Jegyzőkönyv
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén a Szövetség Miskolc,
Selyemrét u. 30. sz. fsz. 2. alatti hivatalos helyiségében 2017. november 23-án.
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Makár Richárd: Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi pontokat.
1. napirendi pont: A szövetségi rendezésű kiemelt események (mellékelve)
Sütő Menyhért: Szót kért és tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Északerdő felbontja a
DTSK-val az évtizedek óta fennálló bérleti szerződést a garadnai pihenőparkra vonatkozóan.
Felhívták a figyelmet arra, hogy két hónapon belül el kell hagyniuk a területet minden
ingósággal együtt. Ez a lépés azért is váratlan és nehezen elfogadható, mert a fakidőlések
következtében megrongálódott épületek helyreállítása, felújítása, a beázások
megszüntetése, a házak újrafestése saját forrásaikból idén megtörtént. Az épületeket
egyelőre nem kell lebontani. A területet azonban az Északerdő munkatársai felmérték, nem
tudni milyen célból, talán a vasutat is érintő fejlesztésről lehet szó. A garadnai turistapark
ötlete, kivitelezése a hatvanas évek közepén kezdődött.
Garadnay Sándor: 1971-ben volt az avatása.
Sütő Menyhért: 2015-ben volt kint az Északerdő képviselője, aki megnézte, milyen károkat
okozott a fakidőlés. Sajnos telekátírás nem történt, csak az épületek tartoznak a DTSK
tulajdonába. A helyzet ugyanaz, mint a Petőfi-kilátó esetében.
Bernáth Marietta: Tudomása van róla, hogy a szálláskapacitásokat országos szinten bővíteni
akarják, az Északerdőnek is vannak fejlesztési tervei, de erről a Szövetség nem tud bővebbet.
Viszont a Népek Tavasza teljesítménytúra kapcsán a DTSK segítségére továbbra is
számítanak, akár az Ómassai kulcsosházból történő indítás és érkeztetés is megvalósítható.
Az MHTE három emléktúrával kapcsolatban kereste meg a Szövetséget, amit a következő
évben szeretnének a kiemelt eseménynaptárban is szerepeltetni: Téri Ödön túra, Irodalmi
emléktúra Miskolcon és Hanák Kolos túra.
Az MTSZ saját honlapján több új elem is található, kérdés, hogy szerepeljenek-e ezek a túrák
is a megyei kiemelt eseménynaptárban.
2. napirendi pont: Megyei szervezetek túranaptára
Kovács Attila: Tájékoztatta az Elnökséget és a tagegyesületek képviselőit, hogy a Zöld Sportok
Clubja 2018-ban 25 éves lesz. Ebből az alkalomból 25 év – 25 km címmel szeretnének egy
teljesítménytúrát rendezni. Az egyesület megalakulása március 24-én volt, ezért ezen a
napon lenne aktuális a rendezvény megtartása.
Bernáth Marietta: Kérte, hogy a tagegyesületek minden évben megrendezésre kerülő
rendezvényeinek pontos dátumait egyeztessék (DTSK, MHTE, TSC, MVSC).
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3. napirendi pont: Jelzésfestés 2018-ban
Makár Richárd: Elmondta, hogy az idei jelzésfestések elfogadásáról még senki nem kapott
értesítést, így még nem lehet tudni, melyik szakasz javítását kell majd esetleg elvégezni. Ettől
függetlenül a 2018-as évben – az ötéves tervnek megfelelően – 160 km-nyi turistaút
jelzéseinek felújítását, frissítését kell elvégezni, esetenként útvonal-áthelyezéssel is. Ez azt
jelenti, hogy az Aggteleki karszton 72 km, a Csereháton 44 km, Zemplénben 81 km, a
Bükkben pedig 37 km út vár felújításra. Ezek között átnézésre szoruló szakaszok is vannak.
Hamarosan kiküldésre kerülnek a tagszervezetek részére a választható útvonalak, amelyekre
pályázni lehet.
Az MVSC részéről Petró Zsolt bejárt három szakaszt a Bükkben, amelyek módosítását
szükségesnek tartják annak érdekében, hogy a forgalmas aszfaltútról az erdei gyalog utakra
kerülhessenek a jelzések. További indoklás a nagyarányú fakidőlés is.
A nyomvonalváltozással érintett térség Szentlélek és Csókás között a Sárga és Piros sáv
jelzésű turista utak.
A helyszíni bejárást és felmérést, valamint a szükséges engedélyeztetési eljárást az elnökség
haladéktalanul megkezdi.
Garadnay Sándor: Javasolta a Tardona-völgyben futó jelzések ésszerűsítését. A Piros sáv
megmaradna Buzgó-kő felé. Kazincbarcikát be lehetne kötni az országos kéktúra útvonalába
a K+ jelzéssel. A meglévő S körtúra egyik ága megszűnne, a másik P+ jelzést kapna.
4. napirendi pont: Egyebek
Makár Richárd: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy Zsemba József megkereste az elnökséget
az Ó-Bükkben történő fejlesztésekkel kapcsolatban, amelyekre vonatkozó részletes terveit is
ismertette.
Garadnay Sándor:
megjelenteknek.
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Makár Richárd: Összefoglalásképpen elmondta, hogy az elnökség álláspontját ismertető
választ fognak írni a megkeresésre.
Megköszönte a megjelenést, több tárgy nem lévén az ülést bezárta.
k.m.f.

Makár Richárd
elnök
A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.
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