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– Szerettem a gimibe járni, most 
már nosztalgiával gondolok vissza a 
négy évre. A mi generációnk volt az 
első, amelyik 1989 után került be a 
gimnáziumba. Azt hittük, mindent 
lehet, és sokszor feszegettük is a ha-
tárokat. Infoosztályba jártam, sok 
fiú volt, valószínűleg nehéz osztály 
lehettünk a tanárok számára, de 
persze mi ebből nem sokat érzékel-
tünk akkor. Szép évek voltak, és mi 
észre sem vettük, mennyi mindent 
kaptunk, ami később a hasznunkra 
vált. És nem hiszem, hogy csalódást 
okoztunk, hisz mindenki szép sike-
reket ért el a maga választotta pá-
lyán, bárkire büszke lehet az iskola. 
Sok barátság született ebben az idő-
ben, még most is tartjuk egymással 
a kapcsolatot. Bár sajnos ritkán ta-
lálkozunk, mindig öröm összefutni 
valakivel a régi barátok közül. 

– Volt hatással valaki a tanárai 
közül a pályaválasztására? Egyálta-
lán van a volt tanárai között valaki, 
akiről ma úgy gondolja, hogy nagy 
hatással volt önre, személyisége, vi-
lágnézete alakulására?

– Akkor még fogalmam sem 
volt, hogy milyen pályát fogok 
választani. A szüleim arra tanítot-
tak, legyek nyitott, engem pedig 
sok minden érdekelt. Ez így is 
volt jó, mert az iskolában egy ki-
csit ki tudtam próbálni mindent. 
Ezt a tanáraimnak köszönhetem, 
mindig volt, aki útmutatót adjon, 
ha éppen verset akartam elemez-
ni, számítógépen programozni, 
a kémiai elemek elektronjainak 
pályáját vagy egy Geiger–Müller 
háttérsugárzás-mérőt építeni. A 
különböző iskolai versenyekre ír-
tam meg életem első tanulmányi 
pályázatait, és az elnyert díjak 
tanáraimnak is legalább annyira 
szóltak, mint nekem. Szerencsés 
helyzetben voltam, hogy olyan 

tanárok tanítottak, akiknek ter-
mészetes volt a szakmai felké-
szültség, a tudás átadása, az állan-
dó támogatás és a nyitottság az új 
dolgokra.

– Mennyire vett részt a tanórá-
kon kívüli diákéletben? Egyáltalán, 
volt kielégítő diákélet akkor a gim-
náziumban?

– Mindig volt valami, amit 
órák után lehetett csinálni, csak 
úgy pezsgett a diákélet. Jártunk 
kosarazni, voltak diákzenekarok, 
nagy bulik, kirándulások. Igazi 
közösség voltunk, és nemcsak az 
osztály, hanem az egész gimnázi-
um – mindenki ismert mindenkit. 
Én táncházba jártam sokat, egyszer 
még a díszteremben is felléptünk 
a csoportunkkal, sőt még Magyar-
országon is volt egy turnénk. De 
szerepeltem színházi előadásban is, 
egy passiójátékot adtunk elő. Sose 
unatkoztam, mindig volt valami 
érdekes tennivaló, és talán ezért is 
volt a legjobb diáknak lenni.

– Megosztja velünk kedvenc di-
ákcsínyét?

– Bizonyára sokszor volt kisebb-
nagyobb összetűzésem tanárokkal, 
de diákként ki nem akar lázadoz-
ni? Azonban remélem, mostanra a 
feledés jótékony homályába veszett 
már minden csíny. Egy dologra 
azért emlékszem: az érettségi vizsga 
alatt az osztálytársaimmal viccelőd-
tem. Nem vagyok izgulós fajta, így 
amíg a szóbeli vizsgákon arra vár-
tuk, hogy sorra kerüljünk, én azzal 
ütöttem el az időt, hogy nem léte-
ző vizsgatételekről kérdezgettem, 
hogy ki mit tudna mondani – ami 
persze nagy riadalmat keltett, hisz 
senki sem hallott ezekről. A végén 
persze mind nevettünk, és a vizsgák 
is mind meglettek. 

Tavasszal, a jó idő beköszönté-
vel előkerülnek téli álmukból a 
kerékpárok. Mielőtt azonban el-
indulnánk velük, fontos átnézni a 
műszaki állapotukat, és ha szük-
séges, a hibákat javítani kell. Első 
lépésként tisztítsuk meg a kerék-
párt. Optimális esetben csak a 
port kell róla letörölnünk, hiszen 
ősszel, a szezon végén, ugye tisz-
tán raktuk el… Viszont ha még-
sem így történt, érdemes megfon-
tolni az alábbi tanácsokat.

Az első melegebb napsütés be-
álltakor, még mielőtt őrült 
tekerésbe kezdenénk, szük-

ségünk lesz előbb a villáskulcsra. A 
kerékpáron tavasszal néhány főelem 
átvizsgálása feltétlenül szükséges. 
Ezt minden elindulás előtt érdemes 
megejteni, ám egy téli pihenő után 
különös figyelemmel kell megtenni. 
Az átvizsgáláshoz a legegyszerűbb, 
ha fejre állítjuk a kerékpárt, így min-
denhez hozzáférünk.

Gumik
Az első dolog, hogy ellenőrizzük 

a gumikat. Ha a téli raktározáshoz 
nem engedtük ki a levegőt belőlük, 
akkor is szinte biztos, hogy mostanra 
leeresztettek. Vagy teljesen vagy csak 
félpuhára. A belsők minden bizony-
nyal teljesen jók, csak anyagukban 
engedtek egy keveset. A külsőt kell 
leellenőrizni, hogy az oldalán nin-
csenek-e repedések, sérülések. Egy 
keveset használt és még nem annyira 
kopott külső is elöregedhet, vagyis a 
napfény, a páratartalom-változás és 
a folyamatos nagy nyomás hatására 
kirepedezhet. Ha mindent rendben 
találunk, felfújhatjuk a gumikat.

Kerék
A második dolog, amit kötelezően 

ellenőriznünk kell, az a kerekek állapo-
ta. Nyomkodjuk végig a küllőket (ahol 
keresztezik egymást), hogy mindegyik 
feszesen áll-e, nincs-e kitörve valame-
lyik vagy nem túl laza-e. Ha rendben 
van, pörgessük meg a kereket. Ameny-
nyiben egyenesen fut (amit legegysze-
rűbben a fékpofánál tudunk ellenőriz-
ni), akkor minden tökéletes.

Fékek
Ellenőrizzük a fékeket! Ha a fékkar 

meghúzásával a fék mindkét oldala be-
mozdul (a fékbetét a felnihez ér, illető-
leg a féktárcsához, ha az van), a fékkar 
elengedésével egyenlő módon távo-
lodnak el a felnitől, akkor ott is min-
den rendben. Ha nem mozog szépen, 
akkor minden bizonnyal a bowden 
rozsdásodott vagy koszolódott be a 
házba. Ez esetben (tekintettel arra, 
hogy igazán nem nagy tételről van 
szó), érdemes feltétlenül új bowdent 
használni, a bowdenházba pedig egy 
kis olajat csepegtetni. Ha a fék két ol-
dala nem egyenlően mozdul vissza, a 
fék rugóerején kell állítani.

Váltó és csavarok
A váltót úgy ellenőrizhetjük, hogy 

egyik kezünkkel a hajtókart hajtjuk, a 
másikkal végigváltunk az összes foko-
zaton. Ez a bowden is be tud rozsdásod-
ni – a váltórendszer még érzékenyebb, 
mint a fékrendszer. Végezetül nézzük 
meg, hogy minden csavar stabilan 
rögzített-e: keréktengelycsavarok, haj-
tóműcsavarok, pedálok, stucni, kor-
mány, nyeregcső.

Éves karbantartás
Évente egyszer a kerékpáron egy 

nagyszervizt is érdemes elvégezni. Ez 
azt jelenti, hogy szinte az összes for-
górész (kerékagyak, kormánycsap-
ágy és hajtómű) szétszedésre, tisztí-
tásra, majd újbóli bezsírozásra kerül. 
Emellett a kerekeket centrírozzák, 
majd a féket és a váltót beállítják. 
Ezt a szervizt vagy ősszel az elrakás 
előtt (ez az inkább javasolt), vagy 
tavasszal, elővételkor érdemes meg-
ejteni. Olyan ez, mint a fogorvos: ha 

gyakrabban jár az ember, kevésbé fáj 
és olcsóbb. Átlagos felhasználónak 
évente egyszer elegendő egy ilyen 
nagyszerviz, melynek elvégzéséhez 
többféle drága és speciális szerszám-
ra, valamint nagy gyakorlatra van 
szükség. Ilyent csak az végezzen, aki 
mindkettővel rendelkezik!

A fent említett ellenőrzésekkor 
jelentkező apró-cseprő problémákat, 
akár egy univerzális kerékpárszerelő 
kulcs segítségével, bárki otthon tudja 
orvosolni. Komolyabb szervizeléshez 
viszont komolyabb eszközök és tu-
dás, gyakorlat szükséges.

Ne csak tekerj – ellenőrizd
a láncot és a gumikat!
Év közbeni karbantartás tekinteté-

ben nagyon fontos, hogy a lánc mindig 
enyhén olajnedves legyen. Még akár a 
műszerolaj is megteszi, de érdemes va-
lamivel jobb minőségű, kifejezetten a 
kerékpárlánc kenésére tervezett lánc-
kenő sprayt alkalmazni.

Zsírozni tilos a láncot! Sem-
mire sem jó, csak felszedi a koszt, 
ami smirgliként „megeszi” a láncot. 
Ügyeljünk mindig arra is, hogy a 
gumikban megfelelő nyomás legyen, 
valamint menet közben figyeljünk a 
kerékpár reakcióira és visszajelzéseire 
is! Ha valami nem működik tökélete-
sen, inkább nézessük meg!

És még egy jó tanács: a szezon 
végén takarítsd le a bringádat, majd 
télen vidd el szervizbe teljes generál-
ra. Akkor a szerelők nagyon alaposan 
rendbe tudják rakni a gépedet, hisz 
nincs sok munkájuk. Neked sem sür-
gős, mert nem akarsz 5 perc múlva 
túrázni. Így tavasszal csak egy leporo-
lás vár rád, és már indulhatsz is!
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Villáskulccsal felébresztett bringák
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