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Beszámoló a személyes találkozóról 

 

2015. június 4-6-ig mi, a Kiskunfélegyházi Darvas József Általános Iskola diákjai és kísérőik 

a TÁMOP-3.3.14.B-14/1-2014-0030 „Szociálisan érzékenyítő testvériskolai program a 2014/15-ös 

tanévben” nevű pályázat keretében Segesvárra utaztunk. 

Első állomásunk Nagyszalonta, Arany János szülőhelye volt, ahol megtekintettük az Arany 

János Emlékmúzeumnak helyet adó Csonkatornyot és a költő szülőházát.  

Alföldi származásúakként utunkból nem maradhatott ki a Királyhágó sem, ahonnan gyönyörű 

kilátás nyílik Erdély hegyes-völgyes vidékére.  

Kolozsváron a főteret vettük célba, ahol csodálatos látványt nyújt a Fadrusz János által 

készített, Mátyás királyt ábrázoló lovasszobor és a gótikus stílusban épült Szent Mihály-templom, 

amit belülről is megnézhettünk. Pár fénykép erejéig elsétáltunk Mátyás király szülőházához is.  

Következő állomásunk Marosvásárhely, a „virágok városa” volt - felejthetetlen emléket 

biztosítva számunkra. Az utcák és a terek is hatalmas látványosságnak minősülnek, virágokkal, 

fákkal ültették be őket a XX. század elején. 

Kis buszozás után értünk végül Segesvárra, ahol vacsorával fogadtak bennünket a 

partneriskola, az Aurel Mosora Állami Gimnázium pedagógusai. Ezután a gyerekek a helyi tanárok 

kíséretében gyönyörködtek a város nevezetességeiben, amíg a kísérők ottani kollégáikkal 

beszélgettek.  

Június 5-én ellátogattunk az iskolába, a gyerekek megismerkedhettek a segesvári tanulókkal, 

betekintés nyertek a helyi oktatásba, a felnőttek a tantestület tagjaival találkozhattak. 



 

 

 

 

 

Egy helyi tanár múzeumlátogatásra vitte a csapatot a várba. Emeletről emeletre járva, a 

kiállított tárgyakat csodálva jutottunk el a vár tetejére, ahonnan fantasztikus látványként tárult elénk 

Segesvár. A vár területén megkoszorúztuk a Petőfi szobrot is. A finom ebéd elfogyasztása után 

Fehéregyházára, Petőfi Sándor feltételezett elestének helyére indultunk, ahol megtekintettük és 

megkoszorúztuk az emlékművet, és a múzeumot is megnéztük. Következő állomásunk 

Székelykeresztúr volt. Nevezetessége, hogy a költő utolsó estéjét a településen található Gyárfás-

kúriában töltötte. A kúria udvaron áll egy körtefa is, melyről azt tartják, hogy Petőfi Sándort „ő látta 

verset írni utoljára”. A körtefa árnyékában is elhelyeztünk egy koszorút. Az esténket a segesvári 

partneriskolával szervezett közös program, egy fogadás és táncos mulatság tette emlékezetessé. 

Június 6-án reggel elbúcsúztunk Segesvártól, és a tordai sóbányát vettük célba. A felszínről a 

lépcsők 13 emeletnyi mélységbe visznek le, ahol különböző kikapcsolódási lehetőségek várják a 

turistákat (óriáskerék, csónakázás).  

Gyulafehérváron a Szent Mihály székesegyházat csodálhattuk meg. Ez a templom Erdély 

leghatalmasabb román kori építészeti emléke. Olyan nagyjaink sírhelyei találhatóak a 

székesegyházban, mint Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, Hunyadi László, Hunyadi János, János 

Zsigmond, Izabella királyné, Bocskai István és Martinuzzi Fráter György. 

Az utolsó állomásunk – Kiskunfélegyháza előtt – Déva vára, ahova siklóval jutottunk fel, és 

ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra.  

Éjfél körül kimerülten és élményekkel teli érkeztünk haza, Kiskunfélegyházára. 

 

 

Szervezők 

 

 


