Gyalogos túra- és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással
Miskolc, Bükk hegység
2013. december 08.
Minden évben különleges meglepetéseket hoz magával a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség Mikulása, hiszen a legutóbbi éveket felidézve a gyerekek
hol a természetvédő Mikulással túrázhattak, hol táncos-mókás élmények várták őket
az erdőjárást követően, hol az Állatkert újdonsült rénszarvas lakói lepték meg a kis
túrázókat.
Idén egyedi túra- és sportvetélkedőt ötöltek ki a szervezők, hogy ismét emlékezetes
Mikulásprogramban lehessen része a diákok népes seregének.
A Krampusz és Hópihe útvonalakon elméleti tudásukat és ügyességüket tehették
próbára a gyerekek, akik közül főként a kicsik vélték úgy, mintha csak egy titokzatos
mesebeli erdőben sétálva próbáltak volna szerencsét a különböző ellenőrző pontok
feladatainak megoldása során.
A sikerélmény persze nem maradt el, melynek örömét csak fokozta a célban őket
váró Mikulás és egyedi kitűző jutalma, valamint édességcsomag ajándéka.
A diákok mellett egyre több szülőt is sikerül meggyőzni a túrázás megkapó
élményéről, akik szintén jelentős létszámban vettek részt a programon.
Az egyénileg jelentkező természetjáró felnőttek és gyerekek is lehetőséget kaptak a
túrán való részvételre, így velük kiegészülve összesen 330 diák és 110 felnőtt vett
részt az idei, „Gyalogos túra- és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással”
programon.
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Szakközépiskolák, valamint a Herman Ottó Gimnázium összesen 83 fős diáktábora
és 11 fős kísérő csapata képviselte. Közülük is legtöbben a Bláthyból érkeztek (56 fő),
akik a rendelkezésre álló keretlétszámig a jelentkezési határidőt követően kértek
lehetőséget további csapat részvételére.
A Diósgyőri Szent Ferenc Általános Iskola egyik felsős csoportja is a középiskoláknak
szánt Krampusz túrán próbált szerencsét 4 diákkal és kísérő pedagógusukkal.
A Mikulás természetesen a legkisebbeknek a legnagyobb öröm, így érthető, hogy a
Hópihe túraútvonalra érkezett a legtöbb jelentkezés.
Részt vett a Görömbölyi Általános Iskola, a Bársony-Hunyadi Általános Iskola
Hunyadi Tagiskolája, a 21. sz. Általános Iskola, a 10. sz. Petőfi Általános Iskola, a
Fazekas Általános Iskola, a Lévay József Református Gimnázium 7.a. osztálya, a
Bulgárföldi Általános Iskola, valamint a Komlóstetői Általános Iskola.

A Mikulástúrák rendszeres résztvevői, az alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola
kis diákjai is eljöttek, de népes táborral csatlakozott a Tiszaújvárosi Diáksport
Egyesület és a Girincsi Általános Iskola is képviseltette magát.
A Hópihe túrára iskolai nevezésben előzetesen jelentkezett 357 diák és 66 kísérő
felnőtt létszáma végül 225 diák és 73 felnőttben rögzült, mivel a rendezvény napját
megelőző kedvezőtlen időjárás többeknek kedvét szegte. A résztvevők ettől
függetlenül egybehangzóan vélekedtek úgy, hogy kár lett volna otthon maradni, hisz
felejthetetlen élményekkel térhettek haza mindnyájan.
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Önkormányzatának Sport Mecénás Alapból biztosított anyagi támogatásáért, a
program megvalósítását segítő túratársaink 58 fős csapatának, valamint a Földes
Ferenc Gimnázium 10 fő önkéntesének.

Miskolc, 2013. december 9.

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége

