Itt születtem
Torockó
Torockó az Aranyos folyásával
párhuzamos szûk völgyben fekszik. A Székelykõ 1131 méter magas sziklatömbje valamint az Ordaskõ és a Tilalmas csúcsai ölelik
körül.
A Székelykõ õrködik Torockó
felett. Elláthatni innen egész Felvincig. Sok a barlang. A pásztorok
a nagy idõ elõl a Kõlyukba húzódnak. A Székelykõ mögül kétszer
kel fel a nap. Este is nagyon szép,
mert ott akkor is napfény ragyog,
Írták és rajzolták: Simándi Hilda, Balogh Szilárd
amikor lent a faluban már szürelsõsök, Pál Loránd, Botár Csaba másodikosok,
külödik.
Simándi Zsófi, Simándi
Régen a Székelykõn
Réka, Lassel Réka, Kriza
vár állt, melyet a töröÁron, Vernes Botond harkök uraltak.
madikosok, Czupor IzaTorockón van egy isbella, Both Lénárd, Koszta
kola, egy óvoda, néprajzi
Ágnes, Botár Dalma, Demúzeum és egy könyvtár.
mény László, Tamás DalRégen sok volt a gyema, Botár Tímea negyedirek, jelenleg csak 65
kesek; segített Székely
magyar és román van
Enikõ tanítónõ.
összesen. Az I-IV. osz1760-ban épült bányászház
A XIV. századtól
tályban 18-an vagyunk.
a XX. század elejéig
virágzó, gazdag bányaváros volt Torockó. Messze földön
híres volt a torockói
ekevas és fegyveracél. A hegy gyomrából nyert vaskenyér aranyat ért. Ezért oly módosak a házak, s oly pompás, díszes
a népviselet Torockón. A fehérre
meszelt, klasszicista házaknak köszönheti Torockó hírét-nevét és a
2000 szeptemberében átvett Europa Nostra díjat.
12

A szomszédos torockószentgyörgyi várat
a Thorockay család építtette. Thorockay
Klára 1752-ben jobbágyai számára vízimalmot építtetett. Neve a malom homlokzatán ma is olvasható. 1750-ben épült a
vasolvasztó kohó.

Már 400 évvel ezelõtt Erdélyszerte ismert fiúiskola mûködött Torockón. A régi tanítók közül Felvinczi György, az elsõ magyar színigazgató és Brassai Sámuel, az utolsó erdélyi polihisztor neve méltó említésre.
Bentlakás is mûködött a jelenlegi 292. számú házban. Székelyföldrõl, Aranyosbányáról, Abrudbányáról, Szolcsváról, Járából, Borévrõl jöttek diákok, akik a község
jószívû adakozóitól kaptak élelmet
kántálás ellenében. Az iskolában
kezdetben latin nyelven tanultak, és nagy volt a
fegyelem.
A tanulók az utcán levett kalappal köszöntek
az embereknek.
Faragó és varrókörön a lányok
könyvjelzõket és
kicsi terítõket varrtak, a fiúk hagyományos torockói
mintákat faragtak.
A könyvjelzõket a
februári farsangtemetésen árultuk.

A kovácsoltvas kilincsek,
rácsok, a festett bútorok, a
gazdagon hímzett varrottasok, a rókaprémgalléros,
aranypártás, selyempántlikás viselet  mind-mind a
hajdani gazdagság tanúi.

Vajor

Ha ünnepen
jösztök
hozzánk, fahéjas
somogyi kaláccsal kínálunk.
Tanuljátok meg néhány érdekes tájszavunkat is. A vajor a csorgók alá épített hatalmas vályú. Ezekben mosnak
az asszonyok, és pancsolnak a gyerekek. A hóvirágot lickusnak, a galagonyát kakasalmának, a kecskegidát ciculának, a korcsolyát csákliának, a temetõt birgelynek hívták nálunk.
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