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A kerékpáros oktatás cél-
ja a helyes, biztonságos és 
magabiztos közlekedésre 

nevelés.  Mint Simon Szilárd, a 
Szekler Teker vezetője a kezdet 
kezdetén kifejtette, azért foku-
száltak erre a korosztályra, mert 
ők a legveszélyeztetettebbek a 
forgalomban, hiszen „már elmúl-
tak tizennégy évesek, elkezdtek 
egy távolabbi iskolába járni, aho-
va akár bringával is mehetnek. A 
baj az, hogy senki nem tanította 
meg nekik a közúti szabályokat, 
pedig ugyanolyan egyenrangú 
közlekedők, mint az autósok.” A 
Szekler Teker tagjait a magyar-
országi Velo Akadémia trénere 
készítette fel a képzés megtartá-
sára, melynek során bizony ba-
nálisnak tűnő mozzanatokat is 
újra kellett tanulniuk.

Mindent a biztonságért

Az oktatási csomag gyakorla-
ti része három alkalomból áll, 
amelyekhez az osztályfőnöki és 
a tornaórákat tették szabaddá az 
érintett iskolák. A gimisek teg-
nap a Tamási Áron Gimnázium 
bentlakása mögötti sportpályán 
gyakorlatoztak a második óra ke-
retében – a helyszínre mi is kilá-
togattunk. Miután a tornasorba 
álló diákok birtokba vették a brin-
gákat, amelyeket a Szekler Teker 
és az SZKA biztosított nekik, né-
mi eligazítás következett, majd 
sorban a feladatok. Először az el-
ső órán tanultakat vették át, pél-
dául a sisak helyes használatát. 
„A szíjnak a fül alatt kell húzód-
nia, az áll alatt szorosra húzni, 

hogy ne mozogjon, de ne is le-
gyen fullasztó, majd ezután hátul 
annyira meghúzni, hogy egyben 
mozogjon a fejjel, így ha leesik 
az illető, nem repül le róla a fej-
védő” – mutatta az oktató. Az óra 
kezdetén a korábban elsajátított 
szabályos indulást ismételtet-
te át az osztállyal. Az egyik diák 
szívesen szemléltette is a műve-
letet: „Előbb beállítjuk a pedált, 
hogy fegyelmezetten tudjunk be-
menni a forgalomba, tehát ne dü-
löngéljünk, ne guruljon semerre 
a bringa. Egyszer hátranézünk, 
utána jelzünk kinyújtott karral, 
majd mindkét kezünket a kor-
mányra téve indítunk. A megállás 
ugyanígy működik, csak fordít-
va: hátranézés, jelzés, leszállás.” 
A biztonság szempontjából nye-
regbe pattanni és a kerékpár-
ról lekecmeregni csakis jobb 
oldalt szabad, függetlenül attól, 
hogy bal- vagy jobbkezes az ille-

tő. Szilárd szerint ezt volt a leg-
nehezebb a diákok fejébe verni. 
„Egyszerű, csak be kell idegződ-
nie, hogy reflexszerűen cseleked-
jenek a forgalomban. Ezért kell 
orrvérzésig gyakorolni” – tette 
hozzá. Az első órán egyébként a 
vészfékezést is tökéletesítették. 
„Vannak olyan közlekedési hely-
zetek, balesettípusok, amikor 
kivágnak vagy valami kiugrik a 
kerékpáros elé, hirtelen kinyit-
ják a kocsiajtót, netán későn vesz 
észre egy akadályt, úthibát, hi-
ányzó kanálisfedőt. „Ilyenkor 
ugyancsak fontos a reflex, hogy 
gyorsan és hatékonyan tudj meg-

állni. Azt mondják, hogy az első 
féket nem ajánlatos használni, 
mert fejre állsz. Ez nem igaz, épp 
hogy egyszerre kell behúzni az 
elsőt és hátsót, hogy a hátsó ke-
rék ne is emelkedjen meg és ne is 
csússzon” –  magyarázta Szilárd. 

Egyensúlypróba

A második órán a jelzés köz-
beni egyensúlyozást hivatottak 
erősíteni a próbák. Az oktatók bó-
jákkal kirakott pályával model-
lezték a forgalmat. A diákoknak 
egy palackot kellett menet közben 
elvenniük egy állványról, kinyúj-
tott karral végigvinniük a kes-
keny „ösvényen”, majd visszafelé 
a helyére tenniük, hogy a jobbra 
és balra történő letérés jelzését, 
illetve a helyes sávváltást elsa-
játítsák. Volt, aki a karlendítést 
komolyan vette, volt, aki színpa-
diasan oldotta meg, ami Szilárd 

szerint jobb, „mint a szégyenlős, 
magunk mellé leszúrás, mert azt 
nem veszik észre, holott a forga-
lomban az a lényeg, hogy egyér-
telműen jelezzük szándékunkat”. 
Tehát az egyértelmű jelzés, és 
nem az elnyújtott kitartás az elvá-
rás, kevesen tudnak, főleg irány-
váltás közben fél kézzel menni, és 
nem is biztonságos, ezért mindig 
csak az adott fázist kell jelezni. 
Az egyensúlypróba alatt kiderült, 
hogy nem árt bizonyos sebesség-
gel haladni, mert így inkább lehet 
uralni a bicajt. Nehezítésképpen 
egy számot mutatott fel az ok-
tató, és azt kellett hátrafordított 

fejjel leolvasniuk, mindezt a ma-
ximális figyelem ellenőrzésé-
ért. A harmadik próba csoportos 
bringázás volt, miközben a szám 
szerint beszólított diáknak körül 
kellett bicikliznie a kör közepén 
álló oktatót. 

Vizsga is lesz

A következő órán látványosnak 
ígérkező ügyességi játékok révén 
a szlalomozás, az akadályok ki-
kerülése lesz soron, ahol szintén 
az egyensúlyozáson lesz a hang-
súly, de főleg technikai szem-
pontból, vagyis hogy mennyire 
érzik a kerékpárt, a váltás szük-
ségét, a megfelelő sebességet. A 
számonkérés a pünkösd előtti 
héten lesz: előbb egy játékos táb-
laismereti vizsgán kell számot 
adni az elméleti tudásról, majd 
egy kialakított pályán kell vég-
rehajtani ügyességi feladatokat. 
Hogy a diákok komolyabban ve-
gyék az egészet, jelen lesz a helyi 
rendőrség is. A sikeresen vizs-
gázóknak az ajándék póló mel-
lé egy fényképes elismervény is 
jár majd. A program végeztével 
egyébként egy tíz-tizenkét reke-
szes, fedett bringatárolót is kap-
nak majd az iskolák, aminek 
költségét a városvezetés vállalta, 
de helyi cégek is beszálltak némi 
támogatással. Simon Szilárd úgy 
értékelte az eddigieket, hogy na-
gyon fejlődőképesek a diákok, az 
első kísérletezés után a második 
nekifutás általában már tökélete-
sen sikerült, ha komolyan vették 
az útbaigazításokat. A lányok is 
ügyesek voltak, bár ők félénkeb-
bek, az egyensúlyozás nem az 
erősségük, míg a fiúk gyakorlot-
tabbak és bátrabbak, hiszen jel-
lemzően ők inkább bringáznak 
szabadidejükben. 
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Tanulás két keréken

Az elméleti képzés után gyakorlati vizsgán is részt vettek a diákok

Elkezdődtek a Bringázz 

az iskolába! nevű prog-

ram gyakorlati órái: a 

négy udvarhelyi elmé-

leti középiskola kilence-

dikes évfolyamai – ti-

zenegy osztály mintegy 

280 diákja – már túl 

vannak a kétórás elmé-

leti oktatáson, ahol az 

alapokat ismertették 

velük a Szekler Teker 

tagjai. A képzés az Aktív 

Udvarhely projekt ré-

szét képezi, amelyet az 

SZKA, az EKE, a Szekler 

Teker és a Feel Good 

Egyesület közösen 

indított. 
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Évfolyamtársak 
aranymiséje
Pappá szentelésük ötvenedik 
évfordulóján a csíksomlyói 
kegytemplomban egykori év-
folyamtársaival együtt ad hálát 
Tamás József, a gyulafehérvári 
főegyházmegye segédpüspöke, 
általános helynök. A szombaton 
délelőtt tizenegy órakor kezdő-
dő aranymisét az Erdélyi Mária 
Rádió élő adásban közvetíti.

Hangverseny 
vidéken
Két koncertet ad a hét végén 
a Székelyföldi Filharmónia vo-
nószenekara: szombaton este 
hét órától a homoródalmási 
unitárius templomban, vasár-
nap délelőtt fél tizenkettőtől 
pedig a zetelaki római katolikus 
plébániatemplomban. 

Aranymisés 
kápolnabúcsú
A papi hivatások vasárnapján 
ülik a székelyudvarhelyi Jó Pász-
tor Papok és Idősek Otthona ká-
polnájának búcsúját. A délután 
egy órakor kezdődő szentmise 
ünnepi szónoka az intézmény 
lakója, Simon Dénes szentszéki 
tanácsos, ny. plébános lesz. 

Szent György-búcsú

A szombatfalvi, Szent György 
vértanú védelmébe ajánlott plé-
bániatemplom búcsúját vasár-
nap délután fél egytől ünneplik.

Városmisszió 
Udvarhelyen
A húsvéti idő vasárnapjain 
délután négy órától a székely-
udvarhelyi neokatekumenális 
közösségek tagjai a városi nagy 
parkban missziót tartanak. Az 
Udvarhelyen évek óta honos ima-
alkalmakkal a helyi közösségek 
2018-ban a Neokatekumenális 
Út lelkiségi mozgalom megalaku-
lásának ötvenedik évfordulójára 
szervezett világegyházi város-
misszió-sorozathoz csatlakoznak.

Magyarörmény 
emlékhelyavató
Az örmény genocídium 103. 
évfordulója alkalmából megem-
lékezést tart  vasárnap a Szé-
kelyudvarhelyi Magyarörmény 
Kulturális Egyesület. Délután öt 
órakor felavatják a Tamási Áron 
Gimnázium mellett felállított 
magyarörmény emlékművet. Az 
örmény népirtásról Szász Tibor 
András felsősófalvi református 
lelkipásztor beszél, Wertán Kinga, 
a Terézvárosi Örmény Nemzeti-
ségi Önkormányzat képviseleté-
ben az erdélyi magyarörmények 
Kárpát-medencei hovatarto-
zásáról szól. Hat órától ünnepi 
szentmise lesz a Szent Miklós-
hegyi plébániatemplomban, 
amelyet magyarörmény katoli-
kus liturgia szerint celebrál Gál 
Hunor, a gyergyószentmiklósi 
örmény szertartású egyházköz-
ség plébánosa. Közreműködik a 
szentmiklósi örmény kórus és a 
Vörös Köpönyegesek.

„Egyszerű, csak be kell idegződnie, 
hogy reflexszerűen cselekedjenek a forgalomban. 
Ezért kell orrvérzésig gyakorolni.”




