VI. Nagyszlovák-magyar turistatalálkozó
Nagy-Milíc szlovák
2011. április 16.
A hagyományoknak megfelelően a Búza téri görög templom melletti parkolóban gyülekeztünk.
Gyönyörű, kora nyári időjárással örvendeztetett meg a természet bennünket. Egy 50 személyes
autóbusszal - Kerekesné Szűcs Katalin parancsnoksága alatt - és egy 20 személyes autóbusszal Balkányi Ferenc vezényletével - indultunk útnak. Szokás szerint az utolsó pillanat után is volt
jelentkező, így 2 db személykocsi is követte a buszokat. Már a buszon kiosztottuk mindenkinek a
kitűzőt és az emléklapot.
Első megállónk Hollóháza Kék túra emlékmű volt. Rövid pihenő után indult a hosszú túra
Kerekesné Szűcs Katalin vezetésével Hollóháza - Bodórét felé.
A többiek ismét buszra szálltak, meg sem álltak Bodórétig. A Panoráma büfében elfogyasztották
az előre megrendelt sztrapacskákat és lekváros/túrós derelyéket. Váradi Zsófia vezetésével ½ 11-kor
indult a közepes túra a Nagy-Milíc csúcsára. Érkezett a hosszú túra, bekapkodták ők is a megrendelt
étket, majd irány a csúcs.
Már menetközben szivárogtak mindenhonnan a szlovák gyalogos és kerékpáros turisták. Fent a
csúcson ásványvízzel, pogácsával, pálinkával várták a túrázókat a füzéri Önkormányzat jóvoltából.
Volt nagy öröm a rég nem látott szlovák/magyar ismerősök találkozásakor.
Déli 12-kor már zsúfolásig tele volt a 895 méter magas csúcs és környéke, de továbbra is csak
jöttek és jöttek a turisták. Végül ½ 1-re minden összeállt, zászlók kitűzve, kezdődhettek a köszöntők.
Jozef Bela Szalánc Polgármestere kezdte a köszöntők sorát, majd Csiger Lajos a B.-A.-Z. Megyei
Közgyűlés alelnöke köszöntötte a megjelenteket. A házigazda, Horváth Jenő Füzér polgármestere
köszöntőjében elmondta, hogy kilátót szeretnének építeni a Nagy-Milícre. Ezután Balkányi Ferenc a
B.-A.-Z. Megyei természetjáró Szövetség elnöksége nevében, Peter Dombrovsky a kassai turisták
nevében mondott köszöntőt, mint ennek a nemzetközi túrának az elindítói.
A köszöntők elhangzása után a túrázók, túravezetőink vezetésével továbbindultak a Csata-rétre,
vitték magukkal a szlovák turistákat is, akik egyébként nem ismerték az útvonalat. Itt volt berendezve
a vendéglátás, finom babgulyás várta a megfáradt turistákat.
Akik nem vállalták a meredek leereszkedést a Csata-rétre azok a kistúrával Balkányi Ferenc
vezetésével visszatértek a Bodó-rétre, majd a buszokkal átmentek Füzérre, a vár alatti parkolóig. Innen
mentek föl a Csata-réti ebédhez.
Füzéren a vár meglátogatásához szlovák idegenvezetéssel, ingyenes várlátogatással kedveskedett
a helyi elöljáróság. Végül 16-17 óra körül a szlovák és a magyar turisták sűrű búcsúzások közepette
autóbuszokra, kerékpárra szállva indultak haza.

Adatok:
Miskolcról 76 fő vett részt a találkozón. Az összes résztvevő magyar gyalogosok, szlovák
gyalogosok és kerékpárosok összlétszáma 400-ra tehető.
Hosszú túra Kerekesné Szűcs Katalin vezetésével:
Hollóháza – Bodó-rét – Nagy-Milíc – Csata-rét – Füzér
táv: 13,6 km, szint: 700 m
Közepes túra Váradi Zsófia vezetésével:
Bodó-rét – Nagy-Milíc – Csata-rét – Füzér
táv: 9,0 km, szint 350 m
Kis túra Balkányi Ferenc vezetésével:
Bodó-rét – Nagy-Milíc – Bodó-rét
táv: 7,6 km szint 300 m
Füzér – Csata-rét – Füzér
táv:
5,4 km szint 190 m
Köszönjük Horváth Jenő Füzér polgármesterének és csapatának a kitűnő rendezést, köszönjük
Peter Dombrovsky a szlovák oldali mozgósítását, szervezését.
A csodálatos időjárásnak, a gyönyörű természetnek, a kitűnő szervezésnek és a jó hangulatnak
köszönhetően emlékezetes marad ez a találkozó is.
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