
HAT- 20-01- 0888                                                                            mm  Határtalanul program: 2022. máj. 

19- 24. 

Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 

6000 Kecskemét, Nyíri út 11. 

 

Petőfi Sándor nyomában Erdélyben 

Beszámoló 

 

2020. – ban, osztályommal, elhatároztuk, hogy megpályázzuk a Bethlen Gábor Alapítvány által 

finanszírozott, Határtalanul Programot és Petőfi Sándor nyomába eredünk Erdélyben. Tanév végén, 

kiderült, hogy megnyertük az utazást, a Covid viszont  közbeszólt, nem lehetet külföldre utaznunk. A 

korlátozásokat, 2022. márciusában oldották fel. Örömmel és lekesen kezdtem el az utazás 

megszervezését…….. 

 

Útibeszámoló: 

1. Nap (Csütörtök): 

Indulás: reggel 6.00- órakor Kecskemétről, 36 tanulóval ( 8.A: 9 fő, 8.B: 27 tanuló) és 3 kísérő 

tanárral. Első úticélunk a Király- hágó volt, ahol a Nyugati- Kárpátok csodálatos látványában 

gyönyörködtünk, kb. 13.00- óra körül értünk ide ahol fél órát töltöttünk.  

    

 

A következő úticél: Bánffyhunyad volt, ahol meglátogattunk a település legszebb, 13. századi 

református templomát. 14.00- órától, 16.00 óráig voltunk Bánffyhunyadon. A helyi lelkész hivatal 

egyik munkatársa fogadott minket, aki elmesélte a templom történetét. Bejártuk a templomot, 

megcsodáltuk eredeti 18. századból való, festett fakazettás mennyezetet, a templomkertben a 

Milleniumi Emlékművet, illetve a templom előtti téren azt a kőasztalt is megnéztük, ahol a 

legenda szerint Ady, Kós Károly, Kosztolányi és Petőfi is alkotott. 



    

 

Miután végeztünk a gyerekek egy órás szabadprogramot kaptak. 

Kb. 16. 00- óra körül, indultunk a szállásunkra, Korondra. 19. 30- körül megérkeztünk a Forrás 

Panzióba, ahol mindenki elfoglalta a szobáját. 20.00- órakor megvacsoráztunk. A szállásadók, 

nagyon közvetlen, kedves emberek voltak, kellemesen éreztük itt magunkat.  

     

 

2. Nap (Péntek) 

8.00- órától, közösen megreggeliztünk, majd gyalog elsétáltunk egy hagyományőrző fazekas 

családhoz: Ilyés Vészti Mihályékhoz, Korondon. Útközben, megnéztük a híres korondi 

kirakodóvásárt. A műhelyben, a gyerek betekintést kaptak a fazekas mesterségbe, a 

kerámiakészítés rejtelmeibe. Nagy érdeklődéssel hallgatták Vészti Mihályt és feleségét. kb. 1 

órát töltöttünk itt.  

   



 

Innen, busszal mentünk tovább egy helyi sóvágó műhelybe, ahol megismertük a híres Parajdi- 

só feldolgozását. A bemutató után, vásárolni lehetett a helyi kézműves termékekből. itt, 1 

órát töltöttünk.  

   

 
 

11.30- kor, csatlakozott hozzánk az idegenvezetőnk, aki az elkövetkező 3 napon keresztül 

velünk volt. Az utazás alatt, folyamatosan mesélt, a gyerekeknek az országról, a helyi 

szokásokról, épületekről, mindenről, amiről csak lehetett Erdéllyel kapcsolatban.  

 

Innen, Segesvárra utaztunk. 13.00- óra körül, odaértünk, felmentünk a várba, megnéztük az 

óratornyot, megtekintettük Petőfi Sándor szobrát a Szent József római katolikus templomot, 

majd felsétáltunk a leprások templomába is. Idegenvezetőnk, mindenről részletesen mesélt a 

gyerekeknek. kb. 1,5- órát töltöttünk itt. 

 
 



 A szabadprogram után,  továbbindultunk Fehéregyházára, ahol koszorút helyeztünk el az 

Ispánkútnál, Petőfi feltételezett elestének helyszínéhez közel emelt emlékműnél.  

Meglátogattunk a fehéregyházi Petőfi múzeumot.  

 

  
 

    
 

Következő úticélunk, Székelykeresztúr volt, ahol felkerestük azt a kúriát, ahol Petőfi az utolsó 

éjszakáját töltötte, megnéztük Petőfi körtefáját is.  

   
 

 

Majd ezután, Tamás Áron sírjánál tettünk látogatást, Farkaslakán. A mellette lévő Trianon 

emlékműnél, koszorút helyeztünk el.  

 



   
 

Visszatértünk a szállásunkra, megvacsoráztunk.  

 

3. Nap (Szombat): 

Reggeli előtt, bepakoltunk a buszba. 8.00- 8.45- ig megreggeliztünk, elköszöntünk a 

vendéglátóinktól. Erdély, legnagyobb sóbányájába látogattunk el Tordára. A tordai sóbánya, 

lélegzetelállító volt, mindenkit lenyűgözött. 

   
 

 Innen, Kolozsvárra utaztunk, 16. 00- óra körül a városba értünk, felkerestük a  Szent Mihály 

templomot, és Fadrusz János híres szobrát, Mátyás királyról.  

 

 
 



Elsétáltunk Bocskai István fejedelem szülőházához. Kolozsvár, nagyon hangulatos utcáin 

sétáltunk és kicsit elképzeltük, milyen lehetett az élet itt a középkorban. 

 
 

 

               Innen, Koltóra utaztunk, majd elfoglaltuk a szállásunkat az Erika Panzióban.  

A vendéglátó család, nagyon kedves volt velünk, meleg vacsorával és házi süteménnyel 

vártak minket vacsorára. Este társasjátékoztak, sakkoztak a gyerekek. 

   
 

4. Nap( Vasárnap): 

A reggeli után, 9.00- órakor, gyalog elsétáltunk a felújított Teleky  kastélyban , ami Petőfi 

tiszteletére, emlékmúzeumként funkcionál, ugyanis, Petőfi, itt töltötte mézesheteit Szendrey 

Júliával. A kastély, gyönyörű volt, a gyerekek nagyon jól érezték itt magukat. A helyi 

idegenvezető, lenyűgöző előadásával, magával ragadott minden figyelmet.  



     
 

 
 

 A parkban, koszorút helyeztünk el, Petőfi és Szendrei Júlia páros szobrára.  

 

 



 

11.00- órakor a Bódi- tóhoz indultunk, itt elfogyasztottuk az ebédünket és a táj szépségében 

gyönyörködtünk….. 

 

        
Ezután, Nagybányára utaztunk. Szabad városnézés után visszatértünk a szállásunkra, ahol a 

vacsora(18.00) után, helyi néptánc bemutató várta a gyerekeket, 19.00- órás kezdéssel. A 

kezdeti félelem, az első játékos tánc után, gyorsan feloldott mindenkit. 

  



A tánc után, számháborúztak a gyerekek, majd megismerkedtek a helyi gyerekekkel. 

Bemutatkozás után, kellemes beszélgetés alakult ki közöttük a google- fordító segítségével 

                  Ez a nap is fantasztikus volt! 

 

 
 

5. Nap (Hétfő): 

Reggeli előtt, bepakoltuk a táskáinkat  a buszba, megreggeliztünk, 8.00- 8.45-ig. Elköszöntünk 

a vendéglátóinktól. Első úticélunk, az Erdődi vár volt. 

   
 

Innen, Nagykárolyba utaztunk ahol, helyi idegenvezető segítségével, bejártuk a kastélyt.  



   

             A kastély után indultunk haza… Élmények és érzelmek kavarogtak bennünk, amit soha nem            

             felejtünk! 19. 30- ra értünk haza….. 

 

Összefoglalva, elmondhatom, fantasztikus 5 napot töltöttünk Erdélyben.  

A gyerekek megismerték Erdélyt, a történelmét, műemlékeit, természeti csodáit, helyi 

szokásokat, történelmi személyeket, nemzeti hősöket, akik példaképül szolgálnak nemzeti 

cselekedeteikkel előttük.  

 

Mind irodalom, mind történelem és mint földrajz vonatkozásában rengeteget tanultunk. 

Köszönjük, hogy ez az utazás, állami támogatással megvalósulhatott! Ígérjük, hogy tovább 

erősítjük tanulóinkban a nemzeti összetartozás gondolatát.  

 

 

 

 

 

Tisztelettel: Sántáné Beke Anikó 

                      osztályfőnök 

 

 

 

Kecskemét, 2022. 05. 29. 

 


