
XI. NEMZETKÖZI NAGY-MILIC TERMÉSZETJÁRÓ 

BARÁTI TALÁLKOZÓ 
2016. április 23. szombat 

 
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség és a Szlovák Turista Klub, Magyar-Szlovák Nemzetközi Turista 

Találkozót szervez, a Zempléni-hegység legmagasabb csúcsára, a magyar-szlovák határon álló Nagy-

Milicre, és a kis-milici új Károlyi-kilátóhoz. 

Találkozás: 2016. április 23-án, szombaton 6.10-kor Miskolc, Búza tér görög katolikus templom mögötti 
parkolóban. 
 
Utazás: 6.25-kor különjáratú autóbusszal Füzérig, illetve Bodó-rétig, a túrák kezdőpontjáig. A túrák előtt 
tervezzük a felújított Füzéri vár megtekintését, mely jelenleg még nincs nyitva, így nincsenek pontos 
információink. 

PROGRAM 
 
A Kis-Milicre mind felfelé és mind lefelé egy könnyebb és egy nehezebb túra választható, mely 
tetszőlegesen kombinálható. 
 
„A” jelű - Nehezebb túra felfelé: 
Útvonal: Füzér- Füzér vára - OKT - Csataréti- erdészház - Kis-Milic (Károlyi-kilátó) 

Táv: 6 km; szintemelkedés: 620 m, Túravezető: Makár Richárd 
 
„B” jelű - Könnyebb túra felfelé: 
Útvonal: Bodó-rét - Nagy-Milic – Kis- Milic (Károlyi-kilátó) 

Táv: 4,2 km; szintemelkedés: 300 m, Túravezető: Balkányi Ferenc 

„C” jelű - Nehezebb túra lefelé: 
Útvonal: Kis-Milic - Nagy-Milic- Országhatár – Eszkáros (Skároš) 

Táv: 9 km; szintemelkedés: 100 m, Túravezető: Makár Richárd 
 
„D” jelű - Könnyebb túra lefelé: 
Útvonal: Kis- Milic - Nagy-Milic- Bodó-rét  

Táv: 4,2 km; szintemelkedés: 50 m, Túravezető: Balkányi Ferenc 

A túrák után Hernádcsányba (Čaňa) utazunk, ahol szlovák partnereink látnak vendégül minket. 
 
Visszaérkezés várható ideje Miskolc, Búza térre 18-19 óra körül.  
 
Részvételi díj: 2.200 Ft, mely tartalmazza az autóbuszos utazást, kitűzőt, emléklapot. 
Az ár nem tartalmazza a megújult Füzéri várba a belépő díjat. (A vár március végén nyit, ekkor lesznek 
információink a belépővel kapcsolatban)  
 
Jelentkezési határidő: 2016. április 5., kedd 
 
Jelentkezést csak a részvételi díj egyidejű befizetésével fogadunk. 
 
Jelentkezés módja: 
- egyénileg keddi szövetségi fogadónapokon 16.30-18.30 óra között (Miskolc, Selyemrét u. 30., földszint 
2.) ill. - egyesületeknél/szakosztályoknál összegyűjtve a jelentkezéseket, befizetéseket. Természetesen 
kérjük a résztvevők névsorát. 
 
Mindenkit szeretettel várunk!  
 
 
Miskolc, 2016. február 10.   B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége 


