
Biciklitúra 9.B 

2015.október eleje… Már majdnem lemondtunk a biciklitúrának álcázott 

osztálykirándulásról a különböző programok és az időjárás szeszélyes alakulása miatt, de csak 

eljött a NAGY nap! Igen, nagy nap, hiszen először voltunk igazán együtt egy kötetlen 

programon. Egy új osztály, új csapat, bár csak 30-an a 38 főből (tomboltak a vírusok), 

valamint két kitartó kolléga – akik nélkül nem jött volna létre a „vállalkozás” – és én, mint 

osztályfőnök. 

Izgultam! Miért? Csak gondolj bele… 30 teljesen idegen gyerek. Igen, még gyerek! 

Még a nevüket sem tudtam igazán, és vigyem őket 2X16 km-es túrára biciklivel! De!... 

csalódtam!… kellemesen! 

Korán reggel, hidegben (nagyon hidegben) az iskola mögött gyülekeztünk, izgatottan. 

Beszereztük a hiányzó szállító eszközöket, és végre indulás! A csapat vezetésével nem volt 

gond. Profi vezetőt sikerült megnyernünk Fukk tanár úr személyében, aki mögött több száz 

(talán ezer) km is állhat. Kiváló választás volt, nem kevésbé Gyarmati tanárnő, aki 

„középpályásként” óvta és támogatta (főleg támogatta) a bringásokat, illetve haldokló 

járgányaikat! (Akadt belőlük néhány). Egy nem is bírta sokáig, így egy valakinek fél úton fel 

kellett adnia a „harcot”. Szerencsénkre, Kuszkó tanár úr, vagy inkább az utánfutója 

megmentőként érkezett segítségünkre. (Játékos lett volna egy bicajjal a vállunkon hazáig 

sétálni). Szóval, vissza az eseményekhez. Az út csodás volt, az idő megenyhült, a kilométerek 

fogytak. Nehezen, de fogytak… Én játszottam a „hátvédet”…űztem, lelkesítettem, 

bátorítottam…újra űztem…sokat nevettem/tünk…és végre megérkeztünk!!! A kilátás a 

Boldogkőváraljai várból kárpótolt mindenért. Fenséges látvány volt. Rengeteg fotó bizonyítja 

mindezt, és azt is, hogy jól éreztük magunkat. 

A visszaút, ha lehet mondani, még izgalmasabbra sikerült. Fukk tanár úr újra 

bizonyította kiválóságát és terepen szerzett tapasztalatát. Zegzugos, ágas-bogas, dimbes-

dombos (több jelzőt nem találtam) úton, utakon tértünk haza, miután megmásztunk egy, a 

Hernádon átívelő gyaloghidat, amelyen természetesen csak gyalog lehet közlekedni, ebből 

következik, hogy cseppet sem könnyű járműveinket kézben kellett fel-, át- és lecipelnünk. A 

hazavezető utat nagyon gyorsan teljesítettük (a vártnál sokkal gyorsabban).  

Bár rövid volt a túra, rengeteg dolgot elárult a „kis” csapatomról. Felfedeztem néhány 

„ál”nyavalygót, de annál több kitartót. Bizonyították jó kedélyüket, segítőkészségüket, azt, 

hogyan tudnak együttműködni, elfogadják egymást és figyelnek a másikra, szeretik a jó 

mókát, szívesen részt vesznek mindenben, és nem adják fel! 

Egy szóval: JÓ CSAPAT! 

Aznap estére kidőltünk… A végeredmény izomláz, izomláz és izomláz, de ismétlést 

várnak…én is  . Szóval tavasszal kirándulunk?  


