
Térjen be hozzánk, 
                              Erdély-hegyaljára!

Jelen kiadványunkban Nagyenyed város és környéke mutatkozik be, elsőd-
legesen a turizmus szemüvegén át. Megtekintve kiadványunkat más szem-
szögből ismerheti meg Erdélyt, mellyel eddig bizonyára nem találkozott. 

Korábban az Erdélybe utazók kedvelt úti célja Székelyföld volt. Csak az 
utóbbi néhány évben ébredezik a „vágy”’ Erdély-hegyalja, közép-Erdély 
felfedezésére.  
Nem véletlen, mert az erdélyi történelem súlypontja ez a vidék, ugyan-
akkor a jelenkori erdélyi fejlődés fő sodra is közép-Erdélyre tevődik át. 
Ebben Nagyenyednek és Gyulafehérvárnak kiemelkedő szerepe van, te-
kintettel földrajzi helyzetére, a kiépült autópálya hálózatra, történelmi 
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kincseire és természeti szépségére.  Ezt igazolja régió gazdaságtörténete 
is, mely vidék mindig Erdély fő kereskedelmi csomópontja volt.

Nagyenyed, a 400 éves Bethlen Kollégiumával, a Vártemplommal, 
a mai napig megmaradt polgárházaival, a Bethlen utcával arra hiva-
tott, hogy ezt a turisztikai térséget egy csokorba fogja, innen kiindulva 
nyújtson élményt a természeti szépséget és a történelmi hangulatot ke-
reső utazónak.
Aki egyszer meglátta Nagyenyedet, többé nem tudja feledni.

A Székelykő, a Tordai hasadék és  sóbánya, Abrudbánya, a Detonata, a 
verespataki római kori aranybánya mind-mind nagyszerű élményfor-
rás a természetet kedvelőknek.  

Enyedi városközpont a  Református vártemplommal
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Székelykő, ahol nap kétszer kel fel

Torockói utcakép
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Abrudbánya főtere a Református, Katolikus és Unitárius templom „fogságában”

A varázslatos Tordai sóbánya 
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Vajdahunyad, a Hunyadyak fészke

Enyed város központi földrajzi fekvése lehetővé teszi a kényelmes, csillagtúra 
jellegű utazásokat. 30-80 km-s távolságban elérhető innen Gyulafehérvár, 
Szászsebes, Déva, Nagyszeben, Abrudbánya, Verespatak, 

Vajdahunyad, Torockó, Torda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Segesvár, 
Medgyes, a Kis- és Nagy-Küküllő csodás völgye és szőlészeteik, valamint az 
Erdélyi érchegység legszebb csúcsai,völgyei, őserdeje. 

Az épített örökségben örömüket lelők a térség közepén, Nagyenyeden - az 
erdélyi reformáció bölcsőjén - kívül felkereshetik a gyulafehérvári fejedelmi 
központot, az érsekséget, az ezeréves székesegyházat, megtekintve  az erdélyi 
fejedelmek és püspökök síremlékét is. A restaurált gyulafehérvári vár felejt-
hetetlen séták helyszíne lehet. 
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Szőcs Ildikó, A Bethlen Gábor Kollégium igazgatója, alapítványi elnök
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mobil:        +40 731026814
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Dr. Szőcs Gyula Kálmán A Bethlen Alapítvány teljes jogú magyarországi megbízottja
e-mail:        szocsgyuladr@upcmail.hu 
mobil:         +36 209660444
Postacím:  1134 Budapest, Botond utca 14.I.e.7.
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A Detonata bazaltömlés csodás oszlopai 1200 m fölé nyúlnak az érchegységben

Az ezer éves gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház


