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A Miskolci Mobilitási Hét programjaiban a kezdetektől szerepel annak a kerékpáros
teljesítménytúrának a szervezése, ami az ország minden részéből a Bükk-hegységbe
csábítja a kerékpározás szerelmeseit. Az „Autó nélkül a természetben” alcímmel kiírásra
kerülő, 30, 50, 80 és 110 kilométeres távok, minden évben kihívást jelentenek, igen
sokan, rendszeresen visszajárnak az eseményre
. Az első alkalmakat a Vörösmarty
Művelődési Ház Természetjáró szakosztálya szervezte meg, majd csaknem 10 éve a Zöld
Kapcsolat Egyesület a házigazda.

Az előnevezésnek köszönhetően már most tudjuk, hogy vasárnap, a huszadik alkalommal
megrendezésre kerülő Bükki Kerékpáros Teljesítménytúrára 275-en jelentkeztek. Köztük 48
hölgy és 230 férfi. A résztvevők átlagéletkora várhatóan 39 év lesz, de 42 évesen kelnek ezúttal
útra a legnagyobb számban. A legfiatalabb próbázó 9 éves, a legidősebb 70, érthető módon
mindketten a legrövidebb, harmincas távon indulnak majd.

Idén az ország 58 településéről érkeznek bringások ezzel a céllal, hogy a Bükk szerpentinjein
az őszi rengetegben hosszasan tekereghessenek. Az eddigi tapasztalatoknak megfelelően, a
távolabbi tájakról inkább a hosszabb távokat (80, 110 kilométer) választották az érdeklődők.
Budapestről 27-en, Debrecenből 15-en, Kazincbarcikáról 9-en, Tiszaújvárosból 7-en,
Derecskéről és Nyíregyházáról 4-en érkeznek, tehát az ország minden szegletéből érkeznek a
hegyi kerékpározás iránt vonzódó kerekesek. A legtávolabbról a Szekszárdiak képviseltetik
magukat, de Csömör, Gánt, Hajdúnánás, Hernádnémeti, Mezőcsát, Mezőkövesd, Nyírtelek,
Székesfehérvár, Bocskaikert, Boldva, Borsodnádasd, Bököny, Budakeszi, Edelény, Eger,
Emőd, Garadna, Gesztely, Gyöngyöspata, Győrújbarát, Hajdúböszörmény, Hatvan,
Hejőkeresztúr, Ináncs, Kisgyőr, Köröm, Léh, Lőrinci, Mályi, Mezőnyárád, Mezőtúr,
Mezőzombor, Répáshuta, Sajóivánka, Sajóvámos, Szolnok, Tiszakécske, Tószeg, Tótkomlós,
Újfehértó, Vác, Arnót, Berettyóújfalu, Felsőzsolca, Onga, Sajószentpéter, Szirmabesenyő,
Püspökladány bringásainak széles körű találkozója lesz ez az esemény. Az azonban
egyértelmű, hogy a miskolci bringások számára a legkedvesebb a Bükk, hiszen a
résztvevőknek több mint a fele, 142 fő miskolci. A helyzeti előnyből adódóan, egyre nagyobb
szimpatizáns kört mozdít meg a hegység útjaira szervezett esemény.

Az idén a legtöbben 80 kilométeren indulnak útnak (82 fő), de csaknem ugyanilyen népszerű a
110 kilométer (79 fő) és az 50 kilométeres (78fő). Az egykor nagyon népszerű 30 kilométeres
távon ezúttal 38-an bátorkodnak tekerni, ugyanis a Lusta-völgyi erdészeti út állapota jelenleg
rendkívül rossz, versenykerékpárral indulóknak nem is ajánlják a szervezők.
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Vasárnap a csanyiki Királyasztalról indulnak a kerékpárosok, 3-6 ellenőrző ponton várják őket
frissítőkkel és falatozni valóval a Zöld Kapcsolat Egyesület önkéntesei 8-17 óra között.
Természetesen a hagyományoknak megfelelően a fogalommá vált „piros zsíros kenyér” több
állomáson is fogyasztható lesz.

A célba történő visszaérkezést követően a Miskolci Rendőrkapitányságnak köszönhetően 12-17
óra között lehetőség nyílik majd arra, hogy az országos bikesafe kampány részeként a
rendőrségi adatbázisba beregisztrálhassanak a teljesítménytúra résztvevői, ezzel is nehezítve a
kerékpártolvajok lehetőségeit. Az ingyenes regisztrációra egyébként bárki más is ellátogathat
kerékpárjával a Csanyikba.

Az évforduló alkalmából az eltelt 20 év alatt ajándékként kapott emléklapokkal, medálokkal
versenyezni is lehetett. Így derült ki, hogy akad olyan megszállott budapesti kerékpáros, aki
immár 15-ik alkalommal vesz részt a Miskolci Mobilitási Hét keretében szervezett programon.
Őt és csaknem hasonló teljesítményt nyújtó társait ajándék várja, ám a többi résztvevő sem
marad le, hiszen a vasárnapi túra tejesítéséért oklevél és medál kerül átadásra és nagy
számban jelentkeztek a jubileumi esemény alkalmából készíttetett mez átvételére is.

A várhatóan kellemes, esőmentes nyárvégi időjárás igazi ajándéknak ígérkezik a 20 alkalommal
szervezett Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra résztvevői számára. Csaknem negyven
segítővel, önkéntessel, szeretettel vár a vasárnapi eseményre minden előnevezőt a szervező,
Zöld Kapcsolat Egyesület!

További információk:

info@zoldkapcsolat.hu , 706002852

BKTT csoport: https://www.facebook.com/groups/2093840087357680/
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BKTT esemény: https://www.facebook.com/search/top/?q=20.%20b%C3%BCkki%20ker%C3
%A9kp%C3%A1ros%20teljes%C3%ADtm%C3%A9nyt%C3%BAra&amp;epa=SEARCH_BOX
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