
Kerékpártúra az aradi vértanúk tiszteletére 
 

Október 3-án, szombaton a fél 9kor kezdődő ünnepség után a szülők aggódó 
pillantásai által kísérve indult el a csapat.17 bátor tanár és 13 lelkes diák pattant biciklire. Első 
komolyabb megállónk Tiszaalpáron a Dunszt- rezidencia volt, ahol a magyar konyha legjobb 
fogásaival vártak minket. Ezután egy rövid pihenő következett, és fényképezkedés közepette 
meglestük a Nemzeti Park madárállományát, és Bártol Réka segítségével megismerkedtünk az 
alpári Várdomb történetével is.  

A feltöltődés után meg sem álltunk a csongrádi Csuka csárdáig. A meleg gulyásleves 
és az ízes palacsinta után Csizmadia tanár úr ellenőrizte a víz hőmérsékletét, és mivel az 
ígéret szép szó, meg is mártózott a Holt-Tiszában. Kora este – egy defekt közbeiktatásával – 
megérkeztünk Hódmezővásárhelyre, a Bethlen Gábor Református Gimnázium kollégiumába. 
A finom vacsora után aludni tért a kis csapat. 

Másnap reggel mindenki izomlázra ébredt. A reggeli után istentiszteleten vettünk részt 
a híres Ótemplomban. Ezen a reggelen történt az első és egyben utolsó komolyabb technikai 
probléma, egy tengelytörés, majd a javítás után indultunk Mezőhegyes felé. A gyorsulási 
verseny után mindenkinek jólesett a gyümölcsleves és a marhapörkölt.  

Ebéd után megtekintettük a mezőhegyesi ménesbirtokot, majd Battonya irányába 
fordítottuk a kormányt. Battonyán egy ötcsillagos sportcsarnokban hajtottuk álomra fejünket. 
Aki nem tudott aludni, az egy horkolásos előadáson vehetett részt.  

Másnap reggel szakadó esőre ébredtünk. A táskákból sorra kerültek elő az esőkabátok, 
de szerencsére az eső meggondolta magát, és visszavonulót fújt. Kicsit hűvös és szeles időben 
érkeztünk meg Aradra. A városközpontban kisebb közlekedési dugót okozva tartottunk a 
Csiky Gergely Líceum internátusába, ahol elfoglaltuk lakosztályainkat.  

Ebéd után megérkezett a tanári kar másik fele, és közösen elbuszoztunk Világosra, a 
szabadságharc fegyverletételének a helyszínére. Még áll az az épület – a Bohus kastély –, ahol 
Görgey Artúr aláírta a szabadságharc végét jelentő dokumentumot. A ménesi szőlőbirtokok 
között buszoztuk vissza Aradra, hogy részt vehessünk az aradi magyarok egyik legnagyobb 
ünnepén. Az aradi színházban a békéscsabai táncegyüttes egy táncjátékban mesélte el a 13 
vértanú történetét.  

Másnap reggeli után megnéztük Arad régi városrészének nevezetességeit, és 
meghallgattuk Szabados László tanár Úr, azaz Gabi bá előadását.  

A minorita templomban – a minorita atyák voltak a vértanúk gyóntatói – Ökumenikus 
istentiszteleten vettünk részt. A Szabadság-szobornál elhelyeztük iskolánk koszorúját, majd a 
több száz fantasztikusan sikerült kép után eltekertünk a Vesztőhelyre.  

A helyi idő szerint 4 órakor kezdődő megemlékezésen iskolánk nevében Szenes 
Mártonné Durucz Anna igazgatónő és Dobos Laura, Matula Virág, Csorba Csaba, Balogh 
Dániel diákok helyezték el a koszorúnkat. A helyiek közül sokan megszólítottak minket, 
többen meséltek nekünk Arad régi életéről. Elmondható, hogy nagyon örülnek az aradiak, 
hogy együtt ünneplünk velük.  

6 óra körül a hódmezővásárhelyi Bethlen Gimnázium csapatával kiegészülve utolsó 
kilométereinket gyűrtük le a határig két keréken. A határtól a buszon a Vincze- Rádió nyújtott 
szórakozási lehetőséget a megfáradt utazóknak. Este 9 óra környékén érkeztünk meg 
Kecskemétre. 

Az izomláz és a fáradtság ellenére egy meghatározó élményben részesültünk, 
köszönjük a diákság nevében a lehetőséget!  
 
Akik a kerékpáros túrát teljesítették: 
 



Diákok: Ambruska Tamás, Balaton Vince, Balogh Dániel, Bogdándi Márk, Csorba Csaba, 
Dobos Laura, Hamar Eszter, Juhász Gitta, Matula Virág, Mészáros Beatrix, Németh Dániel, 
Sváb-Kovács Máté, Tánczos Adél 
 
Felnőttek: Bencsikné Nagy Andrea, Csizmadia Szabolcs, Csősz Győző, Dunszt Orsolya, 
Hamarné Neuhauser Ágnes, Jánossy László, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, Laczay András, 
Németh Ilona, Rigó Róbertné Hajnal Edina, Sándor Zsuzsanna, Somogyiné Víg Szilvia, 
Szabados László, Tóth Imre, Vargáné Lengyel Adrien, Vasadi-Balázs Judit, Vass Ernő, 
Vincze Árpád 
 


