+1. feladat: Kiss Péter Próba
Vetélkedősorozatunkban az elmúlt két tanévben egy plusz feladatra is sort kerítettünk.
Rendhagyó módon nem írtunk titkosírással, nem rejtettük el a megoldást, hanem nemes
egyszerűséggel megadtuk mi a feladat: Irány a természet! Vagyis túrázzon minden csapat!
Ez a feladat nagy sikert aratott. A csapatok (remélhetőleg nem csak taktikai okból!) sorra
pozitívan nyilatkoztak róla, s kérték, hogy idén újra legyen ilyen feladat. Mivel kérésük
teljesen megegyezik a mi elképzelésünkkel, hát lesz ilyen feladat!
Igen ám, de mit is takar valójában a „Kiss Péter Próba”? Honnan az elnevezés? Ha próba,
akkor valamit teljesíteni kell. De mit? A kérdések jogosak, adjuk a válaszokat.
Kiss Péter neve lassan 7 éve ismert az átlagemberek előtt. Egy magas, mosolygós fiatal
srác képe jelenik meg előttünk, aki Erőss Zsolttal együtt indult a Kancsendzönga
megmászására. Elindult, de a sikeres mászást követően már nem tért vissza. Teljesítményei
viszont ismertek. Mivel megszállott természetet szerető sportember volt, szinte egyértelmű,
hogy a sok nagyszerű eredmény között szerepel az Országos Kéktúra teljesítése is. Túrás
feladatunkat szülei támogatásával és hozzájárulásával tehát Róla, Kiss Péterről neveztük el.
Kérünk Benneteket, a próba teljesítése előtt olvassátok el valamennyien Péter szüleinek
levelet, melyet a vetélkedő csapatai részére írtak! A levelet a feladat végén találjátok.
Mit is kell teljesíteni?
Mint ahogy az elmúlt évben is írtuk, „…annyit ültetek már a számítógép előtt,
guberáltátok a térképet, hogy most már tényleg meg kellene mozdulni egy kicsit. Húzzatok
bakancsot, túrázzatok egyet! Szervezzetek egy túrát lakóhelyetek környékén!”
A túra feltételei a következők:
- A túrán bárki részt vehet (egy iskola több csapata, osztálytársak, barátok, szülők, stb.).
A lényeg az, hogy a csapatotok ott legyen.
- A teljesítendő távok: „A” kategória: minimum 6 km.
„B” kategória: minimum 8 km.
„C” kategória: minimum 10 km.
- A túráról készítsetek maximum egy oldalas Túranaplót, mely tartalmazza az
alábbiakat:
- Csapat neve, kódja
- Résztvevők létszáma
- Túra időpontja
- Az időjárás rövid jellemzése
- Túra útvonala, hossza
- Fontosabb látnivalók, érdekességek
- Sajátos dekoráció, megjelenítés
- A Túranaplót külön A/4-es lapra készítsétek el és a 3. forduló után a korábbi rajzos
feladatokkal együtt postai úton küldjétek el iskolánk címére!
- Bármilyen technikával dolgozhattok.
- A túrát fotókkal is dokumentálhatjátok. Ezekből számunkra is küldhettek párat.
Végül egy nagyon fontos dolog. Ezzel a feladattal nem plusz pontokat nyerhettek, hanem
veszíthettek! Amelyik csapat nem valósítja meg ezt a feladatot, sajnos lenullázza

pontjainak a számát! Ne kockáztassatok! Tényleg húzzatok bakancsot és IRÁNY A
TERMÉSZET! Jó túrázást, szép időt és kellemes kikapcsolódást kívánunk
Mindenkinek!
A túra teljesítésének és a feladat beküldésének határideje a harmadik forduló vége!
Utóirat: Mint ahogy az elmúlt évben is kértük, idén is: Ha túrán, ha lesz erőtök hozzá,
énekeljétek el az „Indulj el egy úton…” című dalt. Reméljük, sokan emlékeztek rá! Ez a
„Másfélmillió lépés Magyarországon” című film főcímdala. Aki még nem ismeri, az alábbi
linken rátalálhat, s megtanulhatja:
https://www.youtube.com/watch?v=UazsO1FYrG4
Köszönjük! Jó utat, szép időt kívánunk Mindenkinek!

Péter és a túrázás
Nincs annál szebb, mint amikor az ember eggyé válik a természettel és megtapasztalja annak
csodáit. Igaz nem kényeztet luxussal, de megadja a testnek a felüdülést és a lélek harmóniába
lép a természettel.
Péter tíz hónapos volt mikor felvette első csizmáját és attól kezdve nem volt megállás. A
Mátrában rendszeresen magunkkal vittük a túrákra, három-négy évesen már saját lábán járta
végig azokat az utakat, amit mi is megtettünk.
Ez az időszak megalapozta a vágyat, hogy felfedezze a természet minden szépségét. Köveket,
leveleket gyűjtött. Némelyik kő csodás látványa úgy elvarázsolta, hogy Mátrafüredre érve a
megérdemelt fagyi helyett egy kis ásványkövet választott.
Az iskolai évek alatt megismerte hazánk tájait, természeti értékeit és megerősödött benne a
vágy, hogy saját szemével is megtapasztalja annak sokszínűségét.
15 évesen a teljesítménytúrázás is helyet kapott életében, sportnak és kikapcsolódásnak is jó
tevékenységnek bizonyult. Azokban az években még nem volt annyira népszerű aktív
pihenési forma a túrázás, mint napjainkban.
Egy éven belül 2002-2003 között teljesítette az Országos Kéktúrát. Ez időszak alatt gyalogos
szakágban Túravezetői vizsgabizonyítványt szerzett. Közben különböző túramozgalmakban is
részt vett, megszerezte azoknak a jelvényeit és „Ki tud többet a teljesítménytúrákról”
serlegével gazdagította gyűjteményét. Ha ideje engedte szívesen választotta a tájfutást, mert
fizikailag és szellemileg is jó teljesítményt kellett nyújtani a különféle terepviszonyok között.
Most rajtatok a sor, hogy legjobb tudásotok szerint teljesítsétek a „Kiss Péter Próbát” és
élvezzétek annak minden pillanatát.
Kívánunk nektek felfedezésekben gazdag túrázást. Találjátok meg azt a harmóniát, ami a
testet feltölti és a lelket élményekben gazdaggá teszi, erre az Országos Kéktúra igazán
alkalmas. Kalandra fel!
Üdvözlettel: Kiss Péter szülei

