
kaland volt de a többség inkább a Mátyás szoborral szemben lévő KFC-t tekintette nagy 
kalandnak. 
 
Hatodnap a kirándulás szomorú vége. Haza fele még megállt a „giga-csapat” az 1000 éves 
gyulafehérvári Szent Mihály Székesegyháznál, Marosillyén ahol koszorút helyezett el a „giga 
csapat” Bethlen Gábor szülőházánál, Aradon ahol megnézte a „giga csapat” a Szabadság-szobrot 
és végül Hódmezővásárhelyen ahol a „giga csapat” szétszéledt.  
 
 

 
 
 

Ez volt a „kis-nagy-giga csapatnak” az Erdélyben tett kirándulása! 


