
KERÉKPÁROS TÚRA AZ 1848-as, és az 1956-os HŐSÖK TISZTELETÉRE! 

Az esős időjárás miatt az eredetileg tervezetthez képest egy héttel később 2021. október 17-én, 

vasárnap zajlott le kerékpáros emléktúránk. A fantasztikusan szép őszi napsütésben 9 órakor 

indultunk iskolánk elől Gödre. 

Csomádon átkerekezve elértünk a kerékpáros útra, amelyről lekanyarodtunk a régi katonai bázis 

felé vezetett szép erdei útra. Fót szélét elérve, átmentünk az M2-es út fölött, utána a Dunakeszit 

kikerülő földúton álltunk meg elfogyasztani tízórainkat, miközben a csodás tájban 

gyönyörködtünk. Utunkat folytatván, ezen az úton értünk el Göd-Alsóra. A közeli Petőfi téren 

megpihentünk, majd az iskola közössége nevében megkoszorúztuk az Országzászlót, utána 

átsétáltunk Iván-Kovács László mellszobrához. 

 

A szobornál röviden megemlékeztünk a Corvin köz első parancsnokáról, aki 1956 december 24-

30. között szervezte az ellenállást (tőle vette át a parancsnokságot a legendás Pongrácz Gergely 

október 31-én). A forradalom leverését követően - bár kimehetett volna nyugatra -, ő itthon 

maradt, és igyekezett fenntartani a forradalmi eszmét, Turul nevű pártot kezdett szervezni. 1957 

tavaszán elfogták, majd - a vérbíróság halálos ítélete alapján - decemberben kivégezték. 

Mindössze 27 éves volt… A megemlékezést követően itt is elhelyeztük koszorúnkat. 

A megemlékezések és koszorúzásokat követően eltekerünk a kies Székáts-kertbe, ahol egy 

romantikus kis horgásztó található, melyet egy felduzzasztott csermelyből alakítottak ki, 



közvetlenül a Duna mellett. A helyi halőr engedélyével körbesétáltuk a tavacskát, mely idilli 

környezetben található. Érkezésünkre kinyitott a takaros kis büfé is, hogy üdítőket, chips-szeket, 

kávét vehessünk magunkhoz. 

Innen a Feneketlen-tóhoz vezetett az utunk, mely szintén a Dunaparthoz közel található. Mielőtt 

visszaindultunk volna, felkerestük a Józsi cukrászdát, ahol ki-ki ízlése szerint süteményt, vagy 

fagylaltot fogyasztott. 

Iskolánkat a Göd és Csomád közötti homokos úton közelítettünk meg, mely úton több 

alkalommal is megfogta a kerekeket a „vendégmarasztaló” homok. 

Csapatunk 14 órára ért vissza a kiindulási helyére, 32 km tekerést követően. 

Szép, napfényes idő, jó társaság, aktív kikapcsolódás… Jól esett a vasárnapi ebéd 

mindannyiunknak! 

Tavasszal folytatása következik! 

Varga László, szervező tanár 

 

 



 

 


