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Iskolánk 7. A és 7. B osztályának a Határtalanul Program keretében lehetősége nyílt, hogy részt vegyen
egy négynapos kiránduláson Erdélyben és a Partiumban Petőfi Sándor útját követve.
Első állomásunk Nagykároly volt, ahol megtekintettük a felújított Károlyi-kastélyt. Petőfi Sándor ebben
a városban ismerkedett meg Szendrey Júliával. Ezután Erdőd várához látogattunk, amelynek kápolnájában a két
szerelmes házasságot kötött. Utunk 3. helyszíne Nagybánya volt, ahol megtekintettük a Szent István tornyot és
az Arany Sas Fogadót, ahol ismét Petőfire és kedvesére emlékeztünk, akik egy keréktörés végett nem jutottak el
Koltóra, és mézesheteik közepette egy éjszakára ebben a fogadóban maradtak. Első napunk végállomása Koltó
volt, ahol családoknál szálltunk meg.
Második napunkat a koltói Petőfi Sándor Általános Iskolában kezdtük, ahol egy izgalmas
futballmérkőzésen mérték össze tudásukat a mi fiaink az ottani diákokkal. Az iskola parkjában koszorút
helyeztünk el a költő és felesége szobránál, majd közösen elszavaltuk a Szeptember végén c. elégiát. Utunk
következő állomása a dési gótikus református templom volt, melynek egyik érdekessége, hogy teteje kétszer is
leégett. Folytatva Petőfi nyomát, Segesvárra érkeztünk. Sétánk a város történelmi központjába vezetett, ahol
napjainkig fennmaradtak a középkori német építészet műemlékei. Ezen a napon Székelykeresztúron szálltunk
meg.
Kirándulásunk következő napja Székelykeresztúron kezdődött. Meglátogattuk a roppant érdekes
tájmúzeumot, amely mára skanzenné nőtte ki magát, és megnéztük Petőfi körtefáját a Gyárfás kúriában, ahol a
költő az utolsó estéjét töltötte. Ezután Fehéregyházára utaztunk, ahol koszorút helyeztünk el a Petőfi emlékműnél,
és megtekintettük az emlékmúzeumot. Itt felelevenítésre került egy terepasztalon a segesvári csata, ahol utoljára
látták élve híres költőnket. A diákok számára az egyik legizgalmasabb programhely következett: a parajdi
sóbánya. Szintén különleges helyszín volt Korond. Itt Józsa János, a Magyar Népművészet Mestere műhelyében
tettünk látogatást, és csodálhattuk meg, hogyan készülnek a korondi fazekasság jellegzetességei. A következő
település Farkaslaka volt Tamási Áron sírhelyével, amelyhez egy máréfalvi székelykapu alatt áthaladva, valamint
egy kis sétányon juthattunk el. Harmadik napunk utolsó állomása Szejkefürdő volt. Itt Orbán Balázs sírjához
gyalogoltunk fel a hegyoldalba 13 székelykapun át. Szállásunk ismét Székelykeresztúron volt.
Utazásunk befejező napján a nagyenyedi erődtemplom falán elhelyezett emléktáblánál megemlékeztünk
Nagyenyed legnagyobb pusztulásáról, amely a magyar szabadságharc idején, 1849. január 8-án volt. A város
leégett, több mint 800 ember halt meg, amikor román népfelkelők lerohanták a várost. Utolsó állomásunk
helyszíne Bánffyhunyad volt. Kalotaszeg központi településén meglátogattuk a 13. századi, impozáns református
templomot, melyet belül a jellegzetes kalotaszegi szőttesek díszítik. Különleges értéke a csodálatos, festett
fakazettás mennyezete. A templomkertben megtekintettük a Szent Koronát mintázó Millenniumi Emlékművet és
a bánffyhunyadi Magyar Hősök Emlék-kövét, valamint azt a kőasztalt, amely mellett Ady, Babits, Kós Károly
és Petőfi is alkotott bánffyhunyadi látogatásaik alkalmával. Ezután, a Királyhágón átjutva, érkeztünk haza.
Hatalmas élmény volt minden diák számára, hogy eljuthattak ezekre a településekre, ahol hajdanán egyik
legnagyobb költőnk, Petőfi Sándor is járt.

