Batthyány Lajos kerékpáros emléktúra az aradi vértanúk tiszteletére
2020. október 10-én, szombaton 9 órakor szép számú kerékpáros résztvevő gyülekezett iskolánk
előtt. A korcsoport megoszlás is igen széles skálán mozgott: a kerékpáros ülésben ülő 3 évestől a
nyugdíjas korúig minden korosztály és nem képviseltette magát. Érdeklődve várták a
meghirdetett eseményt tanulók, szülők, pedagógusok, illetve a hozzánk csatlakozó ismerősök,
barátok.

Közel ötven(!) kerékpár indult el máltóságteljesen a gyönyörű őszi napsütésben, hogy az Irtvány,
majd a Kossuth utcán át történő felvonulásával „köszöntse” a csomádiakat.
A csapat a veresi elágazással párhuzamosan futó földúton haladt Veresegyház irányába. Az
emelkedők tetején összevártuk egymást, hogy minél egységesebb csapatként haladhassunk
tovább. Menet közben újabb kisgyerekes családok csatlakoztak hozzánk. A mézesvölgyi szabad
területen tartottuk az első hosszabb pihenőt, itt tízóraizott a csapat, majd Veresen átkerekezve
érkeztünk Erdőkertesre. Az út szépen, „alattomosan” emelkedett végig, de ez a legkevésbé sem
fogott ki rajtunk!
A Batthyány Lajost ábrázoló mellszoborhoz érkezvén újabb pihenőt tartottunk, miközben
előkészületek zajlottak a magunkkal hozott koszorú ünnepélyes elhelyezéséhez.

A koszorúzás előtt felidéztük Batthyány Lajos miniszterelnök életútját, hangsúllyal az 1848/49.
évi forradalomban és szabadságharcban játszott történelmi szerepére. Olyan kormánynak volt a
miniszterelnöke, melyben Kossuth Lajos, gróf Széchenyi István és Deák Ferenc is
miniszterekként tevékenykedtek.
Batthyány magának való ember volt, nem vezetett pl. naplót sem, így sajnos az utókor sem fordít
elég figyelmet rá, illetve munkásságára.
Az aradi katonai vezetőkkel egy napon végezték ki Pesten, holott miniszterelnöki megbízatásáról
már egy évvel korábban lemondott, de a Habsburgok nem kegyelmeztek neki sem…
Iskolánk közössége nevében a velünk együtt jövő legkiesebb gyerekek helyezték el koszorúnkat a
szobor talapzatán, majd közösen elénekeltük a „Kossuth Lajos azt üzente…”, illetve a „Gábor
Áron rézágyúja...” kezdetű nótákat.
Ezt követően újra kerékpárjainkra ültünk, majd a veresi medveotthonhoz gurultunk. Csoportos
kedvezménnyel vásárolhattuk meg belépőinket, majd a bringáinkat letéve bebarangoltuk a
medveotthon területét. A macik mellett oroszlánokat, lámákat, szürkefarkasokat is láthattunk.
A családok egy része maradt még a medveparkban, így a csapat másik fele az ismert útvonalon
gurult vissza az iskolához.
Nagyon kellemes napot tölthettünk együtt egészségmegőrző mozgással ezen a szombaton!
Tudósított: Varga László, szervező tanár

