Aradi kerékpáros emléktúra – 2021
A megszokott, október 3-ai induláshoz képest két héttel korábban, szeptember 20-án,
hétfőn indítottak útnak minket. 14 végzős diák, kísérő tanárainkkal együtt a rövid búcsúztató
ünnepséget követően szálltunk kerékpárra a gimnázium bejárata előtt.
Az esős, hideg, késő őszi jellegű időjárás végigkísért minket az első napon. Tiszaalpár
központjában Vancsura Botond iskolatársunk és kedves nagypapája – aki Tiszaalpár
polgármestere – körbevezetett minket a Templomdombon, Várdombon és a szoborparkban.
Ezután még egy forró teára is volt lehetőségünk, ami nagyon jól esett. Nem szegte kedvünket
a hideg eső, lelkesen, megfelelő tempót tartva haladtunk tovább. Csongrádon, a jól
megérdemelt ebéd után Csizmadia tanár úr immáron 11. alkalommal mártózott meg a HoltTiszában. 98 km megtétele után estére megérkeztünk első szállásunkra, a hódmezővásárhelyi
Szathmáry kollégiumhoz, ahol szeretetteljes fogadtatásban volt részünk. A közösen eltöltött
este gyorsan és vidám hangulatban tovarepült, fáradt tagjaink számára mégis elégnek
bizonyult a rövid éjszaka.
Másnap reggel csoportunk fiú tagjai focival melegítettek be az aznapi tekeréshez. A
városközpontban eltöltött rövid szabadprogram után, ahol még Bovier tanárnővel is
találkoztunk, újból kerékpárra szálltunk. Első úticélunk Tótkomlós volt. A gyér forgalom
lehetővé tett egy gyorsulási versenyt is. A „sárga trikót” Lajtos Csilla és Tálas Donát
érdemelte ki. Mezőhegyesen az ebéd után körbejártuk az állami méntelepet. Itt kerestük, és
meg is találtuk az iskolaépületünkkel levő közös halmazt, a lovak itatója szintén gerecsei
„vörösmárvány”, mint iskolánk régi részének a padlója. A rövidke pihenőt követően, az enyhe
időjárást kiélvezve meg sem álltunk Battonyáig. A település középiskolájának tornaterme
adott éjjeli szállást. Itt többen különböző sporttevékenységekkel vezették le az “áttekert”
napot. A vacsorát követően a tanár urakkal közös játékok és fejtörők segítségével kacagtuk át
az estét. Ismereteink is bővültek. Többek között megismertük egy ritka madárfaj egyedeit és a
hódtavi csata időpontját is.
Utolsó napunk reggelén időben elindultunk, átkeltünk a magyar-román határon, majd
az AC/DC rövid koncertje után elértük Arad városát. A központban kisebb forgalmi dugót
okozva a Vesztőhelyhez érkeztünk. Ott csendes megemlékezést tartottunk, megkoszorúztuk a
13 aradi vértanú emlékére állított obeliszket. Ezt követően visszatekertünk a város
központjába, hogy a Szabadság-szobornál helyezzük el a másik koszorút. Tőlünk Nyugatra
megjelent egy kávéház, ahol egy beszélgetéssel eltöltött óra után szemerkélő esőben csípős
hidegben és nagy szélben tekertünk vissza a határig. A magyar oldalon már autóbuszával várt
ránk Kövecses Zoltán, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni a biztonságos hazautat.
Szintén köszönettel tartozunk Vass Ernő tanár úrnak is, az egész úton át tartó buszos
kíséretért.
Szerencsére balesetmentesen megúsztuk mind a 241 letekert kilométert, de sajnos
utunkat betegség hátráltatta. Néhány defekt ezen a túrán sem maradhatott el (szám szerint 5,
melyből 3 ugyanazon a kerékpáron keletkezett, így volt időnk megtanulni, hogyan is lehet
gyorsan belsőt cserélni). (Azért a Forma 1-hez még javulnunk kell!) Örömmel és élményekkel
gazdagon érkeztünk haza szerda este.
Hálásak vagyunk a kiváltságért, hogy az igazgatóság és tanáraink jó szívvel hívtak
minket erre az útra: vétek lett volna kihagyni.
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