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Miénk itt a tér! (Bocskai Portya, 2021) 

 

1. Előzmények 

Immár tizenkettedik alkalommal került megrendezésre az október 2-3-ai 

hétvégén a Bocskai Portya nevű teljesítménytúra. Ennek a rendezvénynek részben 

intézményünk helyileg a bázisa, a célcsoport egy részét pedig intézményünk diákjai 

teszik ki. Tehát: miénk itt a tér, ez a mi rendezvényünk is. 

Nagy volt a lelkesedés, amikor megtudták növendékeink, hogy az előző évtől 

eltérően, amikor is a járványhelyzet miatt csak egyénileg teljesíthették a túrát, s így jóval 

kevesebben a megszokottnál, most ismét közösségi rendezvényről beszélhetünk. Sajnos 

többen nem tudtak most sem részt venni, mert a túra teljesítéséhez-érthetően-védettségi 

igazolvánnyal kellett rendelkezni, diákjaink közül viszont sokaknak még nincs ilyen. 

Intézményünk munkatársai közül (katonák, civilek) is szép számmal szoktak 

részt venni a Bocskai Portyán és ez most is így volt. 

2. A beavatás 

 

A túra szervezői úgy találták ki, országosan egyedülálló módon, hogy a 

serdülőktől a felnőtt kor küszöbén tartókon át, az érettektől akár a szépkorúakig, civil 

és katona, aktív és tartalékos, hagyományőrző és honvédségi pártoló: mind találhat 

magának kedvére való távolságot.  

Nagy seregszemléje is ez felnőtt katonai állományunknak. 

 

Nézzük mindezt diákjaink szemszögéből! A 20 kilométeres táv a legkisebbek 

számára való, a tapasztalatszerzésre kiválóan alkalmas. A 40 kilométer teljesítéséhez 

már rutin kell és ezért jár a felvarró. Az igazán nagy kihívás azonban a 70 kilométeres 

táv, amelyért a kitűzőt lehet kapni. 

Nem más ez, mint egy folyamatos beavatás és a végén a 70 kilométert teljesítők 

már elmondhatják: teljesítették a felnőtt kor kihívását.  

 

3. Az időjárás 

Összességében kedvezett a túrázóknak. Reggel és a délelőtt ugyan ködös, hűvös 

volt, de a nap kisütésével ugrásszerűen emelkedett a hőmérséklet és kiváló idő lett a 

Bocskai Portya teljesítéséhez.  

Mehettünk volna akár szüretelni is, de mi most mást választottunk. 

4. Személyes vonatkozások 

Amióta tudok róla, azóta mindig részt veszek a portyán, általában diákokkal, 

kísérőként segítőként, a 40 kilométeres távon. Eddig még mindig sikerült szintidőn belül 

teljesíteni, de nem az időeredmény a lényeg, főleg 52 évesen, hanem az, hogy a túra 

kapcsán tudjak segíteni az elfáradtaknak, esetleg kedvük vesztetteknek abban, hogy ne 

adják fel. Alkalmas a helyzet arra is, hogy a növendékekkel kötetlenül beszélgessünk. 

Most is így történt. 
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Külön élményt jelent ilyenkor volt növendékeinkkel találkozni, akik a Magyar 

Honvédség kötelékeiben teljesítenek szolgálatot. 

Jó alkalom ez ugyanakkor arra is, hogy felmérjem azt magamon, hogy milyen 

fizikai állapotban vagyok, gondolom mindenki így van ezzel. 

5. Végrehajtás 

A tizennyolc év alatti diákjaink esetében a felnőtt felügyeletet intézményünk 

munkatársai adták. A diákoknak ezen kívül élményt jelentett az is, hogy a katonák 

között - akik többségben voltak - lehettek, felnézhettek rájuk, kapcsolatba kerülhettek 

velük és ez plusz motiváció a pályaorientációban. Példát jelentekkel számukra felnőtt 

munkatársaink, a legfelsőbb vezetéstől az alacsonyabb beosztásokig: akik közöttük 

voltak, velük mentek, segítettek rajtuk, holott akár maguk is problémákkal küszködtek. 

A nagy meleg, a tapasztalatlanság, esetleg fizikai erőnlétnek nem megfelelő táv 

megválasztása viszont ahhoz vezetett, hogy többen növendékeink közül nem tudták 

teljesíteni a  versenyt, de tapasztalatszerzésre így is jó volt. Jövőre könnyebb lesz 

azoknak, akik már tudják, mire számíthatnak. Új célt ad a következő portya teljesítéséig. 

Jómagam a mezőny után tudtam csak eredni ( a Mihály napi vásár lezárása a 

rajthoz beérkezésben bezavart), de az első ellenőrző pontnál sikerült diákjaink egy 

részét a felnőttekkel együtt utolérni, s innentől ez volt a mi csapatunk. 

6. Képek 

 
A Bocskai Portya logója (teljesítménytúrázók társasága.hu) 
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Méhes Rolanddal, egykori növendékünkkel 

 
  

Szilágyi tanár úr jókedvűen az első 

ellenőrző pontnál 

A Portya hátulnézetből 
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Pihenő a második ellenőrző pontnál Itt bukkant fel Fórián tanár úr saját 

kutyájával és el is kísértek minket, a fiával 

együtt hármasban egy jó darabon 

 
 

 

Nagy 9.b osztályos növendék 

megfáradt az úton, a második 

ellenőrző pontig jutott, de ez is szép 

teljesítmény! 

Piknik az erdőszélen. Bemutatják: Gali, 

Tinyó, Zsolnai és Ponyeczki növendékek 
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Munkában a főszervezők (Horváth és 

Garda százados urak) 

Ismét sikerült szintidőn belül teljesíteni 

 

7. Utómunkák 

Úgy esett, hogy a túra után ügyeletes lettem a kollégiumban és láttam beérkezni 

a megfáradtakat, a szenvedőket. Most talán fizikailag összetörtek, de lelkileg emelkedni 

fognak és büszkék lesznek arra, amit elértek. Ebben is kell nekik segíteni. 

8. Előremutatás 

 

Szervezőink tökéletes munkát végeztek. Tizenkét év tapasztalata van mögöttük. 

Bízom benne, hogy jövőre a járványhelyzet teljes elmúltával még többen tudunk részt 

venni: diákok és felnőttek egyarán e nemes rendezvényen és ezen belül minél többen 

tudnak a gyaloglás közben kapcsolatokat építeni, saját magukat legyőzve pedig 

szintidőn belül teljesíteni. Legyen mindig miénk ez a tér! 

Nekünk, felnőtteknek pedig bíztatni kell a növendékeket, mert ez nem kerül 

semmibe és egyébként is egyfajta feladatunk. 

 

 

        Vastag György 


