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 2007. március 15-én rendezte meg a B.-A.-Z megyei 
Természetjáró Szövetség hagyományos 
teljesítménytúráját, a Népek Tavaszát, amit immáron a 
30km-es távon 10. alkalommal rendeztek meg. Ikertesóm, Pinyó 
és én már harmadik alkalommal jártuk végig ezt a túrát. Reggel 
07:00-kor az elsők között rajtoltunk. A rajt helye: Miskolcon, a 
Hermann Ottó emlékparkban volt. A túra eleje már rögtön egy 
kis emelkedővel kezdődött, ahol a Gulicskára kellett feltornázni 
magunkat. A Z sáv ill. a P sávjelzésen haladtunk az első 
ellenőrzőpont felé, miután felértünk a Gulicskára gyönyörű látvány 
fogadott bennünket, nem hiába jöttünk fel, gondoltam 
magamban.:) Miután megcsodáltuk a kilátást, indultunk az I. 
ellenőrzőpont felé, ami  Fehérkő-lápánál volt, itt már 4,8km-nél 
és 414 m szintnél tartottunk. 
Lepecsételték az igazoló lapunkat, és már futottunk is 
Lillafüredre le, ezen a  részen eléggé meredeken kell lefelé 
menni, mi futottunk, ezt a  részt mindig végig futom, így 
pillanatok alatt leértünk Lillafüredre, ahol már újból felfelé 
kellett mennünk  a Vesszős-völgyön, a sárga sávjelzésen, nagyon 
jó idő volt szerencsére, gyorsan felértünk, ezután  a piros 
keresztjelzésen haladtunk tovább, majd áttértünk a  piros 
sávjelzésre, amin teljesen a Sebes-vízi üdülőig mentünk, ahol a 
következő, szám szerint II. ellenőrzőpontunk volt. Itt egy gyors 
pecsét kérése a pontőröktől és futás le Garadnára, ahol már fél 
távnál jártunk, és túránk III. ell.pontjánál. Itt ettünk egy fél 
szelet zsíros kenyeret, ittunk egy pohár jó meleg teát, és 
elindultunk, hogy meghódítsuk az Örvénykő csúcsát, és egyben 
túránk utolsó húzósabb emelkedőjét. A Szentléleki- völgyön 
haladtunk fölfelé, vagy mondhatnám akár azt is, hogy az „Arany-
lépcsőn” szinte minden energiánkat elvette , mire felértünk, 
szerintem mondhatom azt , hogy  ez a leginkább embert próbáló 
szakasza ennek a túrának. De miután felértünk, az Örvény-kőre, 



csodálatosan szép látvány tárult elénk, bár a Magas-Tátrát 
ezúttal nem láttuk):, ennek ellenére nagyon szép volt, így is a 
kilátás oda fentről. Itt már túránk IV. ellenőrzőpontjánál, és 
18,1 km-nél tartottunk ill. 1188m szintnél, már magunk mögött 
volt  a táv jelentős szintkülönbsége is. 
Itt újból futottunk egy rövidebb szakaszt a Válint-keresztig, 
egészen pontosan 3km-t. Itt már túránk utolsó előtti 
ellenőrzőpontjához érkeztünk, gyors pecsét és ismét egy kis futás 
ezúttal Csókásra. Itt megszedtük a lépésünket, és 40 perc alatt 
tettünk 5km-ert. Így értünk fel túránk utolsó ellenőrzőpontjához 
a Kis-Galyára. Itt a jó időnek is köszönhetően meseszép 
látványban volt részünk, a kilátást illetően. Innen már nem sok 
volt hátra. Gyorsan leereszkedtünk a Kis-Galyáról,és kiértünk a 
Lillafüredi műútra, innen futottunk be a CÉL-ba.  
Szerintem Pinyó nevében is mondhatom, hogy eddigi Népek 
Tavaszás túráink közül ez volt, a legjobb, azért is mert 
csodálatosan szép tavaszias idő volt, és azért is, mert most 
gyűrtük le a legrövidebb idő alatt ezt  a túrát. Örülök, hogy ez  
a túra is sikeres volt számunkra! 
Ezúton is köszönünk mindent a rendezőknek, mert nagyon jó 
szervezés volt! Nagyon jó túra, nagyon jó idő, ennél nem is kell 
több. Következő teljesítménytúránk a Mátrabérc, vagy Hannák 
Kolos, de ez már egy másik történet… 
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