
Elnökségi Ülés 
2013. szeptember 10. 

 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 

1. 2013. 07. 16-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése, végrehajtásának 
eredménye. 

2. 2013. november-december havi szövetségi programok előkészítése. 
3. 2014. évi eseménynaptár szövetségi programjainak előkészítése. 

(Hagyományos és új szövetségi programelemek.) 
4. 2014. évi szövetségi feladatok előkészítése (technikai, oktatási, kulcsosházak, 

kommunikáció, stb.) 
5. Egyebek. 

 
Makár Richárd elnök úr köszönti a megjelenteket, megnyitja az elnökségi ülést és 
ismerteti a napirendi pontokat. 
 

1. napirendi pont 

Makár R.: az előző elnökségi üléseken hozott határozatok végrehajtása megtörtént 
(mellékelve). A határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre, honlapunkon 
közzétételre kerültek. 

Kérem, hogy a 29/2013. sz. Határozatot az 5. Egyebek pontban tárgyaljuk.  

 

2. napirendi pont 

Makár R.:  két nyertes pályázatunk is van. Az egyik az „Erdőkerülő Ómassáról 
Ómassára” című, melyhez össze kell állítani egy Ómassa környéki túrákat ajánló-
bemutató anyagot. A másik, hogy a Sportmecénás Alapból kaptunk támogatást a 
Mikulástúra lebonyolításához.  

Az önkéntes munkára fogadói levél kiment az egyesületekhez, ezzel kapcsolatban 
nem kaptunk visszajelzéseket, hogy mely egyesületek szeretnének önkénteseket 
fogadni. 

Garadnay S.:  több egyesület nem fogad önkéntes munkára, de pl. Szendrő szeretne 
belépni, csak még nem regisztráltak. 

Bernáth M.:  az ómassai kiadvány szerkesztéséhez, tördeléséhez, fényképek 
készítéséhez kérünk segítséget. Balkányi Feri néhány túraötletet már adott. A 
megvalósítás határideje december 31., de részünkről a lezárás november 30-án 
történjen meg.  

A kiadvány elkészítésében segítők: Balkányi Ferenc, Bartók Julianna, Bernáth 
Marietta, Garadnay Sándor, Makár Richárd.  

Makár R.:  mint tudjátok, ebben az évben nem őszi megyei vezetői értekezlet néven 
tartunk találkozót, hanem a megyei természetjáró szervezetek aktív résztvevőinek, 
azaz egy bővített körnek. Időpontja: 2013.11.09.-10. Az Északerdő Zrt. Varbó-
Fónagysági épületét már lefoglaltuk a találkozó helyszínéül. 
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2013. októberben kibővített elnökségi ülést tartunk, ott tárgyaljuk a 2014. évi kiemelt 
esemény naptárat. A fónagysági találkozóhoz kell egy szervező csapat, akik a két 
napos programokat kitalálják, megszervezik. Kovács László felajánlotta segítségét a 
program összeállításához. Ötleteket is várunk. 

Garadnay S.:  meghívhatnánk a Sportcentrum Kft. új sport-referensét, hogy 
tájékozódjon programjainkról, és mi is az ő programjaikról. Javaslom még, hogy pl. a 
bizottságvezetők (oktatási, technikai, minősítési, természetvédelmi, kulcsosház) saját 
témakörükben tartsanak tájékoztatásokat. Lehetne beszélni az útvonalfestésről, 
szövetségi programokról, programnaptár összeállításáról. 

Bernáth M.:  december 08-án lesz a Mikulástúra, melyre a Mecénás Alapból nyertünk 
150 eFt-ot, így olyan színvonalon tudjuk megrendezni idén is, mint a korábbi 
években.  

Sajnos szomorú tény, hogy a Sportintézetet kiköltöztették a főépület III. emeleti 
irodáiból, a képviselet feladatát munkaviszonyban ellátó személyek munkaviszonyát 
megszüntették. A Megyei Sportszövetségek Képviseletének így a 32 szakági 
sportszövetséget is befogadó négy földszinti szoba egyikében kellett elhelyezkednie. 
Azt, hogy hogyan tovább senki nem tudja. 

A Mikulástúrához is kellene egy szervező csapat. Ki kell jelölni a túraútvonalat 
(Vadasparkon belül, vagy kívül még nem tudható), játékos vetélkedőt szervezni, 
csomagokat összeállítani. 

A Mikulástúra szervezésében segítenek: Solczi Ágnes (túravezetés), Bartók Juli 
(Krampusz), Garadnay Sándor (feladatkiírás), Makár Richárd (túraútvonal), Lugosi 
Judit (csomag-csomagoló brigád). 

Makár R.:  szeptember 28-29-én kerül megrendezésre a Kelet-Magyar Természetjáró 
Baráti Találkozó Poroszlón, melyre 2 fő részvételi díját már átutaltuk. Én sajnos nem 
tudok egyéb elfoglaltságom miatt részt venni. Ki tudná képviselni a Megyei 
Szövetséget? 

A Kelet-Magyar találkozón részt vesz: Bernáth Marietta és Nagy Lajos. 

 

3. napirendi  pont 

Makár R.: a 2014-es eseménynaptár hagyományos szövetségi programjait elő kell 
készítenünk. Szeretném, ha új programelemeken is gondolkoznánk. 

Bernáth M.:  Január: Évnyitó túra, a többi tagszervezet csillagtúra keretében érkezik 
meg a Helyiipari forráshoz. Az Évnyitó túrán résztvevő egyesületek csillagtúráit 
honlapunkon közzétennénk, hogy külső érdeklődők is csatlakozhassanak. 

Február: Kocsonyafesztivál, ha lesz. Kérdés, hogy jelentkezzünk-e túraútvonallal, 
ismeretterjesztő anyagokkal? Tagegyesületeink véleménye alapján nem tartják 
szükségesnek, illetve az elmúlt két évben nem is kívántak élni a megjelenési 
lehetőséggel. 

Csarnai Béláné:  nem volt sikere a Bükkbe szervezett túráknak. Aki eljön a 
fesztiválra, az inkább a városban akar lenni, az ottani programok érdeklik. 

Garadnay S.:  talán ha egyszerűbb dolgokról – pl. jelkulcsok ismertetése –, tartanánk 
rövid ismeretterjesztő előadásokat,az érdekelhetné az átlag lakosságot. 
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Bernáth M.:  februárban van a VTBE Vetélkedője és Bakancsos Bálja. Jó lenne, ha 
az egyesületek minél több csapatot állítanának ki a vetélkedőre. 

Március: Népek Tavasza, minél hamarabb be kell adni az engedélykérést a 
Környezetvédelmi Felügyelőséghez. 1-1 távnál maximum 300 fő részvételét 
engedélyezték tavaly is, így esetleg plusz távon lehetne gondolkodni, mivel a 15 km-
es távon mindig túljelentkezés van, illetve vissza kellene venni a 2012-es év 10 km-
útvonalát, amihez rajtlapok is vannak.  

Makár R.: most abban gondolkozunk, hogy a 30 km-es távot nem indítjuk, ki lehetne 
váltani egy 25 km-es és 35 km-es távval. Ha ezekre megkapnánk az engedélyt + 300 
fő induló vehetne részt ezen a teljesítménytúrán. Futóknak külön nem indítanánk 
távot. 

Bernáth M.: Április: Nagy-Milic Találkozó: 2014-ben a Szövetségünk soros a 
megrendezésben, azaz vendéglátásban. Lehetne ebből most egy két napos 
programot csinálni, a Hollóházi turistaházban van szállás lehetőség. Első nap Nagy-
Milic-túra, második napon egy másik környékbeli útvonalon lehetne túrát szervezni.  

Makár R.:  ez a 9. Nagy-Milic találkozó, muszáj-e mindig ide felmennünk, 
kereshetnénk más találkozási helyszínt is. Pl. Telkibánya környéke, Gönc. Feri 
javasolhatnánk ezt Péteréknek, vajon mit szólnak hozzá? A neve attól még lehet 
Nagy-Milic Találkozó. 

Bernáth M.: Május: Encián Kupa: a pontos időpontját még nem tudjuk, de ha 
rendezni akarjuk, akkor január közepén erre is be kell adni az engedélykérést. 
Érdemes azonban elgondolkozni azon, hogy foglalkozzunk-e a rendezésével, hiszen 
mivel a hatósági előírások, ha nem változnak, akkor a tájékozódási versenyt 
ugyanúgy jelzett utakon kellene megtartanunk, ami ettől kezdve már nem 
tájékozódási verseny. 

December: Mikulás-túra.  

Ezek a hagyományos programok, most viszont gondolkoznunk kellene új programok 
felvetésével is. Van-e valakinek javaslata? 

Csarnai Béláné:  a tokaji bortúrán beszélgettem ottani szőlőbirtokosokkal és ők 
vetették fel, hogy ha szerveznénk biciklitúrákat a tarcali – tokaji borvidéken szívesen 
besegítenének. Akár útvonalak kijelölésével is. Tiszaújvárosban van biciklis 
szakosztály meg lehetne kérdezni érdekli-e őket, meg tudnák-e szervezni? 

Nagy L.:  rákérdezek az egyesületnél. 

Bartók J.:  sok túratársunknak tetszett a 120 év, 120 km túrasorozat. Kellene egy 
hasonlót szervezni jövő évre is, pl. „12 hónap erdőn, mezőn”. Lehetne jelvényszerző 
is. 

Makár R.:  ez lehetne minden hónapban a tagszervezetek első hétvégi túrája is. De 
akkor már most szólni kell nekik. 

Bartók J.: többen is felvetették, hogy 5-6 km-es távon azoknak is lehetne túrát 
szervezni, akik már nem tudnak olyan aktívan túrázni, pl. „Lassan jársz, tovább élsz”. 

Bernáth M.: ezt össze lehetne kapcsolni az aktív idősek túrájával, amely tavasztól 
késő őszig kerül megrendezésre. 
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A kulcsosházak jobb kihasználása érdekében lehetne negyedévente Hollóházán 
gyalogos-kerekpáros 2 napos hétvégi túraprogram. „4 x 2 nap a Zemplénben”, vagy 
Zempléni kalandozások címmel. 

Lugosi J.:  szerintem a „Madarak és Fák napja” túraprogramot is lehetne folytatni. 

 

4. napirendi pont 

Balkányi F.: összeírtam és elküldtem az elnökségnek egy általam 2014-ben 
felújításra javasolt, közel 100 km hosszban felújítandó útvonaljegyzéket a 
Zemplénben, e fölött nem javasolok több kilométert. Az utak felújítására nem tudjuk 
egyelőre pontosan, hogy az MTSZ milyen forrásból és milyen összeget tud 
biztosítani, illetve előkészítés előtt áll a 2014. évi OKT útvonal jelzés felújítása is, 
mely szintén nagy feladatot jelent Szövetségünknek.  

Garadnay S.:  hivatalos túravezetői tanfolyamot nem lehet ebben az évben indítani. 
Javaslatom, hogy ne túravezetőket képezzünk, hanem a természetjárás iránt 
érdeklődőknek, de tájékozódási képességgel nem vagy kevéssel rendelkezőknek 
tartsunk ismeretterjesztő előadásokat, pl. térképolvasás, terepismeret, stb. Ezeket 
nem csak Miskolcon, hanem vidéki egyesületeknél is tarthatjuk, ha van érdeklődés 
és legalább 10-15 fő jelentkező. 

Bernáth M.:  mikor indulhatnának ezek a tanfolyamok, január, február? 

Garadnay S.:  ha a terepre is ki akarunk menni, akkor inkább március, április. 

Bernáth M.:  a kulcsosházakkal kapcsolatban mindenképpen korszerűsítésre, 
felújításokra van szükség. Az ómassai házat barátságosabbá tettük azáltal, hogy az 
ablakok melletti, valamint további két emeletes ágy felső szintjét levágtuk. 
Adományból származó új paplanokkal és párnákkal váltottuk ki a régi elhasználódott 
darabokat, melyeket további 6 db közepes párna vásárlásával egészítettünk ki.  A 
nem megfelelő építkezési technológia miatt azonban az épület salétromosodása 
megint feladat elé állít bennünket, mely jelentős összegű beruházás és már csak 
jövőre tudjuk megoldani. Az ÉMÁSZ-tól tavaly kapott 900 eFt támogatásból 
fordíthatnánk rá. A kerítés bedől, a kaput is javítani kell.  

Makár R.:  írjunk egy listát, mely munkák a legfontosabbak, ezekhez milyen anyagok 
kellenek. Mennyibe kerülnek ezek a munkák és mennyi pénzünk maradna jövőre. 

Bernáth M.:  Kellenének önkéntesek, lehetne pl. egy brigád, aki negyedévente 
megoldja a kisebb javítási munkákat, takarításokat. 

Lugosi J.:  kellene egy kibővített elnökségi ülés, ahol minden egyesületnek a 
vezetője, vagy megbízottja itt van és hallaná ezeket a problémákat. 

Nagy L.:  javítási munkákat én is vállalok. 

 

5. napirendi pont 

Makár R.: térjünk vissza a Petőfi Kilátóval kapcsolatos ügyekre. Az előző elnökségi 
ülésen hozott 29. Határozatban úgy döntöttünk, hogy két irányban indulunk el. 
Marietta levelet ír az MTSZ-be Garancsi úrnak a Kilátó körül kialakult helyzettel 
kapcsolatban, Solczi Ági pedig a HMKI-nak írt egy levéltervezetet a szerződés 
aláírásával kapcsolatban. 
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Bernáth M.:  az MTSZ-hez írt levelekre sajnos a mai napig nem érkezett válasz. 
Pedig a második levélben már arról is tájékoztattuk őket, hogy a HMKI lezárta az alsó 
kilátószint két mezőjét, valamint a felső szintre felvezető létrát. 

Lehet, hogy a Katasztrófavédelem 1 éven belül az egész kilátót lezárja, arra 
hivatkozva, hogy balesetveszélyes, mintsem foglalkozzon vele,hiszen többször is 
tudtunkra adták,hogy nekik nem a kilátó állagmegóvása az elsődleges feladatuk. 

Solczi Á.: a Katasztrófavédelemnél folytatott tárgyaláson hajlottak arra, hogy egy 
bizonyos összeget adnának a karbantartásra, felújításra. Míg nincs meg az a 
jogszabály, mely a hajdan turisták által épített és jelenleg állami kezelésben lévő 
építményék tulajdonosi sorsát rendezné. Addig lehetne határozott idejű szerződést 
kötni a felújítási munkálatokra. 

Nagy L.:  a Katasztrófavédelemnek az a lényeg, hogy valakik vállalják a felelősséget 
a Kilátó miatt. 

Makár R.:  Sajnos elnökségünk tagjai csak 50 %-ban vannak jelen, így nem vagyunk 
határozatképesek, így a kérdéskört és szavazást a soron következő elnökségi ülésre 
napoljuk. 

Ha nincs más kérdés, észrevétel, javaslat, akkor megköszönöm a részvételt és az 
elnökségi ülést bezárom. 

 
k.m.f. 

 

------------------------------------------        ------------------------------- 

 Jegyzőkönyvvezető         Elnök 

 

 
 


