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Petõfi Sándor nemcsak a legnépszerûbb magyar költõ, hanem a legnagyobb ismert magyar
gyalogtúrázó, valóságos csavargó is, aki többször, széltében-hosszában bejárta az országot, ami

még akkortájt nem ekkora volt, tehát nem kis teljesítmény egy olyan embertõl, aki nem rendelkezett
jó fizikai adottságokkal, sõt: bal lábára sántított, mivel térdkalácsa hiányzott. Egyik kortársa

visszaemlékezése szerint sík terepen nem lehetett vele tartani a tempót, de ha emelkedõhöz értek,
erõsen lelassult, járása nehézkessé vált.

Akárhogy is volt, mai napig példaértékûnek tekintjük, amit országjárás kategóriában véghez vitt.
Sok ember szereti a verseit, csodálja hazaszeretetét, történelmi nagyságát, vagy éppen fent említett

tevékenységét. Éppen ezért furcsa, hogy eleddig nem volt a személyéhez, életéhez köthetõ
túramozgalom, amely érintené Petõfi Sándor életének fontosabb állomásait, végigjárná néhány

fontosabb útvonalát, tiszteletét tenné sorsdöntõ, mára történelmivé vált helyszíneken.
A lajosmizsei Pet fi Túrakörő  2009. március 15-tõl kiírja az “Az én Petõfim/”Petõfi

Nyomában” elnevezésû jelvényszerzõ túramozgalmat. A mozgalom kétfokozatú, csak az elsõ fokozat
teljesítése után van lehetõség a második fokozat teljesítésére.

„Az én Petõfim jelvényszerzõ túramozgalom”

Az elsõ fokozat teljesítése során a vállalkozó szellemû Petõfi-tisztelõk - szabadon választott módon:
autóval, motorral, biciklivel, gyalog - felkeresik a költõ életrajzából ismert fontosabb helyszínek

közül a 4 kötelezõen kijelöltet, valamint a szabadon választhatók közül 8 db nekik tetszõt. A
teljesítés igazolása múzeum esetében TKM-, vagy ettõl eltérõ múzeumi bélyegzõvel lehetséges,

más látnivalók esetében elfogadható bármilyen, az adott település nevét tartalmazó pecsét lenyomata
is.

A válogatás mindenki esetében más, személyes érdeklõdésnek, utazási lehetõségeknek megfelelõen
alakul, ezáltal mindenki összerakja a neki legszimpatikusabb Petõfi-képet, vagyis mindenkinek

meglesz: “Az én Petõfim”-je.

Igazolás:
a) A letölthetõ igazolólap megfelelõ helyeire pecsétekkel, és szöveges válaszok beírásával.

VAGY
b) A teljesítõt és a fontosabb helyszíneket együttesen ábrázoló fényképekkel is történhet. Ez esetben
a fényképeket el kell küldeni a santaoz@freemail.hu címre, vagy megadni a weblap elérhetõségét,

ahová feltöltötték õket. Ezekbõl kiderül a teljesítés hitelessége.
Díjazás: Oklevél és Petõfi Sándort ábrázoló kitûzõ. A kitûzõ ára 300 Ft, amit csekken kell elküldeni

a fenti címre, ezen kívül egy felbélyegzett válaszborítékot kell mellékelni az igazolólap mellé.

„Petõfi Nyomában jelvényszerzõ túramozgalom”
Ma is a költõ emlékét ápoló települések Petõfi-vonatkozású túráinak végigjárása. A felsorolt tíz

túrából legalább nyolcat kell teljesíteni, egyéni döntés alapján választva a listából.

Igazolás:
a) A letölthetõ igazolólap megfelelõ helyeire pecsétekkel, és szöveges válaszok beírásával.

VAGY
b) A teljesítõt és a fontosabb helyszíneket együttesen ábrázoló fényképekkel is történhet. Ez esetben
a fényképeket el kell küldeni a santaoz@freemail.hu címre, vagy megadni a weblap elérhetõségét,

ahová feltöltötték õket. Ezekbõl kiderül a teljesítés hitelessége.
Díjazás: Oklevél és Petõfi Sándort ábrázoló kitûzõ. A kitûzõ ára 300 Ft, amit csekken kell elküldeni

a fenti címre, ezen kívül egy felbélyegzett válaszborítékot kell mellékelni az igazolólap mellé.


