
Az aradi kerékpártúra diák szemmel 

Idén is megrendezésre került az aradi vértanúk tiszteletére tartott kerékpártúra, amin 13 szerencsés 
diák vehetett részt 4 tanár kíséretében. 

Az út október 3-án, pénteken kezdődött, amikor az iskola előtti iskolai ünnepség keretében feltűztük 
iskolánk, az egyházi intézmények és szponzoraink szalagjait a koszorúra. Ezután hatalmas taps közepette 
megindultunk, majd röpke 10 km után meg is álltunk esőkabátot húzni (mert esett az eső) és enni egy 
csokikát.  

Újult erővel folytattuk a tekerést bár Nyárlőrinc határában nem volt kellemes a jól eső érzés, mármint 
az eső, de meg sem álltunk Tiszaalpárig, ahol szúnyogokkal viaskodva megnéztük a skanzent, itt szakmai 
vezetést kaptunk Bártol István jóvoltából. Ezután meglátogattuk Dunszt István tanár úr rezidenciáját, ahol 
kedves feleségével együtt vártak minket. Itt elfogyasztottunk egy nagyon finom magyaros tízórait 
(zsíroskenyeret).  

A következő megálló a Csongrádi Csuka csárda volt. Ettünk egy nagy adag gulyáslevest majd 
betámasztottuk pár palacsintával. Ebéd után Csizmadia tanár úr és Kakó Gellért olimpiai csúcsot úsztak a 15 
fokos Tiszában 400 vegyesen.  

A következő 43 kilométer hihetetlen izgalmasan telt, toronyiránt tekertünk Hódmezővásárhelyig ahol 
elfoglaltuk szállásunkat a Bethlen Gábor Református Gimnázium internátusában. Vacsoránk brassói volt a 
helyi menzán, a reggelinket is itt fogyasztottuk el. 

Másnap a református Ótemplom megtekintése után a gimnázium tanulóival és két tanárával 
egyesülve folytattuk utunkat. A szombati szakaszon két gyorsulási versenyt is tartottunk, miket a 
hódmezővásárhelyi Ince és Blanka nyertek, gratulálunk nekik ez úton is. (A szakasz győzteseknek járó sárga 
pólót azért visszakértük).  

Az ebéd mezőhegyesen a monarchia kori Centrál étteremben volt, majd pihenés gyanánt 
körbevezettek minket az állami méntelepen. A nap célállomása a battonyai városi sportcsarnok volt, ami 
helyett adott a szombati futball gálának. A Csizmadia, Laczay, Szabados és Vass tanár csapat ellen állt fel a 
méltán híres Kakó, Vrabély, Badó, Hofmeister négyes, akik gyönyörű játékkal lesöpörték a pályáról a 
tehetetlen tanárokat. A vacsora után mindenki fáradt volt, ezért természetesen aludtunk is, már aki nem 
ébredt fel a horkolásra.  

Másnap Csizmadia tanár úr igazi úriemberként kávéval keltette a lányokat. Az aznapi cél az Aradi 
Csiky Gergely Líceum kollégiuma volt. A határon szerencsére gond nélkül sikerült átjutnunk. Aradon egy 
sétatúra keretében megnéztük a város nevezetességeit, és este Sütő András Advent a Hargitán című darabját 
néztük meg az aradi színházban.  

Október 6.-a különböző ünnepségeken való részvétellel telt: részt vettünk az ünnepi szentmisén a 
Minorita templomban, jelen voltunk a koszorúzáson a Szabadság-szobornál majd ezek után kitekertünk a 
Vesztőhelyre tisztelegni az aradi 13 vértanú előtt. Iskolánk nevében Károssy Száva és Badó Csaba helyezték 
el általunk vitt koszorút. Jól esett, hogy megtapsoltak minket, megköszönték, hogy itt vagyunk, rögtönzött 
kiselőadást tartottak nekünk a vértanúk temetéséről. Az ünnepségek után egy esti hajrával visszamentünk a 
határra, ahol már várt ránk a busz, ami a gyors bepakolás után már száguldott is vissza Kecskemétre. 

Szeretnénk megköszönni, hogy részesei lehettünk ennek a túrának. Köszönjük a támogatást a 
támogatóinknak, a Kecskeméti Református Egyházközségnek és a kísérő tanároknak. 

Akik a túrán részt vettek: 
Károssy Száva, Imre Panni, Tömösvári Judit, Inez Vanda, Terjék Ágnes, Szente Varga Fruzsina, Csuthi 
Anna, Terjék Róbert, Mikesi Tamás, Kakó Gellért, Badó Csaba, Hofmeister Ákos és Vrabély Csaba, 
valamint Cs. Szabolcs,Sz. László, L. András és V.Ernő tanár urak. 
A túrán készült képeket mindenki megtekintheti a Grefiti honlapján is. 
 
         Vrabély Csaba 
         12. a osztály 


